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И Р Е Д Ж С О С О В І Е . 

Издаваемый нынѣ Y I I томъ актовъ, заключающій въ себѣ акты Городненскаго 
гродскаго суда, составляетъ продолженіе прежнихъ, изданныхъ Коммиссіею актовъ, 
относящихся къ Брестскому воеводству и Городненскому повѣту, разборомъ и изда-
ніемъ которыхъ она занималась до сего времени. За исключеніемъ б. Виленскаго 
воеводства, въ которомъ находились высшія судилища, извѣстныя подъ именемъ 
Главнаго Литовскаго Трибунала, Скарбоваго Трибунала и Скарбовой Коммиссіи, 
Задворнаго Ассессорскаго суда, древнее Брестское воеводство и Городненскій повѣтъ 
оставили намъ самые богатые матеріалы для разнородныхъ ученыхъ изслѣдованій 
не только въ своихъ судебныхъ актахъ, но и въ разнаго рода монографіяхъ, извѣст-
ныхъ подъ именемъ подкоморско-ревизорскихъ или писцовыхъ книгъ. Нѣкоторыя 
изъ нихъ приготовлены уже Коммиссіею для печатанія. 

Настоящій ѴП-й томъ актовъ Городненскаго гродскаго суда состоите изътрехъ 
главныхъ отдѣловъ: 1-й отдѣлъ заключаете въсебѣакты, относящіеся къ исторіи 
западно-русской церкви, съ 1510 по 1775 годъ, всего 27 актовъ. П-й отдѣлъ за
ключаете въ себѣ акты, относящіеся къ администраціи Западнаго края, именно: 
а) королевскія привилегіи и рескрипты, данные городу Городнѣ и другимъ мѣстно-
стямъ; б) указы Императора Петра I , королевскіе универсалы, листы и распоряже-
нія разныхъ правительственныхъ лицъ;. в) постановленія дворянъ Городненскаго по-
вѣта на частныхъ сеймахъ или сеймикахъ и одно постановленіе частнаго Волковы-
скаго сейма; г) инструкціи, которыми дворянство Городненскаго повѣта снабжало 
своихъ депутатовъ, называвшихся послами, отправляемыхъ на генеральные сеймы, 
и акта Гродненской конфедераціи 1764 года; наконецъ списки и реестры, вообще 
документы разнаго наименованія. ПІ-й отдѣлъ, содержите въ себѣ акты юриди-
ческіе, именно: акты крѣпостные? судебныя опредѣленія и жалобы разныхъ лицъ по 
разнымъ дѣламъ. 
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Сдѣлаемъ теперь болѣе подробный обзоръ каждаго изъ упомянутыхъ трехъ от-
дѣловъ: 

Мы сказали, что первый отдѣлъ заключаетъ въ себѣ только 27 актовъ отно
сящихся къ исторіи церквей Западняго края, которыя, какъ извѣстно, въ началѣ 
до 1596 года, были православными, но въ послѣдствіи почти всѣ были захвачены 
уніею. Само собою разумѣется, что этотъ матеріалъ для исторіи Западной церкви 
былъ бы слишкомъ скуднымъ, если бы кто нибудь хотѣлъ разсматривать его отдель
но, не обращая вниманія на 437 этого рода актовъ, помѣщенныхъ Коммиссіею въ 
предшествующихъ томахъ; но въ совокупности 464 акта, относящіеся къположенію 
и быту церквей въ разные періоды времени, могутъ служить даже богатымъ матеріа-
ломъ для того, кто бы хотѣлъ писать исторію церкви Западнаго края Россіи. Возь-
мемъ для примѣра одинъ изъ самыхъ древнихъ монастырей въ Городненскомъ по-
вѣтѣ — монастырь Супрасльскій. Въ первомъ актѣ этого тома на 3-ей страницѣ, 
мы находимъ, что начало этому монастырю положено было въ 1510 году игуменомъ 
Пафнутіемъ, которому король польскій Сигизмундъ I дозволилъ строить его въ пущѣ 
Александра Ходкевича. Въ слѣдующемъ, второмъ актѣ мы находимъ, что Еіевскій 
митрополита Іосифъ въ 1516 году записалъ Супрасльскому монастырю смежный съ 
нимъ дворецъ свой, каковую запись подтверждаетъ тотъ же Сигизмундъ I . Въ че-
твертомъ актѣ на стр. 10 мы встрѣчаемъ подтвержденіе того же самаго короля дар
ственной записи маршалка, старосты Берестейскаго, Вилькійскаго и Остринскаго 
Александра Ивановича Ходкевича, которою онъ записалъ Супрасльскому монастырю 
села свои—Форостово и Пузичи. Это подтвержденіе короля послѣдовало въ 1529 
году- Спустя четыре года, именно въ 1533 году вновь послѣдовало тоже самое 
подтвержденіе Сигизмунда I на туже самую запись Александра Ивановича Ходке
вича. Въ подтвержденіи этомъ подробно обозначены предѣлы вышеупомянутыхъ 
селъ, право владѣнія ими и права на входы въ пущу; опредѣлено даже отъ части 
внутреннее устройство монастыря предоставленіемъ права самииъ монахамъ избирать 
сёбѣ игумена (Том. I стр. 46—49). Съ этого времени благосостояніе Супрасльскаго 
монастыря постоянно возрастало, даже во время уніи, къ которой онъ уже принад
лежала когда католики дѣлали ему разныя притѣсненія и убытки (актъ 11 стр. 483, 
актъ 16 стр. 488, актъ 51 стр. 561). Достояніе этого монастыря по тогдашнему вре
мени было довольно значительно: въ 1725 году онъ даетъ взаемъ хоружію корон
ному Враницкому десять тысячъ тынфовъ, которыя равнялись нынѣшнимъ 2850 руб-
лямъ (актъ 16 стр. 33), а въ 1732 году Браницкій долженъ былъ уже этому мона
стырю тридцать пять тысячъ тынфовъ или 9775 рублей (актъ 27 стр. 517, актъ 36 
стр. 534). Даже въ іерахическомъ отношеніи Супрасльскій монастырь имѣлъ выс
шее значеніе, какъ это видно вопервыхъ изъ того, что архимандритомъ этого мо-
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настыря былъ Кіевскій митрополитъ Леонъ Кишка, во вторыхъ что къ монастырю 
этому присоединенъ былъ въвидѣ аффиліаціи другой ново-учрежденный базиліанскій 
монастырь въ мѣстности, называемой Кузницею или Войновцами (актъ 17 стр. 35, 
актъ 20 стр. 38, актъ 7 стр. 14). 

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ здѣсь нѣсколькихъ актовъ, заключающихся 
въ этомъ томѣ, мы имѣемъ уже, если не подробный, то по крайней мѣрѣ главный 
очеркъ для исторіи Супрасльскаго монастыря'. 

Что касается до прочихъ актовъ фундушевыхъ записей, то они показываютъ, 
что всѣ эти записи дѣланы были только на уніатскія церкви, которыхъ впрочемъ 
благосостояніе, равно какъ благосостояніе самаго духовенства уніатскаго было сли-
шкомъ ограниченно, или вѣрнѣе—бѣдственно. Для примѣра укажемъ на два акта, 
помѣщенные въ этомъ отдѣлѣ. Первый изъ нихъ на стр. 22-й изображаетъ намъ 
вполнѣ ненависть католическихъ ксендзовъ къ греко-унитскому духовенству. Ксендзъ 
Криштофъ Боровскій, собравъ свою челядь, дѣлаетъ наѣздъ на домъ греко-унитскаго 
священника Михаила Поплавскаго и производить разбой въ его домѣ. Когда шляхта 
начала представлять Воровскому, что онъ совершенно несправедливо обижаетъ свя
щенника Поплавскаго, Боровскій не только не обратилъ вниманія на ея представ-
ленія; но еще собралъ большую шайку и ночью напалъ на домъ его, выломалъ 
ворота и дверь въ комнату и, нашедши его на постели, избилъ его самымъ жесто-
кимъ образомъ. Такой же участи подверглась и жена его. Избитаго и полураздѣ-
таго священника онъ посадилъ на лошадь, привязавъ къ ней его ноги и въ зимнее 
время потащилъ его къ себѣ въ плебанію. Что съ нимъ дѣлалъ онъ въ плебаніи, 
актъ умалчиваетъ. Объ этомъ варварскомъ поступкѣ свидѣтельствуетъ околичная 
шляхта. И это не единственный примѣръ; актовъ такого рода о насиліяхъ и изу-
вѣрствѣ католическихъ ксендзовъ надъ православными и греко-унитскими священ
никами помѣщено въ изданіяхъ Коммиссіи весьма много. Въ другомъ актѣ на стр. 
29 находится мировая сдѣлка Греко-унитскаго митрополита Кіевскаго Леона Кишки 
съ Краковскимъ воеводою, княземъ Янушемъ Вишневецкимъ, которая заключена 
была по слѣдующему поводу. Въ имѣніи князя Януша Випшевецкаго находилась 
церковь, построенная его предками, князьями Збаражскими, когда они были еще 
православными. Въ послѣдствіи церковь эта имиже передана базиліанамъ. Князь 
Вишневецкій, какъ сказано, для болыпаго распространенія хвали Вожіей, отдалъ 
эту церковь іезуитамъ вмѣстѣ съ принадлежавшею къ ней землею. Митрополитъ 
потребовалъ вознагражденія; князь Вишневецкій отдалъ ему чужую землю, искони, 
принадлежавшую шляхтѣ. Дѣло поступило на рѣшеніе Главнаго Литовскаго Три
бунала, который осудилъ Вишневецкаго. Для прекращенія этого дѣла Вшпневецкій 
прибѣгаетъ къ мировой сдѣлкѣ или пріятельскому суду и обязывается уплатить ми-
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трополиту двѣ тысячи злотыхъ съ разсрочкою. Такимъ образомъ церковь и принад
лежавшая къ ней земля достались іезуитамъ. 

Таково главное содержаніе этого отдѣла. Что касается до втораго отдѣм 
его, то выше показано было, что онъ подраздѣляется на четыре статьи, изъ кото-
рыхъ первая, заключаете въ себѣ королевскія привилегіи пожалованныя городу Городнѣ 
и другимъ мѣстностямъ и лицамъ, а также листы и рескрипты королей, данные 
большею частію по поводу нарушенія старостами этихъ привилегій, такъ что при-
вилегіи эти и рескрипты вполнѣ обрисовываютъ политическій и экономическій бытъ 
мѣщанъ этого времени, которые составляли средній классъ между шляхтою и кресть
янами. Первая привилегія, которая служила основаніемъ для всѣхъ позднѣйшихъ, 
дана была городу Городнѣ въ 1496 году великимъ княземъ Литовскимъ Алексан-
дромъ. Сущность этой привилегіи заключается въ дарованіи мѣщанамъ города 
Городна магдебургскаго права, которое освобождало ихъ отъ судовъ гродскихъ и 
земскихъ или, какъ сказано въ самой привилегіи, отъ права Литовскаго или Рус-
скаго и слѣдовательно отъ прямаго вліянія на ихъ бытъ пановъ-шляхты. Вмѣстѣ 
съ этимъ онъ освободилъ ихъ отъ торговыхъ пошлинъ и издѣльной повинности, 
извѣстной подъ именемъ толоки, увольнилъ отъ доставки подводъ, замѣнивъ ее на 
чиншъ, разрѣшилъ имъ построить мельницу на рѣкѣ Нѣманѣ и пользоваться отъ 
нея доходами, также построить каменный домъ для вѣсовъ и воскобойни, съ кото-
рыхъ они могли бы пользоваться доходами, далъ имъ право безпошлиннаго провоза 
своихъ товаровъ въ Ковно по Нѣману и въ Пруссію по рѣкѣ Нетѣ, дозволилъ выстро
ить ратушу съ правомъ имѣть при ней мѣры для жидкихъ и для сыпучихъ тѣлъ и 
снарядъ для стрижки сукна; назначилъ имъ также для всякаго употребленія за городомъ 
лугь (стр. 59). Въ 1502 году преемникъ Александра, Александръ П , сынъ Казиміра, 
подтверждая привилегію своего предшественника, даетъ Городненскимъ горожанамъ 
право владѣнія фольварками, деревнями, пахатною землею и сѣножатями, которые 
они пріобрѣли куплею при отцѣ его Казимірѣ (стр. 61). Обѣ эти привилегіи подтверж
дены были въ 1506 году королемъ Сигизмундомъ I и въ этомъ же 1506 году Алек
сандръ П, въ концѣ своего царствованія, далъ привилегію Городненскимъ мѣщанамъ 
на входы въ королевскую пущу подъ Прутцами, именно, дозволилъ имъ пользоваться 
лѣсомъ на отопленіе и постройки (стр. 64). Привилегія эта подтверждена была въ 
1516 году Сигизмундомъ I , въ слѣдствіе жалобы Гродненскаго войта и мѣщанъ на 
Городненскаго старосту, что онъ воспрещаете имъ пользоваться лѣсомъ изъ королев
ской пущи и взимаете съ нихъ пошлины за провозъ товаровъ по рѣкѣ Нетѣ. Обь 
этомъ же предметѣ послѣдовала привилегия тогоже Сигизмунда въ 1540-мъ году. Въ 
слѣдующемъ 1541 году онъ даетъ Городненскимъ мѣщанамъ привилегію, которою да
но имъ право курить и продавать вино, съ обязательством!, уплачивать за это еже-
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годно 50 копъ Литовскихъ грошей такъ называемой капщизны, т. е. десятью копа
ми меньше прежней. A всѣмъ прочимъ, находящимся внѣ юрисдики города, продажа 
вина запрещена была.- Доходы съ виноторговли постановлено было обращать въ пользу 
городской ратуши. Въ этомъ же 1541 году королева Бона дала привилегію городу 
Городнѣ, касающуюся администраціи его. Привилегіею Сигузмунда Августа 1561 года 
Городненскіе мѣщане увольнены были отъ толокъ и чиншу, а въ слѣдующемъ 1562 году 
тотъ же король привилегіею назначилъ Городненскимъ мѣщанамъ двѣ съ половиною 
уволоки сѣножати за Нѣманомъ (стр. 83). Въ 1576 году Стефанъ Баторій далъ право 
Городненскимъ горожанамъ открыть складъ соли въ Городнѣ для продажи ея въ прочія 
мѣста (стр. 89). Въ этомъ же году привилегіею своею онъ освободилъ Городненскихъ 
мѣщанъ отъ пошлинъ за солодовню и пивоваренные заводы (стр. 90). Наконецъ 
третьего своею привилегіею того же года онъ дозволилъ построить корчму въ Городнѣ, 
свободную отъ платы капщизны (стр. 92). Король Сигизмундъ Ш , подтвердивъ при-
вилегіи своихъ предшественниковъ, данныя городу Городнѣ, далъ ему новыми своими 
привилегіями слѣдующія права: 1) въ 1588 году онъ увольнилъ Городненскихъ мѣщанъ 
отъ взиманія мѣрки въ королевской мельницѣ, замѣнивъ ее платою по 12 пѣнязей 
отъ бочки (стр. 97); 2) въ 1589 году далъ право Городненской ратушѣ на собираніе кап
щизны и запретилъ заниматься продажею водки другимъ лицамъ, непринадлежащимъ 
къюрисдикѣ города Городны (стр. 100); 3) вътомъже году онъ предоставилъ пра
во Гродненскому магистрату вести оптовую торговлю хлѣбомъ, солью и сельдями, 
исключивъ изъ этого права евреевъ (стр. 103); 4) въ 1627 году предписалъ для 
улучшенія города Городны устроить въ немъ мостовую и взимать съ пріѣзжающихъ 
нагруженныхъ возовъ по два шеляга для поддержанія ея на будущее время (стр. 109); 
5) и въ этомъ же году онъ освободилъ Городненскихъ горожанъ отъ военныхъ по-
стоевъ (стр.1110); 6) въ 1620 году Сигизмундъ Ш разрѣшилъ взимать мыто и торго
вое съ привозимыхъ въ городъ товаровъ въ пользу бургомистра, а по смерти его въ 
пользу города Городны. За исключеніемъ одной привилегіи, данной въ 1698 году цеху 
Городненскихъ рыбаковъ (стр. 116), Августа П не давалъ больше никакихъ приви-
легій городу Городнѣ, только въ 1718 году онъ потвердилъ всѣ прежнія данныя 
привилегіи и пожалованія, (стр. 125). Король Августа Ш въ 1744 году также 
подтвердилъ только всѣ прежнія привилегіи г. Городнѣ, данныя его предшествен
никами. 

Судя по этимъ привилегіямъ, можно предполагать, что благосостояніе жителей го
рода Городны постоянно процвѣтало. Но не такъ было на самомъ дѣлѣ. Уже въ 1526 году 
Городненскіемѣщане жаловались королю СигизмундуІ на Гродненскаго старосту Нико
лая Радивила о томъ, что онъ нарушаетъ ихъ права и дѣлаетъ имъ разныя притѣсненія; 
и потому король, въслѣдствіе этой жалобы, рескриптомъ предписываетъ ему: не при-
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зывать мѣщанъ въ замковый или гродскій судъ, не взимать съ нихъ платы за произ
водство надъ ниш суда, не требовать отъ нихъ исполнены разныхъ повинностей, 
не брать съ нихъ подати, не возвращать въ деревни крестьянъ, перешедшихъ на 
жительство въ городъ и занимающихся торговлею, не привлекать мѣщанъ къ испол-
ненію замковыхъ повинностей какъ-то: мастеровыхъ, кузнецовъ, скорняковъ и портныхъ. 
Изъ этого рескрипта видно, что даже первыя начала благоустройства мѣщанскаго быта 
были уже нарушены, магдебургское ихъ право было игнориривано (стр. 78). Въ слѣдъ 
за этимъ рескриптомъ въ томъ же году послѣдовалъ другой рескриптъ Сигизмунда I, 
наимяЮрія Николаевича Радивила, изъ котораго рескрита видно, что урядники Ра-
дивила требовали отъ мѣщанъ явки своихъ документовъ на право владѣнія землями 
(разумѣется для уничтоженія этихъ документовъ), что староста взималъ съ нихъ въ 
увеличенномъ размѣрѣ, вопреки древнему обычаю, дань, извѣстную подъ именемъ во-
лочебнаго и коляды, привлекалъ ихъ къ своему суду по разнымъ наущеніямъ и кле-
ветамъ и бралъ съ нихъ пересуды, или плату за судъ (стр. 70). Въ 1544 году послѣ-
довалъ рескриптъ тогоже Сигизмунда I на имя старосты Станислава Петровича, ко
торому, вслѣдствіе жалобъ Городненскихъ мѣщанъ, онъ предписываетъ: не подчинять 
мѣщанъ юрисдикция замка и не судить ихъ замковымъ судомъ, не подвергать ихъ тю
ремному заключенію, не брать на себя контроль пивныхъ и медовыхъ корчемъ, не от
нимать водки, не отторгать городскихъ земель, не отнимать у мѣщанъ подлинныхъ 
привйлегій, авъслучаѣ надобности требовать только копій съоныхъ, и, въслучаѣ ви
новности ихъ, поискивать съ нихъ чрезъ посредство магистрата (стр. 78). Изъ рескрипта 
короля Стефана Баторія старостѣ Кокенгузенскому Степану Бѣлявскому видно, что 
онъ задерживалъ суда Городненскихъ мѣщанъ, которыя они нанимали въ Ковнѣ для 
провоза хлѣба въ Королевецъ (стр. 93). Рескрипты короля Сигизмунда Ш , послѣдо-
вавшіе въ 1604 и 1609 годахъ, первый къ старостѣ Ѳедору Скумину, а второй къ 
подскарбію земскому Ярошу Воловичу, доказываютъ, что съ Городненскихъ мѣщанъ, 
вопреки королевскимъ 'привилегіямъ, брали пошлины отъ хлѣба, отправляемаго на 
мельницы частныхъ лицъ и отъ соли (стр. 105. 106). 

И потому можно полагать, что Городненскіе мѣщане едвали вполовину пользо
вались тѣми привилегіями, которыми надѣляли ихъ польскіе короли. 

Что касается до прочихъ королевскихъ привилегій, помѣщенныхъ въ этомъ от-
дѣлѣ, то онѣ имѣютъ историческое значеніе въ связи съ другими привилегиями, по-
мѣщенными въ предшествующихъ изданіяхъ Коммиссіи, каковы напр. привилегіи, 
собранный старостою Мстибоговскимъ Григоріемъ Богдановичемъ Воловичемъ; собра
т е привилегій, данныхъ дворянству и духовенству Пинскаго повѣта, напечатан
ными въ 1867 году и имъ подобными, которыхъ значительная часть напечатана въ 
Y томѣ изданныхъ коммиссіею актовъ. 
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Вторая статья этого отдѣла, какъ выше было сказано, содержитъ въ себѣ 
листы и указы Императора Петра I , королевскіе универсалы, листы, заключающіе 
въ себѣ распоряженія разныхъ правительственныхъ лицъ. Что касается до листовъ 
и указовъ Петра Великаго, то послѣ ученыхъ изданій знаменитаго нашего Архео
графа Академика А. Ѳ. Бычкова подъ заглавіемъ: 1) Письма Петра Великаго и 2) 
Бумаги Императора Петра I , изъкоторыхъ первое изданіе вышло въ свѣтъ въ 1872 
году, а второе вънастоящемъ 1874 году, послѣ этихъ изданій, листы и указы Им
ператора Петра I , помѣщенные въ этомъ томѣ составляютъ слишкомъ скудную лепту, 
которую приносить Коммиссія публикѣ. Но, какъ для каждаго русскаго должно быть 
драгоцѣнно каждое выраженіе, каждое слово Великаго преобразователя Россіи, то 
Коммиссія надѣется, что эта лепта благосклонно будетъ принята публикою. Четыре 
изъ упомянутыхъ листовъ и указовъ писаны въ 1707 году, передъ сраженіемъ рус-
скихъ войскъ противу шведскихъ и иольскихъ при Калишѣ, а два писаны въ 1717 
году и переведены въ свое время на польскій языкъ. Въ первомъ листѣ Импера-
торъ повелѣваетъ своимъ войскамъ, расположеннымъ въ предѣлахъ рѣчи посполитой, 
не дѣлать препятствій польскимъ сборщикамъ податей исполнять свою обязанность 
(стр. 148); во второмъ онъ повелѣваетъ своимъ войскамъ, расположеннымъ въ Городнѣ, 
не дѣлать обидъ ипритѣсненій въ домѣ подскарбія Литовскаго Марцеллина (стр. 143); 
въ третьемъ повелѣваетъ не брать для войска фуража и провіанта изъ Заблудов-
скаго имѣнія княжны Нейбургской (стр. 150); четвертый указъ содержитъ въ себѣ 
повелѣніе Императора, данное коммиссарамъ Городненскаго повѣта объ увольненіи 
имѣнія Заблудова отъ сбора провіанта и фуража (стр. 151). Два послѣдніе, пере
ведены, какъ сказано выше, на польскій языкъ. Первый изъ нихъ послѣдовалъ по жа-
лобѣ чиновъ рѣчи посполитой на бригадира Роппа, будто бы онъ вымогаетъ излишнее 
количество денегъ и провіанта. Императоръ повелѣваетъ разслѣдовать это дѣло 
князю Репнину и, въ случаѣ, если окажется злоупотребленІе, предать Роппа военному 
суду. Указъ этотъ писанъ въ О.-Петербургѣ, 3-го Декабря (стр. 157). Во второмъ 
указѣ Петръ Великій повелѣваетъ князю Репнину не оставаться на зиму въ Литвѣ, 
но продолжать путь свой далѣе. И этотъ также указъ писанъ 3 Декабря въ С.-Пе
тербург!;. 

Что касается до королевскихъ универсаловъ, листовъ и распоряженій пра
вительственныхъ лицъ, то они чрезвычайно разнообразны и касаются предме-
товъ совершенно разнородныхъ, проясняя разныя стороны администрации быв
шей рѣчи-посполитой. Такъ напр. король Августъ I I , смѣнивъ въ 1706 году, 
по поводу злоупотребленій, прежнихъ администраторовъ королевскихъ столовыхъ 
имѣній, назначаетъ на три года новаго администратора съ тѣмъ, чтобы онъ по
требовать отчета у прежнихъ и привлекъ ихъ къ отвѣтственности (стр. 143). 
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Въ 1708 году освобождаете крестьянъ Городненской экрноміи села Дойлидокъ отъ 
всѣхъ податей и повинностей, по случаю обѣднѣнія ихъ отъ непріятельека-
го нашествія (стр. 151). Въ 1713 году даетъ распоряженіе на имя гетмана ве
ликаго княжества Литовскаго не обременять города Городны военными постоями 
и повинностями (стр. 154). Въ этомъ же году онъ назначаете судъ надъ под-
скарбіемъ великаго княжества Литовскаго по поводу обвиненія его въ казно-
крадствѣ (стр. 156). Въ 1721 году даетъ распоряженіе возвращать разбѣжав-
шихся изъ столовыхъ-экономическихъ имѣній крестьянъ на прежнія мѣста житель
ства. Крестьяне разбѣжались по причинѣ крайней нищеты; и потому король 
даетъ проекте объ открытіи въ экономическихъ имѣніяхъ торговли (стр. 160). 
Въ 1736 году король Августе Ш упоминальнымъ листомъ предписываете войскому 
й гродскому писарю Михаилу Келчевскому, чтобы онъ не дѣлалъ обидъ королев-
скимъ крестьянамъ имѣній Черекова и Вербѣжа подъ зарукою 10,000 копъ Литов-
скихъ грошей (стр. 162). Въ 1744 году онъ устанавливаетъ мостовую пошлину за 
проѣздъ чрезъ вновь построенный моста на Нѣманѣ, въ городѣ Городнѣ (стр. 164). 
Въ 1752 году онъ' далъ охранный листа базиліанамъ Волковыскаго повѣта въ за
щиту отъ посягательства на имѣніе ихъ отъ Ѳаддея Запольскаго Довнара (стр. 168). 
Король Станиславъ Августа въ 1774 году даетъ такой же листа въ защиту кре
стьянъ Яновскаго етароства на имя старосты Вресть-Литовскаго воеводы Гораина 
(стр. 169); а въ 1776 году заручный листа королевскимъ крестьянамъ Клевской 
волости противъ арендатора Корказевича, (стр. 172), а въ слѣдующемъ 1777 году 
упоминальный листа крестьянамъ Велюнскаго етароства по поводу ихъ непослушанія 
и неисполненія должныхъ повинностей. 

Содержание листовъ и распоряжений правительственныхъ лицъ, помѣщенныхъ 
въ этомъ отдѣлѣ, слѣдующее: полковникъ Барановичъ, заступавшій мѣсто гетмана, 
пишете къ намѣстнику Пятигорской хоругви, что онъ неминуемо подвергнется еа-
мымъ строгимъ взысканіямъ гетмана за причиняемыя имъ обиды разнымъ лицамъ 
и въ особенности отцамъ базиліанамъ, если онъ не перестанете имъ дѣлать обидъ 
и не удовлетворить обиженныхъ (стр. 145). Гетманъ великаго княжества Литов
скаго князь Михаилъ Випшевецкій пишетъ къ гродскимъ чинамъ Оршанскаго по-
вѣта, чтобы они выдали задержанное содержаніѳ войску (стр. 163). Подскарбій и 
великій писарь великаго княжества Литовскаго графъ Флемингъ годалъ универсалъ, 
служащій въ защиту Бѣлорусскихъ купцовъ, подвергавшихся разнымъ нритѣсне-
ніямъ на пути въ Литвѣ и Польшѣ. 

Третья статья этого отдѣіа содержать въ себѣ постановлено чаетныхъ еей-
иовъ, назнвавшихся сеймиками, которые происходили въ Городненско» повгЬтѣ. 
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Чтобы дать понятіе объ административномъ ихъ значеніи, представляемъ елѣдую-
щій ихъ перечень: 

На Волковыйскомъ еъѣздѣ *), происходившемъ въ 1582 году Литовское дво
рянство (шляхта) постановило — просить короля о разсмотрѣніи и утверждении ис-
правленнаго Литовскаго Статута (стр. 179). На сеймикѣ 1710 года назначаютъ 
16-ти злотную подать. Въ слѣдующемъ году для удовлетворенія требованій русскихъ 
войскъ на сеймикѣ назначена подать—полтора злотаго съ дыму (стр. 187). На дру-
гомъ сеймикѣ, происходившемъ въ томъже 1711 году назначаются администраторы 
пошлины, называемой—чоповое-шеляжное, избираютъ фискальныхъ судей и люстра-
торовъ корчемъ (стр. 191). Въ 1712 году, по поводу всеобщаго ополченія назна
чается полуталеровая подать съ королевскихъ экономическихъ имѣній и лѣсничествъ 
(стр. 19В). Въ 1713 году избираютъ пословъ (депутатовъ) къ королю и къ гетману 
великаго княжества Литовскаго съ просьбою о назначеніи какого либо сейма вмѣсто 
прерваннаго и объ отсрочкѣ сбора податей (стр. 197). Въ 1714 году были два 
сеймика въ Городнѣ: на первомъ назначены были депутаты на Виленскій съѣздъ, 
которыхъ обязали не допускать никакихъ нововведеній, вредныхъ для свободы оте
чества (стр. 199); на второмъ—наложили на Городненскій кагалъ заруку въ 30 ты
сячъ злотыхъ, если онъ не уничтожить такъ называемаго хазака **), который при
носить ему дохода въ годъ такое же количество злотыхъ (стр. 202). Въ 1715 году 
было также два сеймика: на первомъ назначена была подать на содержаніе союз-
наго саксонскаго войска и положено было собрать 50709 тынфовъ; на второмъ— 
постановлено было собрать 1000 бочекъ (1539 русск. четвертей) муки для продо-
вольствія союзныхъ русскихъ войскъ. На сеймикѣ 1721 года избраны депутаты въ 
Скарбовый трибуналъ, коммиссары и люстраторы чоповаго-шеляжнаго и назначена 
подать для вспомоществования пострадавшимъ отъ пожаровъ. Въ 1764 году, по 
по случаю смерти короля Августа на сеймикѣ назначаютъ конфедерацію; избира
ютъ для нея маршалка, полковника и ротмистровъ (стр. 221). На сеймикѣ 1776 
года избраны депутаты на Городненскую каденцію главнаго Литовскаго Трибунала 
и коммиссары для разбирательства дѣлъ, относящихся къ продовольствію русскаго 
войска (стр. 225). 

*) Волковыйсвій съѣздъ былъ въ нѣкоторо» щыелѣ частный экстраординарный сеймъ. По-
стаювленіе этого сейма помѣщено здѣсь потому только, ЧТО ОНО составляете отдѣіьнні древній 
документа, болѣе или мѳнѣе отвосящійся къ территоріи Городненскаго повѣта. 

**) Еврейское слово—хазакъ — означаетъ подтверждение, укрѣпленіе. Жидъ арендовавши 
какое нибудь недвижимое имущество—корчму, домъ, садъ и проч. платашъ в» кагалъ взвѣствую 
•умжу, щ былъ свободенъ отъ всяваго соискательства со стороны свонхъ собратій. Вносъ э т о » 
навивался хааакомъ. 
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*) Поелѣдніе годы рѣчи-носподитой,—еоч. Н . И . Костомарова. Вѣстиикь Европы за мѣсяцъ 
Апрѣль 1869 года стр. 651. 

Здѣсь указано только главное содержаніе постановленій на чаетныхъ сеймахъ 
и не упомянуто объ избраніи депутатовъ на главные или вальные сеймы, которое 
происходило также на чаетныхъ сеймахъ. Депутаты эти назывались послами.' Ихъ 
снабжали инструкціями, при получеши которыхъ они должны были совершать при
сягу по установленной формѣ. Инструкціи эти служили первымъ основаніямъ зако
нодательства Польши и Литвы; онѣ выражали современныя желанія и требованія 
шляхты, которая составляла въ это время собственно народъ; и потому акты, со-
держашіе въ себѣ эти инструкпіи преимущественно могутъ назваться историческими. 
Они составляютъ четвертую статью втораго отдѣла этого тома. 

Къ сожалѣнію эти инструкціи были вовсе не то, чѣмъ онѣ долженствовали 
быть. Во'тъ что объ нихъ пишетъ извѣстный нашъ дѣеписатель H . И . Костомаровъ: 
„на сеймъ, послѣдній въ рѣчи-посполитой, послы выбирались не по сознательной 
волѣ гражданъ, а посредствомъ подкупа и подпоя шляхетской толпы, точно также 
какъ и на всѣ предшествовавшіе сеймы въ теченіи вѣковъ. Это одно затрудняло 
и даже дѣлало почти невозможнымъ истинное возрожденіе націи. Инструкціи, опре-
дѣлявшія дѣйствія пословъ, писались по волѣ могучихъ пановъ, какъ и прежде дѣ-
лалось. Они обсыпали золотомъ и опаивали виномъ шляхту,' настраивая ее выби
рать людей противнаго направленія" *). Но какъ бы то ни было всегда полезно 
знать, какое было направлеше въ извѣстное время разныхъ партій, чего желали и 
чего домогались эти могучіе паны. 

Въ этомъ томѣ помѣщено тридцать двѣ инструкціи шляхты Городненскаго по-
вѣта, которыя въ разное время она выдавала своимъ депутатамъ, отправляемымъ 
на главные сеймы, къ королю и гетману великаго княжества Литовскаго. Дляпри-
мѣра мы представимъ краткое содержаніе только двухъ изъ нихъ: первой, данной 
въ 1712 году, въ царствованіе Августа II , и послѣдней, когда рѣчь-посполитая яв
ственно клонилась уже къ своему упадку въ 1780 году, при Станиславѣ Августѣ. 

Въ первой инструкціи даны были посламъ, отправляемымъ на Варшавскій сеймъ 
слѣдующіе пункты: 

1) Ходатайствовать о прекращеніи турецко-русской войны и непринятіи. въ 
ней участія рѣчи-посполитой; -въ случаѣ же сорванія сейма ходатайство это внести 
для постановленія сената. 

2) Ходатайствовать о выведеніи руескихъ войскъ изъ Городненскаго повѣта. 
3) Домогаться объ уменыпеніи въ войскѣ количества генераловъ, которые боль-
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ше требуютъ содержанія, нежели самое войско, ó назначеніи поляковъ на мѣста 
оффиціалистовъ въ татарскія хоругви, и объ уменьшены количества войска. 

4) О назначеніи новой ревизіи дымовъ, подтвержденной присягою, иначе назы
ваемой абьюраты. 

5) Не соглашаться на назначеніе новыхъ податей, въ елучаѣ же крайней не
обходимости—дать знать Городненскому повѣту. 

6) О замѣнѣ двойной гиберны гиберною symple, назначенной скарбовымъ Трй-
буналомъ и о подтвержденіи новаго тарифа сеймовымъ постановленіемъ. 

7) О взысканіи съ Городненскаго повѣта только 24 тысячъ злотыхъ вмѣсто чо
поваго-шеляжнаго, которое неможетъ быть уплачено по причинѣ разоренія повѣтаі 

8) О подтвержденіи Люблинскаго сеймоваго постановленія относительно экзеку-
ціонныхъ листовъ, предъявляемыхъ войсковыми людьми, которые дѣлаютъ разные 
притѣсненія шляхтѣ, чтобы они признаваемы были врагами отечества. 

9) О прекращеніи обидь, причиняемыхъ войсками во время йереходовъ и объ-
удовлетвореніи обиженныхъ лицъ изъ ординарныхъ податей. 

10) 0 назначеніи будущаго сейма въ Городнѣ. 
11) О назначеніи въ Городнѣ Скарбоваго Трибунала, отмѣненнаго канцлеромъ 

великаго княжества Литовскаго вопреки Люблинской конетитуцш. 
12) Объ освобожденіи Курляндскаго княжества отъ постоѳвъ русскихъ войскъ. 
13) Послы должны соображаться съ прочими воеводствами относительно пред

ложения короля о монетномъ дѣлѣ. 
14) Домогаться отмѣны распоряжений гетмановъ великаго княжества Литовскаго 

отвосительно войсковыхъ стоянокъ союзныхъ Саксонскихъ войскъ въ столовыхъ ко-
ролевскихъ имѣніяхъ, находящихся въ пожизненномъ владѣніи заслуженныхъ лицъ. 

15) Просить короля о назначеніи изъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ коммисеа-
ровъ для разбирательства споровъ, возникшихъ между королевскими и земскими 
имѣніями. 

16) Объ освобожденіи города Городны отъ гиберновой повинности, которая уни
чтожена скарбовымъ Трибуналомъ, но требуетъ еще сеймоваго подтверждены. 

Таковы главные пункты этой инструкціи, всѣ прочіе содержать въ себѣ или 
ходатайства въ пользу католическихъ монастырей, также о лицахъ духовныхъ и 
свѣтскихь и о льготахъ для земскихъ имуществъ. Одинъ только изъ этого рода 
пунктовъ заслуживаем быть упомянутымъ, именно: Городненское дворянство вмѣня-
етъ посламъ своимъ съ обязанность ходатайствовать о возвращеніи Луцкому епи-
скому Жабокрищому епископіи, отнятой у него Московскими войсками и отданной 
православному епископу Шумлянскому; также о возвращеніи изъ Смоленска въ 
ВЙлоцкъ чудотворной иконы Вожіей Матери, взятой Озеровы», и о вшнаграШѳиіі 
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за Полопкую каѳедральную церковь, въ которой хранились остатки Іосафата и ко
торая занята подъ арсеналъ Русскаго войска. 

Вторая, послѣдняя въ этой статьѣ, инструкція, данная дворянствомъ Городнен-
скаго повѣта въ 1780 году посламъ, отправляемымъ на Варшавскій сеймъ, заклю-
чаетъ въ себѣ слѣдующіе главные пункты: 

1) Послы обязываются домогаться уничтоженія единоличнаго управленія, но 
чтобы сеймовыя постановленія и Статутъ Литовскій имѣли полную свою силу. 

2) Знатнѣйшая шляхта, присвоивъ себѣ разныя должности, обременяетъ мелкую 
шляхту; и потому послы должны ходатайствовать о возобновленіи конституціи 
1590 года, въ которой сдѣлано распредѣленіе должностей для богатыхъ и бѣдныхъ. 

3) Послы должны противиться назначенію какихъ бы-то ни было податей на 
обывателей и требовать уничтоженія процентной подати. 

4) Ходатайствовать объ изысканіи способовъ на содержаніе шляхетскихъ учи-
лищъ и объ открытіи рыцарской школы въ Городнѣ. 

5) Домогаться соблюденія закона касательно сеймовой очереди, по которому 
третій сеймъ долженъ быть въ Городнѣ, и чтобы Ассессорскій Литовскій судъ былъ 
въ Литвѣ. 

6) Для поддержанія экономическаго быта городовъ, потерпѣвшихъ разореніе, а 
равно и города Городны—просить о продолженіи существованія коммиссіи благочи-
нія—boni ordinis, объ устройствѣ фабрикъ и привлеченіи мастеровъ. 

7) Домогаться, чтобы на сеймѣ не были отмѣняемы опредѣленія трибуналовъ, 
такъ какъ въ слѣдствіе этой отмѣны происходятъ очень печальныя явленія. 

8) Противиться какъ можно проекту Замойскаго, ведущему за собою измѣненія 
и извращенія Статута Литовскаго, который признанъ правомъ кардинальньшъ при 
соединеніи Литвы въ Польшею. 

9) Хлопотать, чтобы архимандріи были отдаваемы базиліанамъ, но отнюдь не рус
скому духовенству. 

10) Ходатайствовать объ окончаніи разграничения спорныхъ имѣній, шляхет
скихъ и королевскихъ, объ оставлении за дворянами имѣній, принадлежавшихъ имъ 
еще до уніи и прекращеніи захватовъ помѣщичьей земли королевскими коммисарами. 

11) Ходатайствовать объ уничтоженіи торговыхъ пошлинъ, взимаемыхъ отъ 
шляхты частными владѣльцами. 

12) Ходатайствовать предъ королемъ объ отмѣнѣ подати двойной кварты, на
ложенной на пожизненныхъ владѣльцевъ въ ихъ экономическихъ ииѣніяхъ. 

Изъ сличенія этихъ двухъ инструкцій, изъ которыхъ послѣдняя писана спустя 
62 года послѣ первой, оказывается: а) что шляхта всегда старалась высвободить 
свои имѣнія отъ податей и налоговъ и вообще отъ веѣхъ государственныхъ повин-
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ностей, такъ какъ это подтверждаютъ и всѣ прочія шструкціи, въ которыхъ по
стоянно встрѣчаются этого рода домогательства; б) что инструкціи: эти выражали 
потребности извѣстной территоріи и потребности времени, не смотря на то, что въ 
послѣдніе годы рѣчи посполитой онѣ писаны были, какъ утверждаете Н . И . Ко-
стомаровъ, „подъ вліяніемъ могучихъ пановъ„. Иначе и быть не могло: потому что 
эти паны или вельможи составляли интеллигенцію тогдашняго времени. 

Пятая статья этого отдѣла заключаете въ себѣ документы разнаго наимено-
ванія—списки и реестры, таковы напр. списокъ вооруженной шляхтѣ и татарамъ 
Городненскаго повѣта. ВъПолыпѣ иЛитвѣ постановлено было закономъ, чтобы дво
ряне каждаго воеводства по истеченіи двухъ лѣтъ 30 Сентября собирались на 
мѣста, назначённыя частными сеймами въполномъ вооруженіи, гдѣони записываемы 
были въ особые реестры, съ означеніемъ рода ихъ оружія и масти лошадей. Такой 
списокъ составленъ былъ дворянству Городненскаго повѣта въ 1765 году и внесенъ 
въ акты. Списокъ этотъ определяете численность дворянства этого времени и спо-
собъ вооруженія его. Списки людей умершихъ въ 1710 и 1711 годахъ отъ заразы 
показываютъ, въ какой степени свирѣпствовала она (стр. 431, 433, 435, 436, 
437). Реестръ движимости, оставшейся по смерти Массальскихъ, Городненскихъ ста
роста, даетъ понятіе объ экономическомъ бытѣ пановъ шляхты въ началѣ Х Ѵ Ш 
столѣтія (стр. 426). Реестръ убытковъ понесенныхъ шляхтою и крестьянами во 
время перехода войска изъ Еурляндіи въ 1728 году даетъ понятіе о экономическомъ 
бытѣ тѣхъ и другихъ и тогдашней военной дисциплинѣ (стр. 440). 

Третій отдѣлъ этого тома заключаете, въ себѣ акты юридическіе. Они преи
мущественно состоять изъ жалобъ Греко-унитскаго духовенства на католическихъ 
ксендзовъ и вообще на католиковъ о разныхъ обидахъ, притѣсненіяхъ. Положимъ, 
что актъ, заключающій въ себѣ жалобу, не можетъ ничего ни доказывать, ни опро
вергать, потому что мы не можемъ опредѣлительно сказать, на сколько вѣрна и 
справедлива эта жалоба; но если подобнаго рода акты постоянно встрѣчаются, съ 
нѣкоторыми только видоизмѣненіями, если жалобы простираются къ однимъ и тѣмъ 
же лицамъ; мы невольно приходимъ къ заключенію, не только правдоподобному, но 
и аподиктически вѣрному, что подобныя дѣла совершились лицами, на которыхъ жа
ловались и что жалобы эти основательны. Мало того, что катологическіе ксендзы 
глумились надъ Греко-унитскими и православными священниками, они глумились надъ 
своими католиками. Вигорскіе Камедулы, одинъ изъ строгихъ орденовъ (strictioris 
observantiae), не только дѣлали нападенія на королевскихъ крестьянъ, разоряли коро-
левскія пущи; но ночью сдѣлали наѣздъ на подловчаго великаго княжества Литовскаго 
Прейча, присланного въ качествѣ королевскаго коммиссара, стащили его съ кровати, 
подвергли разнымъ истязаніямъ; попривязывали кълошадяиъ стрѣлковъ и повыгоняли 
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ихъ изъ пущи (стр. 465). И это дѣлалось въ королевскомъ столовомъ имѣніи, послѣ 
того, • когда король самъ надѣлилъ ихъ имуществомъ! По жалобамъ этого рода 
рѣдко встрѣчаются судебныя опредѣленія, и если встрѣчаются, то они большею ча-
стію ремиссійныя, т. е. назначающія отсрочку. 

И. Гороачевскій. 
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АКТЫ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ КЪ ИСТОРІИ ЗАПАДНО-РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 

(ФУНДУШЕВЫЯ ЗАПИСИ ЦЕРКВАМЪ и ДУХОВЕНСТВУ). 



1510 г. 

Изть К н и г и за Я М » — « 8 0 г., с*р. 

1. Првмегія Сигисмувда I на постройку Супиасльскаго монастыря. 

Koku tysiąc siedmset siedmdziesiąt dzie
wiątego, miesiąca Oktobra wtóiego dnia. 

Przed aktami grodzkiemi powiatu Gro
dzieńskiego stanowszy osobiście w Bogu 
przewielebny i. x. Teodozy Wislocki ord. 
sancti Bas. Magni przywilej króla imci Zyg
munta na monastyr Supraślski, na pargami-
nie, stary, podarty, russkim charakterem pi
sany, ad acta podał, którego tenor sequitur 
estque talis: 

Самъ ЖикгимонтъБожію милостію король 
нольскій и проч. Вилъ намъ чололъ игу-
менъ Супрасльскій Пафнутей о томъ, іптожъ 
онъ працою своею. . . . будовати монастырь 
въ пущи пана Александра Ходкевича на 
рѣцѣ на Супраслѣ. . . . *) ему дозволили цер-

*) ІІропускъ этотъ находился въ самомъ 
нодлишпшѣ и въ такомъ шідѣ виссонъ въ акто
вую книгу. 

ковь и монастырь муроватиі Ино мы зъ лас
ки напюе на его чолобитье дозволили есьмо 
ему церковь и монастырь муровати въ той 
пущи пана Александра Ходкевича, гдѣ ся 
будетъ видѣти ему годно будовати. И на 
то казали есьмо ему дати сесь нашъ листъ зъ 
нашею печатью. Писанъ въЕраковѣ, лѣта 
Вожого тысеча пятьсот*ъ десятого, мѣсеца 
Марца пятнадцатый день, индикта тринад
цатого. 

U tego przywileju przy wyciśnioney na 
massie czerwoney pieczęci konnotacya w te 
słowa po rusku wyrażona: Право. M. р. и 
секр. кашт. Витеб. и Брян. панъ Иванъ 
Сопига; писарь нашъ Довгинъ; панъ Во-
гупіъ Воговитиновичъ; Федько Святоша. 
Który to przywiley, za podaniem onego 
przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięty у 
wpisany. 
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1516 г. 

И з ъ К н и г и за 1939 г., стр . 430—431. 

2. Судный диетъ, въ которомъ показано ограниченіе поземемельной собственности 
Супрасльскаго монастыря. 

Канцлеръ великаго кн. Литовскаго и Виленскій 
воевода Николай Николаевича по жалобѣ коро
левскихъ крестьянъ Суражской волости на Кіев-
скаго митрополита въ томъ, что онъ будто захва-
тилъ ихъ земли и принуждаетъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ къ работѣ, явился на спорное мѣсто и въ 
присутствіи самого митрополита и другихъ санов-
ныхъ лицъ нашелъ: что земли съ крестьянами 
Суражской волости отданы ему королемъ Алек-

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
wtórego, miesiąca Julii trzydziestego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Zygmuntem 
Bouffałem, podstolim Berbskim, podstaro-
śeim sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
wielmożnego imci pana Hrehorego Józefa 
Kotowicza—łowczego wielkiego w. x. Lit., 
starosty Grodzieńskiego ustanowionym, sta-
nowszy personaliter w Bogu przewielebny 
imśc xiądz Innocenty Oharkiewicz—-namies-
nik konwentu Supraślsiego dokument, po 
rusku pisany, po polsku przetłumaczony *) 
na rzecz w nim wyrażoną, konwentowi Su-
praślskiemu służący у należący, ad akta 
xiąg grodzkich Grodzieńskich podał, potrze
bując, ażeby był przyięty у doxiag wpisa
ny, który przyiowszy a wpisuiąc w xięgi 
de verbo ad verbum tak się w sobie ma: 

Я Миколай Миколаевичъ—воевода Ви-
ленскій, канцлеръ господаря короля его ми-
листи Зыгмунта, смотрѣли есьмо того дѣла. 

*) Значить переписаный польскими буквами. 

сандромъ и подтверждены королемъ Сигизмун
домъ; что въ одной изъ деревень онъ выстроилъ 
владычній дворецъ и подарилъ его Супрасльскому 
монастырю. При этомъ онъ указалъ на границы, 
обозначенпыя Гдинскимъ. Воевода постановилъ, 
что граници правильны и права владѣнія закон-
ни; что касается одного крестьянина Витка съ 
братьями, то онъ долженъ работать митрополиту 
до тѣхъ поръ, пока будетъ жить на его землѣ. 

Жаловали намъ люде господарскіи Сурас-
кое волости, на имя Волосъ съ братьею Га-
евниковы дѣти иинпііи люди, наметропо-
лита Кіевскаго и всея Руси Іосифа, ижъ 
бы онъ отчизну ихъ и селищо и нивы от-
нялъ и тежъ человѣка Витка съ. братьею 
его за себе завернулъ безъ данины го-
сподарское, и просили насъ тыи люде, 
абыхмо тамъ выѣхали и того дѣла досмо
трен. И мы, хотячи ся того гораздъ довѣ-
дати и съ отцомъ митрополитомъ его ми
лостью есьмо змовили и тамъ выѣхали. И 
отецъ митрополитъ положилъ передъ нами 
привилей господа ра короля его милости 
Александрова штожъ его милость дали ему 
люди Сураское волости Топылецъ, а Ват-
вилы, а Пещово вѣчно и съ ихъ землями 
у вобрубѣ увыпиеаныхъ границахъ, кото
рый жъ границы Глинскій съ росказанья го-
сподарского, будучи державцою въ Вѣль-
ску, ему обрубилъ и положилъ зъ рѣки 
Нарвы, черезъТйголовку и[черезъ мостокъ 
и Климову Быль. Ино што се дотычетъ 
тоя границы Климовы Быль, гдыжъ есть 
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сѣножать обрубная людей моихъ и митро-
польихъ, ино мнѣ служатъ пять братовъ, а 
отцу Митрополиту два браты, тогды бы 
мало быти нашимъ людемъ пять частей 
тое сѣножати, а митропольимъ людемъ двѣ 
части, нижли тые люди маютъ о томъ 
право мѣти и што съ права знайдутъ, по 
тому они маютъ тую сѣножать держати. 
А отъ тое Климовы Были посередъ болота 
въ задній стокъ Пороговской границы, а 
съ заднего стока черезъ дорогу по бору, • 
лощиною въ сосну, а въ дубъ у концу 
Мшары, мимо Переданную гору въ Рогавку 
рѣчку, а Рогавкою у верхъ подлѣ пашни 
Форосчкое черезъ дорогу на сухо по бору 
подлѣ поль Форосчкихъ, мимо Глыбокую до
лину, подлѣ поль бывшего гаевника Несто-
ровыхъ, черезъ дорогу въ сосну, по бору 
черезъ полъце просто къ Шандыну стоку, 
гдѣ въ Неводницу упалъ, а Шандыньшъ 
стокомъ у верхъ, а отъ Шандына стока, 
што на простѣ къ Бирсчовцѣ рѣчцѣ, подлѣ 
ею Товтовичовъ граны у дубѣ и черезъ 
лѣсокъ, и черезъ польце, што Яцко про-
робилъ, просто у Борсчовку, а Борсчовкою 
внизъ до Сураское дороги, што отъ Фо-
рощи идетъ, а тою дорогою Сураскою въ 
Добруводу рѣчку, а Добруводою внизъ въ 
Туросну рѣчку, а Туросною внизъ у На-
ровъ, а Нарвою внизъ до Выголовки вы
шей писаное рѣчки. На штожъ листъ 
Глинского обрубный отецъ митрополитъ 
передъ нами оказывалъ, на которой же 
земли онъ собѣ дворецъ збудовалъ, именемъ 
назвалъ Владычій, и съ дозволеніемъ гос-
подара нашого великого короля Зыгмунта 
той дворецъ къ церкви Вожой на мона
стырь Супрасльскій придалъ вѣчно; штожъ 
господарь нашъ, король его милость, Зыг-

мунтъ и привилеемъ своимъ той дворецъ 
Владычій кътому монастыру Супрасльско
му потвердилъ въ вѣчность и тотъ приви-
лей господарскій потвержоный митропо
литъ его милость предъ нами указывалъ. 
И мы тыхъ привилеіовъ господарскихъ вы-
слухавши и тежь.листа обрубного Глин
ского отца митрополита при томъ есьмо 
зоставили по тымъ границамъ, который 
Глинскій положилъ, какже и мы сами ка-
зали есьмо ихъ поновити. Нижли штося 
тычетъ того чоловѣка Витка съ братьею, 
который седитъ межи тьгми границами его 
на Топелиской землѣ, оно подъ тою мѣрою 
есьмо казали: если будетъ той чоловѣкъ при-
хожій, а усхочетъ отцу митрополиту слу
жили, онъ нехай служить; пакъ-ли бы не 
восхочетъ ему служити, тогды той чоло-
вѣкъ Витко съ братьею маетъ съ тое зем
ли прочь пойти и вжо черезъ то урядни
ки нашіи не маютъ се вступати у ни у 
што, нижли маютъ держати поддуть того, 
какъ въ семь листѣ нашомъ выписано. И 
на тое есьмо отцу митрополиту его мило
сти дали сесь нашъ листъ съ нашою пе
чатью. При томъ были владыка Володи-
мирскій отецъ Пахнотей, а панъ Алексан
дре Ивановичъ Хоткевича—маршалокъ го-
сподарскій, а панъ Рачко Пучицкій—ихъ 
судія Бѣльскій, а панъ Кревскій—секре
тарь короля его милости, а войтъ Бѣль-
скій Русинъ. Писанъ въ Яневѣ двадцать 
второго дня, индикта четвертого. 

U tego listu sądowego pieczęć przyciś-
niona iedna. Który to list dokument kon
wentowi Supraslkiemusłużący, zapodaniem 
onego do akt przez osobę wyżey wyrażoną, 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich przy-
ięty у wpisany. 
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3. Фундушовая запись г-дъ Грииковичей - Ходковнчей на Бальскую церковь. 

Гринковичи-Ходкевичи. по соглашенію между 
собой и съ своею матерью, во исполненіе завѣща-
нія покойнаго ихъ отца, надѣляютъ заселенными 
землями и данниками церковь Св. Спаса въ Балѣ 
съпридѣломъ св. Николая; назначаютъ еще вто-

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt dzie
wiątego, miesiąca Decembra szóstego dnia. 

Na urzędzie j . k. m. grodzkim Gro
dzieńskim przede mną Jakubem Rukiewi-
czem—podstarostą sądowym powiatu Gro-
dzień. comparendo personaliter x. x. Jan 
Woszczyłowicz—prezbiter Baleński, fundusz 
na cerkiew Baleńską, od s. p. ichni, panów 
Hrynkowiczów - Chodkiewiczów sporządzony, 
ad acta xiąg grodzkich Grodzieńskich po
dał, któren ad verbum de verbo wpisuiąc 
tenor sequitur estque talis: 

По благодати дара Духа Святого, волію 
Вожіею и Пречистое Его Матери и всѣхъ 
святыхъ, въ честь Господу Богу и Спасу 
нашому, мы благовѣрные рабы Божіи братія, 
я Богданъ—конюшій Городенскій господара 
его милости короля Жигимонта, а Иванъ, 
а Лукашъ, а Марко Гривкевичи, а я Гри-
горій, а Михайло, а Павелъ Гринкевичи, 
порадившеси есмо зъ маткою своею зъ па-
нею Гринковою Надеею, мачехою ихъ, зго-
дили есьмо зъ паномъ Богданомъ и его бра-
тіею, нашима старшими братіями всѣ межи 
собою и помыслилисмы есьмо и учинили и 
установили ку церкви Божей и великому 
Спасу въ имѣнью нашому на Бали попа 
другого Матфея ку тому старому попу отцу 

раго священника и діакона и ихъ надѣляютъ 
землями; назначаютъ также время для отправле-
нія церковныхъ службъ. Въ фундушѣ этомъ упо
минаются еще и другія лица, сдѣлавшія разныя 
завѣщанія церкви Св Спаса. 

Михаилу, и діякона Карпа. И тежъ паме-
таючи приказанье и на все его отца своего 
преставшегосе благовѣрного раба Божіего 
а пана Григорія Ходкевича, ижъ его милость 
отходечи зъ того света приказалъ намъ, 
обыхмо тую церкву Божію все надали. 
Ино я Богданъ конюшій, зе всею братіею 
своею, почовши одъ старшого и до меншо-
го, Гринковича Ходкевича, зъ розсказанья 
его милости отца нашого, полнимо и тежъ 
сами съ своей воли чинимо, якже то братія 
а сынове отца своего бачачи на вѣчную 
речь и хочечи теперь и на далекій часъ 
завжды вышее богомолье и спѣванье мѣти 
у престола великого Спаса и въ тыхъ пре-
столахъ, который въ той церкви Божой 
Бальской за господара великого короля 
Жигимунта и архіепископа Кіевского и всея 
Русіи Іосифа и за насъ и за жоны нашіе 
и за дѣти и за весь родъ нашъ и за вси 
православные христіаны, а преставшимся 
житія сего—отцу и матери нашой и роду 
нашому и всимъ преставшимся православ-
нымъхристіаномъ вѣчная память была,—да
ли есьмо на церковь Божію святого Спаса 
чотыры чоловѣки, на имя: Тадей Андреевнчъ 
Яхимовича Плешивыхъ и зъ ихъ братіею,. 
братанича и дьятковича и зъ ихъ дѣтьми, 
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зъ ихъ землями пашными и бортными и 
зъ сѣножатьми, и зъ дубровами, и зъ лѣсы, 
и зъ дяклы и зо всимъ зъ тымъ, якъ тые 
люди здавна отцови нашему и намъ слу
жили, а къ тому двѣ земли у Волысковичъ 
селѣ пусты. А я Богданъ конюшій на де-
сетъ бочокъ поля на Бали далъ, а десетину 
зъ Бали отъ жита, отъ пшеницы; а зъ Русо-
ты изъ своего двора по два годы отъ жита 
десятину до Бали, а на третій годъ зъ Ру-
соты десятину ку Пречистой ку Городну; 
а полъ бочки пшеницы проскурней Баль-
ской на проскуры; а я Иванъ отъ пше
ницы зъ Бали десятину святому Спасу, а 
на проскуру полъ бочки пшеницы отъ жита 
ку Городну; а я Лукашъ зъ двора своего 
зъ Русоты до Бали отъ жита десятину, а 
полубочки пшеницы на проскуру; а я Марко 
землю свою Гумновщизну пустую на Вали 
на пасенье быдла; тая земля моя Гумнов-
чизна діякону, который будетъ для того, 
што діякону людій не дано. Ино попъ Баль
ный презъ письмо мое Марково то вписалъ 
діякону, ино я Марко предъ ся тую мою 
землю выслугу пишу на церковь діякону, 
который будетъ; пишу моею рукою самъ, 
якъ и первей было написано; а десятину зъ 
Липска отъ жита и отъ всего ярива деся
тину, кромъ пшеницы, до Бали, а пшеницы 
бочку на проскуры. А я Григорій. зъ бра-
тіею своею и зъ Михайломъ, и зъ Пав-
ломъ помовивши есьмо. зъ маткою своею, 
маемъ зъ Липску отъ жита десятину да-
вати, а бочку пшеницы на проскуры. 
Тые люди вышей писаные и земля въ 
Лысковичъ селѣ и тежъ што есьмо своей 
земли дали на церковь Божую великого 
Спаса, мы вея братія дали есьмо то вѣчно 
и непорушоно. Маютъ попы Спаскіе Ми-
хайло и Матфей тые люди и землю вѣчно 
діякону и по нихъ будучіе шшіе пошл и 
діякоиы, мы вси братія тыхъ людей и зе

мель не маемъ отъ церкви Божей одыма-
ти, ани жоны и дѣти нашіе, ани близкіе 
наши, а и по насъ будучіе, а десятину отъ 
жита и ярива, якъ вишейписано, и пше
ницу на проскуры, мы вси братія маемъ 
то на церковь Божую сполна попомъ и 
діакономъ давати въ каждый годъ- и про
скурней, а и по насъ жоны наши и дѣти 
и счатки и наслѣдники нашія и по насъ 
будучіе (во вѣки) вѣкомъ сътыхъ дворовъ, 
якъ вышей стоитъ, маютъ полнити й тые 
десятины сполна давати. И въ томъ есьмо 
съ попы Спаскими и зъ Михайломъ и зъ 
Матфеемъ обмову удѣлали и они намъ за 
то сами же поднели въ кождый годъ и въ 
кождую недѣлю пять обѣденъ служити зъ 
молебны и зъ понахидами и акафистъ Пре
чистое по всѣ дни ажъ до живота своего; 
а по нихъ и инпгіе попы такъ маютъ чи
нить въ пятницу за родители обѣдня, а въ 
вечеръ въ пятницу панахида, а въ суботу 
понахида и обѣдня за родители; а въ нс-
дѣлю молебенъ храму, обѣдня за здоровье, 
а въ понедѣлокъ обѣдня святу архистра-
тію Михаилу за здоровье наше и всихъ 
христіанъ, то у великого Спаса у престо
ла; а въ середу предѣлы Пречистое Бого
матери молебенъ иобѣдня за здоровье на
ше; то все маютъ тые попы Михайло и 
Матфей, а потомъ будучіе и ишпіе попы 
панихиды и молебены и обѣдни и по вся 
воскресенья акафистъ Пречистой Господн
ий сполняти въ кождой недѣли годъ до 
года ажъ на вѣки. А еслибы который Ми
хайло альбо Матей и по нихь будучіе по
пы того правила въ чемъ не полнили, на 
томъ святительская митропольная вина, а 
отъ церкви пречъ Божой. А што отецъ нашъ 
и мы послѣ отца дали седѣнье попу Ми-
хайлу и огороды и на чомъ гумно стоитъ, 
на чомъ діаконъ седитъ, што есьмо ему да
ли поты въ церкви на Сонковщинѣ и ого-
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роды. А я Григорій зъбратіѳю своею да-
лисьми Фортунатово мѣетцо, гдѣ самъ Фор-
тунатъ сидѣлъ, на церковь Божую ев. Спаса, 
маетъ попъ тамъ сѣсти Матфей, а про-
скурня Фортунатовая- тамъ же маетъ еѣ-
дѣть и огороду на овощъ мѣти до своей 
смерти; а по ей смерти тое сѣдѣнье и 
то, на церковь же, а по ней маютъ попы 
сорокоустъ оддѣти тые сѣдѣнъя на церковь 
Божую вѣчно, потымъ и діакону и про-
скурнью и въ оныхъ будучимъ попомъ и 
діакономъ зъ проскурнею; а проскурня 
завжды свѣчи сукати маетъ и продавати, 
попъ и діаконъ продавати свѣчъ кромъ на 
тые света въ церкви на великого Спаса 
празника, а на Успеніе Пречистое, а св. 
Миколы, а св. Юрія, а на св. Пятницы 
маютъ попъ и діаконъ свѣчи продавати, а 
по вси дни не маютъ попы и діаконъ свѣчъ 
продавати, только проскурница. А што о 
празницѣ зъ ярмарку позвонного, пѣнези 
тые вси дали есьмо на церковь на кутію и 
на вино и на ладанъ. А на твердость всего 
(въ) святое евангеліе вписали есьмо. А 
еслибы хто зъ насъ и по насъ будучій зъ 
того не выступилъ и будемъ мы и по насъ 
будучіе то все пополняти маютъ, благодать, 
милость великого Бога и Спаса нашого 
и Пресвятое Его Матери и всихъ святыхъ 
на насъ и царство небесное во вѣки вѣ-
ковъ! А если бы хотѣлъ зъ насъ хто тое 
взрушивати, або и по насъ будучіе и того 
не полнити, што выписано во святомъ 
евангеліи семъ, да будетъ неблагословеніе 
отъ митрополиты; въ будущемъ вѣцѣ буде 
имъ добро хто полнитъ давати будетъ на 
вѣки десятины. Я ^асилій,-Вороіынецъ? 

дворанимъ короля его милости Жикгимонта, 
далъ есьми десятину зъ отчиста зъ двора 
своего изъ Свяцка; а маютъ тую десяти
ну каждого году давати, а по моимъ ЖИ
ВОТЕ ижона моя идѣтимое маютъ давати, 

и кому се останетъ тое имѣнье и тоть 
маетъ давати во вѣки вѣковъ ку святому 
Спасу на Балю; а хто того не будетъ пол
нить и десятины не будетъ давать, тотъ 
да будетъ проклятъ. А за то попы маютъ 
за насъ Господа Бога просить и понашомъ 
животѣ маютъ насъ помнеть. Я Хатіанъ 
Шенбель и обновивши есьми зъ паномъ 
Богданомъ—конюшимъ Городенскимъ и зъ 
братіею своею старшими и меньшими и ихъ 
призволеньемъ, дали есьми землю свою на 
имя Пашковчизна и десятину отъ жита и 
отъ всего своего паханья, отъ кождогояри-
ва зъ того дворца моего, што подлѣ Нѣмна. 
Предѣлъ святого Миколы, который пре-
дѣлъ подле церкви святого Спаса на Бали, 
язъ постановилъ самъ зъ дозволеньемъ отца 
ихъ милости небощика панаГрицка, и на 
проскуры полъ бочки пшеницы и тую зем
лю вышейішсаную Пашковщизну и де
сятину зуполна на предѣлъ святого Миког 
лы даю вѣчно; маютъ попы Бальскіе дер
жати вѣчно и діаконъ ку той церкви Бо-
жой святого Миколы, а я вжо въ тую 
землю не маюсе вступати, ани отнимати, 
ани моя жона, ани дѣти мое, ани близкіе 
мои, а десятину отъ жита и одъ ярива 
всякого и отъ пшеницы и гречихи и отъ 
овса и яривы и полу бочки пшеницы на 
проскуры. То все вышейписаное сполна 
давати въ кождый годъ, а по мнѣ жона 
моя и дѣти, зъчатки инаслѣдники мое во 
вѣки вѣковъ маютъ тую десятину сполна 
и подъ-бочки пшеницы на проскуры, або 
кому дворъ тотъ мой достанется послѣ моего 
живота, "кому кольвекъ будетъ, и той маетъ 
давати тую десятину вышейписаную зупол
на; а тые священики Бальскіе маютъ за 
наше здоровье Господа Бога просить въ каж
дой недѣли годъ до году въчетвергъ обѣдшо 
пѣти до святого Миколы; а еслибы я хо-
тЬлъ, або по мнѣ жона моя, або дѣти на-
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шіи, альбо близкіе нашіе, хто кольвекъ бу-
де хотѣли, тую землю Пашковщизна одни-
мати отъ церкви Божей и десятины зуполна 
и на проскуры пшеницы не дати, таковый 
отъ Бога проклятъ и отъ отца св. Николы. 
А при томъ мѣстѣ Бали и тому добро свѣ-
домы вельможные панове: панъ Иванъ Се-
меновичъ Сапѣга—секретарь господара ко
роля его милости Жигмунта; воевода Ви
тебске и Брацлавскій, панъ Мартинъ а 
панъ Ѳедоръ Богдановичи Хрептовичи; а 
князь Андрей, а князь Семенъ Ивановичи 
Черскіе; а панъ Кондрата Ивашковичъ— 
намѣетникъ Городенскій вельможного пана 
Станислава Петровича, а панъ Василій 
Воротынецъ, а Васько Новогородецъ, а 
Митко Андреевичъ—бурмистеръ мѣста Го-
роденского. ' И я рабъ Божій Авдей Про-
тасевичъ—пекарь короля его милости Жикг-
мунта и зъ жоною своею Соломонидою, зъ 
дѣтми своими Григоріемъ и Кузьмою и зъ 
Климомъ и-Максимомъ и зъ Ярошемъ и 
Киреемъ дали есьми десятину отъ жита и 
отъ гречихи и отъ овса на церковь св. 
Спаса до Бали, а дали есьми тую десятину 
и зъ дѣтми своими вѣчно на церковь. А 
еслибы хто зъ моего роду, сыновъ моихъ, 
того не сполнилъ и справедливе тое деся
тины верхписаной не даетъ, да будетъ 
проклятъ въ сей вѣкъ и въ будущій; а 
мы свещенники маемъ за ихъ здоровье Бога 
просить, а родителей поминати. Якимъ 
Хрищукевичъ и зъ дѣтми своими еынъ его, 
азъПетромъ дали есьми десятину отъ жи
та и отъ гречихи на церковь св. Спаса 
до Бали во вѣки вѣковъ; еслибы хто зъ 
моего роду сыновъ моихъ то не сполняли 
и справедливо десятину не даетъ, да будетъ 
проклятъ въ сей вѣкъ и въ будущій; а мы 
свещеницы маемъ за здоровье ихъ Госпо
да Бога просить и родители поминати. Я 

Иванъ Непхай и зъ сыномъ своимъ Ива-
номъ дали есьмо на церковь божую св. 
Спаса до Бали земли своей на двѣ бочки 
на вѣки вѣколъ; а свещенники маютъ за 
души наши поминати попы Бальскіе. Я 
рабъ Божій Иихайло Грицковичъ зъ дѣт-
ми моими Хведоромъ и Борисомъ, Яки-
момъ, Алексѣемъ, што предокъ нашъ Ва-
силей Воротынецъ давалъ десятину зъ 
Свяцка по десяти копь жита, ино мы по
мысливши межи собою Богу на хвалу а 
намъ на здоровье маемъ давати зъ того 
имѣнія Свяцка десятину житную зполна, 
сколько нажнутъ отъ того жита десятая 
копа, отъ кождого десятка копъ по копѣ. 
И зъ тыхъ земль, што есьмо прибавилъ и 
прикупилъ, маю дати суполна десятину и 
зъ дворца своего Виртилипюкъ также маю 
давати кождого году десятину отъ жита 
суполна на вѣки вѣкомъ. А по насъ бу-
дучіе и близкіе отъ нашого и счатки наши 
и хто одно будетъ по насъ тые имѣнія 
держати и тые маютъ давати, такъ яко и 
мы давали на вѣки вѣкомъ отъ жита су
полна. А если того хто не сполнитъ, а 
десятины зъ тыхъ дворовъ суполна не бу
детъ давати ку святому Спасу до Бали, 
тотъ да будетъ проклятъ въ сей вѣкъ и 
будущій, аминь. Тысяча пятьсотъ двад
цать шостого, Августа осьмнадцатого дня. 

U tego funduszu autentyczne podpisy przy 
pieczęci ww. j . pp. aktorów temi wyraża-
ią się słowy: Bohdan Hrynkiewicz—koniu
szy, Jan Hrynkowicz, Łukasz Hrynkowicz, 
Marko Hrynkowicz, Michayło i Iwan Hryn-
kowiczy. Który to takowy fundusz z rus
kiego przekopijowany, za podaniem onego 
przez wyż wyrażonego imci do akt, iest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięty у 
wpisany. 

2 
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1529 r. 

BJ;n. к н и г а %ЗЪ9—1?80 г., стр . 333. 

4. Привилегія короля Сигисмунда I, подтверждаются дарственную запись Александра 
Ивановича Ходковнча на земли, дарованный Суіірасльскому монастырю. 

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt dzie
wiątego, miesiąca Oktobra wtórego dnia. 

Przed aktami grodu powiatu Grodzieńskie
go, stanowszy osobis'cie w Bogu przewielebny 
j . x. Teodozy Wisłocki. ordinis, sancti Basilii 
Magni, przywiley od nayiaśnieyszego króla 
jmci Zygmunta, na pargaminie ruskim cha
rakterem pisany, ad acta podał, którego te
nor sequitur estque talis: 

Жикгимонтъ, Божію милостію король поль-
скій, и проч. Чинимъ знаменито тымъ на-
шимъ листомъ, хто на него посмотритъ, або 
чтучи вслышитъ, нынѣшнимъ и на потомъ 
будучимъ, кому будетъ потреба того вѣдати. 
Поведилъ передъ нами маршалокъ нашъ, 
староста Берестейскій, Вилькійскій и Ост-
ринскій панъ Олександро Ивановичъ Ходко-
вичъ, ижъ далъ къманастьгру своему цер
кви Благовѣіценія Пречистое, который спра-
вйлъ на Супрасли, села свои, на имя Хво
сты а Порослово а Клевино, а данники свои 
Форостово а Пузычи, со всимъ какъ ся въ 
собѣ маетъ, ничего на себе не зоставуючи, 
на вѣчность, ибилъ намъ чоломъ, абыхмо 
то къ той церкви Божей дозволили ему 

записати и потвердили то нынѣшнимъ ли
стомъ на вѣчность. Мы на чолобитіе его 
то вчинили, тые имѣнья вышейписаныи 
потвержаемъ тымъ листомъ наіпимъ къ той 
церкви Вожей имонастыру Супрасльскому 
вѣчно и непору шно; маетъ архимандритъ 
и старцы того монастыря тыи имѣнія дер
жати со всимъ, какъ ся въ себѣ маютъ, и ихъ 
вживати по тому, якъ имъ панъ Александро 
далъ и въ листѣ своимъ описалъ, а предъся 
въ моци и въ подаваньи его милости и 
потомкомъ его маетъ быти. А на твердость 
того имъ дали сесь нашъ листъ съ печа-
тію нашою. Писанъ у Вильны, подъ лѣто 
Божего Нароженья тысеча пятьсоть двад
цать девятого, мѣсеца Октебра двадцать 
третій день. Индикта третего. 

U tego przywileiu konfirmacynego z pie
częcią woskową na sznurze iedwabnym czer
wonym zawieszoną podpis króla jmci tako
wy: Sigismundus rex. Który to przywiley, 
za podaniem onego przez wyż wyrażoną 
osobę do akt, iest do xiąg grodzkich po
wiatu Grodzieńskiego przyięty у wpisany. 
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1635 г. 

И а ъ в н и г и за fl?S3—т., д и е т ы 80S—205. 

5. Фундушевая запись Богуслава Радивила на церковь св. Георгія въ Несвижѣ. 

Князь Радивилъ симъ листомъ признаетъ вновь 
назначеннаго митрополитомъ священника къ его 
Несвижской церкви св. Григорія; утверждаете 
за нимъ 2 ув. и 8 морговъ фундушевой земли 
прежняго надѣла и 1 уволоку съ тремя кресть-

Roku tysiąc siedmset dwudziestego trze
ciego, miesiąca Marca piątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Zygmuntem Boufałem— 
podstolim Derpskim, podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imci pana Hrehorego Jozepha Kotowicza— 
łowczego w. w. x. Lit., starosty Grodzień
skiego ustanowionym, personaliter w Bogu 
wielebny unci xiądz Jan Homolicki, prez
biter Nieswiski, fundusz od iasnie w. xią-
żęcia imci Albrichta Radziwiła, kasztelana 
Wileńskiego, cerkwi ruskiey w mieście Nie-
swiżu będącey, zdawna przez iasnie oświe
conego xięca imści oyca tegoż iasnie oś
wieconego xiążęcia imści założoney, uczy-
nioney у wieczyście służącey, ad acta podał 
potrzebuiąc, aby był przyięty у wpisany, 
który za przyięciem de verbo ad verbum 
wpisuiąc tali tenore sequitur: 

Albricłit Władysław Radziwił, xiąże na 
Ołyce у Nieświeżu, hrabia na Szydłowcu у 
Miru, kasztelan Wileński, starosta Szereszow-
ski, oznaynmiemy tym listem naszym, ko
mu by o tym wiedzieć należało, iż maiąc 
my cerkiew ruską w mieście naszym Sta
rym Nieswiżskim od bramy Wilenskiey po 
prawey ręce przeciwko oyców Bernardynów 

янскими семействами—новаго; кромѣ этого раз-
рѣшаетъ священнику служить въ праздники пре
святой Богородицы обѣдни въ новоустроенной Н е 
свижскими мѣщанами церкви. 

z cmentarzem, iako się teraz sam w sobie 
ma, fundowaną z dawna od świętobliwey 
pamięci xiązęcia imci pana oyca naszego 
założenia świętego Jerzego, do którey grun
tu pasznego przynależą włok dwie, ma 
miedzy nowomieyskiemi włokami wedle 
świętego Michała у ogrody dwa na nowym 
mieście przy cerkwi starey świętey Prze-
czystey, wedle gumien nowomieyskich z 
placem Parchimowskim, przeciwko teyże 
cerkwi starey у tych że ogrodów zaścianek 
starodawny cerkowny skraiu gruntu fol
warku naszego Nieświzkiego, na którym 
mieszczanie Nowomieyscy ciała zmarłych 
chowaią, łąka też sianożęci nazwana za 
Popową górą, zdawna do tey cerkwi przy
należące, w Jacowym Huhle, z jedney stro
ny od folwarka Trybuszkowskiego gruntu 
oromego, z drugiey strony od sianożęci te
goż folwarku, trzecią у czwartą stroną do 
błota dzikiego Sławkowskiego, którey siano
żęci czyni z poroślami chrostowemi morgów 
osim, których tych dobr у pożytków wszyt-
kich cerkiewnych dawniey nieboszczykowie 
swieszczenicy Nieświscy iako wzywali у ten 
też bywszy świeszczenik ociec Eustachi K a 
miński używał, na którego mieysce ociec 
Rucki, metropolita Kiiowski za zalecaniem 
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zesłał swieszczenika oyca Bazylego Malisz-
kiewicza, którego my do tey cerkwi przy-
iowszy, te wszystkie grunta wyż pomienione 
daiemy у puszczamy w dzierżenie у w spo-
koyne używanie aż do żywota iego, a po nim 
y sukcessorom onego. Aże ten świeszcze-
nik donosił nam proźbę swą, iż na tym słusz
nego wychowania sobie y na sługi cerkiewne 
mieć nie może, jako nam niektórzy dali 
sprawę, tedy za przyczyną onych ; z dobrey 
woli у łaski naszey nadaiemy ieszcze nadto 
włókę osiadłą w siele Kaczanawiczach, za
raz z kraju przyiazdu Nieświskiego, naktó-
rey wrłqce chłopów iest trzech, mianowicie: 
Szczęsnego i Zdana Duplow na puł włoczu 
mieszkaiących, Thomasza Chałomowicza na 
pułwłoku siedzącego, których tych podda
nych na tey włóce z ich żonami, dziećmi 
у wszystko maiętnością onych temuż świe-
ezczennikowi przy cerkwi świętego Jerzego 
mieszkaiącego daiemy у puszczamy wiecz-
nemi czasy, pozwalaiąc onemużi w każdym 
roku podwakroć skład miodowy po dziesięciu 
miednic sycić, a wosku od tego miodu na 
postaw na świcę ma dawać, tudzież у drew 
leżących у łuczywa na opał domu iego za 
kwitem namiesnika naszego Niświskiego, 
tam gdzie na zamek około cegielni brać. A 
świeszczenik pomieniony y po nim sukeesso-
rowie tego wszytkiego zażywaiąc, służbę 
Bożą cerkiewną według zakonu greckiego 
w niey będąc odprawować, za nas у za dom 
nasz Pana Boga prosić powinni będą, nie 
czyniąc inszey powinności służby do zamku, 

podatków у nikomu. Do tego wamiemy tym 
listem naszym, iż co temi czasy cerkiew 
iest nowo zbudowana na nowym mieście od 
mieszczan naszych Nieświskich za ofiero-
wanie czasu powietrza, tedy у tę w moc te
muż swieszczenikowi wyż pomienionemu у 
sukcessorom onego daiemy у postępuiemy; 
a że ta cerkiew żadnego nadania o tych 
mieszczan nie ma, wolną to onemu w tey 
cerkwie kiedy chcieć nabożeństwo odprawo
wać, zwTłaszcza na święta wszytkie Panny 
Przenayświętszey. Y na to daliśmy ten list 
pomienionemu świeszczenikowi Bazylemu 
Mieleszkiewiczowi z przyłożeniem pieczęci 
y z podpisem ręki własney. Dat. w zamku 
naszym Mińskim, dnia dwodziestego siodmer 
go Januarij, roku tysiąc sześćset trzydzies
tego piątego. 

U tego funduszu przy pieczęci iaśnie oś
wieconego imci pana xiążęcia Radziwiła 
podpis ręki temi słowy z iedney .strony pie
częci: Albricht Władysław RadżiWił ręką 
własną; z dragiey zaś strony pieczęci sub-
scriptia takowa: stwierdził Alexander Lud
wik Radziwił. Na boku zaś tego funduszu 
coroboratii ręką własną iaśnie oświeconego 
imci xiążęcia Radziwiła, podkanclerza w. x. 
Lit. takowrą: stwierdzam te prawo wewszyt-
kini Karol Stanisław xiąże Radziwił, pod-
kanclerzy w. x. Lit. Który to takowy fun
dusz, przez osobą wyż wyrażoną do akt po
dany, iest do xiąg grodzkich powiatu Grod
zieńskiego ze wszytką w nym wyrażoną rze
czą przyięty у wpisany. 



1644 г. 

Иа-ъ книги за 1715 г., листъ 19@. 

6. Вривилегія Городнснскому архимандриту ЕвстаФІю Пѣшковскому, по которой цер
ковь въ пмѣніи Бакшта отдана ему въ пожизненное владѣніе и на всегда приписана 

Городненскому монастырю. 

Король Владиславъ ГѴ, по просьбѣ Городненска-
го архимандрита Пѣшковскаго, присоединить къ 
Городненской архимандріи церковь въ им. Бакш-
тахъ, пришедшую въ упадокъ отъ небрежности 
православнаго духовенства, принимая во вниманіе 

какъ затраты архимандрита на ея возобновленіе, 
такъ и нравственное благо для пасомыхъ, согла-. 
шается на просьбу архимандрита; лередаетъ ему 
церковь въ пожизненное вѣдѣніе и присоединяешь 
къ Городненской архимандріи. 

Roku tysiąc siedmsetnego piętnastego, 
miesiąca Decernbra cztyrnastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim, przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem — podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego imć 
pana Hrehorego Józefa Kotowicza—łowcze
go w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego usta
nowionym, stanowszy personaliter wielmoż
ny w Bogu przewielebny imć xiądz Waw
rzyniec Drucki-Sokolinski—opat Grodzień
ski, audytor arcybiskupstwa Potockiego у 
całey Rusi Białey , przywiley na rzecz wT 

nim y tu niżey wyrażoną ad acta podał w 
te słowa: 

Władysław czwarty, z Bożey łaski król 
Polski etc. Oznaymuiemy tym listem na
szym wszem wobec у każdemu zosobna, 
komu o tym wiedzieć należy. Przełożono 
nam iest przez panów rady y urzędniki na
sze, imieniem wielebnego Eustachiego Piesz-
kowskiego—archymandryty Grodzieńskiego, 
iż cerkiew uniacka we wsi naszey Baksztach 
rzeczoney, w powiecie Lidzkim będąca, któ
ra przeszłych czasów w dzierżeniu popów 
różnych będąc, przez niedozór ich znaczne 

spustoszenie odniosła, a w zawiedowaniu 
dusz sobie powierzonych wielkie działo się 
niedbalstwo, nie dawnyrni czasy przez po-
mienionego archymandrytę kosztem iego 
własnym niemałym nakładem, a to za zle
ceniem sobie listownym od wielebnych w 
Bodze mitropolitów Kijowskich у wszystkiey 
Rusi zbudowana iest y na ten czas w dzier
żeniu iego zostawa, z wielkim chwały Bo
żey tamże pomnożeniem, y z wygodą para-
hanów tamecznych; у wniesiona iest za nim 
do nas gorąca proźba, abyśmy go przy 
dzierżeniu pomienioney cerkwie dożywotnie 
zachowawszy onę, do archymandrytstwa Gro
dzieńskiego przyłączyli; którą to proźbę my 
słuszną być uważywszy, zwłaszcze że ta 
cerkiew będąc pod władzą przełożonych, to 
co się przeszłych czasów wszystko zanie
dbało, za pilnym dozorem naprawić, у po
wetować może: więc maiąc wiadomą dobrze 
pobożność у przykładne postępki tegoż wie
lebnego archymandryty, tudzież na koszty 
у nakłady iego miłościwie respektując, nie 
tylko iego samego tym listem naszym przy 
spokoynym dzierżeniu tey cerkwie у używa
niu dwóch włok w pewnym ograniczeniu 
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zdawna do niey należących, do ostatniego 
kresu życia iego zachowuiemy, ale też wiecz
nymi czasy do archymandryctwa Grodzień
skiego przyłączamy tęż cerkiew z dwiema 
włokami у wszelkiemi tey przynależnościa-
mi, zdawna tamże należącymi tak, iż na
stępujący po nim sukcessorowie archyman-
drytowie Grodzieńscy, oraz у tę cerkiew 
Bakszciańską ze wszystkiemi iey należno
ściami, bez wszelkiey przeszkody dzierżeć, 
у zawiadowaó maią, у wolni będą swiesz-
czenika tamże w7 niey będącego dobrego, 
przykładnego у koło dusz ludzkich pilnego 
chować у powodować. Na co, dla lepszey 
wiary, list ten ręką naszą podpisawszy, pie

częć wielkiego xiestwa Litewskiego przy
cisnąć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie, 
dnia dwudziestego miesiąca Nowembra, ro
ku Pańskiego tysiąc sześćset cztyrdziestego 
czwartego, panowania naszego polskiego 
dwunastego, szweckiego trzynastego roku. 

U tego przywileiu, przy pieczęci podpis 
ręki temi słowy: Wladislaus rex. Drugi pod
pis z drugiey strony pieczęci iaśnie wiel
możnego imć pana refendarza w te słowa: 
Stanisław Naruszewicz — referendarz у pi
sarz. Który to ten przywiley, za podaniem 
onego przez osobę wyż mianowaną do akt 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich wpi
sany. 

1721 г, 

ЕІзъ к п п г и за 4783—ltZU г., лііеті. 1 Of а. 

7. Изъявленіе согласія Супрасльскаго монастыря на принятіе Фундуша Кузницкой 
церкви отъ Сумилишскаго староста іИицуты. 

Монахи Супрасльскаго монастыря симъ обяза-
тельствомъ свидѣтельствуютъ, что, съ разрѣше-
нія Еіевскаго митрополита, они согласились взять 
отъ Сумилишскаго старосты Мицуты и его жены 
фундушъ въ Трокскомъ повѣтѣ на Кузницкую 
церковь на слѣдующихъ условіяхъ: монахи долж
ны каждую недѣлю служить двѣ обѣдни и читать 
литію, одну обѣдню за предковъ дателей, а дру-

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
czwartego, miesiąca Oktobra siódmego dnia. 

r . Na roczkach sądowyehiOktobrowych grodz
kich Grodzieńskich, porządkiem prawa po
spolitego statutu w. x. Lit. et coaequationis 
rarium roku, miesiąca у dnia wyż pisanego 
w Grodnie sądzących się,įprzed nami Zyg-

гую за нихъ самихъ;, должны также жить въ Ку-
зницахъ; датели должны передать монахамъ ин
вентарь фундуша и дарственную запись, или же 
въ замѣнъ оныхъ обязательство на тесть тысячъ 
злотыхг. Въ случаѣ неисполненія условій съ той 
или другой стороны, сторона обиженная имѣетъ 
право доискиваться своего судомъ. 

muntem Boufałem—podstarościm. Jakubem 
Chreptowiczem—miecznikiem у sędzią Do-
brogoskim, Kazimierzem Bouffałem—pisa
rzem, urzędnikami sądowemi grodzkiemi 
powiatu Grodzieńskiego, od iaśnie oświeco
nego Michała na Kłewaniu у Żukowie xią-
żęcia Czartoryskiego, kasztelana Wileńskiego^ 
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starosty Grodzieńskiego ustanowionemi, sta-
nowszy personalnie ww. imci xiądz Inocen-
cyusz Charkiewicz, wikary opactwa Supras
kiego, imieniem j . w. imci xiedza Leona 
Kiszki—metropolity caley Rusi, opata Su-
praskiego, iako у wszystkich ichmcw xięży 
consultorów Supraskich acceptacyą fundu
szu Kuznickiego na rzecz w nim y tu ni-
żey wryrażoną, iakoż у od osób w nim wy
rażonych daną imści panom Micutom, sta
rostom Sumiliskim, przyznali у do akt, aby 
była wpisana podali, de scquenti tenore: 

J a Józeph Żyłka, podnamiesniczy y kon-
sultor opactwa Supraskiego, ia Felicyan 
Rzełkowski—kaznodzieia Supraski, ia Ger
wazy Kisczyc, konsultor Supraski, ja Ale-
xy Płoszkiewicz, konsultor Supraski, ja J o 
achim Pieszko, konsultor Supraski, na pod
pisach rąk naszych wyrażeni, iak ex con
sensu literali i. w. imści xiedza Leona Kisz
ki, arcybiskupa metropolity Halickiego, K i 
jowskiego у całey Rusi, episkopą Włodzi-
mirskiego у Brzeskiego, archimandryty K i -
jowopeczerskiego у Supraskiego, iako у bra
ci naszych zakonników opactwa Supraskiego, 
mutuo assensu akceptując piisimum opus 
wielmożnych ichmścw panów Kazimierza 
Micuty y Zofiey Godlewskiey Mucuciney, 
małżąków, starostów7 Sumiliskich, opisuiemy 
się, iż za zapisanie maiętności nazwaney 
Prepunty, w woiewodztwie Trockim w po
wiecie Grodzieńskim leżącey, do funduszu 
Kuznickiego akomodawaney mamy po ode
braniu — w naszą possesyę pomienionych 
dóbr, co tydzień dwie mszy święte odpra-
wowaó w tey że cerkwi Kuznickiey, iedną 
za dusze onych antecessorów ichmścw, to 
iest ichmścw panów Jerzego, Konstancyey, 
Zofij Micutów у dzieci onych zmarłych ofia-
raiąc, drugą poko ichmść panowie Micuto-
wie, starosty Sumiliskie, małżąkowie, żyć bę
dą ad intentionem onych pro remissione pec-

catorum, a po długim życiu ichmścw in 
perpetuum oraz dnia każdego litanię czy
taną do Nayświętszey Panny cerkwi za du
sze zmarłe, żadnego ratunku nie mające, 
odprawować obowiązujemy się; to iednak 
cavemus, ażeby przy podaniu Prepuntow 
ichmść panowie starostowie Sumiliscy mał
żąkowie inwentarz zpólnie z ograniczeniem 
у dawnym dzielczym listem przy intromis-
syey nam odali, a leżelibyśmy pomienioney 
obligacyi naszey ex qua causa, lubo quo 
fato zadość nie uczynili in omnibus punc-
tis et paragraphis tey naszey acceptowaney 
fundacyey, przeto nullitatem et privationeni 
tego funduszu uznawamy у wszytkie pra
wa, które kolwiek mamy sobie dane od wiel
możnych ichmścw panów Micutów—staros
tów Sumiliskich, małżąków, ad manus ich
mścw sine ulla disquisitione in qvo libet 
foro et iuditio oddać tenemur; a ponieważ 
in vim tey obligatiey mamy sobie prawo 
zastawne, dane na sześć tysięcy złot. pol
skich currentis monetae na tey że maięt
ności Prepuntach od wielmożnych ichmścw 
panów Kazimierza у Zofiey Micutów, sta
rostów Sumiliskich, małżąków, przy zacho
waniu wieczności na ichmścw pomienionych, 
tedy za oddaniem sześciu tysięcy złt. pol
skich currentis monetae funduszowi Kuz-
nickiemu non in aliain apprehensionem ob
racać nie mamy, ieno lub na wieczność lub 
na zastawTę majętność pomienioną summę 
dawszy, przytym że funduszu Kuznickiemu 
lokować mamy, iednak za oddaniem sum
my sześciu tysięcy złotych polskich curren
tis monetae przez wielmożnych ichmścw 
panów Kazimierza у Zofią Micutów, staros
tów Sumiliskich, małżąków, iak maiętność 
Prepunty z wsią Butolecami, iako у prawa 
ichmścw panów Kazimierza у Zofiey Micu
tów, starostów Sumiliskich, dane у powrócić 
iehmścm panom Kazimierzowi у Zofiey Mi-



cutom, starostom Sumińskim, malżąkom, 
tenemur, z tą iednak prekaucyą, iako у 
wprawie od ichm. panów Kazimierza y Zo-
fiey Micutów nam dany warowaną, cokol
wiek zaś nad inwentarz iak w przysposobie
niu poddaństwa, iako у zapomożeniu onych 
wydamy, to wszystko in termino zachowa
nego okupna ichmść panowie starostowie 
Sumiliscy, małżąkowie, refnndere nam po
winni. A tak my omnes consultores klasz
toru Supraskiego ex assensu HteraU i. w. 
imci xiedza arcybiskupa metropolity do tey 
acceptowaney fundacyey z uproszeniem wiel
możnych ichmścw panów pieczętarzów rę
koma naszemi z listem na przyznanie da
nym, przy pieczęci klasztorney podpisujemy 
się. Pisań in fundo loci w Kuźnicy, dnia dwu
dziestego ósmego miesiąca Marca, roku Pań
skiego tysiąc siedmset dwudziestego pierw
szego. 

U tey akceptacyey funduszu Kuznickiego 
podpisy rąk tak samych aktorów, iako ich
mścw panów pieczętarzów przy pieczęci klasz
torney takowemi sequuntur słowy: x. Joza
fat Żyłka—podnamiesniczy konsultor opactwa 

Supraskiego; x. Fehcyan Rzełkowski—z s. 
B . W. każnodzieia Supraski; x. Gerwazius 
Kiżczyc ś. Bazyl. W. consultor Supraski, 
тр.; x. Alexy Płoszkiewicz—zakonu ś. B a 
zylego W. consultor Supraski тр.; x. Joa
chim Pieszko—zakonu s.Bazylego W. con
sultor Supraski. Ustnie proszony pieczętarz 
od w. ichmścw x. eon. Supraskiego Bazy
lianów consultorów, do tey akceptacyey fun
duszu Kuznickiego, danego w. ichmścm pa
nom Micutom, malżąkom, podpisuię się. G . J . 
Kotowicz—ł. w. x. Lit., star. Grodź., p. iego 
k. mci. Ustnie oczewisto proszony pieczętarz 
od w. ichmścw x. Bazylianów consultorów 
Supraskich do tey akceptacyey funduszu 
podpisuię się: Jan Zygmunt Wal—chorąży 
powiatu Grodzieńskiego. Ustnie oczewisto 
proszony pieczętarz od osób wyż wyrażo
nych do tey akceptacyey funduszu podpi
suię się Józef Wal—chorąży powiatu Gro
dzieńskiego, starosta Franborski. Która to 
akceptacya funduszu Kuznickiego za poda
niem oney przez wyż pisane osoby у przy
znania onych do akt iest do xiąg grodz
kich Grodzieńskich przyięta у wpisana. 

1702 r. 
И з ъ к н и г а за 1715 г., ЛІІСТІ» Ю . 

8. Частное письмо Яна Оржеховскаго къ игуменьи Городенскаго монастыря бази-
ліаиокъ. 

Янъ Орѣховичъ просить извиневія у игуменьи 
базиліанокъ, что онъ не ножеть но условію сей-
часъ же возвратить ей занятихь у нея денегъ; 
причиною тому служатъ съ одной стороны совре
менный безпокойства, а съ другой—недоставка 

Roku tysiąc siedmset piętnastego, mie
siąca Januarii siódmego dnia. 

Na urzędzie iego królewekiey mości grod-

товаровъ изъ Пруссіи. Орѣховичъ обѣщаетъ упла
тить игуменьи слѣдуемую сумму тотчасъ по 
полученіи товаровъ. Вмѣстѣ съ письмомъ посы-
лаетъ еще 7 щукъ; больше обѣщаетъ прислать 
во время метанія икры. 

zkim Grodzieńskim, przede mną Janem Gro-
thuzem — podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, od wielmożnego imci pana 
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Hrehorego Józefa Kotowicza — łowczego w. 
xiestwa Lit., starosty Grodzieńskiego, usta
nowionym, stanowszy personaliter wielebny 
oyciec Michał Siemicz—komendarz kated
ralny cerkwi soborney, to iest, imieniem w 
Bogu wielebney ieymości panny Elżbiety 
Łasowny—reguły s. Bazilego starszey kon
wentu Grodzieńskiego, list prywatny, pisany 
od imci pana Jana Orzechowicza do w Bo
gu zeszłey z tego świata ieymości panny 
Ludgardy Kozłowickiey — starszey na ten 
czas będącey tegoż konwentu pomienionego, 
na rzecz w nim wyrażoną służący, ad acta 
grodu Grodzieńskiego podał, у aby był 
przyięty у w xięgi zapisany anektował, któ
ry za przyięeiem od słowa do słowa do 
xiąg tak się w sobie ma: 
* W Bogu przewielebna, mnie wielce moś-

cia panno starsza zakonu s. Bazylego W. 
konwentu Grodzieńskiego y dobrodzieyko! 
Nayniższym ukłonem moim veneruie wmość 
pannę dobrodzieykę, którey będąc dłużni
kiem у pewnego ode mnie długu, że na 
terminie nie odwrożę, pokornie wybaczyć 
upraszam, bo zaś tę summę wnadzieii łas
ki wmość panny w towary moie Pruskie 
włożyłem, z których kraiów za nayprędszym 
powrotem da Bóg moim wmość pannie uisz-
cić się submittuię, dokąd w tych dniach 
wyieżdżać sobie życzę; a iużbym у zieź-
dził dotąd, gdyby mię niebezpieczeństwa te-

raznieysze nie zatrzymywały, w tym osobli
wo dobrodzieykę moią wmość pannę ubez-

spieczam przy obligu mym tym listem, iako 
cerografem, na siebie dariym, ubezpieczam, 
że za powrotem moim wmość panny wola 
czy pieniądze brać, czy też kwotę od nas у 
od tey summy, tak bardzo małą у świąto
bliwą przyiąc zechcesz, w tym mię yznay-
niższymi usługami nasżemi zmałżąką moią 
w łaskę nieodmienną dobrodzieyki naszey 
miłościwey zaleciwszy, zostaię wmośćpanny 
dobrodzieyki nayniższym sługą у podnóż
kiem. 

Podpis u tego listu ręką własną pisany: 
Jan Orzechowicz. 

Post scriptum. Małżonka moia wespół 
zemną niżuchno kłania wmość panie do-
brodzieyce miłościwey. Data u tego listu: 
Żoruchowicz. Szóstego dnia Marca, roku ty
siąc siedmset wtórego. Ryb szczupaków 
siedm posyłamy, tylko teraz, a iak da Pan 
Bóg nastąpią nerosty, będziemy znali. U 
siad nasz tytuł zaś na tym liście takowy: W 
Bogu przewielebney ieymci pannie Lud
gardzie Kozłowickiey, reguły ś. Bazylego 
W. konwentu Grodzieńskiego starszey, moiey 
dobrodzieyce miłościwey należy. Który to 
takowy list, za podaniem onego przez osobę 
w wierzchu mianowaną do akt, iest do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich wpisany. 

3 
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1704 г. 

И з ъ к н и г и з а 1913 г., л и с т ы 9118—913. 

9. Фуедушовая запись Супрасльскимъ базиліанамъ въ пользу Кузннцкой церкви. 

Христофоръ Мицута, Гродненскій иодкоморій, 
симъ листомъ завѣщаетъ Супрасльскимъ базиліа-
намъ фундушъ находящейся въ его имѣніи Куз-
ницахъ церкви; но при этомъ онъ исключаетъ 
4-хъ крестьянскихъ подростковъ вслѣдствіе ихъ 
воспитанія и понесенныхъ на нихъ издержекъ. 

Roku tysiąc siedmsetnego trzynastego, 
miesiąca Nowembra dwudziestego dnia. 

Na urzędzie ikmści grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu-
zem, podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, od wielmożnego imci pana Hre
horego Józepha Kotowicza, łowczego w. x. 
Lit., starosty Grodzieńskiego, ustanowionym, 
stanowszy personaliter imci pan Kazimierz 
Mieczkowski, sługa wielmożnego imci pana 
Micuty—podsędka Grodzieńskiego, zapis na 
rzecz w nim y tu niżey wyrażoną ad acta 
xiąg grodu Grodzieńskiego podał, potrze
bując aby był przyięty у w xięgi wpisany, 
który, za przyięciem od słowa do słowa wpi-
suiąc, tak się w sobie ma: 

J a Krzysztoph Micuta, podkomorzy po
wiatu Grodzieńskiego, wiadomo czynię tym 
moim dobrowolnym excepcyjnym zapisem 
każdemu, komu by o tym tak teraznieysze-
go, iako y na potym następującego wieku 
ludziom wiedzieć należało, iż co ja podko
morzy Grodzieński maiąc cerkiew w Kuź
nicy, w powiecie Grodzieńskim, na funduszu 
moim у ichmćw panów Adama у Karola 
Micutów, synowców moich, dla pomnożenia 
chwały Bożey osobliwym moim zapisem, do 

Подростковъ этихъ онъ даритъ своему сыну, а 
въ обезпеченіе неприкосновенности своей воли, 
полагаетъ заруку въ 2,000 тынфовъ противъ сто
роны царушившей запись. Владѣніе фундушемъ 
должно перейти къ базиліанамъ послѣ сиертн 
фундатора. 

tegoż pomienionego funduszu Kuznickiego 
у cerkwi tameczney, maiętność moią nazwa-, 
ną Sterpeyki, w powiecie Grodzieńskim le
żącą, z poddanemi у ze wszystkiemi do niey 
należącemi przynależytościami, na wieczne 
czasy w Bogu przewielebnym ichm. xięży 
Bazylianom conventu Supraskiego, funduiąc 
onych przy tey cerkwi Kuznickiey, zapisa
łem, a iednak sobie dożywocie zachowa
łem, a zachowawszy dożywocie w possesią 
у dzierżenie do żywota moiego miłemu sy
nowi moiemu imci panu Kazimierzowi Flo-
ryanowi Micucie, podkomorzycowi Grodzień
skiego, ustąpiłem, który to pomieniony imci 
pan syn móy, maiąc mianowaną maiętność 
Sterpeyki w possessyi swoiey, z poddanych 
tamecznych czterech wyrostków do posługi 
dworskiey wyćwiczył, których ćwicząc, że 
niemały koszt łożył у starania wielkiego 
dokładał, tedy pomienionych poddanych, 
czterech wyrostków, iednego Piotra Wołyń-
ca, syna Jana Wołyńca, drugiego Stefana 
Wołyńca, syna Marcina Wołyńca, trzeciego 
Macieia у czwartego Stanisława Illutów, sy
nów Wasila Illuty, od maiętności Sterpey-
ków у funduszu Kuznickiego wymuię, wy
łączam у excypuie, a do maiętności Ło-
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sosna nazwaney na usługi syna mego wiecz-
nemi czasy przyłączam, zapisuię y daruię. 
A iuż od daty tego mego excepcyinego za
pisu, ja sam podkomorzy do żywota mego 
żadney w dzierżeniu pomienionych czterech 
wyrostków przeszkody czynić nie mam у 
po żywocie moim mianowani ichmść xięża 
Bazyliani conventu Supraskiego, żadnego у 
naymnieyszego przystępu do upomnienia się 
onych wyrostków nigdy mieć nie powinni 
będą, pod zapłaceniem zaręki dwuch tysięcy 
tynfów. O które zarękę wszelkiego sądu 
prawa у urzędu ziemskiego grodzkiego, głów
nego trybunalnego, assesorskiego etincasu 
interregni у kapturowego, tak też żadnego 
nie excypuiac, sam siebie у każdego turba-
tora ten móy zapis namszaiącego pozwać 
lub zakazem zakazać pozwalam. Gdzie ja 
będąc zapozwany lub zakazem zakazany, 
nie wymawiaiąc się żadnemi, by naypraw-
nieyszemi przyczynami, stanąć, a stanowszy 
żadnych nie zażywaiąc, by nayprawnieyszych 
dylacyi, zarazem usprawiedliwić się mam у 
od każdego turbatora bronić, zastępować, 
tak też móy zapis stwierdzić powinien bę
dę1, a za naruszenie onego mianowaną za 

rękę wespół z szkodami у nakładami praw-
nemi, nie schodząc z sądu zapłacić powi
nien będę. Y na tern ja, dawszy ten móy 
dobrowolny excepcyjny zapis, ręką moią 
własną podpisałem, ichmścw panów pieczę
tarzów o podpisy rąk uprosiłem. Pisań w 
Łososnie, roku tysiąc siedmsetnego czwar
tego, miesiąca Augusta ośmnastego dnia. 

U tego scriptu podpisy rąk tak samego 
aktora, iako у ichmścw panów pieczętarzów 
temi słowy: Krzysztoph Micutą—podkomo
rzy powiatu Grodzieńskiego, ręką swoią. 
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz od 
wielmożnego imci pana podkomorzego Gro
dzieńskiego do tego zapisu podpisuię się: 
Stanisław Sopocko—łowczy Grodzieński. Ust
nie у oczewisto proszony pieczętarz od wiel
możnego imci pana Krzysztopha Micuty— 
podkomorzego powiatu Grodzieńskiego pod
pisuię się do tego excepcyjnego zapisu: Ma-
theusz Antoni Łotez — namieśnik Kuznicki 
ręką swą. Który to ten zapis, za podaniem 
onego przez osobę wierzchu mianowaną do 
akt, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
wpisany. 
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1707 г. 

И з ъ к н и г и зі» 1730 г., стр . 75fl— 

10. Подтверждение Фундушовой записи администратора ииѣнія Заблудова Михалов* 
скаго на церковь въ сс.іѣ Потокѣ. 

Адмдистраторъ Заблудовскихъ ииѣвій кн. Ра-
дивиловоі сею записью подтверждаетъ фундушъ 
бывшей церкви Тополянской новопостроенной цер
кви въ селѣ Потокѣ. Церковь эта возникла слѣ-
дующомъ образомъ: князь Радивилъ уступилъ свои 
Заблудовскія имѣнія заставнымъ правомъ сирий
скому; послѣ этого онн перешли къ Александро
вичу, который православную церковь въ селѣ 
Тополянахъ передѣлалъ въ уніятскую. Прихожа-

Eoku tysiąc siedmset trzydziestego, mie
siąca Oktobra czternastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiej" mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Antonim 
z Wahanowa Micutą—podstolim y podsta-
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego od 
wielmożnego imci pana Michała Józefa Mas
salskiego—pisarza w. x. Lit. Grodzieńskiego 
Eadoszkowskiego, Berznickiego etc. starosty, 
ustanowionym, stanowszy personaliter imść 
xiądz Thomasz Baranowski, prezbiter cer
kwi Potockiey, dokument teyże cerkwi słu
żący, na rzecz w nim y tu niżey wyrażoną, 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał de se-
quenti tenore: Z wyrazney woli nayiaśniey-
szego xiecia imci Neyburskiego będąc ze
słany do dziedzicnych dóbr nayiaśnieyszey 
xiężney ieymó dziedziczki, paniey moiey 
miłościwey, w wielkim xiestwie Lit. zosta-
iących, w powiecie Grodzieńskim leżących, 
to iest do majętności nazwanych Zabłudo-
wia, ia niżey na podpisie wyrażony do dal-
szey approbaty tych że nayiaśnieyszych pa
nów moich miłościwych, oznaymuię tym 
moim listem. 

не, не желая переходить въ унію, построили себѣ 
новую церковь въ селѣ Потокѣ. Администраторъ 
Михаловскій согласился на открытіе этой церкви 
и далъ презенту Барановскому на право быть 
священникомъ при этой церкви. Затѣмъ онъ 
подтвердилъ этой новой церкви фундушъ, съ усло-
віемъ, впрочемъ, окончательная утвержденія онаго 
княгиней Радивиловой, какъ вдадѣтельницей этихъ 
имѣній. 

Iż od nayiaśnieyszego xiecia imci, pana 
mego, protunc maiąc w teyże samey maięt-
ności administracyą, pod którą w Bogu wie
lebni ichmość oo. Bazylianie monastyru Za
błudowskiego, przede mną list fundationis 
cerkwi w Topolanach będącey, która była 
w kollacyey ś. p. iaśnie oświeconych xiążąt 
ichmościów Radziwiłów, pokładali y prae-
zentowah, podaiąc te dokumentą, że iaśnie 
oświecony xiąże imci pan woiewoda Wi
leński te dobra Topolany, w których ta cer
kiew fundowana była, zastawnym prawem 
puścił imć panu Mierzyńskiemu, do którey 
cerkwi poddani nayiaśnieyszego xiecia imści 
ze wsiów Potoki, Hwrozney, Zylwickiey Woli 
należąc, niemało kosztu za zbudowanie wyż 
rzeczoney cerkwi, na apparata, xięgi, dzwo
ny у inne splendory cerkiewne ważyli; po 
zeyściu znów z tego świata imć pana Mie
rzyńskiego w. imć pan A lexandrowicz—mar
szałek Grodzieński, tym-że prawem zastaw
nym te dobra Topolańskie otrzymał, za któ
rego imci dzierżawą у tę cerkiew Topolań-
ską, która była w kollacyey ab antiquo nay
iaśnieyszey xiężney ieymci ręligiey staro-
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žytney greckiey, zostawszy dzierżawcą na 
unią obrócił. Pomienione tedy wsi nayiaś-
nieyszey xiezney ieymci, nie chcąc wiary 
starodawney graeckiey narażać, wszystkich 
kosztów swoich na cerkiew Topolańską spendo-
wanych, supplikowali do iasnie wielmożnego 
imć pana woiewody Wileńskiego—hetmana 
w. x. Lit., iako na ten czas tych dobr wyż-
mienionych opiekuna, którego widząc napis, 
że pozwolił we wsi nazwaney Potocce cer
kiew7 dla ludu, tey wiary starożytney trzy-
maiącego się, zbudować у świeszczenika w 
tey że cerkwi dla odległości mieysca od 
miasta Zabłudowia swego mieć, która cer
kiew ex zelo ludzi tego nabożeństwa zbudo
wana , praezbitera nieboszczyka oyca Hre
horego Andrzeiewicza za prezentami danemi 
miała, po zeyściu którego, za administracyey 
moiey za uproszeniem przez mężów у ludzi 
tey pomienioney parafiey Potockiey у zgod
nym obraniem pana Tomasza Baranowskiego 
na kapłaństwo, aby iako zchodząc z tego 
świata ludzie bez sakramentów świętych, 
tak oraz у małe dziatki bez chrztu świę
tego nie były, ia, imieniem nayiaśnieyszey 
xiężney ieymci, paniey moiey miłościwey у 
dziedziczki tych dóbr, wydałem pomienio
nemu panu Thomaszowi Baranowskiemu 
praezentę na kapłaństwo, in vim tego, żeby 
przy ołtarzu рада Boga tak za dobre zdro
wie nayiaśnieyszych xiążąt ichmość, iako 
у zadługołetne panowanie ustawicznie pro
sił, a potym po poświęceniu pomienionego 
oyca Baranowskiego na kapłaństwo do tey 
cerkwi na praezbiterowstwo u iw. imci xię-
dza mitropolity Kiiowskiego wyprawiłem, 
zaleciłem у ustanowiłem. Potym sam swoią 
osobą ziechawszy y barzo mieysce szczupłe 
na pomienioną cerkiew у cmentarz na iednyni 
tyljko półwłoczku zważywszy, a blizko tey 
i& cerkvyi pusty półwłok obok leżący, gdzie 
żaden poddany nie mieszkał, oha«ywszy, 

do tey półwłoki cerkiewney y ten półwłok 
pomienionemu oycowi przydałem z naddat
kami, oraz do tey iuż całey włoki nale-
żącemi, a to na zamian drugiey półwłoki, 
która na końcu wsi Potoki na cerkwi była 
daną, dla tego że niewiednym mieyscu byt 
pomienionemu oycowi grunt naznaczony, po-

. zwalaiąc na restauracyą cerkwi у grodzenia 
cmentarza, iako у plebanii z puszczy nay
iaśnieyszey xiężney ieymci, temuż świeszcze-
nikowi, drzewa ile potrzeba wywieść szer-
gów drew cztyry za wsią Potoką przy mor-. 

i gach Hwoznieńskich po oycu Mikołaiu Bo-
kiewiczu, bywszym świeszczeniku Topolskim 
w gruntach nayiaśnieyszey xiezney ieymci 
będących, a teraz pustych będących waku-
iących y te temu swieszczenikowi oddaią, 
dwa morgi sianożętne pod wsią Hwozną, 
co Wasil Demianuk za żywota swego temuż 
swieszczenikowi legował y te przy nim zo
stawać maią; przed wsią znowu Kołpakami 
w Kośmynie pustych zdawna zarosłych mor
gów trzy, te na sianożęć temuż swieszcze
nikowi wyrobić pozwoliłem, która wyż rze
czona włoka z naddatkami у pomienione 

: morgi w dzierżeniu oyca praezbitera wyż 
Į mianowanego będące od wszelkich in genere 
ciężarów maią bydź wolne, dziesięcinę, iako 
przed tym do cerkwi Topoląńskiey poddani 
oddawali, tak у teraz do Potockiey pomie
nione wsi, oraz y z Nowey Woli y s Toczką, 
iak lata woli za siedzenia Nowym Wola
nom wydą, wraz z drugiemi wsiami po 
szanku żyta dawać maią. Co wszytko do 
dalszey woli, łaski y approbate nayiaśnifif szey 
xiezney ieymci dziedziczki zachowawszy, ręką, 
się moią przy pieczęci podpisuię. Dan w 
Zabłudowie, dnia dwódziestego czwartego 
Junii, anno tysiąc siedmset siódmego. 

U tego 4olfflmeatii prey pieczęci naozar-r 
nym laku, sygnetem p-zycifeioney, podpis 
tikoiry; Wl§iplf t» 'Шшш z ЖШѢЩЬЖѢ 
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Michałowski — administrator Zabłudowski. 
Approbata na drugiey stronie tegoż dokumen
tu takowa: Serenissimus sua serenitas dux Ca-
rolus Philipus princeps, electoralis palatinus 
rhenietensis et dominus noster clementissimus 
praesentes literas in omnibus punctis, para-
graphis et elausulis usque ad ulteriorem suae 
serenitatis gratiam et voluntatem clementissi-
me ratihabere et confirmare voluit, easdem 
quae in majorem rei huius fidem robur ad 
observantiam manu propria signatas consveto 
ducalis cancellariae suae minori sigillo com-
muniri jussit. Dat. Oeniponti, die dwudzie
stego wtóregoMaij, anno millesimo septin-
gentesimo nono. U tey approbati przy pie
częci na czerwonym laku wyciśnioney podpis 

takowy: Carolus - Filipus—comes palatinus 
Rheniensis. Według tego funduszu ma bydź 
oyciec świeszczenik ze wsi Potoki conserwo-
wany.—Dat w Zabłudowiu, dnia wtórego 
Junii, tysiąc siedmset piętnastego dnia; Da
niel Wyhowski — kasztelan Miński jako 
kommissarz iego królewskiey mości mp. 

. F . J . Poltz—sekretarz, starszy komissarz iego 
królewskiey mości, mp. Jedewrobozer kon-
siliarz у kommissarz iego królewskiey mości 
mp. Jan H . Leszyński—Kamieniecki kom
missarz iego królewskiey mości. Który to 
dokument za podaniem onego przez wyż 
wryrażoną osobę do akt, iest do xiąg urzę-

j dowych przyięty у wpisany. 

1713 r. 

И з ъ к н и г а за B7JS г., л и с т ы 193—194. 

11. Свидетельство дворяиъ, выданное священнику Михаилу Поплавскому. 

Поименованные въ этомъ документѣ дворяне 
свидѣтельствуютъ, что Судиловскій ксендзъ Бо-
ровсБІй безъ ВСЯКОЕ причины дѣлалъ неоднократ
ные наѣзды на священника Самогрудскаго По
плавскаго, сопровождавшіеся жестокими насиліями 
и изувѣрствами. Во время одного изъ этихъ на-

Roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego trzy
nastego, miesiąca Februaryi dwudziestego 
ósmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Janem Grothuzem, pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imć pana Hrehorego J o -
zepha Kotowicza, łowczego w. x. Lit., sta
rosty Grodzieńskiego, ustanowionym, stanow-

ѣздовъ, ксендзъ захватилъ священника въ постели г 

избилъ его, потомъ посадилъ раздѣтаго верхомъ 
на лошадь, привязалъ его за ногн къ лошади н 
умчалъ въ свою плебанію. Такому же истязанію 
подверглась и его жена, оставленная въ покоѣ 
только потому, что ее считали убитой. 

szy personaliter imci xiadz Jan Popławski, 
prezbiter cerkwi Jurowlańskiey, list testimo-
nialny od ichmci panów szlachty w Bogu 
wielebnemu imci xiedzu Michałowi Popław
skiemu służący, ad acta xiąg grodzkich 
Grodzieńskich podał, potrzebuiąc, aby był 
przyięty у w xięgi wpisany, który, za przy-
ięciem od słowa do słowa wpisnąc, tak się 
w sobie ma: 
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My niżey na podpisie rąk naszych mia
nowani czyniemy wiadomo у zeznawamy 
tym naszym testimonialnyni listem, iż co 
w Bogu wielebny imci xiądz Krzysztoph 
Borowski, komendarz Szudzialowski, naia-
chał nienależycie w Bogu wielebnego oyca 
Michała Popławskiego, świeszczennika Sa-
mohrudzkiego, na plebanią gwałtownym 
sposobem mimo prawo pospolite, nie uwa-
żaiąc na charakter kapłański, poczynaiąc 
sobie in condicto, lekce sobie ważąc prawo 
pospolite, tak też у duchowne, pierwszego 
razu samo szóst z czeladzią niemiłosiernie 
zbił, ztłukł, zmordował у wszystkich, którzy 
ieno w tey plebanii byli, mało nie pozabi-
iali, gdybyśmy iako w blizkim sąsiedztwie 
.przybiegszy, na ten hałas nie odratowali, 
pewnie by wyż mianowany xiądz był poza-
biiał; potym my tedy przyszedszy poczęli 
rozważać temuż zwysz mianowanemu xię-
dzu, że za co w. m. pan tego kapłana na-
ieżdza ni w czym niewinnego sobie, a imć 
xiądz żadney ratii nam nie dawszy wyszed-
szy z izby zaraz wsiadł na konia у poie-
chał; potym w godzinę przysyła do świe
szczennika tamecznego iako to Samohrudz-
kiego, że się z wami tarmosaiąc pieniędzy 
mi zginęło złotych pięćset, świeszczennik 
tedy odpowiedział, że nie wiem iako żywo 
o żadnych pieniądzach, który świeszczennik 
z żoną swoią y z domową czeladzią powie
dział, tak że ia gotowy poprzysiądz w Bogu; 
wielebny imci xiądz Szudzialowski, nie uwa-
żaiąc na słowa kapłańskie у którzy przy 
tym byli, potym zawziowszy zły y'zapamię
tały umysł naiechawszy gromadą wielką w 
samą północ rozboyniczym sposobem, ten że 
imć xiadz Borowski w roku teraznieyszym 
tysiąc siedmnastym trzynastym, miesiąca 
Februarii dwudziestego pierwszego dnia wro
ta do plebanii wyłomali, drzwi od izby od
bili, samego świeszczennika nalazszy na 

łóżku leżącego wzięli, iako iakiego złoczyń
cę, tamże bili, mordowali, nim na konia 
wsadzili, tedy kto to może o wszystkim 
opowiedzieć, iakie morderstwo czynili; sa
mą świeszczennikową stłukszy, zhańbiw
szy, za nieżywą porzucili; ieymć panią Je l -
ską także słowy nieutściwemi z łaianiem, 
fukaniem, biciem srogim, a niemiłosiernym 
zkonfundowTali, których wszystkich z namo
wy zwysz mianowanego xiedza za nieży
wych, a samego świeszczennika na konia 
wsadziwszy w iednych chustach nogi pod 
konia podwiązawszy poprowadzili. Do któ
rego to my testimonium od nas danego pod-
pisuiemy rękoma naszemi, iako teraz w kay-
danach siedzi iuż drugi tydzień ten kapłan, 
który ni w czym nie iest winnym у w Bogu 
wielebnego imci xiedza Rokickiego w So
kółce. Na co dla lepszey wiary daiemy te 
testimonium od nas szlachty z podpisami 
rąk naszych. 

U tego listu testimonialnego podpisy rąk 
ichmcw panów szlachty tymi słowy: Do tego 
testimonium podpisuję się—Eustaphi Jelski 
mp. Do tego testimonium podpisuię się—An-
drzey Ihnatowicz. Do tego testimonialnego 
listu, iako niesprawiedliwie tego kapłana 
wzięto, który ni w czym nie iest winien, 
w Bogu wielebnemu imci xiedzu Borow
skiemu, komendarzowi Szudziałowskiemu— 
Adam Antoni Snarski mp. Do tego testi
monialnego listu podpisuię się—Jan Kazi
mierz Snarski mp. Do tego testimonium pod
pisuię się—Woyciech Trochim Snarski mp. 
Do tego testimonium podpisuię się, iako na 
ten czas tam będący, że ten kapłan ni w 
czym niewinny—Adam Kazimierz Fieniewicz 
Szyszka mp. Do tego testimonium podpi
suię się, iako xiadz Borowski nieraz na nie
go у na dom naieżdzał—Maciey Snarski; do 
tey testimonies podpisuię się—-Alexander ъ 
Hrabiney Woli—Roszkowski. Do tey testimo-
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niey podpisuię się—Jan Snarski. Do tey te-
stimoniey podpisuię się—Michał Snarski. Do 
tey testimoniey podpisuię się — Kazimierz 
Snarski. Do tego listu wyż mianowanego ręką 
moią podpisuię się—Franciszek Siemicz Stec
ki mp. Do tey testimoniey podpisuię się—Ma-
ciey Snarski. Do tey testimoniey podpisuię 
się—Woyeiech Tołoczko, Jan Kramkowski, 
Samuel Kazimierz Snarski, Stanisław Za
błocki. Do tey protestacyi podpisuię się—Jan 
Ihnatowicz, Michał Nowicki, sędzia powiatu 

Grodzieńskiego, Maciey Snarski podpisuię 
się ręką swoią, Adam Ihnatowicz będąc 
przytomny podpisom różnych ichmć panów 
sąsiadów na ich podpisuię się—Kazimierz 
Goliata. Do tego listu testimonialnego ręką' 
moią podpisuię się — Marcin Szczesnowicz 
mp. Michał Rusiłowicz, Bazyli Szczesnowicz. 
Które to testimonium, za podaniem onego 
przez osobę w wierzchu mianowaną, iest do 
xiąg grodziach Grodzieńskich wpisane. 

1713 r. 

И з ъ книги за 1914 г., л и с т ы S30—831. 

12. Фундушовая запись Самуила Мостицкаго на Саногрудскую церковь. 

Самуилъ Мостицкій, обозный Стародубовскій, за-
вѣщаетъ Самогрудскои уніятской церкви, имъ же 
самимъ возобновленной, и находящейся въ его 
нмѣніи, извѣстное количество пахатной и сѣно-
косной земли съ обязательствомъ, чтобы священ
ники ДОЛИЛИСЬ за него и его родныхъ въ обла-

Roku tysiąc siedmsetnego czternastego, 
miesiąca Februaryi siódmego dnia. 

Na roczkach sądowych grodzkich Febru-
arowych w roku wyż na dacie pisanym 
porządkiem prawa pospolitego statutu w. x. 
Lit. et coaequationis iurium przypadłych у 
sądownie w Grodnie odprawuiących się, przed 
nami Janem Grothuzem—podstarościm, Zyg
muntem Boufałem — podstolim Derbskim, 
sędzią, Stanisławem Antonim Małyszczyń-
skim — pisarzem, urzędnikami sądowemi 
grodzkiemi powiatu Grodzieńskiego, od w. 
imć pana Hrehorego Jozepha Kotowicza— 
łowczego wielkiego w. x. Lit., starosty Gro-

чеши и пѣли молитву: „день оный, день гнѣва 
Божія" не иначе, какъ по славянски. Кромѣ этого 
онъ принимаетъ на себя уплату всѣхъ повинно
стей, слѣдуемыхъ съ этой земли, исключая ду-
ховныхъ. Церковь эту онъ передаетъ въ вѣдѣніе . 
Супрасльскаго монастыря—базиліянамъ. 

dzieńskiego, ustanowionemi, stanąwszy per-
sonaliter imć pan Samuel Mościcki—obożny 
Starodubowski, prawo mnduszowe na rzecz 
w nim wiżey wyrażoną na cerkiew Samo-
grudzką dane у służące przyznał, które 
ustnym у oczewistym zeznaniem swym stwier
dziwszy prosił, aby ze wszystką rzeczą w 
nim inserowaną było do xiąg wpisano, ia-
koż my urząd one przyiąwszy a wpisuiąc 
doxiag sądowych grodzkich Grodzieńskich 
spraw wieczystych, tak się w sobie ma: 

In nomine Domini, amen. Na cześć, na 
chwałę Bogu, w Tróycy święfcey iedynemu, 
nayświętszey Pannie Marii, aniołom Bożym, 
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patryarchom, prorokom, apostołom, męczę-
nikom, wyznawcom, Michałowi archanioło
wi. Stań .się wola Jego przenaywiętsza! 
Ja Samuel Mościcki—oboźny Starodubowski, 
zważaiąc to sobie, iż w tym doczesnym pa
dole świata niemasz nic gruntownieyszego у 
świątobliwszego nad pomnożenie wiary świę
tey katholickiey rzymskiey wołtarach Pań
skich i świątnicach, która od początku 
świata aż do końca wieków mocna у trwa
jąca iost у będzie, przeto nie. z żadnego 
przymuszenia, pogotowiu chluby światowey, 
ale z dobrowolnego umysłu moiego cerkiew 
według uniey świętey rzymskiey katholickiey 
de nova radice w dobrach moich wieczy
stych, nazywaiących się Nieszkowicze, w po
wiecie Grodzieńskim będące, ufundować; 
iakoż ninieyszyni zapisem moim wieczystym 
funduszem, pod tytułem śś. Piotra у Pawła 
apostołów у Wniebowzięcia Panny Maryey, 
podług religii graeckiey ruskiey w unii świętey 
у kościoła rzymskiego założoney у iuż ery-
gowaney у urandowaney na uroczyszczu 
Samohrudzie, odmaiętności moiey Nieszko-
wicz odłączonym, z pewnemi gruntami ni
żey ograniczonemi, a do tey cerkwi wieczno
ścią przyłączonemi, wiecznie a nieodzownie 
tak funduię у mieć chcę: Naprzód na zabu
dowanie cerkwi świętey, cmętarza y pleba-
niey grunta leżą w takowym ograniczeniu: 
bokiem iednym od granicy i. k. mości.sioła 
Suchinicz, a drugim bokiem od wygonu 
mego, po przekop idącego, końcem iednym 
od ich mość panów Nowickich, a drugim 
przez gościniec z zabudowaną plebanią, ob 
miedzę imć pana Marcina Szczęsnowicza— 
mierniczego powiatu Grodzieńskiego; tani że 
obok plebaniey nad gościńcem od granicy, 
Suchinickiey, plac na zbudowanie. austeryi. 
alias domu gościnnego, z. którego intarata, 
ma Ш na dzialbt у śpiewaków cerkiewnych. t 

Tam że nad wygonem plac na szpital z 

p,grbdem wydziela się. 0,grodników> dwóch 
zabudowanych z domami do tey plebaniey 
przynależące; którego to gruntu wsadzibie 
wymierzono morgów dziesięć z pastewni-
kiem у wypustami na wspólnym naszym 
wygonie szlacheckim. Poletek drugi grun
tu moiego oromego, także morgów dziesięć, 
do tey że cerkwi przyłączam, wyłączywszy 
od obrębu dwrornego, bokiem iednym od 
gościńca do puszczy ikmości idącemu, a dru
gim do miedzy gruntów dwornych do ma-
iętności, Nieszkowicz należących, końcem 
iednym do gościńca z Krynek idącego, a 
drugim do tych że gruntów dwornych, kop
cem naznaczonym przeciw mogiłek. Pole
tek trzeci między temiż gruntami oyciec 
świeszczennik Samohrudzki miarkować moc 
ma. Do tey że cerkwi przyłączaią się sia-
nożęci nad Kamionką w imienniu Kobila-
noha morgów cztery, na drugim mieyscu 
w puszczy i. k. mości nad rzeką, Sokołdą w 
uyściu rzeczki Woroniczey morgów trzynaś
cie z; wyrobkami dla zasiania zboża iarzyn-
nego. Która to sianożęe z wyrobkami tai-' 
kowe ma ograniczenie: bokiem iednym do 
rzekiSokołdy, a drugim doboru pod Rudą 
idącego, końcem do tey że rzeczki Woro
niczey,, idącey od Rudy, a drugim do mie
dzy i sianożęci ich mość panów Szczęsno-
wiczów. Do którego to funduszu moiego у 
cerkwi superintendentą у wieczność w Rogu 
prześwietnym iaśnie wielmożnym przewieleb
nym . ichmość xięży- Bazylianom monastyra 
Suprasłskiego, tak; teraz będąėyftv iako też 
y po nich następującym, w moc' wiecznie 
zlecam у podąię; ..aby na tym mieyscu Sa-
mohradzkie ufundowanym .eerJdewóFfń, po 
długint, czyli kr^flffln życiu., fiioim пікотж 
imieniu nie7podąiąQ, fuądatefskiey sukeessyi,;: 

į sami dozór у4орд1гЕр# mieć йейу1і;.«оу©а, 
i świeszczennika prezbitera podług woli swey 
I na te mieysce obierali y onym tak teraz, 



iako y na potym staranie mieć, w krzyw
dę nikomu nie dawać, iako swego własnego 
plebana w opiece swey mieć chcieli; który 
to oyciec świeszczennik prezbiter teyże cer
kwi Samohrudzkiey, za życia moiego, iako 
у pożyciu moim, tak za antecessorów mo
ich, iako to: zeszłych w Bogu nieboszczyka 
pana Theofila Mościckiego, Teresę Jelską— 
rodziców moich у mnie samego, braci у 
sióstr moich powinien będzie, у tym obo-
wiązuię yobliguię, aby msza święta czytana 
w requialnym kapłańskim ubiorze, corocznie' 
w każdy tydzień co srzoda o krzyżu świę
tym odprawowana у ofiarowana bydź ma, 
nie pochibnie mieć chcę; tak też ysukees-
sorowie następuiące, po nim na tę pleba
nią, aby dość teniu funduszowi według tego 
opisu czynili. Insze zaś msze święte w dni 
świąteczne dla dochodu cerkiewnego у zgro
madzenia ludzi odprawowane być maią. Wa
rnie też y to ichmość oycom prezbiterom 
Samohradzkim, iż wszelkie podatki powia
towe, tak seymem, seymikiem, iako też у 
per laudum uchwalone, przy maiętności mey 
Nieszkowiczach у Chmielowszczyznie, po
dług abiurat dawnych у terażnieyszych, pła
cone bydź maią. Do czego ia sam y suk-
cessorowie moi pociągać nie maią у nie bę
dą mogli, oprócz duehowney uchwały podług 
prawa duchownego, które sam oyciec prez
biter wypłacać ma. Innych zaś wszelkich 
excypuie у uwalniam, у od każdego turba-
tora przeszkodę czyniącego bronić zastępo
wać obowiązuię się. Innych też krewnych 
braci moich, blizkich у dalekich, pogotowiu 
obcych od tey fundacyi moiey cerkiewney 
oddalam у nie przyłączam. A chociaż by 
iatóe fundusze, raptularze, przed datą tego 
moiego generalnego funduszu napisane po
kazać się gdziekolwiek y u kogolwiek mogli, 
których nigdy nie przyznawałem, ani na 
nie zezwalałem, m nic nie ważne у nie 

mocne u każdego sądu у prawa poczytane 
być maią, у tym funduszem moim zapiso
wym wieczystym kassuię у wiecznie annihi-
luię, zakładaiąc na każdego turbatora czy
niącego zaręki summy złotych polskich dwa 
tysiące у ważność samey rzeczy, o co da-
iąc moc pozwać do wszelkiego sądu у pra
wa żadnego nie excypuiac. Waruiąc też у 
to sobie у tym obliguię у obowiązuię, dzia-
ka lub śpiewaków tey że cerkwi Samohrudz
kiey, aby przy ofierze Pańskiey mszy świę-
tey requialney przez kapłana ofiarowaney, 
pieśń była śpiewana za dusze zmarłe, „dzień 
on, dzień gniewu Pańskiego" słowieńskim 
ięzykiem. I na tom ia Samuel Mościcki— 
oboźny Starodubowski, dałem ten móy wie
czysty nieodmienny funduszowy zapis praw
nie sporządziwszy. Do którego za pieczę
tarzów uprosiłem wielmożnych ichmość pa
nów obywatelów tegoż powiatu Grodzień
skiego , którzy podpisać ręce swe raczyli. 
Pisań w Nieszkowiczach, rqku tysiąc siedm-
setnego trzynastego, miesiąca Nowembra 
pierwszego dnia. 

U tego listu dobrowolnego wieczystego 
funduszowego zapisu przy pieczęci podpis 
ręki samego aktora, także у podpisy rąk 
ich mość panów pieczętarzów temi słowy: 
Samuel Mościcki—oboźny powiatu Starodu-
bowskiego. Ustnie proszony pieczętarz od 
imć pana Mościckiego—oboźnego Starodu-
bowskiego, do tego podpisuię się prawa: 
Zygmunt Alexy Buchowiecki—pisarz ziem
ski Grodzieński. Ustnie у oczewisto pro
szony pieczętarz od wyż mianowaney osoby 
ręką się własną do tego prawa podpisuię: 
Jan Jerzy Grothuz—podstarości sądowy po
wiatu Grodzieńskiego. Ustnie у oczewisto 
proszony pieczętarz od imć pana Samuela 
Mościckiego — oboźnego powiatu Starodu-; 
bowstóego do tego prawa podpisuię się— 
Stanisław Antoni MatyszezyńsM — pisarz 



grodzki Grodzieński mp. Który to list dob
rowolny wieczysty funduszowy zapis za ust
nym у oczewistym przez osobę w wierzchu 

pomienioną zeznaniem, iest do xiąg sądo
wych grodzkich spraw wieczystych powiatu 
Grodzieńskiego wpisany. 

1715 r. 

И з ъ к н и г и за И З О г., стр. 68— « О . 

13. Фундушовая запись на Лабенскую церковь въ Дабепскояъ ключѣ. 

Король Августъ ІІ-й, вслѣдствіе донесенія Город
ненскаго эконома какъ о томъ, что крестьяне 
Лабенскаго ключа по причинѣ неудобнаго сооб-
гденія съ Городномъ остаются безъ наставленія 
въ вѣрѣ, такъ и о томъ, что онъ снесся по сему 
дѣлу съ Кіевскимъ митрополитомъ и получилъ 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego, mie
siąca Februarii dwudziestego ósmego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przecie mną Antonim 
z Wahanowa Micutą—podstolim y podsta-
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od iaśnie wielmożnego imć pana Michała 
Józefa Massalskiego—pisarza wielkiego w. 
x. Lit., Grodzieńskiego, Radoszkowskiego 
etc. starosty, ustanowionym, stanowszy per-
sonaliter w Bogu wielebny imć xiadz Piotr 
Hubiński—pleban Łabenski, przywiley iego 
królewskiey mości na locacyą cerkwi Ła-
benskiey ad acta grodu Grodzieńskiego po
dał upraszaiąc, aby on ze wszelką w nim 
wyrażoną rzeczą przyięty był у wpisany, 
którego wpisuiąc de verbo ad verbum tali 
sequitur tenore: 

August wtóry, .z Bożey łaski król polski, j 
etc. Oznaymuiemy tym listem przywilejem 
naszym, komu by o tym wiedzieć należało.j 
Ponieważ wszyscy monarchowie у państwa; 

отъ него согласіе на устройство новой церкви, 
предписываетъ устроить новую церковь въ Ла-
бенскомъ ключѣ и надѣляетъ ее пятью уволота
ми. Новооткрытая церковь долженствовала быть 
уніятской. 

chrześciańskie na większy fundament twier
dzą у szczęśliwość na utrzymanie, zachowa
nie у pomnożenie chwały Bożey zakładając, 
od naywyższego majestatu Stwórcy nieba у 
ziemie, dawcy wszego dobra, przez którego 
królowie króluią, hoynę zawsze odbierali у 
odbieraią dobrodzieystwa у szczęśliwe państw 
swych sukcessa, przeto у my staraiąc się, 
aby za panowania naszego chwała Boża 
pomnażana у w poddanych naszych do niey 
żarliwość у ochota zachęcana у pobudzana 
była, gdy w ekonomiey naszey Grodzieńskiey 
kluczu Łabenskim od miasta Grodna od
ległym у przeprawą trudną rzeki Niemna 
oddzielonym poddaństwo wszystko będące 
ritus graeci, cerkwi pobliżu у żadnych sa
kramentów administracyey niemaiące, bez 
sakramentów świętych z tego świata scho
dzące, z zgubą tak wielu dusz ehrześeian-
skich, dokąd kapłan od cerkwi sobomey 
Grodzieńskiey do swey parafii, ten klucz 
pretendując, dla tey że odległości у prze-
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prawy niedoieżdża, ani też poddaństwo, 
dla tych że przyczyn do kapłanów cerkwi 
swey udaie się, tak iż ludzie bez wiadomo
ści artykułów wiary świętey, spowiedzi у le
dwo nie bez znaiomości Boga zostaią stwórcy 
swego, widząc urodzony" Maciey Grabow
ski—ekonom nasz Grodzieński, zniósłszy się 
z wielebnym metropolitą całey Rusi za kon-
sensem iegoż, cerkiew nową pode dworem 
Łabenskim, na ogrodach dwie pustych wsi 
ogrodników erigował, supplikuiąc do nas, 
abyśmy nalokacyą у subsystencyą ustawicz
nego kapłana przy tey cerkwi grunta pewne 
nadali. Tedy my król, zważywszy rzecz słusz
ną z pomnożeniem chwały Bożey у pożyt
kiem dusz ludzkich, tak pomienioną erek-
cyą cerkwi approbuiemy, jako też dla sub-
systencyi ustawicznego ritus graeci kapłana 
uniackiego, też ogrody dwa puste, na któ
rych cerkiew zbudowana na osiadłość у klin, 
który przed tym żyd trzymywał, gruntu na 
ogrody wedle tych że ogrodów pusto leżą
cych nadaiemy, z których gruntów dla tar
gowiska na rynek dwór Łabenski, plac pro-
portionałny zostawić ma; tak że włok trzy 
we wsi Nowosiółkach quondam do żywotnie 
Kodłubaiowskie teraz pusto wakuiące do 
tey że cerkwi z sianożęciami у wszystkiemi, 
ich nałeżytościami przydaiemy. A że ten 
grunt bardzo nikczemny, górami wyszły, 
nie może doskonałey sufficiencyey do su-
stentacii kapłana przynieść, włok zaś dwie 
we wsi Komuchach kapłani cerkwi Grodzień-
skiey trzymaiąc nuliam curam animarum w 
tym kluczu administrują, przez co intentio 
nayiaśnieyszych antecessorów naszych frusta-
tur y sami tych włók niezarabiaiąc dla od
ległości na czynsz tylko naymuią, przeto у 
te włok dwie do tey że cerkwi ŁabensMey 
przyłączamy; a w nagrodę tych dwie włok | 

także włok dwie simili fertielitate glebae 
pod miastem Grodnem w gruncie juryz-
dyki zamkowey, zwłok trzech po Sawickim, 
Łaszkiewiezu .y Bierożce pusto leżących у 
bez sukcessora żadnego wakuiących, z któ
rych kapłani w bliskości większe commodum4 

y emolumentum mieć mogą do tey cerkwi, 
do którey Koniuskie włoki należą, nadaiemy, 
incorporuiemy, у urodzonemu ekonomowi 
naszemu Grodzieńskiemu podać zlecamy. 
Które to wszystkie grunta do obudwu cer
kwi należące od wszelkich czynszów, podat
ków skarbowych, żołnierskich et quocunque 
titulo nazwanych uwalniamy et immunitati 
ecclesiasticae adiungimus, obliguiąc zwierzch
ność . duchowieństwa ritus graeci, aby do 
tey cerkwi kapłana ustawicznego, poboż
nego, przykładnego, o chwałę Bożą stara-
iącego. się zawsze applikowali, żeby sine cura 
animarum у nabożeństwa nie wakowała. 
Które to'nadanie nasze, aby tym większy 
walor miało ręką naszą podpisawszy pieczęć 
w. x. Lit. przycisnąć rośkazaliśmy. Dan w 
Warszawie, dnia piętnastego miesiąca Kwiet
nia roku Pańskiego tysiąc siedmset piętna
stego, panowania naszego osmnastego roku. 

U tego listu iego królewskiey mości przy-
wileiu, przy pieczęci w. x." Lit. tak podpis 
nayiaśnieyszego króla iego mości, iako też. 
у iasnie wielmożnego imci pana podskar
biego nadwornego koronnego у innych ich-
mościów takowymi wyrażony słowy: Augus
tus rex; Maximilan Ossoliński, podskarbi 
nadworny koronny; Gołltz, Justyn Grabow
ski, Hiacynthi Wilkiewicz, pieczęci pokoiowey 
iego królewskiey mości sekretarz mpr; Który 
to wyż pisany przywiley iego królewskiey 
mości, za podaniem onego przez wyż wyra
żoną osobę do akt, iest do xiąg urzędowych 
grodzkich Grodzieńskich przyjęty у wpisany. 
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1718 г. 

П з > книги за 1918 г., стр . 719—718. 

14. Мировая сдѣлка между митрополнтоиъ Леономъ Кишкою и княземъ 
кимъ по дѣлу объ уступкѣ церкви іезуитамъ. 

Краковскій воевода князь Вишневецкій, дви
жимый ревностію къ распространению хвалы Бо-
оюіей, уступплъ іезуитамъ церковь, построенную 
его предками князьями Збаражскимп. Но такъ 
какъ эта же церковь самими Збаражскими была 
отдана базиліанамъ,' то Владимірскіи еппскопъ 
Залѣсскій, онъ же и митрополитъ Кіевскій, доис
кивался своего права на эту церковь. Князь Виш-
аевецкій въ замѣнъ церкви отдалъ базиліанамъ 

урочище Лобачинъ, находящееся въ предмѣстьи 
Владиміра. Но здѣсь воспротивилась шляхта, вла-
дѣвшая этимъ урочищемъ на основаніи королев
скихъ листовъ. Вслѣдствіе сихъ причинъ между 
княземъ ВишневецкимъиКіевскимъ митрополитомъ 
Кишкою и состоялась мировая сдѣлка, на осно-
ваніи которой князь уплатилъ митрополиту 2,000 
злотыхъ. 

Roku tysiąc siedinset ośmnastego, mie
siąca Nowembra dziesiątego dnia. 

Na urzędzie ikm. grodzkim Grodzień
skim przede mną Łukaszem z Jałowa Bara
nowiczem, strażnikiem polnym w. x. Lit., 
podstarościm sądowym p-tu Grodzieńskiego, 
od w. im. pana Hrehorego Józefa Koto
wicza, łowczego w. x. Lit., starosty Grodzień
skiego, ustanowionym, stanowszy personali-
ter im. p. Jerzy Kołontay, list medyacyjny 
osób w nim wyrażonym służący, ad acta 
grodu Grodzieńskiego podał potrzebuiąc, 
aby był przyięty у w xięgi wpisany, który 
za przyięciem od słowa wpisuiąc taki w so
bie tenor ma: 

Za medyacyą iaśnie wielm. ichm. pp. me-
dyatorów ab utraque parte uproszonych przy-
iacioł, stanęła pewna ad invicem dana w 
niczym nieodmieniona miedzy iaśnie wielm. 
im. xiedzem. Leonem Kiszką—metropolitą 
Kijowskim у całey Rusi, a teraz episcopem 
Włodzimierskim, ziedney, a z drugiey stro-
лу miedzy iaśnie oświeconym xiążęcią mo-

ścią Januszem Wiszniowieckim, , woiewoda 
Krakowskim, Krzemienieckim etc. starostą, 
a to w ten niżey opisany sposób kompla-
nacya: 

Iż co iaśnie oświecony xże imśe—woie
woda Krakowski, ductus pietate, ku chwale 
Bożey ww. oo. iezuitów do pustey cerkwi 
czyli kaplicy antecessorów swoich, świętey 
pamięci xiążąt ichm Zbarażskich wymuro-
waney wprowadził, o co i. w. im. xdz. Leon 
Zaleski—metropolita Kijowski, iako episcop 
Włodzimierski, domawiał się allegandum, 
gdzie xiążęta ichmć ś. pamięci Zbarażcy 
tę cerkiew obrócili byli in fundationem oo. 
Bazylianów unitów y oney curam poruczyli 
wielm. im. xiedzu episcopowi Włodzimier
skiemu, iako na ten czas ieszcze ichmć xża 
Łuccy episkopowie in disunione у oraz uro
czysko Szuszkowe nazwane do tey cerkwi 
incorporowali, a zatym praetendebat pomie-
niony iw. im. xdz metropolita aequalemre-
compensam. In quo fundamento w roku ty
siąc siedmsetnyni wtorym, w Łobaccach mie-
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dzy poinienionemi stronami hoc in passu scrip-
ta pewne pozachodziły, że i. oświecony xiąże 
imść woiewoda Krakowski włókę Wisznio-
wiecką alias Łobaczyn, na przedmieyściu 
Włodzimierskim leżące, dziedziczne domu 
swego pro commutatione uroczyszcza w nim 
specifikowanego pod Krzemieńcem leżące
go, haereditatis donationem uczynić obligo
wał się, lecz kiedy do odebrania tego uro
czyszcza pod Krzemieńcem przychodziło, op-
posuerunt szlachta, tameczni possesores, ante 
omnia danęy sobie od naiaśnieyszego króla 
im. Augusta pierwszego iure pro hipothe-
cario przywiley, a iako i. o. xże imść wo
iewoda Krakowski, przeciw tranzakcyi swoiey 
solenną uczynił manifestationem, więc z 
wynalazką nas przyiacioł obu stroną upro
szonych i. o. xże imść woiewoda Krakowski 
uspakaiaiąc praetensie у dissensye wszytkie 
złotych dwa tysiące dać iw. im xdzu metro
policie Kijowskiemu powinien, to iest ieden 
tysiąO złotych na dzień trzech królów w 
roku tysiąc siedmsetnym dziewiętnastym, na 
co assignacye realiter do Białego Kamienia 
na złotych pięćset, do Jampola prototidem 
wydaie, drugi żaś tysiąc w Krzemieńcu na 
dniu ś-go Jana Chrzciciela oddać submi-
tuie się w roku tym że tysiąc siedmsetnym 
dziewiętnastym, a i. w. im. xdz metropolita 
cum consensu, który ma sobie dany plenis-
sime a toto capitulo wszytkie munimenta, 
któreby kolwiek mógł mieć do tey cerkwi 
cum pertinentis ichm xży iezuitom plenarie 
wlewa, nic sobie nie zostawuiąc, oprócz tych 
dwuch tysięcy у to do osoby i. o. xiążęcia 
im. woiewody Krakowskiego, reguluiących 
się, Jeśliby iaka zaszła donatia włoki Wisz-
niowieckiey alias Łobaczewki wiecznymi cza
sy .kassuiąc, ponieważ ta donacia in funda
mento commutations za Suszkowe być miała 
j ta donacia iako od i. о. xcia imci woie* 

wody Krakowskiego, tak od świętey pamięci 
i. o. xżney ieym. Dolskiey, marszałkowey 
w. x. Lit. matki xcia imści protestationibus 
irritata została; a iż w trybunale Mińskim con-
demnatę iw. imć xiedza metropoHty na L 
o. xciu imci woiewodzie Krakowskim otrzy
mana, o to iż miał ius o. xiąże imść woie
woda Krakowski assistere ludźmi swemi 
pp. Terleckim ultimarie processu iuris w try
bunale w. x. Lit. convictis у dobrom podleg
łym ostatniey exekucyi w powiecie Pińskim 
lezącym, armata manu contra motam no-
bilitatem opponował się, więc gdy i. o. xiąże 
imść woiewoda Krakowski verbo senatorio 
asserit, ze ordynansu do ludzi swoich w 
Dombrowicy у Kołkach stoiących nie dawał, 

i tedy i. w. im. xiądz metropolita z kondem-
nat i. о. xiecia imści woiewody Krakowskiego 
kwituie, ile nie maiącego źadney w w. x. 
Lit. possesyi, a do tamtych wsiów wyżey wy
rażonych w powiecie Pińskim leżących cale 
się nie interessuiącego, tę tedy pomienioną 
complanacyę sub vadio dwuch tysięcy zło
tych ztrzymać sobie obiedwie strony dekła-
ruią, forum Łuckiego albo Włodzimierskiego 
in casum niedotrzymania etiam absque omni 
dilatione et apellatione ab utrinque zacho-
wuiąc. Na co dla lepszey wiary tę compła-
nacyą podpisami rąk naszych у iw. w. ichm. 
panów przyiacioł ab utrinque uproszonych, 
stwierdzamy. Dat. w Grodnie, dnia dzie
wiątego Nowembra, roku tysiąc siedmsetnego 
ośmnastego. U tey complanacyi podpisy 
rąk tymi słowy: Leon Kiszka—metropolita 
całey Rusi, episcop Włodzimierski; Janusz 
Koributh xiąże Wiszniowiecki — woiewoda 
Krakowski; Michał Potocki—pisarz koronny; 
iako przyiaciel uproszony, proszony ab ut
rinque przyiacel podpisuię się: Stanisław 
Leduchowski — podkomorzy Krzemieniecki; 
Tomasz Jan z Romanowa Romanowski— I 



podkomorzy generalny ziemi Chełmskiey; 
Hrehory Kotowicz—łowczy wielki w. x. Lit. 
mp. Który to dobrowolny complanacyjny 
^apis ab utrinque dany za doniesieniem onego 

przez osobę w propozycyi specificowaną iest 
doxiag grodzkich p-tu Grodzieńskiego przy-
ięty у wpisany. 

1721 r. 

И з ъ к н и г и за 1933—1935 г., Л І І С Т Ъ 386. 

15. Фундушѳвая запись чашника Саиоцкаго Ііицуты на Кузницкій монастырь. 

Саноцкій чашникъ Мицута и его жена завѣ-
щаютъ въ своемъ имѣніи Кузницахъ нѣсколько 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego trze
ciego, miesiąca Jiinii pierwszego dnia. 

Przed nami sędziami kapturowemi głów
nymi powiatu Grodzieńskiego na seymiku 
anteconvocationis liberis votis w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedmset trzydziestym trze
cim obranemi, stanowszy personaliter imci 
pan Karol Micuta—cześnik Sanocki, ten za
pis ustnie przyznał у ku zapisaniu do akt 
podał de tenore sequenti: 

J a Karol Micuta — cześnik Sanocki y ia 
Dorota Suchodolska Karolowa Micucina— 
cześnikowa Sanocka, małżąkowie, maiąc sobie 
podług prawa pospolitego wszelką wolność 
у moc zupełną, iako chcąc swemi ziemskie-
mi dziedzicznemi dobrami szafować, komu 
chcąc dać, darować, zamienić у zapisać, gdy 
chwała naywyższego Stwórcy przy accepta-
cyi funduszu Kuznickiego, w Grodzieńskim 
powiecie leżącego, przez naywielebnieyszych 
ichmścw xx. bazylianów—zakonników Su
praślach, za wyrażoną wolą listowną i. w. 
imci x. Leona Kiszki—arcybiskupa metro
polity Kiiowskiego, Halickiego y caley Rusi, 

сажень земли (гору около церкви) базиліанамъ 
подъ постройку уніятскаго монастыря. 

episkopą Włodzimierskiego у BrześekiegOy 
opata Kijowo - Peczerskiego у Supraskiego 
et omnium totius communitatis Supraslen-
sis consultorum assensum w cerkwi Kuz-
nickiey otwiera et suum robur pomnożeniu 
cbwały Pańskiey adhibere, przeto my wyż 
mianowane osoby, małżąkowie, ieszcze ku 
większości rozszerzeniu sławy naywyższego 
Pana Boga у Stwórcy maiąc góre a latere 
tey że cerkwie Kuznickiey cum ex praeten-
sione takowego ograniczenia góra przy sa-
mey cerkwie, iako iest sama w sobie, gdzie 
przed tym tylko dwory bywali, nigdy oney 
na rolę nie zażywano, bokiem iednym do 
cerkwi, drugim do gościńca od Kuźnicy do 
Kundzina idącego, o dwa sążnie przed pus- 4 

czykiem, gdzie dwór był przed tym, trze
cim bokiem od lasku górą będącego, a czwar
tym bokiem do pola zaraz o sążeń ieden 
przy tey że granice roboczego podnoynego 
gruntu, na ufundowanie klasztoru y na wy
godzie w Bogu przewielebnych ichmścw xx. 
bazylianów zakonników Kuznickich pus-
czamy, daiemy, daruiemy у wiecznemi cza-
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sy nieodzowńemi zapisuiemy. Wolni tedy у 
mocni będą w Bogu przewielebni iclimć xx. 
bazyliani przez intromissyą ienerałską, od 
nas pozwoloną, na tey górze klasztor sta
wie, co chcąc nic nadto gruntu moiego 
dwornego według ograniczenia inferius, 
opisanego, sobie nie przyimuiąc, budować, 
murować, sad zakładać у ku naylepszemu 
swoienm pożytkowi obracać, bez żadney 
przeszkody y odemnie, sukcessorów y kon-
sukcessorów po mnie pozostałych: a my 
Karol Micuta—cześnik Sanocki y ia Dorota 
Suchodolska Karolowa Micucina—cześniko-
wa Sanocka', oddaiąc yzapisuiąc tę górę na 
chwalę Panu Naywyższemu, na ufundowa
nie na niey klasztoru wiecznemi у nie od-
zownemi czasy oney zrzekamy się, żadney 
salvy do niey nie zaehowuiemy, co y suc-
cessores et consuccessores nostri, po nas po
zostali, żadney przeszkody у odezwy do tey 
góry у mocy mieć nie powinni będą; na 
sąd straszny Boży connotando każdego tur-
batora obhguiemy. Y na toś my dali ten 
nasz zapis wolny, wieczysty, na wiekopa-
miętne czasy z listem na przyznanie w Bogu 
przewielebnym ichmć x. zakonnikom klasz
toru Kuznickiego Supraskiego ufundowa
nym z uproszonemi donąs ichmśćp. przy

iacioł za pieczętarzów z podpisem rąk na
szych. Dat. w Kuźnicy, roku Pańskiego ty
siąc siedmset dwudziestego pierwszego, mie
siąca Marca dwudziestego ósmego dnia. 

U tego zapisu podpisy samych aktorów 
у ichmścw panów pieczętarzów temi pisane 
słowy: Karol Micuta, ręką moią własną; 
Dorota Suchodolska Karolowa Micucina— 
cześnina wrłasną ręką. Ustnie у oczewisto 
proszony pieczętarz od ichmć panów Karola 
Micuty—Czernika Sanockiego y samey ieymści 
małżąków, do tego prawa zapisu danego w 
Bogu przewielebnym ichm xx. bazylianom 
klasztoru Kuznickiego na górę podpisuię 
się: Kazimierz Florian Micuta—podkomo
rzy powiatu Grodzieńskiego. Idąc inassen-
sum wolą dobrodzieia moiego iako pieczę
tarz do tego prawa dla ufundowawia klasz
toru ręką moią podpisuię się: Albrycht Mi
cuta. Ustnie у oczewisto proszony pieczę
tarz od wyż mianowaney osoby cum assen-
su imci paria syna imci pana Olbrychta Mi
cuty, do tego prawa podpisuię się: Michał 
Rykaczewski— miecznik Trocki. Który to' 
zapis, za ustnym yoczewistym przez supra 
pisanego przyznaniem у do akt podaniem, 
iest przyięty у wpisany. 



1725 r. 

И з ъ к н и г и за 1935 г., л и с т ы 493—494. 

16. Заемная запись грана Браницкаго на десять тысячь ТЫНФОВЪ . данная базиліа-
намъ Супрасльскаго монастыря. 

Графъ Враницкій беретъ у монастыря 10,000 
тынфовъ подъ залогъ имѣнія и съ обязательствомъ 
исправно уплачивать по 7 злот. со ста % и на-

Roku tysiąc siedmset dwudziestego pią
tego, miesiąca Junii dwadziestego wtórego 
dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień
skim przede mną Zygmuntem Boufałem, 
podstarościm sądowym powiatu Grodzień
skiego, od iasnie oświeconego Michała na 
Klewaniu у Żukowie xiążęcia Czartoryskie
go w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego, usta
nowionym, stanąwszy personaliter w Bogu 
wielebny imć xiądz Konstanty Gołeczko, 
ordinis sancti Basilii Magni conventu Sup-
rasłskiego, zapis temuż konwentowi służący 
na rzecz w nim у tu niżey wyrażoną od acta 
grodu Grodzieńskiego podał, którego tenor 
sequitur talis: 

Actum in castro Lublinensi feria sexta 
in crastino festi conversionis s. Pauli apo
stoli anno Domini millesimo septingentesi-
mo vigesimo quinto. 

Comparentes personaliter coram officio et 
actis praesentibus capitanealibus in castro 
Lublinensi illustres et magnifici Joannes Cle
mens in Ruszczą, Tyczyn et Tykocin Branice 
Branicki, vexilifer regni Branscensis, Miel-
ńiscensis et cetera capitaneus, et Catharina 
Radziwiłówna, coniuges legitimi, sani men-
tibus et corporibus existentes, foro compe-

конецъ каяиталъ, не защищаясь никакими измы-
шленіями и уклоненіями отъ своего обязательства. 

tenti omisso et iurisdictione propria post 
habita, praesenti vero pro se etposteris ac 
bona sua omnia quo ad actum hunc bene-
vole assumpta, publice libereque recognove-
runt et quiUbet illorum suo pro interesse, 
praesertim vero illustris et magnifica con-
sors cum eiusdem illustris et magnifici ma-
riti sui, uti tutoris conjungalis, authoritate 
et assistentia, recognovit, quia ipsi levata 
demanibus superioris monasterii Supraslen-
si summa decem millium tynfonum eadem 
summa decem millium tynfonum memorata 
superiori monasterii Supraslensis nunc et 
per tempore existenti et ipsius succedaneis 
certi, veri, iusti, liquidique debiti sivemu-
tuatae pecuniae tenentur dedebant, quam 
summam suprascriptam idem recognoscen-
tes in et super bonis Choroszcze in ducatu 
magni ducatus Litvaniae districtu vero Grod-
nensis sitis et iacentibus eidem superior! _ 
monasteri Supraslensis et ipsius succedaneis 
hinc pro die et festo circumcisionis Christi 
Domini, in anno, Deo dante, venturo millesi
mo septingentenssimo vigesimo septimo dare, 
solvere et circa officium actaque castrensia 
Grodnensia reahter atque in effectu parata pe-
cunia reponere et relinquere, repositamque 
et relictam etiam in absentia praefati cre-

5 
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ditoris sui aut ipsius succedaneorum rursus 
non efficte, liberę nec modo quovis tam per 
se suosque successores, quam per alias quas-
vis submissas et subordinatas personas are-
stari seu remorari eamque qvidem sum-
mam decem millium tynforum provisionem 
annuam per septem florenos Polonicales a 
qvolibet centum quotannis computandam, 
incipiendo eiusmodi solutionem provisionis 
a festo circumcisionis Christi Domini anno 
praesenti proximo praeterito pro quolibet 
festo eiusdem circumcisionis Christi Domini 
ad manus et quietationem memorati supe-
rioris monasterii Supraslensis nunc et pro 
tempore existentis et ipsius succedaneorum 
manuałem, quae pro authentica censeri de-
hetur quotannis dare, solvere et per'suum 
proprium nuntium transmittere inscribun-
tur seu submittuntur et obligantur idque sub 
vadio summae supra scriptae simili alio-
rum videlicet decern millium tynforum per 
se'nune recognoscentes successoresque pro-
nominato superiori monasterii Supraslensis, 
creditori suo et ipsius succedaneis, in casu 
non solutionis summuae supra scriptae ori
ginale debitum et provisionem ab eadem 
summa pro venientem pro tempore et loco 
supra expressis ad solvendum seorsim et spe-
tialiter toties quoties fuerit opussuccumbendo 
pro et quodam vadio, taliter ad solvendum 
subcubito ac pro summa ipsa principali 
turn et provisione ab eadem summa pro-
venienti non persoluta nihilominus pro 

solvenda memorati recognoscentes sui cum 
succesoribus hire non convicti pro compe
tent! renuntiando coram castrensi Grodnensi 
officio seu quovis iudicio et officio regni, 
quibus se cum succesoribus ac bonis suis 
generaliter omnibus hac in parte subjici-
unt ad primam instantiam pro nominatis 
superioris monasterii Supraslensis, creditoris 
sui aut ipsius succedaneorum peremptorie 
respondere suis cum posteris tenebuntur, ter-

[ minum primum peremptorium uti et alios 
omnes exinde subsequentes dilationibus ge
neraliter omnibus, turn evasionibus, pro-
scriptionibus, fatalibus, suspensionibus, im-
pedimentis legalibus et quibusvis exceptio-
nibus, motionibus ac earum prosecutioni-
bus, respubhcae negotiis interregno et in 
genere universis veris mediis et deffensis 
non effugiendo, nec evadendo inscriptioni 
praesenti debitoreae omnibusque illius con-
tentis soluto vadio, toties quoties opus fue
rit, satis facere se et suam posteritatem bo-
naque sua omnia obligando et onerando, nulla 
terrestri praescriptione in praemissis ommi-
bus obstante. U tego zapisu przy pieczęci 
grodzkiey Lubelskiey podpis regenta Lu
belskiego w te słowa pisany: correxit So
bański mp. Który to ten zapis, za podaniem 
onego do akt przez wyż wyrażoną osobę, iest 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięty i 
ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą wpi
sany. 
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1727 г. 

И з ъ к н и г а за 193? г., лиетъ 388. 

І7. Вводный акгь на ннѣніе Войновцы или Кузницу, елужащій Кузницкому 
базиліанскому монастырю. 

Возный Врестскаго воеводства симъ листомъ 
свидѣтельствуетъ, что онъ присутствовалъ при 
совершеніи ввода во владѣніе базиліанъ имѣніемъ 

Eoku tysiąc siedmset trzydziestego siód
mego, miesiąca Apryla dwudziestego siód
mego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim stanowszy personaliter u akt ienerał 
ikm. niżey pisany kwit swóy relacyiny intro-
misyiny ustnie zeznał у Im zapisaniu do 
akt podał de tenore tali: 

J a ienerał ikmści powiatu Grodzieńskiego 
niżey pisany kwitem swym relacyjnym in-
tromissyinym zapisem zeznawam, iż w roku 
teraznieyszym tysiąc siedmset trzydziestym 
siódmym, miesiąca Apryla dwudziestego 
czwartego dnia, z stroną szlachty pp. Janem 
y Symonem Eysjuiontami, byłem użyty у 
wezwany od w. imć p. Kazimierza Ludwi
ka z Wahanowa Micuty—starosty Sumilis-
kiego у samey ieymci dla podania maięt-
ności nazwaney Woynowce alias Kuźnica, 
w powiecie Grodzieńskim leżącey, za fun
duszem wieczystym od ichmść danych w 
Bogu wielebnemu imci xiedzu Konstantemu 
Tołoczkowi, na ten czas superiorowi у ca
łemu klasztorowi Kuznickiemu zakonu ś. 
Bazylego w., z którą tą namienioną szlach
tą do maiętności Woynowców alias Kuźni
cy przybywszy, poddanych namienioney ma
iętności do dwora zgromadziwszy, samy 

Войновцами или Кузницей, завѣщаннымъ Мицу-
таіга Супрасльскому монастырю. 

dwór ze wszelkiem budowaniem mieszkal
nym y gumiennym, z krescencyą żytną у 
iarzynną, z ogrodami owoszczowemi (sic), 
chmielowymi y iarzynnemi, z gruntami oro-
memi y nieoromemi, pognoiami y polnemi, 
z zasiewem żytnym na nich będącym, z 
łąkami murożnemi у błotnemi wypustami, 
zaroślami, lasami, borami, z barciami, pszczo
łami wrnich będącymi, stawami, rzekami, 
rzeczkami, potokami, sadzawkami, z podda
nymi, wieczystemi ciahłemi y na iuryzdyce 
mieszkaiącemi, z ich żonami, dziećmi, końmi, 
bydłem, ruchomością, powinościami, owro zgo
ła, ze wszystkiemi przynależnościami, po-
mienioną maiętność Woynowce alias Kuźnica, 
w summie szesnastu tysięcy będącą w Bogu 
wielebnemu imć xiedzu Tołoczkowi supery-
orowi na ten czas у całemu klasztorowi 
Kuznickiemu podałem у intromitowałem. Na 
dowód czego ten móy intromissyiny kwit 
podpisuię. Pisań w Woynowcach alias Kuźni
cy, ut supra. Jan Łuckiewicz, ienerał ikm. 
powiatu Grodzieńskiego. 

Który to relacyiny intromissyiny kwit, za 
ustnym onego przez wyż wyrażonego iene-
rała zeznaniem у do akt podaniem, iest da 
xiąg urzędowych przyięty у wpisany. 



1727 г. 

И з ъ к н и г и за «S3—1984 г., лиетт. 2 0 І . 

18. Фундушовая запись кн. Альбрехта Радивила на Несвижскую пдаовь. 

Князь Альбрехтъ Радивилъ, вслѣдствіе заявле-
нія Несвижскаго священника, что отъ мѣстной 
церкви отняли фундушъ къ княжескому фольварку, 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
trzeciego, miesiąca Marca piątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Zygmuntem Boufalem— 
podstołim Derpskim, podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imci pana Hrehorego Józepha Kotowicza— 
łowczego w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego, 
ustanowionym, stanowszy personaliter w Bo
gu wielebny imci xiadz JanHotolicki, prez
biter Nieświżski, prawo renowacyine alias 
przydatek do funduszu cerkwi Nieświżskiey 
quondam za doniesieniem w Bogu wieleb
nego Kamieńskiego, świeszczennika na ten 
czas cerkwi tameczney przez iaśnie oświe
conego xiążęcia imści Albrychta Radziwiła, 
kasztelana Trockiego, per modum przy-
wileiu authentyce dane у służące, ad acta 
podał, w te słowa pisane: 

Albrycht Władysław Radziwił, xiąże na 
Nieświeżu, hrabia na Szydłowcu у Mirze, 
"kasztelan Trocki, starosta Szereszowski, oz-
naymuiemy tym moim listem, iż Eustachi 
Kamiński, świeszczenik cerkwi naszey Nie-
świskiey, położywszy przed nami list święto-
błiwey pamięci xiecia imści pana oyca у 
dobrodzieja naszego, dany na pewny grunt 
cerkwi Nieświskiey, dał taką sprawę, iż ten 
grunt wzięty iest do folwarku Albińskiego, 
niedawszy za to nagrody żadney, zaczyni 

завѣщанный церкви его отцемъ, симъ листомъ 
отдаетъ церкви новый учасгокъ земли изъ 8 
морговъ. 

у cerkwi tey uynia się dzieie w gruncie у 
ten świeszczennik mieszkaiąc przy niey, słusz
nego wychowania mieć nie może, a to nie 
mnieysza aby danina yfundacia imści pana 
oyca naszego nieśmiertelney pamięci godnego 
wcale y nienarasznie trwała у zachowana 
była, a iż tego gruntu już dla uymy paszni 
folwarkowey znowu do cerkwi przywrócić 
nie możemy, w nagrodę tego obrębiku w 
liście xiecia inści, pana oyca naszego, pomie-
nionego, daiemy mu łąkę tak nazwaną (za 
Popową górą) zdawna do cerkwi kiedyś Nie-
świeżkiey przynależąca, uroczyszczem wT .Ta
cowym Uhle, iedną stroną do folwarku Trzy-
buchowskiego gruntu oromego, drugą od 
sianożęci tegoż folwarku, trzecią у czwartą 
stroną do błota dzikiego Sławkowskiego, 
którey sianożęci czyni s poroślami y chrostami 
morgów ośm. Ma tę łąkę ten Eustachi K a 
mieński, tak y po nim będący świeszczennicy, 
spokoynie dzierzeć у zażywać, pana Boga 
za duszę fundatora, dobrodzieia swego, a za 
zdrowie у szczęśliwe powodzenie nasze przy 
ofierze świętey prosić. Y na to daliśmy ten 
list nasz z podpisem ręki naszey у pod pie
częcią naszą. Pisań na zamku Nieświskim, 
dnia dwudziestego piątego Septembra, roku 
tysiąc, sześćset dwudziestego siódmego. 

U tego prawa refonnacynego podpis ręki 
iaśnie oświeconego xiecia imści temi słowy: 



Ałbrycht Władysław Radziwił, xiąże. Któ
re to te prawa reformacyine, za podaniem 
onėgo przez osobę wyż wyrażoną ze wszyst

ką w nim wyrażoną rzeczą, iest do xiąg 
urzędowych grodzkich Grodzieńskich przy
jęte у wpisane. 

1737 r. 

И з ъ книги за 1787 г., листъ Ѳ39. 

19. Универсалъ короля Августа третьего о правѣ патронатства, относительно греко 
унитскихъ церквей въ королевскихъ имѣніяхъ. 

Король Августъ Ш симъ универсаломъ нред-
писываетъ своимъ администраторамъ и экономамъ, 
чтобы они не смѣли назначать священниковъ греко-
унитскаго исаовѣданія на мѣста безъ его коро-

левскаго вѣдома и утвержденія, такъ какъ не 
соблюдете сего правила нарушаетъ права патро-
натства. 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego siód
mego, miesiąca Nowembra ośmnastego dnia. 

Na urzędzie ikm. grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Antonim z Wahanowa Micu
ta—podstolim у podstarościm sądowym p-tu 
Grodzieńskiego od iw. im. p. Michała J ó 
zefa Massalskiego—woiewody Mścisławskie-
go, Grodzieńskiego, Radoszkowskiego, Berz-
nickiegoetc. starosty, ustanowionym, stanąw
szy personaliter im. p. Andrzey Szczetow-
ski—instigator ekonomii, ikm.' Grodzieńskiey 
uniwersał ikm. na rzecz w nim y tu niżey 
wyrażoną ad acta grodu Grodzieńskiego po
dał, de tenore tali: 

August trzeci, z Bożey łaski król polski, 
etc. Wszem wobec у każdemu zosobna, 
komu o tym wiedzieć należy, osobliwie uro
dzonym administratorom, ekonomom, dzier
żawcom ekonomii naszych w. x. Lit. będą
cych, przy offiarowamu łaski naszey kró
lewskiey do wiadomości podaiemy: iż iako 
prawa wszelkie rzeozy-pospolitey podług obo
wiązku naszego mann tenere chcemy, tak 

też wzaiemnie tego potrzebuiemy, aby iura 
nostra maiestatica in toto zachowane były. 
A ponieważ in praeiudicium iuris patrona-
tus nostri regii iurysdykeyi duchowne ritus 
graeci w dobrach naszych ekonomicznych 
świeszczenictwa ahas popowstwa wakuiące 
pro libitu suo dysponuią y rozdaią, zaczym, 
aby to in futurum nie działo, ninieyszym 
uniwersałem deklaruiemy, iż takowe bene-
ficia, które ab hinc wakować będą, sami 
conferować będziemy, sposobne zaś do nich 
у przykładne ad regimen cerkiew subiecta 
pomienieni urodzeni administratorowie, eko
nomowie у dzierżawcy nasi komissyi naszey 
ekonomiczney skarbowey, in ordine do pod
pisania do nas present proponować powinni, 
a ynaczey instituowanych świeszczenników 
akceptować у przyimować ważyć się nie ma
ią, dla łaski naszey królewskiey, co serio 
praecavenms y ten tmiwetsął dla lepszey 
wiary у wagi ręką własną podpisawszy, dla 
wiadomości zwierzchności duchownych po 
cerkwiach ekonomicznych publikować zleca-
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my. Dan w Lipsku, dnia szesnatego mie
siąca Oktobra, roku Pańskiego tysiąc siedm
set trzydziestego siódmego, panowania na
szego czwartego roku. 

U tego uniwersału przy pieczęci mniey-
szey podpis nayiaśnieyszego króla im. temi 

słowy: August rex.; Karol Odrowąż, hrabia 
Sędnicki, podskarbi nadworny koronny Miech, 
st. Który to uniwersał, za podaniem onego 
do akt, iest do xiąg urzędowych przyięty у 
wpisany. 

1743 r. 

И з ъ в и н т а за 19414 г., л и с т ы 436—439. 

20. Фундушовая завись старосты Сумшшшскаго Мицуты на Кузницкій базиліанскій 
монастырь. 

Актъ этотъ есть болѣе подробный варіантъ по-
мѣщеннаго подъ Л° 17. Подробности эти отно
сятся къ семейному раздѣлу имѣнія дателей и 

волѣ завѣщателей—когда и за какихъ лицъ свя
щенники должны служить церковный службы. 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego czwar
tego, miesiąca Maja piątego dnia. 

Na urzędzie jkmści grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim z Wahanowa 
Micutą—podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od jaśnie wielmoż. 
jm. pana Michała Józefa kniazia Massalskie
go—kasztelana Trockiego, Grodzieńskiego 
sądowego, Radoszkowskiego, Borznickiego 
etc. starosty, ustanowionemi, stanowszy per-
sonaliter w Bogu przewielebny jm. xiądz 
Mikołay Rodkiewicz—wikary konwentu Su-
praslskiego zakonu świętego Bazylego W., 
extrakt w sposób przenosu od acta grodu 
Grodzieńskiego podał, potrzebuiąc aby był 
do xiąg przyięty у wpisany, którego za przy-
ięciem tenor sequitur talis. 

Actum in castro Mielnicensi feria sexta in 
vigilia festi omnium sanctorum, annoDom-
mini millesimo septigentesimo quadragesi-
mo tertio. Coram officio capitaneaH actisque 
praesentibus castrensibus Mielnicensibus per-

sonaliter comparentes magnifici Casimirus 
Ludovicus bini nominis de Vahanow Micuta-— 
capitaneus Sumiliscensis, colonellus sacrae re-
giae maiestatis palatinatus Brestensis magni 
ducatus L-tniae et Ludovika de TJmanowski 
Micucina — consors ejusdem, alias invicem 
coniuges, sani mentibus etcorporibus exis-
tentes, forosuo proprio et competenti omisso 
jurisdictioneque sua quavis propria postha-
bita, praesenti vero foro et jurisdictioni ca-
strensi capitaneali Mielnicensi, quoad infra 
scripta recognoscenda attinet, se totaliter 
cum bonis et successoribus suis incorpo-
rando et subiciendo, palam, publice libere-
querecognoverunt etquilibet illorum suo pro 
interesse, praesertim magnifica consors, in 
assistentia magnifici mariti sui, uti tutoris 
coniugalis, recognovit: quia ipsa ad maiorem 
cultum et gloriam Dei fundationem certam 
infra scriptam in Łozdwica, die vigesima 
Octobris, anno ad praesens currenti millesi
mo septingentesimo quadragesimo tertio con-
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scriptam manibus propriis suis recognos-
centium et certorum magnificorum amico-
ram, pieczętarze dictorum, subscriptam ae si-
gillis gentilitiis cera rubra communitam 
in rem ecclesiae Kuznicensis regulae divi 
Basilii Magni serviens de tenore tali: 

W imie nayświętszey y nierozdzielney Troy-
cy Oyca у Syna у Ducha S. we trzech oso
bach Boga iedynego, adperpetuam rei me-
moriam: J a Kazimierz Ludwik z Wahanowa 
Micuta—starosta Sumiliski, pułkownik jk. 
mści wToiewodstwa Brzesckiego, y ia Ludo-
wika z Chrzanowskich Micucina—starościna 
Sumiliska, pułkownikowa woiewodstwa Brze
skiego, zdrowi na ciele у umyśle będąc, czy-
niemy wiadomo tym naszym dobrowolnym 
skryptem funduszowym wszem wobec у 
każdemu zosobna, komu by o tym teraz-
nieyszego wieku ludziom y na potym bę
dącym wiedzieć należało, iż ia wyżey po-
mieniony tego funduszu aktor starszy mał
żeństwem za spoiną iedności wolą naymil-
szey moiey wyżey de nomine et domo wy-
rażoney małżonki nieprzymuszoną у niewy
muszoną quo intuitu fato ani pretextem 
respektu żadnego lub próżney iaktancyi 
priwatae, ale iedynie motivo, quo maximum 
augmentum chwały Pana Boga pro primo, 
secundo et pro finali termino dusz naszych 
zbawienie a dawrną in votis intencyą naszą 
uczynioną, wTaz z w Bogu zeszłym jm. pa
nem Kazimierzem z Wahanowa Micutą— 
podkomorzym Grodzieńskim, stryiem moim, 
chcąc do skutku przyprowadzić, to iest, za 
wyraźną wolą, y konsensem jw. jm. xiedza 
Leona—Kiszki, metropolity całey Rusi, opata 
Supraslskiego y akceptacyą z podpisami 
rąk teyże prześwietney łaury przewieleb
nych ichmościów xży wikarego y konsulto-
rów ex una z assekuracyą od nas fundatorów 
konwentowi Supraslskiemu daną, podpisami 
rąk naszych stwierdzone, że in spatio trzech 

lat, cum clausula wolney rezygnaeyi, dział 
wolney fundusz Kuznicki affiliowany za ak
ceptacyą opactwu Supralskiemu sub data anni 
millesimo septingentesimi duodecimi primi, 
mensis Martii die vigesima octava suum го-
bur mieć dokończenia zupełney in toto esse 
fundacyi, ex altera parte, a że obstacula cza
sów penarii nie było subsecutum, więc sto-
suiąc się do konstitucyi anni millesimi sep-
tigentesimi vigesimi sexti folio trigesimo 
położoney, która de nova radice fundować 
pozwala у kończyć non adimpleta nie prze-
pisuie, ani waruie, iako też mutationes dobr 
fundi nie zabrania, klasztor ww. oo. Bazy
lianów w Kuźnicy na tym mieyseu, gdzie 
przed tym plebania ritus graeci uniti paro-
chialna cum suo pastore była, fundować et 
profitia do opatstwa Supraslskiego, iako ad 
corporis caput przyłączyć у ziednoczyć umy
śliliśmy, że tedy praecesserunt fata jm. p. 
podkomorzego Grodzieńskiego, stryia mego, 
a suis intentionibus ortis acpromissis Bogu 
zupełnego nie powzięli skutku, za czym my 
małżonkowie wyżey wyrażeni ex parte na
szey fortuny actuando, takowe intencyą na
szą dla pomnożenia chwały Pana maiętność 
naszą własną dziedziczną Woynowce, alias 
Kuźnicę, w powiecie Grodzieńskim sytuowa
ne, z iuryzdyką w miasteczku jkmści Kuźni
cy ziemską, utedocent et obloquuntur dawne 
ograniczenie, z karczmami, tudzież z sta
wiskiem y mieyscem młyna pustym, przed tym 
należącym do części jm. pana Karola z W a 
hanowa Micuty—czesnika Sanockiego a po
tym jm. panu Janowi z Wahanowa Micucie— 
oboznemu Grodzieńskiemu przedanym у 
wieczystym prawem przyznanym, teraz zaś 
przez w. jm. pana Jana Micuty—oboźnego 
Grodzieńskiego, iako dziedzica części, jm. 
pana Karola Micuty, współ z maiętnoscią 
Woyuowcami, części iedney pierwszy wyższą 
datą prawem wieczystym kupioney у zapła-
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coney, a potym teraz poyznieyszą ydragiey 
takowymże wieczystym prawem od nas że 
samych kupioney у zapłaconey, roku tysiąc 
siedmsetnego czterdziestego trzeciego, ińie-
sięca Marca dwudziestego dnia, in ima si-
tuatione tych że Woynowców alias Kuźnicy, 
części współ obie też części w imieniu tak 
sytuowania poddanych, iedna wioska osadą 
gruntem iako у cleorigine jedney Woynow
ców, olias Kuznycy, fortuny daiem, daru-
iem у wiecznemi czasy tym naszym fundu
szem leguiem na chwale Bozką, która ma 
florere przez zakonników cum omnibus at-
tinentiis et pertinentiis klasztorowi Kuznic
kiemu zapisuiemy. Na tych że dobrach 
Woynowcach ahas Kuźnicy obuch częściach 
od nas zapłaconych wieczystym prawem ku
pionych od aktora, oba dwuch tych części 
jm. pana Jana zWahanowa Micuty—oboz-
nego Grodzieńskiego primo na praepunk-
tach inscriptione przy zaczęciu fundusza, 
że też prepunkty w znaczney od klasztoru 
Kuznickiego zostaią mieysca dylatacyi, przez 
to przez commutacyą, którey żadne nonim-
pugnant praescripcye, waranki statutów, 
praw, konstytucyi, zważywszy to secunda in
scriptione de nova radice funduiemy klasz
tor Kuznicki y to drugą wyżey specifiko-
waną część póznieyszą datą kupioną Woy
nowców ahas Kuźnice, wieczystym prawem 
temuż klasztorowi Kuznickiemu daiem, (la
imiem y zapisuiem, vigore opisania mego 
konwentowi ad complementum zabudowania 
funduszu zupełnego, a tego opisu funduszu 
de nova radice danego у w grodzie Brześc-
kim przyrzeczonego, która to maiętnośc 
Woynowce alias Kuźnica przed tym we 
dwuch częściach, a teraz ziednoczone iako 
za własne pieniądze nasze in specie summy 
wieczystym prawem za obiedwie części spe-
cifikowaney od imć pana Jana z Wahanowa 
Micuty—obożnego Grodzieńskiego iest ku

piona, tak raz na zawsze oddawszy one na 
chwałę Panu Bogu, żadney nam—mnie у 
miłey małżące moiey za spoiną zgodą, ani 
krewnym moim, nie tylko dalekim, ale у 
naybliższym do wyż wyrażoney maiętności 
obudwuch części Woynowców nie zostawu-
iemy salwy, wszystkie media, diffugia in 
iuris oddalaiąc у o to post sera fata nasz 
tak z bliska iako y z daleka nexus sanguine 
krewnych moich de linea imienia moiego 
у miłey małżonki moiey, a bardziey a parte 
quo praetextu invidiae, a potym fortuny nie-
sprawiedUwego rozszerzenia intruzorów cau-
santes consilii, auxilio, fomento directi vel 
indirecti, czy to przez prawny proceder, 
czyli zeluiącą złością na podeyście у zruy-
nowanie funduszu naszego, każdego tako
wego przy dobrey summienia kompunkeyi 
żywą wiarą powoływamy y na straszny sąd 
Pana Boga zapozywamy cum indignatione 
na takowegoż tegoż Pana Boga, oraz tako
wych każdego podaiemy według świętych 
kanonów koncyłhow, których ostatnie Tij-
dentyńskie twierdzą, anathemie, iako spolia-
torów dobr kościelnych, ale tak iak prawo 
wieczyste na obie częście na iedną pierw
szą część wyższą datą, na drugą część niż
szą datą od jmć pana oboznego Grodzień
skiego nam dane у przyznane roku tysiąc 
siedmset czterdziestego trzeciego, miesiąca 
Maia wtórego dnia sonat, tak у my ze wszy-
stkiemi w tych prawach wyrażonemi klau
zulami, paragraffami, punktami, nic sinistre 
albo equivoce nie interpretuiąc у error, ie-
żeli by iaki był, kassuiąc z inwentarzami у 
obiema intromissyami nam służącemi pomie-
nionemu klasztorowi Kuznickiemu wieczne
mi у nieodzownemi czasy zapisuiemy, intro-
missyi nieodwłóczney dopuszczamy у ze wszy
stkim inwentarzem w possesyą wieczną od-
daiemy, to iednak waruiąc, aby ten nasz 
fundusz klasztoru Kuznickiego był wiecz-
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nemi czasy do klasztoru Supraslskiego pro 
filia incorporowany. Takowey naszey inten-
cyi zadosyć czyniąc, ad effeetum ten fun
dusz przyprowadzamy',' zachowuiąc go ad 
exemptionem secundum iura opactwa Su-
praslskiey tak od koronney iako у Litewskiey 
prowincyi у ad mentėm nas fundatorów ta
kowe naznaczamy •. kondycye, aby tam zaw
sze-mieszkało zakonników pięciu, takową 
im wkładaiąc obligacyą, aby dwie msze 
święte w tydzień wiecznemi czasy odprawo-
wane byli, to iest, w piątek msza czytana 
iedna za duszę Jerzego, Konstancyi, Zofii 
у innych krewnych zmarłych, stosuiąc się 
ad intentiones fundatorów, w sobotę zaś 
msza śpiewana iedna za nas żyiących idque 
Kazimierza у Ludowikę, post sera vero fata 
nostri te mszy obiedwie w tydzień wieczne
mi czasy za dusze moie Kazimierza у żony 
moiey Ludowiki, iako też у zeszłey w Bogu 
primi voti żony moiey Zofii у innych krew
nych naszych maią być odprawowane, osob
liwie zaś anniversarze dwa corocznie od- į 
prawowane bydź powinny—ieden w tygodniu 
zadusznym za dusze pomienionych wyżey J e 
rzego, Konstancyi, Zofii у innych krewnych 
zamarłych, secundum intentiones fundato
rów, drugi zaś anniwersarz pro animabus 
sufiragio carentibus, post fata zaś nostra у 
te dwa anniwersarze za dusze nasze Kazi
mierza, Ludowiki у Zofii tempore perpetuo 
odprawować się maią у litanie o nayświęt-
szey Panie, co wieczór; oraz nasze ciała 
moie—Kazimierza у Ludowiki Micutów—po 
zeyściu z tego świata według niedościgłych 
wyroków Bozkich у sukcessorów naszych 
nie gdzie indziey złożone być maią, tylko 
w cerkwi Kuznickiey, gdzie in memento w 
kaźdey mszy za nas fundatorów teraz w ży
wych, a potym umarłych, aby perpetue by
ło obliguiemy ichm. lięźy tam mieszkaią-
cych ichmśeiów wszystkie iure natūrali suk

cessorów у kollegatów naszych. Powtóre iako 
z wysz sądem pana Boga obowiązuiemy osob
liwie in contiguitate granic mieszkaiących 
około Woynowców ahas Kuźnicy, klasztorowi 
Kuznickiemu zapisaney, aby nie tylko sami 
nullo iure praetextuoso przez niesłuszne 
wdzieranie się pomienionego klasztoru ni 
w czym nie krzywdzili, ale owszem od in 
simili praetensione będących zastępowali у 
bronili. Który to nasz fundusz podpisem rąk 
naszych własnych у podpisem rąk ichmć pp. 
pieczętarzów ustnie у oczewisto proszonych... 
Pisań roku tysiąc siedmset czterdziestego 
trzeciego, miesiąca Oktobra dnia dwudzies
tego, wLososney. Kazimierz Ludwik zWa-
hanowa Miecuta—starosta Sumiliszski, puł
kownik woiewodztwa Brzesckiego; Ludwika 
z Chrzanowskich Micucina—starościna Su-
miliszska, pułkownikowa woiewodztwa Brze
skiego, manu propria. Locus sigillorum ge-
nihtionum. Jako proszony pieczętarz od 
wielm. ichmć państwa Kazimierza Ludwika 
z Wahanowa у Ludowiki z Chrzanowskich 
Micutów—starostów Sumiliskich, pułkowni
ków woiewodstwa Brzesckiego, małżonków, 
do tego dobrowolnego skriptu funduszowegó 
na dobrach Kuźnicy nazwanych lege permit-
tente errogowanego wielm. ichm. xięży Ba
zylianom danego podług prawa podpisuię 
się: Sefan Tarkowski—kasztelan woiewod
stwa Brzesckiego manu propria. Ustnie 
у oczewisto proszny pieczętarz do tego fun
duszu przez wielm. ich. pp. Kazimierza у 
Ludowiki Micutów—starostów Sumiliskich 
erogowanego podług prawa podpisuię się: 
Ignacy Oziembłowski — skarbnik Brzescki, 
manu propria. Ustnie у oczewisto proszony 
pieczętarz od osób wyżey wyrażonych do 
tego funduszu podpisuię się: Mikołay Weresz-
czyński — kapitan jkmści. In omnibus eius-
dem ftmdationis conditionibus, punctis, clau-
Bulis, articulis, nexibus et ligamentis apro-

6 
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"bant, confiramat, roborant, eorroborantque 
et ratffieańt ae recognoscunt promittentes 
et inscribentes' se eidem supra scripti re-
cognosoentes eandem fundationem tam in 
toto quam in quavis minima parte firmiter 
tenere et inviolabiter observare conditiones-
que onmes in eadėm fundatione ach'mplerė 
et explore idque sub damnis terrestribus 
in easu contraveritionis praesenti recogni-
tione mediante ad'idaccedente exaratas. U 
tego extractu przy pieczęci podpisy takowymi 
wyrażone słowy: Ex actis castrensibus capi-

tanealibus Mielnicensibus rescriptum, cor-
rexit Nowosielski, lectum per Bernacki. 
Na złożeniu tego extraktu expressya tako
wa: Roboratio fundi ecclesiae Ousnicensis 
regulae magni Basyli serviens, una cum in-
grossatione millesimo septingentesimo qua-
dragesimo tertio anno in castra Mięlnicensia. 
Który to extrakt, za podaniem onego w spo
sób przenosu z akt Mielnieckieh, iest- do 
xiąg urzędowych grodzkich Grodzieńskich 
przyięty у wpisany. 

1743 r. 

И з ъ БВИГВ за 1953 г., стр . 94—95. 

21. Фупдушовая заішсь княгини Анны Радивиловой на церковь Рождества Цресв. 
Богородицы въ с. Новѳй-Вѳлѣ. 

Княгиня Радивнловз снмъ лисгомъ предлагаете 
и утверждаете въ должности священника своего 
кандидата въ новопостроенной церкви въ еяимѣ-
ніи Новой Волѣ, надѣляётъего 1 уволокой н 7 а , 
земли съ тѣмъ, чтобы онъ отъ себя содержалъ 
причетника и заботился о цѣлости церковной 

-утвари; обязываетъ его служить каждую недѣлю 

двѣ читаныхъ обѣдни — одну за здравіе, другую 
за упокой; предоставляете священнику право ва
рить пиво дважды въ годъ, но только съ уплатой 
установленнаго акциза; освобождаете его О і ь 
всѣхъ повинностей двору в '• разрѣшаетъ пользо
ваться ссыпкой зерна и другими платежами за 
церковныя требы, но только безъ вымогательствъ. 

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt trzeciego, 
miesiąca Marca wtórego dnia. 

Na urzędzie ikm. grodskim Grodzień
skim przede mną Samuelem Antonim Skir-
muntem—łowczym у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, cómparentio perso-
naliter w Bogu przewielebny imć xiądz 
Klemens Narbut — ordinis Basilii magni 
superior Kuznicki, ten fundusz ad akta gro
du Grodzieńskiego podał, potrzebuiąo aby 
był do xiąg przyięty у wpisany, którego za 

przyięeiem w xięgi wpisuiąc tenor sequitur 
estque talis: 

Na większą chwałę maiestatu Boskiego 
y na wiekopomną przyszłym czasom pamiąt
kę, amen. Anna na Białym Kowlu у Smo
lanach, z xiążąt Lubartów, Sanguszkowna 
Radziwiłowa, xiężna na Ołyee, Nieświeżu, 
Birżach, Dubinkach, Słuoku^ Kopylu у 
Kłecku, hrabina na Mirze, Szydłowcu, Koy-
danowie, Kopysi, Zabludowiu, Kieydanach, 
Bielicy, Krożach у Białey, pani na Newlu, 
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Siebieżu у Sławatyczach, kanclerzyna wiel
ka w. x. Lit. Przemyslka, Człuehowska, 
Krzycżewska, Kamieniecka- etc. starościna. 
•Czynię wiadomo tym moim wieczystym ran-
dacyinym listem, komu by o tym wiedzieć 
należało teraznieyszego у przyszłego wieku 
ludziom, iż na większą chwTałę Boga wTróy-
cy świętey Jedynego, Nayświętszey Boga 
Rodzicy Panny Maryi у wszystkich świę
tych Bożych uwielbienie, cerkiew świętą 
uniacką w dobrach moich, hrabstwie Zabłu
dowskim, w powiecie Grodzieńskim leżących, 
we wsi Nowa-Wola nazwaney, pod tytułem 
Narodzenia Nayświętszey Panny Maryi ery
gować rozkazałem. Ażeby za tym w tey 
cerkwi przenayświętsza Pana Boga chwała, 
pomnożenie, у ludzkie dusze krwią Jezu
sową odkupione z nauki zbawienney, in-
strukcyi parochów у administrowania nay-
świętszych sakramentów in cura animarum, 
duchowny odbierały pożytek, funduię teraz 
godnie urodzonego Jana Hereminowicza, 
ieszcze w świeckim stanie zostaiącego, do 
tejże cerkwi za parocha, któremu samemu 
(osobliwym go do poświęcenia na kapłań
stwo rekomenduiąc listem), a potym sukces
sorom iego, tey cerkwie prezbiterom za pre-
zentą naszą instytuowanym, włókę iedną 
gruntu w połach przerzeczoney wsi Nowey-
Woli, ob miedze Kondrata Tymoszuka z ied-
ney, a Wawryna Monaczuka z drugiey stro
ny leżącego, z odsypem zwyczaynym w ziar
nie od poddanych w tey wsi mieszkaiących 
dwanaście szanków żyta corocznie, wieczny
mi czasy nadaię у funduię, ze wszystkimi 
do tey włoki przynależytościami; z którey 
żadnych podatków у powinności terazmey-
szy prezbiter у sukcessorowie iego od nas 
prezentowani do skarbu naszego y sukces-
sorów moich płacić у pełnić nie będą, ex
cept© tylko podatku rzeczy pospolitey, za
równo z drugiemi one odbywaiąc; z tey | 

zaś fundach' teraznieyszy prezbiter a potym 
sukcessorowie jego, dziaka przy tey cerkwi 
konserwować maią dla lepszego porządku 
у pilnowania srebra, kielichów, monstrancii, 
krzyżów, aparatów, zwonów etc. Obowiązu-
ię przy tym boiaźnią Bożą parocha teraz
nieyszego у następców iego, aby msze ś. 
czytane dwie co tygodnia, iedna w niedze-
lę za żyiących, druga w piątek za zmar
łych fundatorów swoich, lub w inne dni 
podług sposobności czasu, żeby tylko inten
cji y dyspozycii naszey zadość uczyniono, 
odprawowane były. Piwa kanonowe dwa 
razy do roku poddanym teyże wsi—raz w 
dzień у święto siewney, to iest Przeczystey 
Niep. P., drugi raz w święto ś. Michała Ar
chanioła warzyć pozwalam, z tym iednak 
dokładem, aby na kotle arendarze teyże 
wsi warzone у należytość od kotła podług 
instruktarza zapłacona była, które piwo nad 
trzy dni u żadnego poddanego konserwo
wane być niema у sam paroch wódki у pi
wa na szynk przysposabiać у żadnym tego 
czynić niema у nie powinien będzie sposo
bem, oprócz swoiey potrzeby. Waraię na-
koniec, aby ciż parochowie Nowo-Wolscy 
z sukcessorami swemi żadnych pol, siano
żęci, placów y odsypu teraz y na potym 
sobie nie przywłaszczali. Nad to co dopioro 
tym fundacyinym у osobliwym podawczym 
listem, który przez imści pana Józefa Eys-
monta — strażnika Upitskiego, komisarza 
mego generalnego, sporządzony będzie pod 
cerkiew, cmentarz у plebania udzieliwszy 
gruntu у ograniczywszy nadaię, ani też od 
kosztów, zapowiedzi, szlubów у pogrzebów 
nad zwyczay у postanowienie w innych do
brach moich usurpowali, ani od poddanych 
moich wyciągali. Ten tedy fundusz we 
wszystkim ratifikuiąc dla lepszey wagi у 
waloru ręką mą stwierdziwszy pieczęć przy
cisnąć wskazałem. Działo się w zamku 
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Bialskim, roku tysiąc siedmśetnego czter
dziestego trzeciego, miesiąca Nowembra pięt
nastego dnia. 
'" U tego funduszu przy pieczęci podpis 
"samey j . o. fundatorki tymi słowy: Anna 
xiężna Radziwiłową. Pod pieczęcią zaś wiel
ką konfirmacią tenore tali; ten wieczysty 
~fuńdacyiny list. we wszystkich punktach kon-
^firmuiąc inśuper tęrąznieyszemu parochowi 
у po nim następcom prezbiterom wiecznymi 
"czasy dodaie się gruntu częścią zarosłego 
w uroczyszczu Kamiennego Brodu na mor
gów siedm, który czyli na pole, czyli też 
sianożęć, gdzie do czego sposobne będzie 
mieyśce, wyrobiwszy, wolny у mocny będzie 

prezbiter przy wolności wszełkiey takiey, 
iaka na włókę gruntu wyż wyrażoną opi
sana używać. Dat. w Zabłudowiu, dnia ośm-
nastego Pebruarii, tysiąc siedmśetnego czter
dziestego piątego roku. U tey konfirmacyi 
przy pieczęci na czerwonym laku wyciśńio-
ney podpis j . o. xiążęcia imci his exprimi-
tur verbis: j . к. Radziwił p. w. w. x. Lit. 
Który to fundusz, zapodaniem onego przez 
wyż wyrażonego w Bogu przewielebnego 
imci xiedza Klemensa Narbutą — ordinis 
Basilii Magni, superiora Kuznickiego do 
akt, iest do xiąg urzędowych grodzkich 
Grodzieńskich przyięty у wpisany. 

1745 r. 

№ ъ книги за 1745 г., л и с т ы 1005—100в. 

22. Фупдушовая запись Оршанской стольниковой Турчииовой на церковь Преображенія 
Господня въ селѣ Балѣ. 

Супруга Оршанскаго стольника — іТурчинова 
учреждаете въ своеме имѣвіи Валѣ фундушъ униат
ской церкви Преображенія Господня, надѣляя эту 
церковь землею; кромѣ этого выдаете священ
нику единовременно 30 копъ ржи, пару воловъ, ло
шадь и другіе предметы; позволяете варить пиво 
и курить вино безъ всякаго акциза, но только на 
собственныя потребности, а также молоть хлѣбъ 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego pią
tego, miesiąca Nowembra dwunastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Antonim z 
Wahanowa Micutą — podsfołmi у podstaro
ścim sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
iasnie wielmożnego imć pana Miahała J ó -

[ въ дворовой мельницѣ безъ пошлины. Для.аер-
.кви отмежевываете особенную часть земли и для 
стражи назначаетъ особыхъ лицъ. За это обязы-
ваетъ священника и его преемниковъ, чтобы они 
служили въ недѣлю двѣ обѣдни и наставляли на
роде въ цравилахе Римско-католическо+уніят-
ской вѣры. 

zefa Massalskiego—kasztelana Wileńskiego, 
hetmana polnego w. x. Lit., Grodzieńskiego 
sądowego, Radoszkowskiego, Berznickiego 
etc. -starosty, ustanowionym, śtanowszy per
sonali ter w Bogu wielebny imć xiądX(And-
rzey. Klimowicz—praezbiter cerkwi Bafeń-
skiey; ten fundusz ad acta podał, potrze-



buiąc, aby byt przyięty у wpisany, którego, 
za przyjęciem de verbo ab verbum wpisu-
iąe w xiegi, tenor sequitur talis: 

Na większą chwalę maiestatu Boskiego 
y na wiekopomną przyszłym czasom pamiąt
kę , amen. J a Eleonora z Sobotowskich 
Turczynowa, stolnikowa Orzańska czynię 
wiadomo tym moim wieczystym fundacyi-
nym listem zapisem, komu by o tym wier 
dzieć należało, teraznieyszego у przyszłego 
wieku, ludziom, iż na większą chwałę 
Boga w Tróycy świętey iedynego, nayświęt-
szey Bogarodzicy panny Maryi у wszyst
kich świętych Bożych uwielbienie w do
brach moich Bali nazwaney,: w powiecie 
'Grodzieńskim sytuowaney, cerkiew świętą 
•mikckąpod tytułem Przemienienia Pąpskie-
:go, z izeiszłym świętey pamięci więlmożTfljTEp. 
imć panem Janem Turczynem—stolnikiem 
iOrszańskam, dobrodzieiemmężem moim, wła
snym naszym sumptem у skaraniem wy
stawić' у dla ustawicznego, praezbitera re-

-zydencyą wybudować kazaliśmy; a za tym 
ażeby w tey cerkwi przenayświętsza Pana 
Boga pomnożenie у ludzkie dusze krwią 
Jezusową odkupione z nauki zbawienney 
mstrukcyi parochów у administrowania nay-
świętszych sakramentów w staraniu o du
szach ludzkich, duchowny odbierały poży
tek, ufundowaliśmy wielebnego imć xiedza 
Andrzeia Klimowicza do tey cerkwi za pa-
rocha do tey cerkwi praezbiterom za prae-
zentą naszą instytuowanym, putwłok gruntu 

-w ograniczeniu końcami, zaczowszy od. cmen
tarza aż do rowu, a pułwłoka arendarza 
Baleńskiego, z drugiey strony od pułwłoka 
Miaszowskiego; przytym gnmįp, щуфш,ра, 
aż do rzeki, do tego pulwłolku Cpaązowąlp, 
w którym pierwszy pułwłok graniczy,-y szuf
ladę gruntu za gumnem arendia^m. .ma-
iącą wsohfe mmg .kįąa ; prętów oś^aście, 

:рорк;:Ле<1да у ławek «z#6, .eząroįo^fi w 

iednym końcu sznur ieden maiący, przyda
liśmy. Installowawszy imć xiedza Klimowi
cza za praezbitera, iemu samemu trzy-
dzieście kop żyta na zasiew, przy tym na 
gospodarstwo wołów parę, krowę, konia etc. 
у do- cerkwi kielich z patyną, krzyż, tab
liczki srebrne, do ołtarzów praeparamenta, 
do celebrowania mszy świętey ornamentą у 
drugie potrzebne rzeczy, do cerkwi należące 
w Bogu wielebny imć pan Jan Turczyn— 
stolnik Orszański, dobrodziey. mąż, spo
rządził у do dyspozycyi imci xiedza Kl i 
mowicza pod regestrem oddał. Ja też 
dla przyczynienia większey chwały Boskiey 
dzwon za tynfów Jrzysta у puszkę srebrną 
za, tynfów sto sprawić у do teyże cerkwi 
dać; deklaruic. Zważając też, iż pułwłok 
gruntu arendarski, oboJk samych budynków 
'w. x. р гае^%а leżący, wielką iest prze
szkodą, a co większa ąrendarz w tym puł-
włoku od praezbitera, apraezbiter względem 
bliskości w przydanym gruncie za gumnem 
arendarskim у w pułwłoku Eliaszowskim 
wzaiemne ponoszą szkody, chcąc uspokoić 
między arendarzęm, a imć xiedzem prae&-
biterem, przez to у następujące niesnaski у 
collizye, pomieniony grunt szufladę za gum
nem arendarskim у pułwłok Eliaszowski do 
dworney dyspozycyi odebrawszy w. imć xię-
dzu Klimowiczowi у przyszłym następującym 
praezbiterom przez commutacyą pułwłok 
arendarski obok plebanii leżący, zaczowszy 
od rzeczki aż dp granicy, a za szufladą od 
gTanic tegoż pułwłoka szmat gruntu wszerz 
równą z tym że pułwłokiem, a wzdłuż aż 
do rowu w zamian przedawszy do fundszu 
przyłączam у wiecznemi czasy *fbią, daruię 
.y zapisuię. Do tey że fundacyi pod folwar-
Jrięm Ostaftojowem do czasu była wydzie
lona do funduszu łąka, złaski pana do-

į brodzieia męża mego,, w którey że xiąiz 
щейЬДег щосап% ponosił szkodę у w tym 
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czyniąc comnratacyą łąkę nazwaną Bacżew-
szczyzna, ziedney strony bokiem od połu
dniowego pola, takoż bokiem od rzeki ze 
stawów z pode dworu do stawu у młynu 
pod wsią Balą stoiącego idącey, końcami 
od błot wielkich 'y rzeczki z sadzawki wy-
chodzącey у w rzekę wchodzącey, drugim 
końcem do sianożęci folwarku Ostafiojow-
skiego у założonych kopców, którą łąkę ze 
trzech stron kazawszy ograniczyć, a z czwar-
tey strony sama rzeka graniczy. Tak łąkę 
jako też wyrażoną włókę sadzibną z przy-
danemi dwuma poletkami, w roku tysiąc 
siedmset czterdziestym pierwszym przez mier
niczego powiatu Grodzieńskiego wymierzo-
nemi w. imć xiedzu Klimowiczowi w do
żywotną, a do cerkwi Przemienienia Pań
skiego przyszłym praezbyterom w wieczystą 
possessyą podaię. Przy tym wolne mlewo 
we młynie moim Balenskim bez żadney za
płaty у dawania miarki у wolne robienie 
piwa y' pędzenie gorzałki, nic nie daiąc do 
dworu, ani przykładaiąc się do czopowego 
szelęźnego teraznieyszemu у przyszłym praez-
biterom, gdy będą mieli swóy browar, 
szczególnie na swoią plebańską potrzebę у 
dla przyięcia gości pozwalam, iednak ażeby 
pod praetextem swoiey wygody, cudzych 
zboż we młynie nie mieli, piw, gorzałek 
szynkować, do włości naszych dawrać aren-
darzom, żadnym terminem szkody czynić 
nie ważyli się pod straceniem zboża y li-
ąuorów waruię. Y takowy fundusz cerkwi 
pod tytułem Przememenia Pańskiego uczy
niwszy y na wieczne czasy postanowiwszy 
od wszelkich extorsii uwalniam, a z dobr 
moich Bali, tak teraznieyszego ustałlowa-
nego praezbitera, iako też następców iego 
zastępować obowiązuię się у sukcessorowie, 
possessorowie maiętności Bali, pod winami 
prawem duchownym у świeckim opisanemi 
powinni będą, w nagrodę zas łożonego kosztu 

у funduszu moiego, tak teraznieyszego prae
zbitera, iako też przyszłych następuiących 
obowiązuię sumnieniem, ażeby wieczystą ob-
ligacyą przyięli y na wiekopomne czasy w 
każdym tygodniu po dwie mszy święte, ied
na we wtorek, drugą we czwartek, lub gdy 
zaydą iakie zabawy, czyli też trudności, w 
insze dni powszedne у święte, byle by nie 
w niedzelę, którego dnia dla parafian po
winna bydź aplikowana, mszy święte od-
prawowane były za duszy dobrodzieiów ro
dziców, bliskich y' dalszych krewnych mo
ich, takoż za duszę męża moiego y moią 
upraszam y obliguię. Temuż imci xiedzu 
teraznieyszemu praezbyterowi у przyszłym 
następuiącym offerty у wszelkie obediencye 
kościelne odbierać pozwalam, z tym tylko 
dokładem, ażeby z włości Baleńskiey od 
chrztów, zapowiedzi, szlubów, pogrzebów 
nad zwyczay у prawa duchowne ordynacye 
cerkiewne, a tym bardziey nad substancyą 
ubogich ludzi nie wymagali, gruntów od 
tych że poddanych, w legacyach nie przyi-
mowali, na wieczność, czy to na zastaw nie 
dawali у żadnym sposobem nad ten móy 
fundusz gruntów у łąk od maiętności Bali 
do siebie nie przywłaszczali, przestrzegaiąe 
dusz у sumnienia poddanych Baleńskich 
nauką swoią do wiary rzymskiey katolickiey 
uniackiey aplikowali у do nabożeństwa za
chęcali. Dla dozoru tey cerkwi у oczysz
czenia oney, dzwonów doyrzenia у dzwo-
nenia, naprzeciwko cerkwi na szpital y re-
zydencyą ubogich ludzi, przy chwale Bos-
kiey residuiących, budynek mieszkalny y na 
jarzynę onym ogród przydaię, drogami у 
miedzami ograniczony. Takowy tedy fun
dusz ratyfikując dla większey wagi у walo
ru ręką własną podpisuię. Pisań w Bali, 
roku tysiąc siedmset czterdziestego piątego, 
miesiąca Maja piętnastego dnia. 

U tego funduszu podpisy rąk tak samey 
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aktorki, jako też ichmość pp. pieczętarzów 
temi wyrażone słowy: Eleonora Turczyno-
wa—stolnikowa Orszańska; ustnie proszo
ny pieczętarz od wielmożney ieymość pani 
Eleonory Turczynowey—stolnikowey' Orszań-
skiey, do tego funduszu, do cerkwi Baleń-
skiey uczynionego, podpisuię się: Jan Franci
szek Olizarowicz—namiestnik y.regent Gro
dzieński ; ustnie у oczewisto proszony pie
czętarz od wielmożney imci pani Eleonory 
Turczynowey—stolnikowey Orszańskiey pod

pisuię się ręką swą: Mikołay Turczyn— 
czesznik Orszański; ustnie proszony pie
czętarz od wielmożney imć pani Eleonory 
Turczynowey—stolnikowey Orszańskiey, do 
tego funduszu do cerkwi Baleńskiey uczy
nionego, podpisuię się:, Kazimierz Stanisław 
Chrzęstowski mp. Który to takowy fundusz, 
za podaniem onego przez wyż wyrażoną oso
bę do akt, iest do xiąg urzędowych grodz
kich Grodzieńskich przyięty, у wpisany. 

1752 r. 

Иагь к н и г и з а « 5 8 г., лпетъ 4*3. 

23. Вводный актъ въимѣніе Козаковщы, записанное воеводою Подляшекнмъ Иихаи-
.к)иъ Сапѣгой Черляискинъ базйліанавгь. 

Возннй Гродненскаго воеводства симъ листомъ 
евидѣтедьствуетъ, что онъ совершилъ вводъ во 
владѣніе базиліанъ имѣніеиъ Козаковцами, завѣ-

щаннымъ подляшскимъ воеводою Михайломъ С а -
пѣгою, съ пятью крестьянами и всею движико-
стію на вѣчныя времена. 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego wtó-
rego, m-ca Maja dwudziestego szóstego dnia. 

Na urzędzie jego królewskiej' mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Samuelem 
Antonim Skirmontem—łowczym y podsta-
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od jaśnie wielmożnego imć pana Michała 
Massalskiego—kasztelana Wileńskiego, het
mana polnego w. x. Litew., sądowego Gro
dzieńskiego starosty destynowanymcom-
pairėi(te-pfe»naliter jenerał infra wyrażony 
Antoni 'Rzepecki ten kwit intromissyiny po
dania swoiego Zeznał, w te słowa pisany: 

V J a jenerał jego krółewskiey mości powia
tu Grodzieńskiego zeznawam tym moim re
lacyjnym intromissyjnym kwitem, iż w roku 
teraźniejszym tysiącznym siedmsetnyin pięć

dziesiątym wtórym, miesiąca Maja dwudzie
stego czwartego dnia, byłem użyty у we
zwany od jaśnie wielmożnego imci pana 
Michała hrabi Sapiehy—woiewody Podlas
kiego, z stroną szlachty ichmość pp. Piotrem 
у Antonim Wasilewskiemi do wsi Koza-
kowców, w powiecie Grodzieńskim leżącey, 
gdzie jaśnie wielmożny imć pan Michał Sa
pieha—woiewoda Podlaski przez wielmoż
nego imci pana Józefa Feliciana Bouffała— 
mierniczego w. x. Li t , powiatu Grodzień
skiego pisarza, podług listu zapisów fundu
szu wieczystego у podług inwentarza, od 
siebie danego ww. oo. zakonu ś. Bazylego 
wielkiego, wieS Kozakowcy z zabudowaniem 
wszelkim w niey będącym, z ogrodami у 
gruntami, także у poddanych pięciu w tey 
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že wsi z imiony ich opisanemi w inwen
tarzu, ze wszelką maiętnością у powinno
ścią ww. oo. pomienionym, do wieczystego 
y spokoynego dzierżenia podał у zawiódł; 
gdzie ja jenerał z stroną wyż wyrażoną 
przybywszy pomienioną wieś Kozakowce z 
ogrodami, z gruntami wszelkiemi oromemi 
у nie oromemi, z łąkami, lasami, z bora
mi, z wypustami, z rzekami, z poddanemi 
do tey wsi należącemi, ze wszelką powin
nością ich, z ograniczeniem, z kopcami w 
liście funduszu wieczystego у w inwentarzu 
opisanemi, owo zgoła ze wszystkiemi na 
wszystko, tę wieś Kozakowcy do klasztoru 

Czerłońskiego należnościami, pomienionym 
ww. oo. zakonu ś. Bazylego wielkiego na 
wieczne potomne czasy do possessyi wie-
czystey podałem у intromitowałem. Na do
wód ten móy relacyjny intromissyjny kwit 
z podpisem ręki mey wydałem. Pisań ut 
supra. 

U tego kwitu, у intromissyi podpis ręki 
jenerała tymi słowy: Antoni Rzepecki—je
nerał jego królewskiey mości powiatu Gro
dzieńskiego. Który że ten kwit intromis-
syjnego podania, za oczewistym zeznaniem 
osoby wyż mianowaney, do xiąg grodzkich 
Grodzieńskich iest przyięty у wpisany. 

1757 r. 

И з ъ к в и т а за 1768—1110 г., листъ 466. 

24. Ограничение Фундуша церкви Стародворецкой. 

Въ актѣ этомъ подробно излагаются границы 
трехъ уволокъ земли Стародворецкой церкви, въ 
им. помѣщика Яблоновскаго, въ Новогородскомъ 

повѣтѣ; при этомъ священнику разрѣшается поль
зоваться дворовымъ выгономъ, ключами и прудами 
для водопоя скота. 

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiątego, 
miesiąca Marca trzydziestego dnia. 

Na urzędzie ikm. grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Jakubem Rukiewiczem—czesz-
nikiem у podstarościm sądowym p-tu Gro
dzieńskiego comparendo personaHter imć 
xiądź Samuel Janowski ograniczenie grun
tu do cerkwi Starodworzeckiey, vigore fun
duszu sporządzone, ad acta xiąg grodzkich 
Grodzieńskich podał de tenore sequenti: 

Józef Piotrowicz—mostowniczy woiewod-
stwa Nowogród., Jan Siestrzencewicz—straż
nik p-tu Starodubowskiego, komissarze, czy-

niemy wiadomo, komu by o tym teraz у 
w przyszły czas wiedzieć należało tym na
szym ograniczeniem nowego funduszu cer
kwi Starodworzeckiey, przez j . о. xcia im. 
Józefa Alexandra z Prussów na Jabłonowie 
у Lachowcach, hrabi na Lisiance у Zawa-
łowie, liber barona na Podhorcach, na Jab
łonowie Litewskim у Starym-Dworcu dzie
dzica z Wicholtza Jabłonowskiego — woie-
wody generalnego Nowogrodzkiego, kawa
lera y komendora orderów ś. Ducha, ś. Mi
chała у ś. Huberta, Korsunskiego, Woł-
pienskiego, Omxtynskiego, Zagośćskiego etc. 
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starosty, Rakanciskiego, Ławaryskiego dzier- ! 
żawcy, rotmistrza woysk koronnych, ex pia 
devotione w roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym pięćdziesiątym siódmym, miesiąca 
Października ósmego dnia, in forma iuris 
uczynionego, in virtute którego funduszu, 
oraz osobliwego instrumentu do wydzielenia 
у ograniczenia gruntów, sianożęci wlanego, 
my kommissarze ad fundum dobr wieczy
stych Starego-Dworca, w powiecie Wołko-
wyskim leżących, ziechawszy, gruntu włok 
ziemskich trzy z ogrodem wypustem, z sia-
nożęciami, z zaroślami, z gruntów dwor-, 
nych StarodAYorzeckich inpraesentia w Bogu 
wielebnych ichmć xięży Stanisława Wesę-
liniego Bielkiewicza—surrogata у dziekana 
Grodzieńskiego у Jana Osuchowskiego— 
dziekana Wołkowyskiego przez mierniczego 
wydzieliliśmy у ograniczyli, których włok 
ograniczenie takowe, mianowicie: pierwsza 
włoka, na którey cerkiew у plebania stoi, 
zaczyna się у leży iednym końcem, od go
ścińca Brzostowickiego, drugim końcem od 
gruntów wsi Trumpowskiey po dróżkę, któ
ra idzie koło gruntów chłopskich do grun
tów Machowskich, bokiem iednym leży od 
ściany do wsi Trampów idącey / a drugim 
bokiem ob miedze gruntu dwornego, mie
dza idzie prostym trybem do drogi, którą 
ieżdżą ze dworu Starodworzeckiego doRep-
li, tą drogą mimo dwór przeszedłszy prosto 
ścianką idąc w doł aż do gościńca Brosto-
wickiego у do wygonu wzdłuż wynosi tego 
gruntu z iedney strony sznurów dwadzieście 
siedm, z drugiey strony aż do wygonu sznu
rów dwadzieścia dziewięć, wprzek sznurów 
półtrzecia, obok tey włoki na drugiey stro
nie ścianki po lewey ręce za gumnem dwor
nym, pominąwszy doł, gdzie glinę kopano, 
dodaliśmy gruntu na ogród przy nizinie 
nad wygonem, wzdłuż od tego dołu sznu
rów półtrzecia, w przek sznur ieden, na

przeciw tego gruntu naznaczyliśmy wygonu 
morg ieden, obok ulicy wysadzoney do pa
łacu idącey, leżącego do tey włoki wydzie
liliśmy sianożęć za dworem na tamtey stro
nie rzeki leżącą у zaczynaiącą się iednym 
końcem od grobli starey, aż od krzyża no
wego, z iedney strony od gruntu dwornego, 
a z drugiey strony od rzeki wzdłuż sznu
rów dziewięć po granicę w końcu tey sia
nożęci, noviter przez nas komissarzów zało
żoną, wprzek sznurów dwa, czyni morgów 
sześć. Na drugiey zmianie włoka gruntu 
'z sianożęcią na wozów pięć, końcem iednym 
zaczynaiące się od gruntów szlacheckich 
Kuznickich, a drugim końccem od grantów 
chłopskich, bokiem iednym leży przy ścia
nie nazwąney Hprodnicka, która idzie do 
Kuznicz, drugim bokiem do gruntu Wo-
ronowskiego. Na trzeciey. zmianie włoka 
gruntu z sianożęcią na wozów cztery, ied
nym końcem zaczyna się od granicy Wo-
roneckiey, a drugim końcem do gruntów 
Kalenickieh, bokiem iednym leży przy ścia
nie у drodze z Kalenik do Woronów idą
cey, a drugim bokiem ob miedze gruntu 
Woroneckiego chłopa Dmitruka Groma. A 
że w tych dwuch zmianach nie dostaie mor
gów trzynastu, a w pierwszey zmianie inclu-
dendo sianożęć przechodzi morg ieden,.za
czyni ad cpmplementum zupełnych trzech 
włok ziemskich dodaliśmy morgów dwa
naście у kazali wymierzyć na włóce mor* 
gowey, która leży obok trzeciey zmiany na 
drugiey stronie ściany leżącey, koncern do 
wsi Kalenik у granicy Kalenickiey, a bo
kiem od gruntu Bobłowskiey. Pro reliquo 
wielebnemu prezbiterowi cerkwi Starodwo-
reckiey у następcom onego wolną paszę у 
przepąd bydła wszelkiego, kędy у folwar-
czane bydło na wygony у pastwiska prze
pędzają, także w krynicach у sadzawkach 
dwornych wolne wód czerpanie pozwalamy. 
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Które to takowe ograniczenie in fundo po
mienionych dobr Starego Dworca uczyniwszy 
et specifice granice wszystkie opisawszy, 
pro meliori robore et valore rękoma naszemi 
podpisuiemy się. Pisań w Starym Dworcu, 
roku tysiącznego siedmsetnego piędziesiątego 
siódmego, miesiąca Oktobra piętnastego dnia. 

U tego ograniczenia podpisy rąk i. pp. 

komissarsów temi słowy: Józef Piotrowicz— 
mostowniczy wiewod. Nowogrodzkiego yko-
missarz; Jan Siestrzencewicz—strażnik Sta-
rodubowski y komissarz. Które to takowe 
ograniczenie, za podaniem onego przez wyż 
wyrażonego xiedza do akt, iest do xiąg grod
zkich Grodzieńskich przyięte у wpisane. 

1757 r. 

№ ъ к н н г п за t w e — І Э Т О г., листъ 4вТ. 

25. Фундугаѳвая запись князя ЯОлоиовскаго на Стародворецкую церковь. 

Князь Яблоновскій, принимая во впиманіе, что 
8 деревень его Новогородскаго имѣнія не нмѣютъ 
церкви, самъ выстроилъ церковь, снабдилъ ее 
утварью и предлагаетъ своего священника на 
утвержденіе Полоцкаго епископа. Священника на-
дѣляетъ 3 уволоками земли, даровнмъ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ, позволяете также безплатно поль

зоваться дворовой мельницей. Въ свою очередь 
онъ обязнваетъ священника служить каждую не-
дѣлю 2 обѣдни, одну за здоровье дателя и его 
родныхъ, а другую за упокой, наставлять прихо-
жанъ въ лравилахъ св. вѣры уніятской и не вы
могать отъ крестьянъ платы за церковныя требы, 
а пользоваться ихъ добровольными приношешями. 

Boku tysiąc siedmset siedmdziesiątego, 
miesiąca Marca trzydziestego dnia. 

Na urzędzie ikm. grodzkim Grodzieńskim 
comparendo personaliter imć xiadz Samuel 
Jankowski, extrakt funduszu z akt metro-
politariskich na cerkiew Starodworzecką od 
i. o. xiecia Jabłonowskiego—woiewody No-
wogr. nadanego, ad acta xiąg grodzkich 
Grodzieńskich podał de tenore sequenti: 

Józef Alexander z Prusów na Jabłonowie 
у Lachowcach, hrabia na Lisiance yZawa-
łowie, liber baron na Podhorcaeh. na Jab
łonowie L i i у Starym Dworcu, dziedzic z 
Wicholtza Jabłonowski, woiewoda generalny 
Nowogr., kawaler y komendor orderów ś. 
Ducha, ś. Michała y ś. Huberta, Korsuński, 

Wołpiński, Onixtyiski, Zagoscki etc. sta
rosta, Kakanciski, Ławaryszki dzierżawca, 
rotm. woysk koron. Dla większey chwały 
P.Boga pamięci sukcessorów moich yludz-
kiey wszem wobce у każdemu zosobna, 
komu wiedzieć o tern przyidzie, do wiado
mości publicznie podaiemy, mianowicie te
raznieyszemu i. w. i. x. Floryanowi Hreb-
nickiemu—arcybiskupowi Połockiemu, met
ropolicie całey Russyi у następcom iego. 

Iżmyzelo propagandae religionis umyśli
liśmy dla odległości cerkiew, nawet y po 
cudzych parafiach у dobrach w maiętności 
naszey dziedziczney y ziemskiey Starym Dwor
cu, kędy własnych należących znayduie się 
wsi oski, cerkiew wystawić, tudzież pleba-
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na osadzić, onemuż rezydencyą wybudo
wać, które to cerkiew у rezydencyą actu 
-już wybudowaną: przy prezencie naszey i. w. 
arcybiskupowi Potockiemu у metropolicie 
całey Russyi prezentuiemy imieniem i. p. 
Samuela Jankowskiego, a pro existentia one
go wino i światło z pałacu naszego Staro-
dworzeckiego perpetue naznaczamy, tudzież 
y irremissibiliter pod karą urzędnikom w 
zawodzie jakim nakazujemy, do czego po
mienionemu kapłanowi pole we trzy ręce 
po włóce jedney, to iest trzy we trzy ręce 
у łąkę nawozów nie więcey jak czterdzieś-
cie, a to z'moich gruntów własnych, a tu] 
za stancyą iego, tamże na dole sianożęć, 
która jest nayprzylegleysza wyznaczyć у wy-
' kołkować rozkazaliśmy, a to dla niewdzie-
rania się w łany pańskie; pozwolamy przy 
tym wolne mliwo w młynach na własną 
kapłana potrzebę tylko, tudzież osobhwym 
reyestrem cerkiew wszystkiemi necessaryami 
opatrzyliśmy, jako to: kielichem z patyną, 
apparatem etc. ztą kondycyią ażeby się świą
tobliwie у pilnie zachowywał, mszę ś. w 
niedziele pro posse śpiewał, у katechizm po
wiedział, tudzież codzienną krom choroby 
prawdziwey miewał mszą ś., w srzodę zaś 
za moje fundatora zdrowie, życie, błogosła
wieństwo у pomyślność miewał w memento 
Józefa Alexandra, tudzież Karoliny z xią-
żąt H-adziwiłów Strzeżysławę у Dowgniewę, 
żonę у córki ażeby wspomniał, a drugą po
dobnież w sobotę; post sera zaś volente Deo 
fata za dusze ani teraznieyszy ani naśled-
nicy iego przepominać pod rygorem bisku
pim nie powinni, у we wszystkim się, jak 
skromność kapłańska każe у wyciąga, ażeby 
się sprawował, w niwco nie wdawał у nie 
wtrącał zalecamy, mianowicie od pogrzebu 
у chrztu ażeby nie zdzierał, ni nawet szłu-
bów, ale tylko ile możność ludzka, pozwoli 
brał. Co wszystko tak zwierzchności paster-

skiey i. w. metropolity у iego następcom 
poruczająć, jako też" exekucyi iirzędmków 
mieysca tuteyszego. polecaiąc, własną przy 
zwykłey pieczęci podpisuię ręką. Działo się 
w Starym Dworcu, dnia ósmego Października 
roku Pańskiego tysiącznego siedmśetnego 
pięćdziesiąt siódmego. 

U tego extraktu przy literach na mieyscu 
pieczęci podpis iasnie oświeconego fundatora 
takowy: i. p. z Prusów Jabłonowski w. g. 
p. k. t. к. о. p. 1. m. у przypisanie zaś 
u extraktu his verbis: Arędarzu Sta rod wo-
rzecki! Raz na zawsze wypłacay do cerkwi 
na światło у wino, co miesiąc pozłtch pols. 
punktualnie złtch ośm, dico. № 8, co w ra
chunkach przyięto będzie. Dat. dnia ósme
go Oktobra, tysiąc siedmset pięćdziesiąt siód
mego, w Staro-Dworcu. Podpis i. o. fundato
ra w te słowa: i. p. z Pr. Jabłonowski, w-da 
Gr. p. Po tym przypisaniu decyzyia punktami 
opisana temi słowy: Decyzia o kapłanie Rus
kim. Primo ten z Brzostowicy Małey w. i. p. 
mostowniczy i pan strażnik Starodubow. i. p. 
ekonom osadza popa. Secundo. Wyznaczą 
pola we trzy ręce zasianych moich włok 
trzy, to jest po włóce w jedne rękę. Ter
tio. Łąkę kazałem skosić, ażeby tenże miał 
fur czterdzieści w rok proszę wyznaczyć łąkę 
tey wielkości. Quarto. Pozłtch trzy wyda-
way arędarzu strawnych (tą kondycyą, ażeby 
codzień bywała msza ś.) ad primum Au-
gusti punktualnie. Quinto. J p . mostowniczy 
у dla przysługi Pana Boga у moiey nie 
wyiedzie ztąd, poki temu wszystkiemu za
dość uczyni. Sexto. Ciż ichm. wymierzą 
miesiącami światło у wino, na co assygna-
cyię łączę, seniel pro semper.do tuteyszey 
arędy. Sepiimo. Im. pan ekonom przeczyta 
punkt xiężnie ieym., że pop jest potrzebny 
apparatu у alby, co przysłać potrzeba. U 
tych punktów docyzyinyeh podpis i. o. fun
datora temi słowy: J . z Prussów Jabłonow-
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ski w. Cr. p. Opisanie zaś ichm. pp. ko-
missarzówhis exprimitur verbis: Niżey pod
pisami rąk naszych wyrażeni, czyniemy wia
domo tym naszym dokumentem danym w 
Bogu wielebnemu i. x. prezbiterowi cerkwi 
Starodworzeckiey na to: iż co my kommis-
sarze wydzieliwszy włok trzy podług fun
duszu i. о. xcia im. Jabłonowskiego—wdy 
Nowogr., do cerkwi Starodworzeckiey, na
znaczyliśmy zasiewu żytnego na nadwornym 
poletku tylko do zdięcia onego morgów trzy
dzieści, ex quo na wydzielonych trzech wło
kach zasiew żytny nie znayduje się, czego 
i. p. ekonom doyrzeó obligator; na dowód 
czego rękoma naszemi podpisuiemy się. Dat. 

"W Starym Dworcu, roku tysiąc siedmset pięć
dziesiąt siódmego, miesiąca Oktobra dwu
dziestego dziewiątego dnia. U tego opisania 

podpisy rąk ichm. pp. kommissarzów w te 
słowa: Józef Piotrowież*—m. w. n. kommis-
sarzmp.; Jan Siestrzencewicz—strażnik Sta-
rod. kommissarz mp. Konriotata zaś his ver
bis: że te kopie cum suis origińalibus, które 
in archivo diaecesano conservantur, są we 
wszystkim zgodne, in fidem przy zwykłey 
pieczęci podpisem ręki moiey stwierdzam: 
w Struniu, dnia piętnastego Febr., tysiąc 
siedmset pięćdziesiąt ósmego. Pod tą kon-
notatą podpis i. w. metropolity przy pieczęci 
na kustodii wycisnioney takowy: Moryan 

Į Hrebnicki—metropolita całey Russyi, arcy-
I biskup Połocki mp. Który to takowy extrakt 
funduszu ex actis metropolitariskieh wydany 
zapodaniem przez wyż wyrażonego i. x. do 
akt, jest dó xiąg grodzkich Grodzieńskich 
przyięty у wpisany. 

1764 r. 

И з ъ к н и г и за 1765 г., л и с т ы 50—51. 

26. Духовное завѣшаніе Цыдиковъ, въ которомъ ѳвв записали свое нмѣніо Котран-
ской церкви. 

Супруги Цыдиковы въ этоиъ завѣщеніи пред-
писнваютъ тѣла ихъ похоронить въ церкви св. 
Ю р і я и отписываюсь этой церкви два иаѣнія: 
Котру и Нестеровичи, съ обязательством^ чтобы 

за души ихъ Котрапскіе и Скидельскіи священаики 
служили каждую недѣлю читаную обѣдню и въ 
теченіи года 4 обѣдни поемыхъ. 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Junii wtórego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego coni-
parendo personaliter imci pan Daniel Po-
horski Lenkiewicz, ten testament ad acta 
grodu Grodzieńskiego podał de tenore se
quent!: 

W imie Boga Oyca у Syna у Ducha świę
tego, amen. Mądrość przedwieczna, Bóg 
w Tróycy Jedyny, który niebem у ziemią 
kieruie, także у człowieka na wyobrażenie 
swoie stworzył у dał życie ludzkie у do 
pewnego kresu przyznaczył, gdy każdy czło
wiek po dokończeniu życia powinien uwa-
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żyć, iż dług śmiertelności wypłacić musi, 
więc ja Stanisław y ia Krystyna z Branic-
tóeh Cydzikowie, małżąkowie, y ia Maryan-
na Branicka, będąc nawiedzeni chorobą od 
naywyższego Pana przy starości lat swoich, 
z którey choroby wyniść nie poczuwamy się, 
a będąc zdrowemi na rozumie у przy 
wszelkiey przytomności, tak rozporządzamy: 
duszę naszą, którą w ciało nasze Zbawi
ciel Pan natchnął, temuż Zbawicielowi od-
daiemy w ręce przez anioła у przewod
nika naszego, a eiało nasze grzeszne, iako 
z ziemi ulepione, ziemi powracamy у przy 
cerkwi świętego: Jerzego w Kotrże przez 
ręce imci xiedza Stanisława BieMewicza— 
plebana Skidelskiego у Kotrzaóskiego przy 
dozorze wszystkich przyiaciół naszych ma 
być pogrzebione. Maiąc oraz baczność, iż 
żadnego my po sobie Gidzikowie małżon
kowie, nie zostawuiemy potomstwa, ja zaś 
Maryanna Branicka, poszlubiwszy Bogu 
dziewictwo, a będąc w podeszłym wieku bieg 
życia naszego kończemy, aby fortuna nasza 
Kotra, Nieścierowicze у Cidziki, tudzież cała 
substancya bez rozporządzenia w cudze ręce 
dostawszy się marnie nie ginęła, duszę zaś 
naszą, tudzież dziadów, pradziadów ycałey 
familii naszey ratunku potrzebuiące zba
wienną mieli ochłodę, pomienioną fortunę 
naszą Kotrę, Nieścierowicze wsummie zło
tych dwa tysiące sześćset do cerkwi Kot-
rzańskiey świętego Jerzego Skidelskiey, pro-
tekcyi Panny Maryi legniemy, daiemy, da
iemy, daruiemy, wiecznemi у nigdy nieod-
zownemi czasy zapisuiemy, tym naszym ostat-
niey woli y dyspozycyi testamentu у aby 
także wiecznemi czasy za duszę naszą tu
dzież dziadów, pradziadów у wszystkich przy
iaciół naszych w każdym tygodniu mszę 
świętą czytaną ioduę, a cztery kwartałowe 
do roku śpiewane, to iest iednego tygodnia 
w Skidlu w dzień wtorkowy w cerkwi pro-

tekcyi Panny Maryi, a drugiego tygodnia 
w Kotrze w cerkwi świętego Jerzego, tak 
śpiewane iako у czytane na przemiany, iuż 
to imci xiadz Bielkięwicz—pleban Skidelski 
у Kotrzański, iuż to у następca onego cer-
kwiów Kotrzańskiey у Skidelskiey każdy 
pleban odprawował sumieniem onych obo-
wiązuiemy, tak też dobra dziedziczne dru
gie nazwane Cidziki, nad rzeką Pyrą leżą
ce, ze wszelkiemi przynależytościami za sum-
mę. złotych polskich czterysta sprzedać za 
dyspozycyą ciał naszych w cerkwi Kotrzań-
skiėy, tudzież mszy święte, które zgroma
dzeni na tenczas xięża odprawować będą, 
oraz y apparencyą' pogrzebową złotych pol
skich dwieście imci xiedzu Bielkiewiczowi— 
plebanowi Skidelsłdemu у Kotrzańskiemu 
wypłacić, a imci xiadz Bielkięwicz przytom
nym na ten czas ich mościom xięży za mszę 
święte у ich fatygę ma nadgrodzić, z tych 
pieniędzy imci xiedzu Bylczyńskiemu—ple
banowi Jezierskiemu na dzwonienie, mszą 
święte у assyśtęcyą wyprowadzenie ciał na
szych, także z tey fortuny Cidziki nazwa-
ney złotych polskich sto oddać, tudzież imci 
panu Stefanowi Obuchowskiemu złotych pol
skich sto. tak przeze mnie Stanisława C i 
dziką, iako też przez miłą małżonkę moią 
v ieymość pannę szwagierkę moią wziętych, 
•powrócić у wypłacić, na ostatek tedy to na
szą ostatniey woli testamentowey dyspozy
cyą tak prawa dawnieysze, jako у pośled
niejsze, komu by kolwiek od nas były da-

I ne, już przez następne podeyście, umowy 
у oświadczenie się, lub przyznane, a to 
przez nieuwagę naszą nie pamiętaiąc na 
duszy nasze у antecessorów у imienia na
szego, a mianowicie wielmożnemu imci pa
nu Łukaszowi na Jałowym Baranowiczowi— 
stolnikowi powiatu Grodzieńskiego przyzna
ne, którą imci pan Baranowicz — stolnik 
Grodzieński assekurowawszy się, że nam 
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miał рока w życiu zostawać będziemy, wśzel-
kiey dodawać żywności, poddanego z wołami, 
bydłem у koniem dać przydeklarował y na 
tym fundamencie wymogłszy prawo wie
czyste swoiey assekuracyi zadość nie uczy
nił, pośłednieyszą oraz assekuracyą czyli 
prawo nie przyznane imci panu Stefanowi 
Obuchowskiemu dane. A że imci pan Ste
fan Obuchowski, ieszcze nie wszedłszy w 
ieneralną possesyą, iuż nam aktorom zasie
wać у gruntów zarabiać nie dopuszcza, po
gotowiu, bowiem, gdy nas Pan Bóg z tego 
świata zbierze, żadney nie będzie czynił za 
duszę naszą pamiątki, więc tak wielmożnego 
imci pana Łukasza na Jałowym Baranowi
cza—stolnika powiatu Grodzieńskiego, za 
niedosyć czynienie swoiey assekuracyi у nie
dotrzymanie danego słowa у mewypłacenie 
w prawie wyrażoney summy, a bardziey 
przyczynioney wiolencyi, jako też y imci 
pana Stefana Obuchowskiego za gwałtowne 
wydzieranie się у niedopuszczenie nam grun
tów zasiewać wiecznemi a nigdy nieodzow-
nemi czasy oddalamy, prawa onych przy
znane y nieprzyznane kasuiemy, anihiluiemy 
у za nieważne poczytamy, tudzież koligacyą 
naszą tak bliskich у dalekich oddalamy у 
oddziedziczamy, ani quantum by według 
prawa pospolitego chciał któż-kolwiek te 
fortunę naszą Kokę у Nieścierowicze oraz у 
Cidziki nazwane, okupić, tedy imć xiądz 
Bielkiewicz—Skidelski y Kotrzariski pleban, 
lub też po nim następcy onego cerkwi K o -
trzańskiey świętego Jerzego y Skidelskiey 
protekcyi Panny Maryi pleban, odebrawszy 
summę złotych polskich dwa tysiące sześć
set za Kotrę, Nieścierowicze, aby nasza Ie-
gacya wieczna nie upadała, dusze zaś na
sze ochłodę mieli, powinien у powinni bę
dą takowe summę na gruncie ziemskim 
lub kahale lokować у przed coroczne od-
bieraiąc sufragia wykonywać, ażeby oraz 

takowe sufragie wieczne legacyi naszey nie 
ustałey, tak też summa nasza nie upadła, 
w opiekę у protekćyą iasnie wielmożnemu 
imci xiedzu Wołodkiewiczowi—mitropolicie 
całey Rusi у następców onego oddaiemy, 
tudzież świeckich panów iasnie wielmożnego 
imci pana Antoniego Tyzenhauzą—pisarza 
wielkiego xiestwa Litewskiego у wielmoż
nego imci pana Michała Eysymąta — cho
rążego powiatu Grodzieńskiego upraszamy 
у aby tak teraznieyszego imci xiedza Biel-
kiewicza—plebana Slridelskiego у Kotrzań-
skiego, iako у następców onego cerkwi K o -
trzańskiey у Skidelskiey plebanów, przy ta-
kowey legacyi ostatniey woli naszey testa-
mentowey iasnie wielmożni у wielmożni imci 
panowie wyrażeni opiekunowie utrzymali, 
na sąd Boski straszny zapozywamy. Koń
cząc tedy naszey ostatniey, a nigdy nie na-
ruszoney woli testamentową dyspozycyą, żeg
namy wszystkich krewnych naszych, blis
kich у dalekich kohgatów, sąsiadów na
szych, oraz у przyiacioł naszych niech się 
z nami wola Boża stanie, amen. Na co, 
dla lepszey wiary dania у utwierdzenia tego 
testamentu, przy uproszonych przez nas sa
mych ichmościów panów pieczętarzów, ręko
ma naszemi własnemi, iako nieumieiętni 
pisma, krzyżyki kładniemy, podpisuiąc się. 
Pisań wKotrze, Nieścierowiczach, roku ty
siąc siedmśetnego sześćdziesiątego czwartego, 
miesiąca Maia dwudziestego szóstego dnia. 

U tego testamentu podpisy rąk tak sa
mych aktorów, iako у ichmościów panów 
pieczętarzów temi słowy: Stanisław Cidzikfff; 
Krystyna Cidzikowa fff; Marjanna Branic-
ka t f t ; ustnie у oczewisto proszony pie
czętarz od imci panów Stanisława у Kry
styny z Branickich Cidzików, małżąków у 
iey mości panny Maryanny Branickiey, iako 
pisma nieumieiętnych, przy położonych 
krzyżykach, do tego testamentu ostatniey 
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woli swey dyspozycyi podług prawa podpi
suię się—Michał Urbański: ustnie у ocze
wisto proszony pieczętarz od osób wyż wy
rażonych do tego testamentu podług prawa 
podpisuię się—Jan Sawicki mp.; ustnie у 
oczewisto proszony pieczętarz od osób wyż 

wyrażonych do tego testamentu podług pra
wa podpisuię się—Jan Władysław Poproc-
ki mp. Który to takowy testament, za po
daniem onego przez wyż wyrażoną osobę 
do akt, iest do xiąg grodzkich Grodzień
skich przyięty у wpisany. 

1775 r. 

И з ъ к н и г и за 1783 г., лпстъ 171. 

27. Замѣвная запись отъ Городненской экономіи Крпнской церкви. 

Королевскіе коммиссары симъ постановленіемъ 
• свидѣтельствуютъ, что заявленіе священника Крин-
ской церкви объ отнятіи церковной земли совер
шенно справедливо. Вслѣдствіе этого коммиссары 

обозначаюсь границы этой земли и передаюсь 
въ пользованіе младшаго священника Крннской 
церкви. 

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt trze
ciego, miesiąca Maia siódmego dnia. 

Na roczkach maiowych w mieście i. k. 
mci Grodnie, porządkiem prawa pospolitego 
sądzących się przed nami Ludwikiem K a 
zimierzem Korybutem Daszkiewiczem—pod-
starostą, Alexandrem Michałem Eysymą-
tem—stolnikiem, Michałem Jadłuckim—sę
dziami, Franciskiem Suchodolcem—podsto-
lim у pisarzem, urzędnikami grodzkemi p-tu 
Grodzieńskiego, stanąwszy osobiście u sądu 
patron imć pan Józef Siedzieniewski—rot
mistrz у komornik powiatu Grodzieńskiego, 
dokument konwencyiny od ekonomii i. k. mci 
Grodzieńskiey, cerkwi Kryńskiey wydany, 
opowiadał, prezentował у ku zapisaniu ad 
acta podał, którego brzmienie w następny 
ma się sposób: 

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt pią
tego, miesiąca Oktobra dwudziestego pią

tego dnia. Z wyrazney dyspozycyi w. i. p. 
Dzierżyńskiego — administratora i. k. mci 
ekonomij Grodzieńskiey, abym ziechawszy z 
dworu i. k. mci Kryńskiego do miasta Kry
nek, w nadgrodę у zamian morgów dzie
więciu pod wsią Piroszkami, przywileiem na
danych nayiaśnieyszego monarchi Władysła
wa czwTartego cerkwi iuris patronatus kró
lów polskich Kryńskiey, odeszłych od fun
duszu, a podpadłych* pod pola skarbowe 
klucza i. k. mci Kryńskiego, kiedy krescy-
alnie zakładali poletki, ogród pusty bez
płatny przy wygonie pod cerkwią у cmen
tarzem Kryńskim leżący, i. x. Janowi Oso-
chowskiemu—plebanowi Kryńskiemu y iego 
wszystkim następcom w spokoyną possesyą 
у dzierżeniu podał.—Na dniu wyrażonym 
pełniąc wolą y roskaz administracji ziechaw
szy do miasta Krynek wspomniony ogród 
podałem у w moc spokoyne dzierżenie wła-
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dzami rozkazuiącą poleciłem у intromittowa-
łem. A za przełożeniem teyże administra-
cyi, że po kilkokrotnym pogorzeniu miasta 
у plebanii nie miał się gdzie wspomniony 
i. x. Osuchowski budować, gdyż te mieysce 
z planty nowey ma podpaść pod nowy ry
nek, zabudowanie temuż y iego sukcesso-
rom administracya na tymże ogrodzie mieć 
pozwoliła у kazała. Ten ogród tak się ma 
w sobie: końcem iednym do ogrodów mieys-
kich ulicy Swisłockiey, drugim końcem do 
wygonu mieyskiego ku olszynie pod drogę 
idącą od Geniusz do miasta,, bokiem ied
nym od mieszczanina nazwanego Eliaszo-
wicza abo Kotka, drugim bokiem do, zaułku 
idącego z ulicy Swisłockiey do cerkwi у 
wygonu, oraz у wapienni nowey.—Wolen te
dy będzie z woli administratorskiey niniey-

szy xiądz Osochowski у iego sukcessorowie 
kii własnemu pożytkowi mieć,- używać у za
siewać 'y na nim się budować bez żadney 
turbacyi od officyalistów skarbowych. Co 
aby wiarę, walor у moc miało przy poda
niu'własną ręką podpisuię.—Dat. w Kryn
kach, dnia y roku wyż położonego. 

U tego dokumentu konwencyinego przy 
wyciśnioney pieczęci podpisy rąk takowe: 
Krzysztof Fabrycyusz—ekonom klucza i. k. 
mci Kryńskiego. Takową konwencyą z wy-
razney woli administracji uczynioną podpi
suię.—Datum ut supra. J . Rozynkowski— 
deputat i. k. mci Kryński g. b. t. mp. (1. 
s.). Który to dokument konwencyjny, za po
daniem onego przez wyż wyrażoną osobę 
do akt, iest do xiąg grodzkich powiatu Gro
dzieńskiego przyięty у zapisany. 

• « — ^ — * ~ 
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(КОРОЯЕВСЮЕ ш и п и и РЕСЮТПТЫ ГОРОДУ города* И ДРУГИМ* НѢСТНОСТЯМЪ И ЛИЦАМЪ). 
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1496 г. 

М . п . книги , с о д е р ж а щ е й в ъ eeG-fc с о б р а п і с прнпплегі і і «і р с с к р и п т о в ъ , д а п п ы х ъ городу 
Г о р о д п Ь , еъ 14Э6 но Ш 7 г., стран . 1. 

1. Привилегія вел. князя Литовскаго Александра, данная городу Горѳднѣ на магде-
бургское и другія права. 

Въ этой привилегия в. князь ЛИТОВСКІЙ Алек-
сандръ даетъ городу Городнѣ магдебургское право 
И учреждаешь войтовство; освобождаетъ мѣщанъ 
отъ торговыхъ погалинъ и издѣльной повинности, 
извѣстной подъ именемъ толоки; разрѣшаетъ горо
ду построить мельницу на р. Нѣманѣ съ правомъ 
пользоваться отъ нея доходами; разрѣшаетъ также 
построить себѣ каменницу для устройства въ ней 
вѣсовъ и воскобойни; освобождаетъ отъ подсуд
ности земскимъ судамъ и другимъ судебнымъ 

W imię Pańskie, amen. 
Trawi wszelką rzecz starożytność, ieżeli 

sprawy ludzkie y to, co ze poky rodzenia 
swego koniec ma, listem umocnione у na
znaczeniem świadków do potomnych czasów 
wieczności w pamięci podano nie będzie. 
Dla wieczney tedy naszey pamiątki my 
Alexander, z laski Bożey wielkie xiąże L i 
tewskie, Ruskie, Żmoydzkie etc. pan у dzie
dzic, oznaymujemy słowy ninieyszemi ko
mu należy, wszelkim wobec przytomnym у 
na potym będącym, którzy o tym wiado
mość mieć będą: Iż my pomnożenia rzeczy 

учрежденіямъ въ великомъ княжествѣ Литовскомъ; 
разрѣшаетъ также три ежегодныхъ ярмарки; въ 
свою очередь обязиваетъ мѣщанъ давать подвода 
лицамъ, имѣющимъ листы припечатанные его 
княжеской печатью, давать подводы и освѣщать 
дорогу во время охоты; разрѣшаетъ построить 
для себя ратушу и баню и пользоваться сборами 
помѣрнаю и важчаго; даетъ имъ также лугъ для 
хозяйственныхъ надобностей. 

pospolitey ustawnie pragnąc у chcąc, aby 
kondycya miasta naszego Grodna była lep
sza у żeby ludzie w nim mieszkaiący po
rządkiem dobrym у słusznym w swych do
brach stali się bogatszemi, one z prawa 
Litewskiego albo Ruskiego, у którego-kol-
wiek pierwiey trzymanego, na prawo nie
mieckie, magdeburskim przezwane, przena-
szamy, które wiecznemi czasy ma trwać wed
ług swego zupełnego у całego kształtu, od-
dalaiąc ztamtąd wszelkie prawo pierwiey 
trzymane, у sposoby у zwyczaie wszelkie 
wobec, któreby to iste prawo Theutońskie 
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magdeburskie miały mieszać; na które w 
prawdzie prawo magdeburskie w przerze-
czonym mieście woytowstwo z nowego po-
stanowiamy y ninieyszemi ubogacamy, odkła-
daiąc nami trzy karczmy od wszelkiego po
datku naszego wolno, у też młyn na rzece 
Niemnie wolnie pozwalamy budować, y tam 
z potrzeby każdemu bez przenagabania żad
nego jakie-kolwiek zboże mleć y z niego 
czysze у pożytki wszelkie wobec у każcie 
zosobna ponosić z trzecim groszem przy
chodzącym od wszelkich czyszów, prowen-
tów, darowiznę sądów, win prawnych у przy
chodów ! których-kolwiek, iako też w Wilnie 
przez antecessory nasze jest ufundowane у 
postanowione y po innych miastach tym 
prawem'ubogaconych. Chcemy 'tedy, aby 
wszyscy wobec у .każdy zosobna' miasta 
przerzeczonego Grodzieńskiego obywratele, 
gdziekolwiek] leżące prawem mianowanym 
magdeburskim szczycili się у uweselili у ie-
hni ! we wszystkim posłuszni byli, to iest 
tak ludzie "za Niemnem' mieszkające, iako 
też. i insi z drugiey strony posadzeni, któ
rych -Padolanami zowią, у insi którzy-kol-
wiekwe dworach panów mieszkaią albo kędy-
kolwiek w okolicy przebywają (iakochmy 
przerzekh) chcemy, aby temuż prawu mag
deburskiemu we wszystkich artykułach у 
punktach byli posłusznemi. Wyimujemyteż 
obywatele wszystkie przed miastem od pod-
wod naszych wobec wszelkich, które zwykli 
byli obowiązuiąc ich miasto tych podwod 
do czyszu kop pięciudziesiąt na każdy 
rok bez odpuszczenia zapłacenia wyjąwszy 
wielką potrzebę naszą ziemską, gdzie pod-
wody dać będą powinni, obaczywszy jednak 
podwody potrzebującego list signetem na
szym zapieczętowany. Mianowane też prze*-
rzeczonego miasta obywatele Podolany uwal
niamy od dróg, które riwykli byh czynić w 
listach у innych rzeczy, które dłs potrzeby j 

zamkowey zwyczayne byli przynoszenia, od 
inszey służby, któremi się przy bytności na
szey ciż Podołanie służyli, nie uwalniaiąc, 
to iest: że mają pochodniami gdybychmy 
na łow szli, albo się wracali świecić у konie 
wałaszone у przymyśliwe dla łowu wieść у 
osobę naszą wszędy w nocy strzegąc czuć, 
to też po nich y napotym mieć chcący. Czy-
niemy nawet wszelkich obywatelów przerze
czonego miasta od służby naszey roczney, 

Jktórą tłokmi zowią, gruntownie uwolnionych. 
Pozwalamy nadto miastu temu trzykroć 
przez rok każdy jarmarki mieć, według po
żytku ich у według zwyczaiu odprawować: 
Pierwszy na dzień święta Znalezienia krzyża 
ś., drugi na święto stey Małgorzaty, trzeci 
zaś na święto świętego' Jędrzeja, a każdy 
nich ;ma trwać przez tydzień; oprócz których 
jarmarków żaden z kupców przychodnych у 
innych bez tychże mieszczan starszych Gro
dzieńskich kórisensu przedawać у kupc-Wać 
niema. Tam jednak może kupczyć ШІЩ 
moc od Wilnian у Troczan, gdyż to im od 
antecessorów naszych osobliwie pozwolono* 
Daiąc też im у pozwalając kamiennicę zbu
dować albo ważnicę na pożytek swego wóyta 
obrócić; tamże drugą komorę Wosku spusz
czania mogą wystawić у wosk rozpuszczony 
znakiem ich naznaczyć y z niego pożytki 
zyski zbierać. Chcemy nadto, ażeby żaden 
z przychodniów, dlbo obcych kupców, albo 
z przekupniów iakich kolwiek mniey trzech 
kamieni wosku w iednjm podaniu sprawo
wać nie mógł. Daieniy nadto starszym miasta 
tego wszelkie у szczególne mieysca próżne 
w mieście, gdziekolwiek na osadzenie lu
dzi у pomnożenie obywatelów* to iest, miey
sca puste żydowskie у ieżeli potrzeba bif 
dzie, za rzeką Niemnem. Tychże też oby
watelów pozwalamy w czynszu stertować 
według starszych radttych albo burmistrzów* 
albo wóyta do wrti f upodobania, k slttti 



- 61 -

przerzeczeni obywatele Grodzieńscy .ku Ków-
nowi przez Niemen idący żadnemu z nieb. 
płacić myta. ani na rzece Necie ku Prus-
sam idąc, przerzeczone myto у cło płacić 
nie będą powinni. Daiemy też wszystkim 
obywatelom miasta przerzeconėgo część łąki 
od miasta aż do mieysca, gdzie złoczyńców 
karzą, ińaczey do szybienicy y z iedney części 
aż do placu naszego, inaczey gumna, z 
drugiey zaś aż do Niemna, na którey do
bytek ich у bydło że wszelką będą mogli 
paść wolnością. Będą też mogli dla pożytku 
wóytowskiego spoiną wystawić łaźnią, gdzie 
się nadarzy mieysce sposobnieysze, wystawią 
nawet ratusz na mieyscu godnieyszym, pod 
którym iakie mieszkanie albo komorę dla 
postrzygania sukna wygotować у mieć im 
nie broniemy. Będą też mieć na ratuszu 
miarę zboż, to iest: beczkę ratuszną у miarę 
miodu, to iest, miednicę. Wyimuiemy też 
у wyzwalamy y na wieki uwalniamy tenore 
ninieyszego wszelkich obywatelów miasta 
przerzeczonego od sądów, juryzdykcyi у mocy 
wszelkich wojewodów, kasztelanów, starostów, 
sędziów, podsędków у ich namiestników у 
drugich urzędników księstwa naszego, także 
przed niemi, albo ich którym w sprawach 

tak wielkich iako małych zapozwańi, albo 
wezwani bynaymniey nie będą odpowiadać, 
lecz wóyt albo1 radce, ieśli komu w czym 
mniey się będą zdali sprawiedliwi przed nami 
zapozwahi, maią się stanowić, których ied
nak tymże prawem magdeburskim sądzić 
będziemy powinni, większe iednak prawa nad 
prawa mianowane nam żostawuiąc. Na cze
go wszystkiego oświadczenia у wiadomszą 
twierdzę pieczęć nasza przy ninieyszym iest 
przywieszona. Działo się у dałiehmy w Ber-
sztach, w poniedziałek w sam dzień ś. Be
nedykta, roku ód narodzenia Pańskiego 1496, 
przy bytności tamże wielebnych ' wielmoż
nych,, urodzonych у szlachetnych, pana "Woj
ciecha w Chrystusie xiedza biskupa Wileń
skiego, Mikołaia Radziwiłowicza—woiewody 
Wileńskiego у w. x. kanclerza, Mikołaia— 
starosty Bielskiego у w. x. strukczaszego, 
Mikołaia Blinicza — margrabi, przez ręce 
mistrza Erazma, na ten czas pisarza na
szego, który ninieysze rzeczy miał w poru-
czeniu. U którego to przywileju zawieszona 
iest pieczęć mnieysza w. x. Lit. w wosku 
żółtym otoczona sznurem jedwabnym czar
nym, a przywiley iest na membranie łaciń-
skiemi literami. 

1502 r. 

И з ъ той а;с книги , стр . 5. 

% Приввлегія короля Александра, которою онъ подтверждаетъ всѣ купли земель, 
сдѣланныя Городиепекими мѣщаиами при жизни отца его Казиміра. 

Въ этой привилегии король Алсксандръ под
тверждаетъ привилегіи своего отца Гродненскимъ 
горожанамъ на право владѣнія фольварками, де

ревнями, землей, сѣнокосами, пріобрѣтенными при 
отцѣ его Казнмірѣ. Прнвилегія выдана въ Но-
вомъ Городкѣ (Новогрудкѣ). 

My Alexander, z łaski Bożey król Pol
ski, etc. 

Czyniemy wiadomo tym naszym listem, 
którzy nań patrzeć, czuć (sic), albo słyszeć 
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będą ninieyszym у potym będącym, komu 
wiedzieć będzie potrzeba. Bili nam czołem 
wóyt у inni mieszczanie Grodzieńskiego mia
sta, którzy wsi, ziemie, niwy, sianożęci po-
kupili u ludzi naszych Grodzieńskiego po
wiatu za oyca naszego szczęsney pamięci 
króla Kazimierza у też ich mośeiów dzier
żawców Grodzieńskich, to iest, pana Olech-
na y pana Stanka Sudewoiewicza, у za pa
na Kuczuka, za pana Nacuty, więc у przy 
nas za naszego państwa przy dzierżawcy 
naszym panu Wileńskim — staroście Gro
dzieńskim Alexandrze Jurewiczu, abychmy 
im te wsi, ziemie, niwy, sianożęcie po
twierdzili naszym listem: że którzy wsi, zie
mie , sianożęci pokupili za oyca naszego 
króla imci mieszczane Grodzieńscy, przy 
tych wyżey pisanych dzierżawach, na wiecz-

Į ność у przy kniaziu Jurewiczu po niniey— 
szy czas, te im wsi, sioła, ziemię у siano
żęci potwierdzamy im у ich dzieciom na 
wieczne czasy tym naszym listem. Wolno 
im te wsi, ziemie у sianożęci oddać, przę
dąc, zamienić у ku swemu pożytkowi o b 
rócić, ale od tychczas bez naszego dozwo
lenia nie maią u naszych ludzi sioł у ziemi 
kupować. Też który mieszczanin Grodzień
ski przy tych wyżey pisanych dzierżawach' 
był nie na wieczność u naszych ludzi zie
mie pokupił, będą-li mu ci ludzie nasi, 
albo ich następcy pieniądze oddawać, oni im 
te ziemie maią ustąpić. A na twierdzę te
go у pieczęć naszą kazalichmy przywiesić 
ku temu naszemu listu. Pisań w Nowym 
Gródku, w lecie 7010 (1502), miesiąca Lip
ca 16 dnia, indykta 5. 

1506 r. 

И з ъ т о й ж е книги, етр. 7. 

3. Прнвилегія короля Сигизмунда I, подтверждающая привилегіи короля и вел. 
князя Александра. 

Еъ этой привилегии король Сигизмундъ I под
тверждаем Гродненскимъ мѣщанамъ привилегии 
своего предшественника князя Александра на 

i 

W imie świętey Tróyce w nierozdzielney 
iedności. 

Żeby błędem zapamiętania w czasie bę
dące uczynki w szkodę nie popadły, dow
cipna to wynalazła potrzeba, aby pismem 
listownym się zachowały у świadków wiary 
godnych świadectwem potwierdzone były. 
Na wieczną tedy pamięć my Zygmont, z I 

право владѣнія землей и фольваркомъ, купленными 
у королевскихъ крестьянъ при королѣ Казимірѣ. 

łaski Bożey wielkie xiąże Litewskie, Ruskie 
Żmóydzkie etc. pan у dziedzic, oznaymu-
iemy mocą ninieyszego, komu potrzeba 
wszem wobec przytomnym y na potym 
będącym, którzy wiadomość tego mieć bę
dą, jako postanowiwszy się oblicznie przed 
nami у poradnikami naszcmi, mieszczanie 
Grodzieńscy, wóyt, burmistrz у radce swoim 
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"•у wszystkiego pospólstwa Grodzieńskiego 
imieniem pewne przywileja pod tytułem у 
pieczęcią nayiaśnieyszego xiążęcia y pana 
Alexandra, z łaski Bożey króla polskiego, 
wielkiego xiecia Litewskiego etc. pana у 
dziedzica, prawa, wolności у insze swobody, 
w sobie zamykaiące, miastu dane у pozwo-
lone, proszący, abyśmy przerzeczone przy
wileja im potwierdzić, zmocnić, approbować 
у za ważne mieć raczyli, których przywilejów 
tenor w te z ruskiego na łaciński ięzyk 
przełożony słowa brzmi: Alexander, z łaski 
Bożey król Polski, wielkie xiąże Litewskie, 
Ruskie, Żmoydzkie etc. Oznaymuiemy te
norem nineyszego, którzy o tym mieć wia
domość będą przytomnym y na potym bę
dącym, komu będzie potrzeba: Jako wóyt 
ze wszystkiemi miasta Grodzieńskiego mie
szczanami prosili nas ci, którzy wsi, fol
warki, ziemie, pola у sianożęci pokupili od 
naszych poddanych powiatu Grodzieńskiego 
ludzi za żywota ś. p. króla Polskiego K a 
zimierza, rodzica naszego, у też za żywota 
•dzierżawców, albo urzędników naszych, to 
iest, pana Ólechna, p. Stanisława Sudywoie-
wicza, pana Kuczuka y pana Naszuty, у 
od tego też czasu, iako my iesteśmy wy
sadzeni na te państwo у za dzierżawcy na
szego kasztelana Wileńskiego у starosty Gro
dzieńskiego Alexandra Jurgewicza, abychmy 
przerzeczone wsi, folwarki, ziemie, pole у 
sianożęci naszemi utwierdzili listy, y te wszy
stkie, które przemienieni mieszczanie Gro
dzieńscy dobra mianowane za ś. p. Kazi
mierza króla polskiego, a rodziciela nasze
go żywota, pokupili у przerzeczonych dzier
żawców naszych у mianowanego Alexandra 
Jurgiewieza, do tego aż czasu przerzeczone 
wszystkie wsi, folwarki, ziemie, pola, siano
żęci potwierdzamy, umacniamy у ich po
tomkom na potym będącym mocą tego ni-
nieyszego naszego teraz y na wieki, aby 

wolne mieli tych wszystkich wsi, folwar
ki, pól, sianożęci oddalenia, przedania, od
mienienia do swych pożytków obrócenia у 
na lepsze sprowadzenie moc, a od tego 

! na potym czasu nie będą mieli żadney od 
ludzi naszych wsi у ziem bez dozwolenia 
naszego kupować mocy. Którzy też miesz
czanie Grodzieńscy za żywota przerzeczonych 
dzierżawców naszych od przerzeczonych lu
dzi ziemie nie na wieki trzymali (okupili) 
у trżymaią, ieżeli kiedy przerzeczeni ludzie 
nasi przerzeczonym mieszczanom Grodzień
skim albo własnym ich potomkom pienią
dze oddadzą, maią na ten czas przerzeczeni 
mieszczanie z dóbr tych im ustąpić. Na 
którey rzeczy świadectwo у utwierdzenie 
pieczęć naszą pod ninieysze zawiesilichmy. 
Działo się y dalichmy w Nowogródku, w 
roku Pańskim 1502, Lipca 16, indykta 5, 
przy bytności starosty xiecia Alexandra Jur
giewicza, Piotra, Stanisława Janowicza— 
kasztelana Trockiego у starosty Żmóydzkie-
go, pisarza naszego, Iwana Sapiehy—dzier
żawcy Brasławskiego. Alexander, z łaski 
Bożey król polski, wielkie xiąże Litewskie, 
ruskie, pruskie, żmoydzkie etc. pan у dzie
dzic wielkiego xiestwa Litewskiego. Mar
szałkowi naszemu panu Janowi zZabrzezia 
у innym starostom naszym у też urzędni
kom wszelkim wobec у teraz będącym yna 
potym potomnym, którzy od nas Grodno 
miasto imieniem naszym trzymać będą: pro
sili nas nasi mieszczanie Grodzieńscy, aby 
las nasz Grodzieński albo puszczą dla ich 
domów у dworów budowania у dla ich po
mocy у ratunku dalichmy, którą puszczą 
przed tymechmy tobie przyrzeczonym mie
szczanom ograniczyć, albo zawieść nakaza-
lichmy, у tyś przed nami twierdził, żeś prze-
rzeczony las nasz im ograniczył, począwszy 
oil Micucinego pola, kapliczyszcze przecho
dząc Oskoią drugą, ku Prutcom jadąc, a 
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od Pratców aż do Pondziewa pola, od Pon-
. dziewa zaśi pola aż do Długiego borku, a 
od Długiego borku ku Wiercieliszkom ja
dąc, aż do granic Wiercieliskich, albo do 
rubiężu Wtercieliskięgo, iako xiąże Alexan
der ;.Jurgiewicz,: starosta,Grodzieński ogra-

. niczyi siołanom, ; Z Wi e r cielįszęk : do Długiey 
•góry.- Prosili tedy nas, abyehmy na to list 
nasz dali, którym ninieyszy im dalichmy 
list nasz y ; utwierdzili listem naszym niniey-
szym na. wieki umacniąiąc, aby. oni prze-

. rzeczoną puszczą dla miasta: użytki trzymali 
według. opisanychim granic jakoś ty im 
ograniczył.. Dla którey rzeczy świadectwo 
у iaśnieyszego utwierdzenia; kazalichmy. pie
częć naszą przyłożyć. Działo się у dalichmy 
W Wilnie, w roku Pańskim 1506, indykty 
9. Relacya w:'x. Lit.; marszałka у starosty 
Grodzieńskiego pana Jana z Zabrzezia. My | 
tedy proźbę przyrzeczonych mieszczan у 
poddanych .obywatelów, naszych Grodzieńr 
skich we wszelkich ichpunktach, zamknief 
mach, artykułach łaskawie;się przychiliw-
szy im przerzeczone przywileia , y: prawa, 
wolności у swobody ;w przerzeczonych przy-
wiłeiach zamknione, chciełichmy stwierdzić, 
umocnić, ugruntować у za ważne mieć, iako 

ninieyszemi zmąoniamy, utwierdzamy у за 
ważne mamy, rozkazuiąc,. aby one moc 
wieczney trwałości miały, srzodkiem niniey-
szego'hstusrzodkuiącym na wieki. Działo 
się у dalichmy w Grodnie, dnia piątkowego 
w sam dzień święta ś. Barbary,. roku od 

-Narodzenia Pańskiego. 1506,. przy bytności 
tamże będąc: wielebnych' w .Chrystusie • oyca 
y pana Woyciecha biskupa Wileńskiego у 
wielmożnych a urodzonych xiążęcia Alexan
dra Jurgiewieza z Olszany—kasztelana Wi
leńskiego, Mikołaia Mikołaiewicza Radziwi
łowicza—woiewody' Trockiego, Jana z Za
brzezia—naywyższego, w^x. Lit. marszałka 

• y: starosty į Grodzieńskiego, Stanisława J a -
nowicza — kasztelana.-Trockiego у starosty 
Żmudzkiego. у Jana Sapiehy^-marszałka-j 
sekretarza naszego nay wyższego,, starosty 
Brasławskiego,; Żyzmorskiego przez ręce 
Biotra, Opalińskiego, który ninie iste.rzeczy 
iiniał w poraczeniu. Do którego to przy-
wiieiu pargaminowego dąwnemi literami ła-
cińskiemi napisanego przywieszona iest pie
częć wielka w. x. Lit. na sznurze iedwab-
nym czerwonym;,splecionymy woskiem żół
tym otoczona. ' 

T506 r. 

И з ъ т о й яке в в в г в , стр. в. 

4. Нрмвнлегія короля Александра, данная Городненскимъ мѣщанамъ на^входы 
въ королевскую пущу нодъ Прутцаии, 

Въ этой привилегии король Александръ разрѣ-
шаетъ Городненскимъ горожанамъ пользоваться 

лѣсоиъ на отопленіе и постройки изъ королев
ской пуща подъ Прутпами. 

Alexander, z Bożey miłości król polski, 
wielki kniaź Litewski, Ruski, xiąže Prus

ki, Żmoydzki у innych. Marszałkowi ziem
skiemu, staroście Grodzieńskiemu Panu Ją-



nowi Jurewiczu у innym starostom naszym, 
którzy na potym będą od nas Grodno dzier-
żeć. Bili nam czołem wszyscy mieszczanie 
Grodzieńscy, co daliśmy im puszczy naszey 
Grodzieńskiey dla budowania domów ich у 
drew dla ich wspomożenia у pierwszym na-
kazalichmy tobie tę puszczę naszą im za
wieść, a ty przed nami powiedział, iż tę 
puszczę im zawiódł, począwszy od Micu-
einego pola mimo kapliciszcze Oskoią dro
gą ku Prutcom, a od Prutców po Punde-
wią pole, a odPundewia pola ku Dołhemu 
borku, a od Dołhego borku Wiercieliską 
drogą у ku Wiercieliskiemu rubieżu, póki 
kniaź Alexander zawiódł Wiercieliszanom 

lasu po "Wysoką górę. T bili nam czołem 
żebychmy im dali na to nasz list, jakośmy 
im dali ten nasz list у to im potwierdzamy 
tym naszym listem wieczno. Niechay oni 
ten las, to iest, puszczę miasto dzierży po
dług tych granic wyżey opisanych, po któ-
rycheś ty im zawiódł. A na twierdzę tego 
у pieczęć naszą kazalichmy im przyłożyć ku 
temu naszemu listu. Pisań w Wilnie, roku 
7014 (to iest 1405), miesiąca Maia dnia 11, 
indykty 9. Marszałek ziemski starosta Gro
dzieński p. Jan Jurgiewicz wyprawił.—U te
go przywileiu, który iestruskiemi literami na
pisany, iest przyciśniona pieczęć mnieysza 
x. l i t , a sam iest przywiley pargaminowy. 

1506 r. 

0 з ъ той ж е книги, стр. l t . 

5. Привилегия Сигисмунда I, подтверждающая привилегию данную въ 1496 году. 

Въ этой привилегии заключается буквальное по-
втореніе привилегии в. кн. Литовскаго Александра, 
находящейся подъ 1 настоящаго собранія при-

W imie Pańskie, amen. 
Aby błąd zapamiętania rzeczom sprawionym 

pod czasem się toczącym nie przyniósł szkody, 
dowcipna wynalazła potrzeba, aby literami 
wyrażona wspominana bywała у świadków 
wiary godnych świadectwy potwierdzona była; 
dla wieczney tedy nas pamiątki my Zyg
munt, z łaski Bożey wielkie xięże Litewskie, 
Ruskie у Żmoydzkie, pan у dziedzic, oznay-
muiemy opiewaniem ninieyszego, komu na
leży wszem wobec przytomnym у potym 
dędącym, którzy tego wiadomość mieć bę-

вилегій; поэтому самая привилегія здѣсь опу
скается. 

dą, iż stanowiwszy się oblicznie przed na
mi у radą naszą mieszczanie Grodzieńscy— 
wóyt, burmistrz, rayce swym у wszystkiego 
pospólstwa Grodzieńskiego imionami, pew
ny przywiley podtytułem у pieczęcią oświe
conego xiążęcia y pana, pana Alexandra, 
z łaski Bożey wielkiego xiążęcia Litew
skiego, Ruskiego, Żmoydzkiego etc. pana 
у dziedzica, prawo wolności у insze wy
zwolenia, w sobie zamykaiący, miastu dany 
у pozwolony, proszący abychmy przerzeczony 
przywiley im potwierdzić, stwierdzić, zmóc-
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nić у za chwalny mieć raczyli, którego przyr 
wileju opiewanie w te stówa brzmi: 
(Слѣдуетъ привилегія, напечатанная выше, № lį 
: My tedy proźbom przerzećzonych miesz
czan у poddanych naszych, oby watelów Gro-
dzieńskicb, we' wszystkich ich punktach, 
zamknieniach, członkach 'y kondycyach do
browolnie się przychylając, im przerzeczony 
przywiley у prawa, wolności у uwolnienia, 
w prżerzeczonym przywileju zamknione, ura-
dzilichmy potwierdzić, ugruntować, za chwal-
ne mieć, iakoż ninieyszym potwierdzamy, 
gruńtuiemy,' za ehwahie mamy' y' pochwa
lamy, nakazuiąc, aby one' moc i ustawiczney 
twierdzy trzymały' opiewamem ; ninieyszėgo 
świadkuiącym na wieki. Na którey rzeczy 
świadectwa у wiadomszą twierdzę pieczęć 
nasza do ninieyszego iest przywieszona. Dzia
ło się у dalichmy w Grodnie, w poniedzia
łek w wigilią poczęcia panny Maryi, roku 

.od Narodzienia Pańskiego 1506j .przy. óbecr 
ności tamże jaśnie wielebnego w Chrystusie 
oyca у pana Woyciecha biskupa Wileńskiego 
у wielmożnych a urodzonych xiecia Alexan
dra Jurgiewicza z Olszan—kasztelana Wi
leńskiego, Miko'aja Mikołajewicza Radziwi
łowicza—wojewody Trockiego, Jana z Za-
brzezia—naywyższego w. x. marszałka у sta
rosty. Grodzieńskiego, Stanisława Janowi-
cza—kasztelana Trockiego у starosty, Żmoy-
dzkiego у Jana Sapiehy—margrabi у se
kretarza naszego naywyższego, starosty Bra-
sławśkiego у Żyżmorskiego, przez ręce Piotra 
Opalińskiego—pisarza naszego,' który niniey-
sze rzeczy miał w póruczeniu. : 

U tego to przywileju pargaminowego, po 
łacinie napisanego, zawieszono pieczęć mniey-
szą w. x. Lit. czerwone w żółtym wosku 
otoczoną, wiszącą na sznurze jedwabnym 
skręconym czerwonym. 

1516 r. 

И з ъ т о й s K C в в и т в , стр . 16. 

6. Подтвердительная привилегия короля Сигисмунда I на входы въ Городненскую 
ііущу. 

Вслѣдствіе жалобы Городненскаго войта и мѣщанъ 
на старосту Городненскаго, что онъ воспрещаетъ 
имъ пользоваться лѣсомъ изъ королевской Го-
родненской пущи и взымаетъ съ нихъ пошлины 
на р. Нетѣ, король Сигизмундъ опять нодтверж-

. Żygmont, z Bożey łaski król polski,: etc. 
Baczyliśmy to z pany radnemi naszemi, 

gdy żałowali nam wóyt miasta Grodzień
skiego у burmistrzowie y raycy у wszyscy 

даетъ Городненскимъ мѣщанамъ ихъ право на 
входы въ пущи и свободу отъ торговыхъ пошлинъ, 
которыя были дарованы его предшественникомъ 
и подтверждены уже разъ имъ сам имъ. 

mieszczanie na podczaszego naszego, staro
stę Grodzieńskiego pana Jurego Mikołaie-
wicza Radziwiłowicza o to: iż co pierwsze 
brat nasz Alexander król imci dał im ku 
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miastu puszczę w Grodzieńskim powiecie у 
przywileiem to iego mość im potwierdziła 
na wieczność y to im zawiódł у ograniczył,' 
z rozkazania brata naszego króla imci mar
szałek ziemski starosta Grodzieński, nie
boszczyk pan Jan Jurgiewicz Zabrzeziński, 
a potym my tę puszczę naszym przywile
jem potwierdzili'też na wieczność, miinocb' 
teraz pan starosta Grodzieński tę puszczę 
od nich odiął, у pan starosta przed nami 
mówił: iż inni drzewa ńa budowanie у ha 
drwa w puszczy naszey biorą tam, gdzie 
łowom у ostępom naszym szkoda się, wielka 
dzieie. Przy tym żałował nam wóyt у mie
szczanie Grodzieńscy, iż służebnicy .pana 
starościńi biorą od nich myto na rzece Ne
cie do Prus idący, a tego im zdawna nig
dy nie dawali myta у w przywileiu brata 
naszego inaczey napisano, iż oni na rzece 
Necie myta nie maią dawać, a pań staro
sta przed nami powiedział: iż za przodków 
iego pierwszych, starostów Grodzieńskich, 
tam na nich myto bierano. Iwóyt у mie-' 
szczanie te przywileia brata naszego у na
sze na puszczą y na te myto przed nami 
ukazywali. My z pany radnemi naśzemi o 
tym między się włożywszy у tych przy-
wileiów brata naszego Alexandra, króla 
imci у naszych wysłuchawszy, wyrozumie
liśmy to, iż brat nasz* król imci tę puszczę 
im dał, granicę, które zawiódł nieboszczyk 
pan Jan Jurgiewicz Zabrzeziński, przywile
iem swoim potwierdził, w tych że przywi-
leiach stoi, iż na Necie myta nie maią da
wać. My przy tym ich zostawili у tę pu

szczą kazalichmy im zawieść у ich potom
stwu, iako w tych przywileiach napisano, 
"у* rozkazaliśmy panu staroście, aby on w tę 
puszczane.wstępował у tego myta z nich 
na rzece Necie brać nie kazał; maią mie
szczanie Grodzieńscy tą drogą do, Pruss 
dobrowolnie iezdzić.bez wszelakiego hamó-f 
wanią Według daniny у przywileiu brata 
naszego у naszego. Także bili nam czo
łem wóyt у mieszczanie Grodzieńscy, abych-
my przy tych wszystkich członkach, które 
wr przywileiach brata naszego 'y, naszym 
do miasta nadane są, ich zostawili, iakośmy 
na ich czołobimią; to uczynili у potwierdza
my to im naszym listem: ma to im być 
dzierżano według daniny у tych przywiłe^ 
iów brata naszego Alexandra, króla imci, ,y 
naszego.* A 'na stwierdzenie у pieczęć na
szą kazaliśmy przyłożyć ku temu naszemu 
ciotii. Przy tym byli woiewoda Trocki у 
marszałek dworny pań Hrehory Śtanisławp-
wicz Ośtikowicz: ; marszałek у sekretarz, 
dzierżawca'Szawleński, pan Mikołay Mich-
nbwicz Raskówicz; koniuszy dworny у Т Г О С 7 

ki, namiestnik Wołkiński у Leypuński' le
śniczy Horodęński pan Jakub Kuncewicz; 
a podskarbi dworny у namiestnik Wileński 
pan Iwan Andreiewicz. Pisań w-Wilnie, 
lata Bożego 1516, miesiąca Lutego 25сЬшц 
indykta 4. Kopet (sic) Waskiewicz. 

U tego przywileju j po rusku pisanego, 
pieczęć przycisniona mnieysza w. x. Lit. 
ńa pargaminie a podpis ręki imci pana pi
sarza temi słowy: Kopet Waskiewicz. 
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Па», т о й ж е книги, стр . 18. 

7. Рескриптъ короля Сигнемунда I Городенскоиу старостѣ Юрью Николаевичу Ра-
диви.ту, чтобы онъ не лишалъ Городненскинъ мѣщанъ правъ, предоставленныгь имъ 

магдебургіей. 

По жалобѣ Городненскихъ мѣщанъ на Городнен-
скаго старосту Николая Радивила, что онъ нару
шаешь ихъ право и дѣлаетъ притѣсненія, король 
Ситазмундъ Ій предписываетъ староетѣ вовсемъ 
поступать съ мѣщанами на основаніи даровагі-
ныхъ • имъ привилегій и запрещаетъ ему: п̂озы
вать мѣщанъ въ замковый судъ и взимать 'СЪ 
нихъ за пересудъ; требовать отъ нихъ исполне-
нія разныхъ повинностей; брать съ нихъ свои по

дати; отсылать, въ деревни крестьянъ, перешед-
шихъ на жительство въ городъ и занимающихся 
торговлей;, привлекать къ исполненію повинностей 
замку мастеровыхъ — кузнецовъ; скорняковъ и 
портныхъ, какъ причисленныхъ къ горожанамъ. 
Въ' это же гвремя король. Сигизмундъ I подтвер--. 
ждаётъ Городненскимъ мѣіцанамъ и прежнія при-
вилегіи. 

Żygmont, król Polski, z Bożey laski *) 
"wielkie :xiąże Litewskie, Ruskie, xiąże Pru
skie, Żmoydzkie у innych. 
_, Podczaszemu naszemu staroście Grodzień

skiemu, panu Jerzemu Mikołaiewiczu Ra
dziwiłowiczu у innym starostom Grodzień
skim, którzy potym będą od nas; Grodno 
dzierżeh, Iż oczewisto żałowali przed nami 
na twoię .miłość wTóyt miasta Grodzieńskie-, 
go у burmistrze y rayce у wszyscy - mie
szczanie, iż niektórzy kowale у kusznierze 
у krawcy у inni wszelcy rzemieślnicy,. w 
przywileiu brata naszego Alexandra króla 
imci у naszym, któryieśmy im wszystkiemu 
miastu dali na prawo magdeburskie wypi
sany do miasta, a twoia miłość tych wszy
stkich rzemieślników przewierzgnął ku zam
ku naszemu, a oni powiedzieli przed nami, 
iże są osobliwe rzemieślnicy, którzy zam-

*) Если это не ошибка писца, то заиѣчательно 
что выраженіе „z Bożey łaski" отнесено къ вел. 
князю Литовскому, а не къ королю польскому. 

kowi służą. Też żałowali nam, iż płatwerz 
twey miłości у innych wiele służebnych lu
dzi ; у mieszczanie,. domy swoie w. mieście 
maią į targiem się obchodzą, : a . Ą niemi 
płotów mieyskich dawać nie chcą. Nad to 
żałowali.nam na twoię miłość, iż oni po
kupili ziemie do miasta włości Grodzień-
skiey, у brat nasz król imci Alexander to 
im, przywiłeiem swym potwierdził do mia
sta, do tego my na ostatek iuż, za naszego 
panowania niektórym mieszczanom .podali 
ziemie w powiecie Grodzieńskim, a івді po
kupili z dozwoleniem у potwierdzeniem na
szym ,,. a twoia .miłość każesz im służby z 
tych włości służyć, у powinność dawać. Nad 
to żałowali nam wóyt у mieszczanie, iż twoią 
miłość podatki swoie na nich daiesz у przed 
sobą ich w sprawie stanowić każesz, a tego 
przed tym nie bywało. К temu żałowali nam, 
iż kiedy twoia miłość albo urzędnicy twoie 
wyieżdzaią na kopy sądzić mieszczanina z 
boiarynem, albo włócznym człekiem у kie
dy mieszczanin będzie praw, to twoia mi-
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łośc sam у urzędnicy twoi za to na nich 
przesądy biorą, a oni zaś z dawna przod
kom twoim у urzędnikom ich przesądów 
nigdy nie dawali. Jeszcze żałowali nam, 
iż którzy ludzie z włości Grodzieńskiey we
szli w miasto Grodzieńskie у miasta zaży
wała у targiem się obchodzą, a ziemi, oy-
czyzn swych, nie dzierżą у nie paszą, to 
twoia miłość każesz za się tych ludzi z mia
sta na włość wywodzić. Potym żałowali 
nam, iż twoia miłość у urzędnicy twoi za-
ręki im na zamek nasz zarzucasz, a o tym 
nigdzie wprawie magdeburskim nie jest у 
w tych wszystkich wyżey opisanych punktach, 
a to się na twoię miłość uskarżali у żałowali 
W przywilejach brata naszego у naszym im 
ku miastu danych wypisanych, .które przy-
wileia oni na to przed nami pokładali; 'y j 
my twey miłości o tym oczewisto rozkazali 
у temi razy, aby twoia miłość tych .kowalów 
у kusznierzów у krawców у innych wszel
kich rzemieślników,, którzy w przywileiąch 
brata naszego у naszym do zamku nie przyj
mowali, iako do miasta wpisane, niechay 
ci rzemieślnicy do miasta należą, podług 
prżywileiów у dawnego zwyczaiu, a nie ci 
rzemieślnicy, którzy zamkowi służą, któ
rych , aby twoia miłość do zamku dzierżał, 
tak iako у pierwiey bywało, aby też. ci rze
mieślnicy ku zamku służyli, my im ocze
wisto rozkazali. A który płatwerz twoiey mi
łości у inni służali ludzie у mieszczanie do
my swoie w mieście maią у targiem się 
obchodzą, tym by twoia miłość nakazał, 
aby wespół ż niemi płaty mieyskie płacili, 
iako'y.wszyscy mieszczanie Grodzieńscy, A 
co oni pokupili do miasta ziemi, włości Gro-

* dzieńskie, a to im brat nasz imci przywi-
Įėiem swym potwierdził, wszystkiemu miastu, 
yfteż posiedź tego koWbędziemy my za na
szego, panowania ziemie podawać, albo ! kto 

będzie kupował z dozwoleniem у potwierdze
niem naszym, amy ich będziemy od służby 
у podatków, które z tych ziem bywali, w 
liściech naszych wyzwalali, tym by twoia 
miłość nie kazał służb z tych włok służyć 
y darek dawać, chyba których bychmy od 
służb y darek z tych ziem w liściech na
szych nie wyzwolili, tym by twoia miłość 
przykazał, aby pospołu z miłością z tych ziem 
służby służyli ydarki dawali,. tak iako у 
przed tym z tych ziem bywało. Nadto żeby 
twoia miłość podatków swych za nich nie 
dawał у przed; sobą w prawie stanowić się 
nie kazał. Komu kolwiek do którego mie
szczanina będzie w czym krzywda, ten nie
chay. przed wóytem у burmistrzami у radą 
tego na ttym mieszczaninie prawem szuka. 
Także kiedy, twoia .miłość albo urzędnik 
twóy na kopy wyiedzie mieszczanina. sądzić 
у będzie li mieszczanin praw, aby twoia 
miłość, у urzędnicy/twoi me kazał za to na 
nich przesąd brać, .tak iako. у przed tym 
bywało. Aktorzy ludzie z włości Grodzień
skiey wyszli do miasta у targiem się ob
chodzą, a ziem oyczystych twoych nie.paszą, 
tych by twoia miłość ludzi z miasta wywo
dzić nie kazał. A co się dotyczę zaruk, co 
twoia miłość у urzędnicy twoi im zarzucaią, 
czego nigdy w prawie magdeburskim nie 
masz, aby twoia miłość sam у urzędnikom 
swoim nie.kazał żadnych zaruk im na za
mek nasz zarzucać, у w tych wszystkich 
mianowanych członkach raczył ich twoia 
miłość zachować wedle prawa ich magde
burskiego, daniny у przywilejów brata na
szego. Alexandra króla imci у naszego. Pi 
sań w Wilnie, Lutego'26 dnia, indychta 4. 

U ,tego przywileju, na papierze pisanego 
pó rusku, pieczęć mała wielkiego xiestwa 
Litewskiego .prżyóiśniońr y potipis, retó temi 
słowy:. Xopet Waskowici' : ; 
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. И з ъ той ж е книги , стр. 81. . 

Рескриптъ короля Сигисмунда I Городненскому старостѣ Юрью Николаевичу Ра
див ил у, чтобы онъ не притѣснялъ Городненскихъ мѣщанъ и жидовъ. 

• По гкалобѣ. Городненскихъ мѣщанъ на старо-
стинскаго урядника Костушку, что онъ дѣлаетъ 

. имъ разныя притѣсиѣнія и обиды, король предписы-
ваетъ Городненскому старостѣРадивилу, чтобы за-
претилъ своему уряднику требовать отъ мѣщанъ 
явки своихъ документовъ на право владѣнія зем-

Żygmont, z. Bożey łaski król polski, etc. 
Panu Trockiemu, staroście Grodzieńskie

mu, panu Jerzemu Mikołaiewiczowi Radzi
wiłowiczowi. Żałowali nam wóyt, • burmistrze 
y rayce у wszyscy mieszczanie.у żydowie 
у wszelkie pospólstwo miasta Grodzieńskiegp 
o tym, iż którzy ziemie' paśznie za daniną 
naszą maią у insi, co za. dozwoleniem na
szym wsi pokupili, tedy namiestnik twoiey 
miłości Grodzieński Kostusko na to stwier
dzenie . у przywileiów daniny naszey każe 
im przed sobą pokładać, a który by nie-
ćhciał przed nim stwierdzenia у daniny naszey 
pokładać, tedy od nich chce ziemię ich 
odeymować у przywłaszczać ku zamkowi na
szemu Grodzieńskiemu, a oni powiadali nam, 
że wszegdy każdy z nich twierdze swoie у 
przywileia daniny naszey, na co kto ma, wszy
scy przed w. m. pokładali sami у w. m. 
namiestnikowi swemu przykazał, aby on 
przed sobą na to stwierdzenia у przywileiów 
danin naszych żadnych kłaść nie kazał, у 
co oni sprawiedliwie z dawna w pokoiu dzier-
żeli, aby on im tego nie odeymował, у we 
wszytkim im dał pokóy. Także żałowali nam 
na tego urzędnika w. m. Grodzieńskiego у 

;лей, взимать съ нихъ волочебное и коляду не въ 
томъ1 размѣрѣ, въ какомъ они изымались по 
древнему обычаю, а въ увеличенномъ, позывать 
къ себѣ на судъ мѣщанъ по клявзническимъ дѣ-
ламъ и взымать съ ; нихъ пошлины за пересудъ. 

na, inszych urzędników, у sług w. т . , że 
от. im uc i sk i , j . krzywdy; wielkie czyniąc 
sprawiedliwości im żadney czynić nie chcą у 
biorą z nich kolendę у włóczebne wielkie, 
nie po ich .dobrey woli; a kto by im, .ko-1 

lendy, albo włóczebnego dać nie chciał, tedy 
pni takowych grabią y biją, iako tenże, urzęd
nik:, w. m. u nich za włóczebne wzioł konia 
u wóyta у ziezdził go, ą zapłacić do tych 
czasów nie chce, w czem iż im od urzędni
ków у sług w. m. krzywda у szkoda się 
wielka dzieie. A przeto, aby w. m. urzę
dnikowi у sługom swoim przykazał, aby na 
nich wielkiey kolendy у włóczebnego nie 
brali у za to ich nie grabili, chybaby kto 
dał z swey dobrey woli co włóczebnego, albo 
kolendy, komu dać według możności swoiey, 
iako niesie obyczay, a koniecznie aby w. m. 
w nich niczego brać nie kazał. A tego ko
nia, co namiestnik w. m. u tego wóyta po-
grabił, aby w. m. kazał iemu zapłacić. W 
inszych krzywdach, które ten namiestnik w. 
т. , także szkodach, które insi urzędnicy w. 
т . у słudzy im podziełali, sprawiedliwość im 
czynił. Nadto żałowali nam na tegoż urzęd
nika w. m. Kostuśka o to: iż kiedy który z 
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nich spotwarzy kogo niesprawiedliwie, a kro 
się od potwarstwa wywiedzie, to na takowych 
potwarnych od potwarnych rzeczy przesądy 
urzędnicy w. m. na nich biorą, a w. m. 
sam wiesz, żeśmy to w państwie naszym w. 
x. Litewskim pospołu z w. m. y z pany 
radami naszemi pozwolili, iż od żadnych 
potwarnych rzeczy przesądów urzędnikom 
na nich brać nie kazaliśmy. A przeto, aby 
wasza miłość urzędnikom swoim, od ta
kowych niesprawiedliwych rzeczy przesądów 
na nich brać nie kazał у we wszystkim aby 

twoia miłość kazał im dać pokóy, ażeby za
chował ie w. m. tych poddanych naszych 
mieszczan miasta Grodzieńskiego, iako chrze-
ścianów,, tak żydów we wszystkim, ; dawszy 
im pokóy według praw ich у przywilejów 
naszych, któreśmy im na to podali. Pisań 
w Gdańsku, roku od narodzenia Pańskiego 
1526;! miesiąca Maia 12 dnia, indykta 14, 
Bohusz Zezdar. 

Ten przywiley pisań po rusku na papierze, 
w którego pieczęć mnieysza w. x. Lit. przy-
ciśniona z podpisem—Zezdar. 

1540 r. 

И з ъ той s e к н и г и , стр. 23. 

9. Подтвердительная привилегія короля Свтвшувда I о невзимавіи шшілшіъ съ иѣ-
щанъ города Городна, плавающвхъ по рѣкамъ Нѣиану и Ветѣ. 

По ходатайству своей жены королевы Боны, 
Сигизмундъ I разрѣшаетъ Городненскимъ мѣща-

намъ право безпошлиннаго провоза своихъ това-
ровъ по Нѣиану въ Ковну и по Нети въ Пруссію. 

Zygmont, z łaski Bożey król Polski, etc. 
pan у dziedzic. 

Wiadomo czyniemy opiewaniem niniey-
szego, komu należy, wszem wobec, iż po
dała nam nayiaśnieysza xiężna pani Bona, 
królowa Polska, wielka xiężna Litewska, 
małżonka nasza naymilsza, za stroną sła
wetnych wóyta, burmistrzów y radziec у 
wszelkiego pospólstwa miasta naszego Gro
dzieńskiego, że chociaż mieszczanom samym 
przywiley przez nayiaśnieyszego xiążęcia pa
na Alexandra króla, brata naszego naymil-
szego, szczodrobliwie pozwolony у przez nas 
potwierdzony iest, w którym wyraźnie pod-
strzegaią, iż mieszczanie wszyscy Grodzień

scy na rzece Niemnie, z rzeczami у towa
rami swemi ku Kownie żegluiący y na Nie-
cie do Prus pływaiący, żadnego zgoła cła 
płacić nie maią, iednakże od niektórych 
przełożonych nagabywani bywaią у zatrzy
mywani у do zapłacenia cła przyniewolani, 
przeciw przywileiu istocie takowego у na 
bezprawie у ukrzywdzenie ich nie małe. 
Czołem nam bili nizko, abychmy ich od 
takowych wyciągań у wydarcia wyzwolić ra
czyli. My obaczywszy у pilnie wysłuchawszy 
przywileiu im pozwolonego у przez nas po
twierdzonego ich według iego opiewania, 
mocy у kształtu zachować rozumielichmy 
y opiewaniem ninieyszego zachowuiemy, 'y 
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wam starostom, podstarościom, margrabiom, 
faktorom, mieysee trzymaiącym, у celnikom 
w Grodnie, Mereczu, Puniach, Dorsunisz-
kach, Rumszyszkach у Necie przytomnym 
у na teraz będącym opiewaniem ninieyszego 
nakazuiemy surowo rozkazuiąc, abyście mie
szczan Grodzieńskich w używaniu у dzier
żawie przywileiu przerzeczonego zachowali 
у zachować czynili, na rzece Niemnie у 
Necie do Kowna у do Prus żegluiących у 
spływaiących, od samych rzeczy у towarów 

cła żadnego nie wyciągali, ani ich trudnili 
żadnym sposobem pod ciężkim gniewem na* 
szym у win podług woli naszey wyciągnle-
niu, tego świadectwem listu, któremu pie
częć nasza iėst przyciśniona. Dan w Wilnie, 
dnia 25 miesiąca Lipca, roku Pańskiego 
1540. 

U tego przywileiu pargaminowego łaciń-
skiemi literami napisanego, przyciśniona iest 
pieczęć mnieysza w. x. Lit. 

1540 r. 

И з ъ той ж е книги , етр. 29. 

10. Привилегия королевы Боны Городенскимъ мѣщанамъ, подтверждающая прежнія 
привнлегіи и увольняющая ихъ отъ ярмарочных^ пошлинъ и пр. 

По жадобѣ Городненскихъ мѣщанъ на разный 
обиды, причиняемыя имъ разными лицами, коро
лева Бона постановляетъ: 1) въ Городнѣ должны 
отбываться три ярмарки съ еоблюденіемъ до.тзк-
наго порядка и правилъ установленныхъ для сен 
цѣли въ привилегіяхъ; для поддержанія порядка 
предписывается ставить вѣжи (башни); торговля 
во время ярмарокъ должна отбываться безпошлин-
но. 2) Домовладѣлыщ должны подлежать город
ской юрисдикции и уплачивать городскія повин
ности, не исключая и шляхтичей не имѣющихъ 

на свои дома привилегій. 3) Молоть имъ разрѣ-
шается во воякихъ мельницахъ королевскихъ и 
частныхъ лицъ; мостовое должно взиматься съ 
товаровъ, соотвѣтственно вѣсу привозимыхъ то-
варовъ, по старинѣ. 4) Разрѣшается также горо-
жанамъ пользоваться входами въ королев, пущи, 
б) Жидамъ вмѣняется въ обязанность принимать 
участіе въ городскихъ повинностяхъ. 6) Разрѣ-
шается также мѣщанамъ, разъ заплативши по
шлины съ соли, торговать ею по мѣстечкаиъ 
безпошлинно. 7) Войту и магистрату дается печать. 

Bona, z łaski Bożey królowa polska, wiel
ka xiężna Litewska, Ruska, Pruska, Żmoy-
dzka, Mazowska etc. pani. 

Oznaymuiemy istotą ninieyszego, komu 
potrzeba, wszem wobec, iż gdy mieszczanie 
nasi Grodzieńscy przed nami przełożyli krzyw
dy, ciąże, szkody у niepożytki iawne mias
ta, to iest niźey opisane: Naprzód, że dla 
wielkiego wyciągania ceł od kupców у prze

kupniów, na iarmarki przybywaiących, iuż 
dawno iarmarki upadły y iako by zapadły 
w mieście Grodzieńskim, tak że dla bojaźni 
tego wyciągu niechcą na jarmarki przyby
wać; do tego, że wiele ich iest w mieście 
Grodzieńskim, którzy trzymaią domy miey-
skie, tak plebana, iako у szlachty, tak rze
mieślnicy, iako insze ludzie, a nie są po
słuszni urzędowi mieyskiemu у owszem щ 
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od niego wyimuią, częścią do zamku, czę
ścią do panów swoich, z kąd у nasze у miesz
czan pożytki się umnieyszaią у rząd mieyski 
się miesza: do tego że na rzece Necie ku 
Prusom celnicy nasi od nich wyciągaią po 
trzech groszach od każdego woza, częścią 
że od starosty zakazywaią mleć w obcych 
młynach, gdyż młyn ieden nie może im wy
starczyć, częścią że niesłusznie wyciągaią 
mostowe cło przez starostę Grodzieńskiego 
od wozu prostego po iednemu groszu. Do 
tego że rządca na jeziorach zakazuie im 
weyścia у rąbania drew w części lasu przez 
maiestat królewski im dekretem tegoż ma
jestatu królewskiego między temiż mieszcza-
ny Grodzieńskiemi у Jerzym Kadziwiłem— 
teraznieyszym kasztelanem Wileńskim, wy-
daney przysądzoney. Nadto że żydowie Gro
dzieńscy niechcą z mieszczanmi ciężarów 
tych ponosić, które zdawna ponosili ypod-
wód pomagać у usilnie nas prosili, abychmy 
im pomocą sprawiedliwości potrzebną zabie-
żeć raczyli. My obaczywszy ich przywileie 
у słusznie zrozumiawszy, у uważywszy na 
tym tak dekretować mmemalichmy y de-
kretowalichmy: Nayprzód iarmaroczne czasy 
według tychże mieszczan przywileiu mieys-
kiego przez rok trzykroć maią być obcho
dzone, у obwołane, у obwieszczone, że wszel
kim wolno iest na czasy iarmarków, które 
się maią obchodzić według czasów nazna
czonych, z rzeczmi у towarami swemi przy-
isć у póki trwać będą iarmarki, żaden niema 
nic dać cła у inszego kolwiek podatku; 
wolno przedawać, kupować у nic nie płacąc, 
póki trwać będą iarmarki, mogą odiechać, 
chybaby kto po czasie iarmarków został у 
póki trwaią iarmarki żaden nic cła niema 
płacić, a który stanie po nich, ten też do 
zapłaty da według zwyczaiu będzie obowią-
zan po iednym groszu od kopy, ieżeli przę
dą rzeez, to iest według zwyczaiu w mieście 

Lubelskim koło tego zachowanego. A lu
dzie, domy wmieście maiący, prawu.-у urzę
dowi mieyskiemu na potym wszędy podlegli 
będą у zarówno, ciężary ponosić, a kto nie 
zechce temu prawu podlegać, wolnym czy-
niemy do schodu iednego roku dom swóy 
przedać у w mieście nie mieszkać, a kto go 
kupi, cło posłuszeństwa iurysdykcyi mieyskiey 
у ponoszenia ciężarów mieyskich у innych 
podatków mieyskich, iako у inni mieszczanie, 
chybaby który szlachcic miał dom przywi
lejem wyięty od takowych podatków nie pła
cenia у ciężarów7 ponoszenia. A rzemieślnicy, 
tak plebańscy, iako у szlacheccy, którzy urzę
dowi mieyskiemu nie chcą podlegać, maią 
się na mieysce zamkowe przenieść za rze
kę Niemen. Nadto nie powinni będą wię-
cey mieszczanie nasi przerzeczeni na rzece 
Necie ku Prusom cła płacić dla tego, że 
pokazali, żechmy ich dekretem naszym uwol
nili. W młyniech naszych niech mieszczanie 
mielą, wrolno im jednak niech będzie zosta
wiwszy w naszym młynie miarkę do ob
cego niłynu iść; od wozu wyciąganie у cło 
płacić mostowe maią według wagi у wiel
kości у według - dawnego zwyczaiu. Tego 
lasu, który im przysądzony iest dekretem 
królewskiego maiestatu między niemi у te
raznieyszym kasztelanem Wileńskim uczynio
nym, niech wolnie zażywaią. bez żadnego 
sprzeciwienia у faktora w sezionach. Żydzi 
Grodzieńscy maią у powinni będą w pomocy 
podwód у ponoszeniu ciężarów według przy
wileiu у zwyczaiu tych że mieszczan у we
dług dekretu między mieśzczany у temiż 
żydami wydanego. Nadto od soli zapłaci
wszy ogólne cło, nie maią być winni, do mia
steczek szlacheckich z tą solą wychodząc,, 
insze dopłacić, a że dokąd maiestat królew-
wski iannarki у targi w miasteczkach nie 
zniesie, nie skazi. Pieczęć pozwalamy woy-
towi z ławnikami mieć osobliwą, według 

10 ' 
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zwyczaiu w mieście Lubelskim, ninieyszyni 
dekretem naszym srzodkuiącym tego świa
dectwem listu, któremu pieczęć nasza iest 
przyciśniona. Dalichmy w Wilnie, we wtorek 
blizki przed świętem ś. Maryi Magdaleny, 
roku Pańskiego 1540. Bona królowa. 

U którego przywileiu, z podpisem teyże 
Bony królowey takim: Bona regina, przy
ciśniona iest pieczęć teyże nayiaśnieyszey 
Bony królowey, a przywiley iest na parga-
minie, łacińskiemi literami czytelnemi, na
pisany. 

1541 r. 

ІІ;гъ т о й ase книги, с т р . 37. 

11. ІІривилегія короля Сигисмунда I, которою предоставляется право Городненскому 
магистрату на продажу водки съ уплатою канщизны—пятидесяти копъ грошей. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ I даетъ 
мѣщанамъ Городненскимъ право курить и прода
вать вино съ обязательствомъ уплачивать за это 
ежегодную капщизну по 50 копъ литовскихъ гро
шей. Прежде эта капщизна взималась въ размѣ-
рѣ 60 копъ, по ходатайству королевы Боны ко

роль уменьшилъ ее на 10 копъ. Лгодямъ, не на
ходящимся подъ юрисдикой города, курить и 
продавать вино воспрещается, развѣ только съ 
вѣдома и разрѣшенія юрисдикціи. Доходы съ ви
ноторговли должны быть обращаемы на пользу 
городской ратуши. 

Zygmunt, Bożą miłością król Polski, etc. 
Czyniemy iawno tym naszym listem, kto 

na niego spatrzy, albo o nim usłyszy, ni-
nieyszym y na potym będącym, komu bę
dzie potrzeba to wiedzieć: iż które pienią
dze kapszczyzny od wina gorzałczanego 
miasta naszego Grodzieńskiego, zawżdy na 
każdy rok po sześćdziesiąt kop groszy do 
skarbu naszego były dawane, to potym dla 
tak wielkiey summy nikt z poddanych, na
szych mieszczan tamecznych nie chciał, ani 
się podiął nikt tego wina gorzałczanego 
dzierżeć, y tey summy sześćdziesiąt kop 
groszy do skarbu naszego dawać, a w tym 
siła ludzi kniazkich у pańskich onę gorzał
kę szynkowali у przez niemały czas to próż
nowało, iż żadnego pożytku z onego wina 
gorzałczanego do skarbu naszego nie było; 
a potym za sprawą у życzliwością królowe? 

naszey iey mości, - wielkiey kniehini Bony, 
iż iey mość nie chciała pożytek nasz opu
ścić, one wino gorzałczane kazała w swoią 
moc wziąć, a tym wszystkim ludziom kniaz-
kim у pańskim, duchownym у świeckim, 
szynku onego wina gorzałczanego zabronić 
kazała у żądała iey mość od nas, abyśmy 
tę kapszczyznę od wina gorzałczanego mia
stu na ratusz przywłaszczyli, a tę suinmę 
pierwszą sześćdziesiąt kop groszy umniey-
sżyli, a po pięćdziesiąt kop groszy ustano
wili у tych pieniędzy pewniey od wóyta, 
burmistrzów y radziec patrzyli. Jakoż my nie
chcący pożytków naszych zarzucić, na przy
czynę królowey naszey ieymości to uczynili: 
Tę kapszczyznę od wina gorzałczanego na 
ratusz, woytowi, burmistrzom y raycom mia
sta Grodzieńskiego na oprawę mieyską da
iemy у przywłaszczamy pod tym sposobem, iż 
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maią oni te wino gorzałczane wswey mocy 
dzierżeć у zawiedywać w mieście Grodzień
skim, jako у pierwiey mieszczanie Grodzieńsci 
to dzierżeli, a nam maią do skarbu naszego 
w każdy rok po pięćdziesiąt kop groszy da
wać, a maią oni winem gorzałczanym za
wiedywać od teraznieyszego przyszłego święta 
Panny Maryi Gromnic y zasie w tenże rok 
na Gronmice, które święto w indyktę pię
tnastą będzie, maią począć za te wino go-
rzałczane po pięciudziesiąt kop groszy do 
skarbu naszego dawać у zawsze rok od ro
ku na ten czas w zwyż mianowaną Grom
nicę one pięćdziesiąt kop groszy do skarbu 
naszego maią przynosić, a kapszczyzni у 
bierni, którzy oną gorzałką zawiodywali nie 
maią się iuż niczym w to wstępować, ani 
żadney przekazy wóytowi, burmistrzom у 
raycom w tym czynić. A z poddanych kniaz-

kich, pańskich, ziemiańskich, duchownych 
у świeckich nikt tak w mieście, iako na 
przedmieściu niema onego wina gorzałcza-
nego bez woli ich szynkować, iedno z ich 
wolą у dopuszczeniem, którym oni dopu
szczą ten szynk wina horyłego maią mieć. 
A którzy by to swowolnie bez woli ich chcieli 
uczynić у szynkować, tych oni maią wolą 
mocną zabierać. Y na to dalieśmy im ten 
nasz list, do którego pieczęć naszą przyłożyć 
kazali.—Pisań w Wilnie, pod latem Bożego 
narodzenia 1541, miesiąca Stycznia 13 dnia, 
indykta 14. Iwan Hornostay — podskarbi 
ziemski, marszałek у pisarz. 

Ten przywiley na pargaminie pisany po 
rusku, pieczęć wielką wielkiego xiestwa L i 
tewskiego ma na snurze zawieszoną z pod
pisem ręki temi słowy: Iwan Hornostay— 
podskarbi ziemski, marszałek у pisarz. 

1541 r. 
И з ъ той же к н и г и , стр . 38. 

12. Привилегия королевы Боны городу Городнѣ относительно городскаго 
благоустройства. 

Королева Бона, желая поставить городъ Городну 
въ лучшее экономическоое положеніе а равно 
устроить въ немъ и лучшій административный по-
рядокъ, предписываетъ: 1) бурмистрамъ и рад-
цамъ ежегодно давать отчеты въ израсходовали 
денежныхъ суммъ по книгамъ; 2) не прознавать 
духовиыхъ завѣщаній, не явленныхъ; 3) всѣ дѣла 
рѣшать въ присутствии бургомпстера и радцевъ; 
4) войту не вмѣшиваться въ дѣла бургомистра и 
радцевъ и наоборотъ; 5) на рынкѣ п улнцахъ мо
стить мостовыя; 6) содержать дома въ исправно
сти и производить по этому дѣлу ежегодный ре-

визіи; 7) устроить водоемъ и водопроводы, чтобы 
была чистая вода; 8) пользоваться доходами съ 
пострпгалыіи и перекупней; 9) радцы должны 
избираться мѣщанами п совершать присягу; 10) 
содержать въ исправности войтовскіп домъ; со
держать также часовыхъ дѣлъ мастера; П ) 
шляхтичамъ, не имѣющнмъ прпвилегій, подчинять
ся юрпсдакціи города; 12) взимать повинности 
съ домовъ въ пользу города; 13) не продавать земли 
безъ вѣдома иразрѣшенія управленія; 14) всѣмъ 
въ равной мѣрѣ отбывать дорожную повинность. 

Bona. z łaski Bożey królowa polska, wielka 
xiężna Litewska, Ruska у wszystkich Pruss, 
Mazowiecka etc. pani. 

Sławetnym woytowi, burmistrzom, raycóm 
у wszelkiemu pospólstwu miasta naszego 
Grodzieńskiego będącym y na potym pray-
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tomiiym wiernym miłym, łaskę naszą. Sła
wetni, wierni mili! Pewnemi у nader jasnemi 
dowodami wiadomo mamy, że miasta nasze 
Grodzieńskie raczey za waszym niedbalstwem 
у o rzeczy pospolitey niestaraniem, a sta
raniem rzeczy domowrey, niżeli inszą iaką 
rzeczą barziey a barziey niszczeie, maiętno
ści wasze у pospolite od was samych się 
umnieyszaią, rozrywaią, domyupadaią, oby
watele wychodzą, we wsi mieszkaią, same 
miasto w inszą zgoła a gorszą się obraca 
kondycyą. Co my upatrując chcielichmy nie
które od w7as opuszczone у zaniedbane rze
czy do dawnego stanu wprowadzić dla wa
szego pospolitego pożytku. A naprzód za 
skargą często pospólstwo przeciw burmi
strzów, którą się o szafunek dochodów7 у 
przychodów mieyskich nic zgoła nie wiedzieć 
uskarżali, iakie by pożytki obrócone były acz 
do nich z prawa przynależy, pospólstwo al
bowiem iest członkiem miasta, nakazuiemy 
chcąc, aby tak koniecznie było: aby bimni-
strze na każdy rok przy swym odmienieniu po
winni byli czynić liczbę przed namiestnikiem 
naszym, wóytem, burmistrzami nowemi, rayce 
yławniki przyłączywszy yośm mężów cnot
liwych, roztropnych у wiary godnych z po
spólstwa, gdzie dochody pilno wybrane у 
sprawiedliwie a porządnie na pożytek у po
trzebę miasta wyłożone pokazać maią, у 
wywieść, że gdzieby dłużnicy, zostali, do 
oddania długów byli przypędzeni. A o pie
częci mieyskiey chowaniu, którą przed tym 
niedbale chowano у wiele obrażenia na szko
dę ubogich mieszczan się stawały, chcemy, 
aby była na ratuszu w mocy burmistrza 
Litewskiego, a klucze ieden mieć wóyt, dru
gi burmistrz ruski, trzeci rayca Litewski, 
którą pilno chować według dekretu naszego 
przed tym wydanego. Także yxięgę spraw 
mieyskich chować, aby fałsze у błędy ku 
szkodzie mieszczan się niestawały. A iż w 

zwyczay weszło było przeciw prawa mag
deburskiego kształtu, iż niektórzy mieszcza
nie testamentą albo woli ostatnie bez przy
zwania wóyta у ławników pokątnie w domach 
czynić zwykli byli, у od ludzi letkich na
pisane у pieczętowane bywały, у do tego 
iuż przychodziło, że za zmarciem mieszczan 
żony dobra mężów у dziatek swoich do dru
giego szlubu małżeńskiego wstępuiąc roz
praszali, tak że nędzni synowie pierwszych 
małżonków do ostatniego niedostatku przy-
chodzywali; My tedy złemu drogę zamknąć 
chcący nakazalichiny у ninieyszym naka
zuiemy, aby żaden pokątnie testamentu 
sprawować, pisać, albo pieczętować nie śmiał, 
ale żeby testamentą same przed wóytem у 
ławnikami sprawowane bywały у do xiąg 
mieyskich spraw7 pilnie у wiernie spisywane, 
a rzeczy testament czyniących wszelkie przez 
wóyta у rayce maią być opatrzone, aby na nie-
podściw7e użytki nad wolą testament czynią
cych niebyły rozszarpane. A sprawy wszelkie 
у kontrowersye od burmistrzów Litewskiego 
у Ruskiego, oraz nie indziey tylko na ratuszu 
z wóytem odprawowane bydż maią według 
prawa pospolitego zwyczaiu. Nadto burmi
strze, ławnicy w sądy woytowi należące wtrą
cać się nie maią, także wóyt w ich iuryzdykę 
albo sądy wmieszywać się niema, aby pod
dani nasi wielkością win у innych wycią
gali sądowych nie byli eiążeni. A wszelki 
rynek у ulice wszelkie przerzeczeni miesz
czanie Grodzieńscy kamieńnii brukować maią 
każdy przed domem swoim podług prawa 
у zwyczaiu kształtu. Nadto chcemy y roz-
kazuiemy, aby na każdy rok obierano ray
ce у kilku ławników, mężów dobrych, któ
rzy na każdy rok domy w mieyscach na
szych będą przewiadywać у przepatrować, 
у gdzieby potrzeba rynw, gątów у tym po
dobnych naprawić albo nowego budynku 
nakazywali, żeby się to wszytko stawało dla 
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ozdoby miasta ich dawnego, wzgląd iednak 
miawszy na moc każdego bogactwa. Aby 
też każdy mieszczanin miał po rozkazie 
iawnym wodę przed domem swym dla ognia 
niech nakazuią. A iżechmy słyszeli, że iest 
w mieście Grodzieńskim nieiako studnia, 
którą głupi mieszczanie gnoiem y innemi 
plugastwy napełnili, rzecz miastu, zwłaszcza 
wTody niemaiącemu, bardzo potrzebną, chce
my y nakazuiemy, aby konieczne wychędożona 
byla у żeby woda, można Ii rzecz, z niey do 
rynku sprowadzona była. Maią też upatro-
wać wóyt у rada, aby kominy w każdym 
domu pobudowano, oprawiono, wychędożono, 
wymieciono у dobrze opatrzono, aby od og
nia byli bezpieczni. Maią też upatrować 
rayce, aby niesłusznych wag у niesłusznych 
miarek у łokci w mieście nie było, a kto by 
' w używaniu ich był znaleziony, aby był wi
ną karany taką, jaką prawo pokazuie. Będą 

, się też starać burmistrze, aby czynsz z kram-
nicy postrzygackiey у od przekupiących, to 
iest, z przekupniów przymnożyli, to iest, 
ryb, soli, obuwia, krup, siana, у innych 
rzeczy, iednak że bez mieszczan ciemięże
nia, iednak że wóyt у wszystka rada pilno' 
upatrować maią у sprawiedliwie uważać, 
aby wszyscy mieszczanie podwody zarównie, 
iako mówią dawali у którzy koni nie maią, 
konie naymowali naymem, a wybieraiący 
podwody niech będzie mieszczanin osiadły, 
który na każdy rok ma przysiądz, iż wier
nie będzie wyciągał, у że ani na boiazń, 
ani na miłość względu mieć (nie) będzie. 
A burmistrze, rayce na każdy rok podług 
prawa у zwyczaiu kształtu godni, obecni, 
nieindziey mieszkający maią być wybierani, 
aby iakie niedbalstwo w porządku miasta 
у sprawiedliwości czynieniu się nie stało, 
co surowo nakazuiemy; a niech będą wy
bierani nie dla datków у podatków, którzy 
by potym nędzne mieszczany darli odbie-

raiąc z lichwą, co dali, ale dla cnoty, bie
głości у rzecz dobrze czynienia doświadczeni, 
którzy by mieszczanom sprawiedliwości bez 
braku czynili. Nad to słyszemy, że dom 
wóyta Grodzieńskiego częścią starością, czę
ścią niedbalstwem waszym upadły у dęby, 
które pokupione byli, przez was są rozszar
pane, chcemy, aby dęby, które byli gotowe, 
nazad się wrócili, albo takież byli odłożone, 
żeby był dom zbudowany, w którym by mógł 
wóyt spokoynie mieszkać. Komorę, w któ
rey by woski topić, niech zbuduią z pospo
litych piniędzy, żeby się czynszu przemno
żyło. Mistrza też niech dostaną, który by 
zegar rządzić у odnowić umiał, aby sienie 
zepsował. Nawet nakazuiemy, aby kto kol-
wiek role albo domy w mieście trzymał 
Grodzieńskim, albo praw у praerogatyw 
mieyskich chciał zażywać, do miasta się 
przeniósł, domy budował y tam mieszkał, 
pod zgubę domów, dóbr, praw praerogatyw 
mieyskich, a folwarki swe niech trzymaią. 
Który rozkaz nasz iawnie na rynku przed 
wielkością ludu niech obwołaią у opowiedzą, 
aby się niewiadomością bronić nie mogli. 
Nakazuiemy nadto, aby xiążęta, baronowie, 
у szlachta w mieście naszym Grodzieńskim 
domy, role у place maiący, którzy by oso
bliwym listem nayiaśnieyszych xiążąt, kró
lów у wielkich xiążąt Litewskich wyięci 
nie byli, podatki mieyskie płacili, a ciężary 
zarównie z mieszczaniny naszemi ponosili, 
a mieskańcy ich, choćby też samych ich 
panów wyięto od datków у ciężarów płace
nia, maią iednak przecie iuryzdykcyi miey-
skioy być posłuszni у powinni według de
kretu naszego, przed tym wydanego. Ana 
potym zakazuiemy wszem wobec у szcze
gólnym, aby żaden domu, roli у placu miey-
skiego xiążęciu, baronowi, albo szlachcicowi 
przedawać pokątnie, у żeby żaden z xią-
żąt, baronów, у szlachty kupować nie śmiał 
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pod zgubą dóbr takowych. Co także chce
my, aby iawnie obwołano było, у zapisów 
kupna, albo przedaży takowych, żeby nie 
były nie dopuszczaiąc, za nic у nie za ważne 
uznawaiąc, ieśli by co przeciwnego pomie
nionym rzeczom się stało. Które to wszyst
kie wobec rzeczy szczególne wam wóytowi, 
burmistrzami y raycam у wszelkiemu po
spólstwu miasta naszego Grodzieńskiego na-
mieniamy, natrącamy y oznaymuiemy, у 
chcemy koniecznie, abyście opisane wzwyż 
-wszelkie wobec у szczególne rzeczy przez 
nas postanowione mocno у nie naruszone 

przez się trzymali, dla łaski naszey pod po-
padnieniem winy według woli naszey, nie 
odpustnie świadectwem tego listu, któremu 
pieczęć nasza iest przycisniona. Dan w 
"Wilnie, dnia 25 miesiąca Lipca, roku Pań
skiego 1541, Bona królowa. 

U którego to przywileiu pargaminowego, 
literami staremi łacińskiemi czytelnemi na
pisanego, podpisem takowym: Bona regina. 
Przycisniona iest pieczęć nayiaśnieyszey kró
lowey Bony, a niżey taki podpis: Mathias 
a Macoliu canonicus s. c. in arce Crako-
viensi plebanus Sochaczowiensis, notarius. 

1544 r. 

И з ъ т о й ж е к н и г и , стр. 24. 

13. Рескриптъ короля Сигисмунда I Городенскому старости Станиславу Петровичу, 
чтобы онъ не притѣснялъ Городенскихъ мѣщанъ. 

Вслѣдствіе жалобы Городненскихъ мѣщанъ на 
старосту, что онъ позволяетъ себѣ дѣлать разный 
злоупотребленія ипритѣсненія мѣщанамъ, король 
предписываетъ ему: мѣщанъ не подчинять юрис
дикции замка, не судить ихъ замковымъ судомъ 
и не подвергать тюремному заключенію; не под
вергать контролю пивныхъ и медовыхъ корчемъ; 

My Zygmunt, Bożą miłością król Polski, 
etc. 

Marszałkowi ziemskiemu, staroście Gro
dzieńskiemu, panu Stanisławowi Petrowi-
czowi. Żałowali nam wóyt у burmistrzowie 
y raycy у wszyscy mieszczanie miasta Gro
dzieńskiego o tym, że wasza miłość krzyw
dy у uciski wielkie im działasz у mieszczan 
у wszelakich rzemieślników, jak po iedney 
stronie, tak y po drugiey Niemna odiołeś 

не брать вина, не отнимать городскихъ земель; 
при этомъ разрѣгаается мѣщанамъ предъявлять 
замку не привилегіи, a копіи съ нихъ; замку вмѣ-
няется въ обязанность возвращать горожанамъ 
королевскіе листы и искать справедливости у ма
гистрата безъ угрозъ, впредь до королевскаго 
пріѣзда. 

od prawa у posłuszeństwa у od wszelkich 
płatów mieyskich yod*podwód у przewierz-
gnąłeś ich ku zamku naszemu, mało nie 
połowicę miasta; a oni pokładali przed nami 
przywiley nasz, który daliśmy im według 
przywileju brata naszego, szczęsney pamięci 
króla imci, na prawo im magdeburskie, 
w którym przywileju stoi napisano, iżeśmy 
wszelkie ludzie, którzy kolwiek w mieście 
Grodzieńskim mieszkaią. przy wierzgnęli у 
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dali ich w moc prawa magdeburskiego, a 
ty każesz ich koniecznie przed sobą sta
wić, у sądzisz у rządzisz, у przesądy na nich 
bierzesz y sromocisz, у w kaznią pod most 
wsadzasz, у sądy ich przesądziwasz. A w 
tym że przywileju wypisano iest: iż staro
stowie Grodzieńscy nie maią ich w niczym 
sądzić, chyba kiedy który z nich zezwał się 
przed nas hospodara, my sami sądzić ich 
mamy ich że prawem magdeburskim. A 
przy tym żałowali nam, iż wasza miłość 
każesz ich namiestnikowi swemu myto brać 
na rzece Necie, jadącym do Prus, a to też 
iest w przywileju naszym wypisano, iż oni 
tam myta nie maią dawać. Także też usta
nowiłeś służebnika twego, karczmy miodo
we у piwne pomierzać po wszystkim mie
ście, który to służebnik twóy pomiernego 
z każdey karczmy po dwa grosze, a w in
nych niektórych po grzywnie groszy, a w 
kilku niektórych po kilka beczek miodu 
brał. Także że im każesz domy kopać у 
saletry dostawać, a ku temu iż każesz im 
na Niemnie most robić, czego oni nigdy 
przedtym zdawna nie robili. Także iż pa-
sznie у sianożęci u nich odeymuiesz, które-
to oni ziemie pokupili u ludzi naszych Gro
dzieńskich ieszcze za pierwszych starostów 
Grodzieńskich, za pana Stańka Sudeiowicza, 
у też za dzierżenia kniazia Alexandra .Tur-
giewicza, które ziemie iż brat nasz Alexan
der у my też potwierdzRli im przywilejami 
naszemi na wieczność. Także żałowali nam, 
iż też słudzy twoiey miłości zbytki wielkie 
w mieście czynią у też sromocą y biją y 
mieszczankę na śmierć zabili, a insze zaś 
mieszczanki gwałcą, у niektórzy też listy 
nasze, co z nich o potrzebach mieskich do 
waszey miłości przynoszą, wasza miłość te 
listy im odeymuiesz, у inne, że się wielkie 
у nie wymowne krzywdy у uciski od waszey 
miłości samego im stawaią, zkąd oni sobie 

wielce ciążą, iż się im w takich rzeczach 
wielkie ciężkości dzieią. Y nawet że wiadomo 
waszey miłości, iak wasza miłość do tych 
czasów był u nas w Piotrkowie, ani też u 
nas w tenże czas byli у nieraz nam żało
wali, abychmy im w tym у w innych wy
żey opisanych rzeczach sprawiedliwość uczy
nili, iednak dla wielkich innych spraw na
szych waszą miłość z niemi w tych rzeczach 
wysłuchać nie mogliśmy, a przetoż ieżeli 
będzie tak, iako oni nam żałowali, przy-
kazuiemy waszey miłości, abyś według tych 
przywileiów brata naszego у naszych mie
szczan у wszelkich rzemieślników u nich 
z praw ich у mocy ich nie odeymował у 
ku zamku naszemu nie przywracał, a któ
reś pierwey do zamku przywrócił, tych aby 
oddał w moc у przesąd ich prawa magde
burskiego, у ich abyś przed sobą w spra
wach na sąd stanowić nie kazał у przesą
dów z nich nie brał у sądów ich nie przy
sądzał у ich abyś nie bił у nie sromocił, 
у do kazni nie sadzał у myta u nich na 
rzece Necie namiestnikowi swemu brać nie 
kazał podług przywileiu naszego, у kar
czem miodowych, piwnych, pomierzać, win 
za to na nich brać, zakazał, a co który u 
nich za to pomierne służebnik twóy wzioł, 
to abyś im zasie kazał oddać, у żebyś do
mów ich dla saletry kopać nie kazał, у 
mostu na Niemnie robić nie kazał według 
dawnego zwyczaiu. у ziem kupnych tych, 
co oni pokupili, począwszy od pana Stań
ka Sudeiowicza у kniazia Alexandra .Tur-
giewicza, podług przywileiu brata naszego 
у też naszego, u nich też nie odeymował. 
A który by też z nich listy nasze do ciebie 
w mieyskich potrzebach przynosił, te listy 
nasze abyś im zasię oddawał. A dla tych 
wszystkich wyżey opisanych krzywd у cięż
kości ich kazalichmy im z tych przywile
iów kopie podłożyć przed waszą miłość, у 
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żeby też ich wasza miłość zachował według 
przywileju brata naszego, у naszego, у żeby 
sługom swym ich w. m. sromocić у niektó4-
re zbytki czynić zakazał у od tego aby w. 
m. sług swoich powściągnął. A w czym 
by w. m. do nich było prawo, abo im do 
waszey miłości gdy tam, dali Bóg, będziem 
w wielkim xiestwie Litewskim naszym, my 
w. m. z nich, у też im z w. m. we wszy
stkim sprawiedliwość uczynim. Jeszcze ża
łowali nam, iż też w. m. pochwalasz się 
ich bić' у wieszać, co ieśliby tak było, w 

tym też przykazuiemy w. m. pod łaską na
szą, abyś w. m. biciem у wieszaniem na 
nich się nie pochwalał, у żadnych szkodli
wości zdrowiu ich czynić nie kazał, a że
byś ich chował we czci do naszego tam 
przyiazdu, tak iako na ich poddanych na
szych służy, koniecznie żeby inaczey nad to 
w. m. nie czynił. Pisań w Pabijanicy, Grud
nia 21 dnia, indykta 1. Bohus. 

Ten przywiley po rusku pisany na pa
pierze, u niego pieczęć mnieysza w. x. Lit., 
przycisniona, podpis ręki: Bohus. 

1560 r. 

В а ъ к н и г а за « в « г., л и с т ы 839—33$. 

14. Подтвердительная грамота короля Сигисмунда Августа Переволоцкимъ крестьянамъ. 

Король Сигизмундъ Августа подтверждаете 
привилегію своего предшественника в. кн. Ли
товскаго Александра, выданную Переволоцкимъ 
крестьянамъ, по которой оные увольняются отъ 
всякихъ повинностей и работа на основаніи еще 
прежняго обычая, начавшагося со временъ в. кн. 

Литовскаго Витовта, нѣскодько разъ останавли-
вавшагося у нихъ въ избѣ и пользовавшагося ста-
ціей; в. кн. Александръ, полагая, что и ему при
дется когда либо остановиться у нихъ въ избѣ, 
сохраняете ихъ привилегію, дарованную Витов-
томъ и перешедшую въ обычай. 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
wtórego, miesiąca Maia dziewiątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Zygmuntem 
Bon fałem—podstolim Derpskim, podstaro-
ścim sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
wielmożnego imci pana Hrehorego Józefa 
Kotowicza—łowczego wielkiego w. x. Lit., 
starosty Grodzieńskiego ustanowionym, sta-
nowszy personaliter w Bogu wielebny imść 
xiadz Jan Skiron, praezbiter Łaszenski, pro-
topopa Grodzieński, przywiley nayiaśniey
szego króla iego mości Zygmunta Augusta, 

na rzecz w nim y tu niżey wyrażoną, po 
rusku pisany, ad akta grodu Grodzieńskiego 
podał, który tłumacząc na polskie słowa *), 
a wpisuiąc w xięgi de verbo ad verbum 
tak się w sobie ma: 

Зигмунтъ Августа, король польскій, ве
лик] й князь Литовскій, русскій, прусскій, 
жмуйдскій, мазовецкій и инньіхъ. Маршал-
ку нашому старость Олоншскому пану Fpe-
горови Воловичу, а ревизору нашому Ан
дрею Ильковскому. Пріѣзджалн до насъ 

*) Т. е. переписывая польскими буквами. 
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подданые наши Слонимцы Переволоцкіе, 
Марко Дорофіевичъ, Тимоѳей Нестеро-
вичъ, а Опонасъ Нестеровичъ самъ отъ 
себе и отъ братіи своей, о томъ, што 
дей Йльковскій, будучи на помѣрѣ водокъ 
тамъ у Слонимѣ, земли ихъ самыхъ и бра
тьи ихъ шестдесятъ волокъ вымѣрить и 
велѣлъ есь имъ съ тыхъ землей службу 
такую служити, ино де естъ шляхта. И по
кладали передъ нами листъ дяди нашого 
Александра короля его милости, въ кото-
рымъ пишетъ, ижь великій князь Витовтъ, 
дѣду ихъ Вдизнѣю подводъ и ни корму 
и ни которыхъ подачокъ давати, никакое 
службы служити не велѣлъ, который же 
слово отъ слова въ сесь нашъ листъ. въ-
писати есьмо казали и такъ се въ собѣ 
маетъ: 

Александръ, Божею милостью великій 
князь Литовскій, русскій, жомойдскій и 
инныхъ, Маршалкови нашому a намѣстни-
ку Слонимскому дану Литавору Хребто-
вичу. Били намъ чоломъ нашіи люди Сло-
нимцы Перволоцкіе — Тиня Костюковичъ 
съ братіею своею, а Семенъ Даниловичъ 
съ братіею, аВронъ Даниловичъ събратіею, 
а Тедоръ Василевичъ Сквира съ братіею 
и покладали передъ нами листъ великого 
князя Витовта и отца нашого короля его 
милости, о тожъ дей великій князъ Витовтъ 
допустилъ дѣду ихъ Сквиру ближнего под
водъ, ни корму, ни которыхъ подачокъ да
вати, для т'огожъ то домъ ихъ на дорогѣ, 
коли великій князь Витовтъ, по дворамъ 
ѣздывалъ и въ дому ихъ стоивалъ, а по-
томъ отецъ нашъ король, ихъ милостъ от-
цомъ ихъ листъ свой по томужъ и въ дому 
ихъ стоивалъ, а они подънимаючи станціи 
его, ино и намъ се пригодитъ коли въ дому 
ЕХЪ стоивати, дали есьмо его милости нашъ 

листъ подлугъ листовъ нашого великого 
князя Витовта и отца нашого короля его 
милости: подводъ имъ не надобъ давати, 
ани корму, ани ту тое подачки и никакой 
службы имъ не служити, нехай будетъ такъ, 
якъ было за великого князя Витовта и 
Зыгмунта и за отца нашого короля его 
милости, бо мы старины не рухуемъ, а 
новины не уводимъ. . Писанъ у Вильни, 
іюля второго, индыкта дванацатого *). 

Приказъ маршалку нашому намѣстнику 
Слонимскому пану Литавору Хрептовичу. 
Ижь били намъ чоломъ, абыхъ мы и те-
перъ въ службу ниякую приворочати не 
казали, ино мы съ паны радными нашими 
ихъ милостію намовившисе, ижь тотъ на 
шляхецтво имъ служить и у службу ни 
якою, абы не были проворочани, тотъ есьмо 
листъ короля его милости Александра при 
моцы зоставили и приказуемъ вамъ, абыс-
те ихъ и братіи ихъ ниякой ку службѣ 
не примушали и ни которее трудности для 
того имъ не чинили, але осады былисте 
бы ихъ и братьевъ ихъ не платить, яко 
вольныхъ людей, заховуючи се въ томъ 
подлугъ уставы волончѣ, a водлѣ его ро-
сказаньяи листу нашого. Писанъ въ Виль-
нѣ, лѣта отъ нароженья тысеча пятьсотъ 
шестдесятого, мѣсеца Іюля шостого дня. 

U którego to przywileju p dpis ręki nay-
iaśnieyszego króla iego mości у imści pana 
marszałka wielkiego w. x. Lit. tymi słowy: 
Sigismundus August, rex. тр.; Bustaffi 
marszałek pisarz. Który to przywiley za 
podaniem onego przez osobę wyż mianowa
ną ze wszystką w nim wyrażoną rzeczą, 
iest do xiąg urzędowych przyięty у wpisany. 

*) Года 1494. 

11 
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1561 r, 

И з ъ в н и і в , содержащей в ъ с с б * с о б р а н і с прппплсг іп п р с с е р и п ю п ъ , д а п в ы х ъ городу 
ГороднЬ. с ъ 1496 п о 1917 г., стран. 36. 

15. Яривилегія короля Сигисмунда Августа, Городненскинъ иѣщанаиъ, увольняющая 
ихъ отъ толокъ и чиншу. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ Августъ, 
вслѣдствіе новаго размежеванія земель въ в. кн. 
Литовскомъ, предписываетъ Городненскимъ мѣ-
щавамъ: вмѣсто толокъ вносить плату по 12 гро
шей съ уволоки и платить чиншъ; починять мостъ 

Zygmunt August, Bożą miłością król pol
ski, etc. 

Oznaymuiemy tym listem naszym, komu 
to będzie potrzeba wiedzieć, albo czuć, sły
szeć, iż co z nowey pomiary, która się z 
woli naszey w włościach у dworach у mia
stach naszych wielkiego xiestwa Litewskie
go stała, udzielaliśmy ustawę na miasta na
sze, aby mieszczanie czynsz z włok miey
skich pewny, ku temu za tłoki roczne z 
tych że włok po dwanaście groszy у od pla
ców albo ogrodów swych mieyskich pręto
we też do skarbu naszego dawali każdego 
roku, to tak, iż tego czasu ziemie miasta 
Grodzieńskiego na włoki rozdzielone, a pla
ce też mieyskie, gdzie domami swemi mie
szczanie siedzą y k temu ogrody, które przy 
domach swych w mieście Grodzieńskim ma
ią, z rozkazania też naszego prętowane we
dług ustawy naszey, sprawca pożytków w 
zamkach, dworach naszych wielkiego xie
stwa Litewskiego, dzierżawca Kniszyriski у 
Zabielski pan Piotr Falczewski, iako płat 
za tłoki z każdey włoki po dwanaście gro
szy na rok przy czynszu у innym naszym 
włocznym, także też у płat z prętów na 

на Нѣманѣ. Что касается повинностей такъ на-
зываемыхъ прутовыхъ, то отъ таковнхъ король 
освобождаетъ мѣщанъ на основанін привилегіЙ 
своихъ предшественниковъ. 

nich stanowić chciał. О czym przyjeżdżali 
do nas burmistrz Symon Granda, Stefan 
Mitkiewicz — rayca, Andrzey Stanisławo-
wicz—pisarz mieyski, Jan Janikowski, Mi-
kołay Kwenicki, Hermołas Dobrowicz, sami 
od siebie у od inszych wszystkich mieszczan 
Grodzieńskich, у pokładali przed nami przy
wiley ś. p. króla Zygmunta oyca naszego, 

1 którym iego mość przywiley brata swego 
króla Aleksandra, stryia naszego, potwier
dzić raczył, czym ufundowane iest prawo 
niemieckie temu miastu, у w tym przywi
leiu iawno opisano iest, iż mieszczanie Gro
dzieńscy od tłok są uwolnieni, у bili nam 
czołem, abychmy ich według onego przy
wileiu w zwysz mienionego zachowali, a od 
płacenia z każdey włoki po dwanaście gro
szy za tłoki ich wyzwolili, a k temu od pla
ców swych у ogrodów, które przy domach 
swoich maią, iż bychmy żadnego płatu prę^ 
towego na nich brać nie kazali, ale posta-
remu, iako do tego czasu bywało, w tym 
zostawili. Przeto my, on przywiley oyca na
szego ogłądawszy, bacząc taką wolność od 
tłok mianowicie temu miastu у prawo nie
mieckie nadaną, w tym czyniąc łaskę na-
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szą za ich czołobiciem, od płacenia tłok 
w tym według ustawy naszey nowey zkaż-
dey włoki po dwanaście groszy w rok przy 
czynszu za tłoki włóczne dawać do skarbu 
naszego płacić mieli, iżeśmy wyzwolili tym 
naszym listem, wyzwalamy у wolnemi czy-
niemy na wieczne czasy; także też у do 
tego czasu od placów, ogrodów swych, któ
re przy domach swoich maią w mieście 
Grodzieńskim, a płatu z tego nie dawali, 
tedy у teraz ich też od takiego płatu, któ
ry prętowym nazywaią, wolnemi ich dzia
łamy, у nie będą oni za tłoki tak od pla
ców swych mieyskich, gdzie domami swe-
mi siedzą, iako у od ogrodów w mieście 
przy domach swych żadnego płatu у czyn
szu do skarbu naszego dawać na wieczne 

czasy; chyba około mostu Grodzieńskiego, 
który iest na rzece Niemnie dawne powin
ności działać у spełnić maią y bedą po
winni, co do tego czasu pełniwali. Y na 
tochmy im, poddanym naszym mieszczanom 
Grodzieńskim, dać kazali ten list nasz z 
naszą pieczęcią. Pisań w Wilnie, lata Bo
żego narodzenia 1561, miesiąca Marca 28 
dnia.—Sigismundus Augustus rex. 

U tego przywileiu na pargaminie pisane
go podpis ręki jego królewskiey. mości po 
łacinie: Sigismundus Augustus rex. Pie
częć* wielka wielkiego xiestwa Litewskiego 
na sznurze zawieszona z podpisem ręki ta
kim: Eustaphiey marszałek у pisarz. Przy
wiley ruski. 

1562 r. 

Нзть ю н ж е книги, етр. 38. 

16. Привмегія короля Сигисмунда Августа на отведеиіе городу Городиѣ земли за 
Нѣманомъ ндвухъ съ половиною уволокъ сѣножатн. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ Августъ 
вслѣдствіе просьбы Городненскихъ мѣщанъ отда-
етъ имъ въ пользованіе двѣ съ половиною уволоки 
сѣнокоса и присоединяетъ къ городу за-нѣманскую 
часть съ моргами и селитьбами. Повинности за это 

постановляетъ слѣдующія: чиншу 40 гр. съ уво
локи; подводной повинности по 3 гр.; колядной 
на ксендза по V 2 гроша и бирчей на войта по V* 
гроша. 

Zygmunt August, Bożą miłością, król 
polski, etc. 

Oznaymiuemy tym listem naszym, iż co 
za rozkazaniem naszym z nowey pomiary 
у postanowienia w starostwie Grodzieńskim, 
niedaleko miasta za rzeką Niemnem posta
nowiwszy у wymierzywszy nowe sielidby na 
ogrody, ten grunt ku miastu Grodzieńskie

mu mieszczanom tamecznym przydano, a 
osobliwie przez sprawcę pomiary tameczney 
naznaczono у zawiedziono. K u temu też 
miastu Grodzieńskiemu dla paszni koni pod
wodnych pół trzeciey włoki sianożęci, leżą
cych pod miastem Grodzieńskim między 
polmi naszey paszni wyżey rzeki Horodnicy, 
których siedlib, morgów у sianożęci gra-
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шее dostatecznie w regestrach sprawców 
tameezney pomiary opisane są. T nadto co 
postanowiono z każdey włoki mieyskiey we
dług ustawy na każdy rok do skarbu na
szego płacić czynszu po czterdziestu groszy* 
a na podwody po trzy grosze, a plebanowi 
kołendnego po pół groszku a wóytowi przy 
oddawaniu płatów biernego także po pół 
grosza. Y że wóyt, burmistrze, rada bili 
nam czołem, abychmy im dali na to nasz 
list у potwierdzili to im listem naszym; a 
tak my, z łaski naszey hospodarskiey, na 
czołobicie ich czyniąc, na to daiemy im 
ten nasz. list у to im potwierdzamy wszy
stko naszym listem na wieczność. Maią mie
szczanie Grodzieńscy one siedliby у morgi 
za rzeką Niemnem ku miastu Grodzień
skiemu dzierżeć, używać, domami swymi, 
kto z nich zechce, tam się sadzić у budo
wać у one pół trzeciey włoki sianożęci na 
wypust mieyski у dla paszni koni podwod
nych ku tamecznemu miastu na płacie w 
ustawie opisanym dzierżeć, a z gruntu miey-
skiego według ustawy naszey nie boisz, ani 
mniey, tylko po czterdziestu groszy na każ
dy rok, a podwodnych tylko po trzy grosze 
płacić, a plebanowi tamecznemu po pół 
groszku kołendnego, a wóytowi tamecznemu 
przy wybieraniu płatów także po pół grosz

ku dawać oni maią; a nadto z włok ich 
mieyskich więcey płatu podwyższać nie ma*-
ią у postanawiać у włok ich mieyskich у 
po polach naszych mieyskich w powiecie 
Grodzieńskim znowu przez to pomierzać у 
ich samych z tych pol у gruntów, na któ
rych teraz domami, siołmi pobudowali się, 
ruszać у przenosić у trudności żadnych im 
kazać dla tego czynić nie mamy, ale ow
szem w tym iako wszystko w Uście tym 
naszym pomieniono у opisano, oni maią być 
zachowani wiecznie y nieporuszonie. A co 
się tycze strycharzów, mielników, mularzów, 
te w przysądzie zamkowym być maią do 
inszego postanowienia у nauki naszey. J a 
koż na twierdzę tego у pieczęć naszą ka-
zalichmy przywiesić do tego naszego listu. 
Pisań w Wilnie, lata Bożego narodzenia 
1562, miesiąca Marca 3 dnia. Sigismun
dus Augustus rex. Ostaphey Wołowicz— 
marszałek dworny, podskarbi ziemski. 

U tego przywileju, na pargaminie pisa
nego po rusku, podpis ręki ikmei temi sło
wy: Sigismundus Augustus rex, у pieczęć 
w. x. Lit. iest zawieszona mnieysza, a ni
żey podpis ręki imci pana Wołowicza temi 
słowy: Ostaphiey Wołowicz — marszałek 
dworny, podskarbi ziemski. 
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1576 r. 

И з ъ той ж е книги, стр. 40. 

1 7 . Приввлегія короля СТСФЯНІІ Баторія, подтверждающая пожаловапія двухъ его 
предшественниковъ городу Городнѣ. 

Въ этой привилегіи король Стефанъ Баторін 
подтверждаем городу Городну привилегіп сво-
ихъ предшественннковъ Александра и Сигизмунда 
I. Они напечатаны подъ Л» 1 и .V 3. Подтзержде-
ніе сдѣлано въ Торуни въ нрисутствіи сенато-

W iinie Pańskie, amen. 
Na wieczną rzeczy pamiątkę! Królów у 

xiążąt cnota na wieczne czasy obiaśnia się 
y pozaleeona bardziey a bardziey się stawa, 
gdy swym poddanym pożytków radzą у 
upatruią iak naylepiey у gdy ich w spra
wiedliwości rządzą, pokóy im nie tylko ze
wnątrz, ale у wewnątrz yuspokoienie spra-
wuią у w prawach ich bronią ich y zacho-
wywaią у ręką zatrzymywaią. A żeby tako
wych królów у xiążąt chwała у cnota po 
potomnym zostawała oświadczona, zwykli 
to rzeczy, które poddanym swoim dla ich 
dobrych zasług podściwości у pożytki, albo 
przywileie у uwolnienia, iakowe pozwalaią 
xiąg pisaniem im у potomkom ich pamięci 
zalecać, gdyż albowiem w rzeczach ludz
kich niemasz nic stałego у wiecznego, ale 
wszystkie rzeczy śliskie y przemiiaiące, mą
drą radą wynaleziono, aby te trzeczy do xiąg 
wpisywano, które do długiey potomności 
pamięci iść maią. Aby błąd zapamiętania 
sprawnym rzeczom pod czasem będącym za
pamiętania nie przyniósł у szkody, dla te-
gosmy Stephan — z łaski Bożey król pol
ski, wielkie xiąże Litewskie, Ruskie, pru-

ровъ—Ходкевича, Воловича, Дорогостайскаго, Гор
ностая, Войны и писарей в. кн. Литовскаго Яно
вича и Ясенскаго. Привилегія эта написана на 
пергаменѣ. 

skie, Mazowieckie, Żmoydzkie, Inflandskie 
etc. у też xiąźe Siedmigrodzkie, oznaymu-
iemy opiewaniem ninieyszego wszem wo
bec у szszególnym przytomnym y napo-
tym będącym, którzy wiadomość tego mieć 
będą: iż pokazano przed nami, przez oso
by obecnie będące, sławetnych wóyta bur
mistrzów y radziec samych у wszelkiego 
pospólstwa miasta naszego Grodzieńskiego 
imionmi, list potwierdzenia pargaminowy 
albo przywiley pod tytułem oświeconego xią-
żęcia Zygmunta I—z łaski Bożey w. x. Lit., 
Ruskiego у Żmóydzkiego pana у dziedzica, 
szczodrobliwie у darmo pozwolone w sobie 
zamykaiący, we wszystkim zdrowy, cały, 
nie naruszony у nie zepsowany у nie ma-
iący żadney noty podejrzenia, у proszono 
nas od nich, abyśmy ten że list authenty-
czny przed nami pokazany у wyłożony, z 
osobliwey łaski naszey, wiadomości у po
wagi królewskiey stwierdzić, umocnić у za 
chwalny mieć raczyli, którego to listu opie
wanie od słowa do słowa następnie y iest 
takowe: 

W imie Pańskie, amen. 
Aby błąd zapamiętania rzeczom sprawio-
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пут, pod czasem się toczącym, nie przy
niósł szkody, dowcipna wynalazła potrzeba, 
aby literami wyrażona, wspominana bywała 
у świadków wiary godnych świadectwem 
potwierdzona była; dla wieczney tedy pa
miątki nas My Zygmunt, z łaski Bożey 
wielkie xiąże Litewskie, Ruskie yŻmoydz-
kie, pan у dziedzic, oznaymuiemy opie
waniem ninieyszego, komu należy wszem 
wobec przytomnym у potym będącym, któ
rzy tego wiadomość mieć będą: Iż stano-
wiwszy się oblicznie przed nami у radą na
szą mieszczanie Grodzieńscy, wóyt, burmistrz 
у rayce, swym у wszystkiego pospólstwa 
Grodzieńskiego imionami, pewny przywiley 
pod tytułem у pieczęcią oświeconego xiążę-
cia y pana Alexandra—z łaski Beżey wielkie
go xiążęcia Litewskiego, Ruskiego, Żmoydz-
kiego etc. pana у dziedzica, prawa, wol
ności у insze wyzwolenia w sobie zamyka
jący, miastu dany у pozwolony, proszący, 
abychmy przerzeczony przywiley im potwier
dzić, stwierdzić, zmocnić у za chwalny mieć 
raczyli, którego przywileiu opiewanie w te 
słowa brzmi: 

W imie Pańskie, amen. Trawi wszelką 
rzecz starożytność, ieśli sprawy ludzkie у 
to co z przyrodzenia swego koniec ma, 
listem uwiecznione у naznaczeniem świad
ków do potomnych czasów wieczności w 
pamięć podano nie będzie; dla wieczney 
tedy naszey pamiątki My Alexander—z ła
ski Bożey wielkie xiąże Litewskie, Ruskie 
yŻmudzkie etc. pan у dziedzic, oznaymu
iemy słowy ninieyszemi, komu należy wszel
kim wobec przytomnym y na potym będą
cym, którzy o tym wiadomość mieć będą: 
Iz my pomnożenia rzeczy pospolitey ustaw-
nie pragnąc, у chcąc, aby kondycya miasta 
naszego Grodzieńskiego była lepsza, у żeby 
ludzie w nim mieszkający, porządkiem do
brym у słusznym w swych dobrach stawali 

się bogatszemi, one z prawa ruskiego albo 
Litewskiego у któregokolwiek pierwey trzy
manego, na prawo niemieckie, magdebur
skim przezwane, przenaszamy, które wie
cznemi czasy ma trwać według swego zu
pełnego у całego kształtu, oddalaiąć ztam-
tąd wszelkie prawa pierwiey trzymane, spo
soby у zwyczaie wszelkie wobec, któreby te 
iste prawo theutońskie, magdeburskie, mie
li mieszać. Na które w prawdzie prawo 
magdeburskie w przerzeczonym mieście wóy-
towstwo z nowego postanawiamy у niniey-
szym ubogacymy, odkładaiąc na nie trzy 
karczmy od wszelkiego podatku naszego 
wolne у też młyn na rzece Niemnie wolnie 
pozwalamy budować, y tam, z potrzeby każ
demu, bez przenagabania żadnego, jakiekol
wiek zboże mleć y z niego czynsze у po
żytki wszelkie wobec у każde ponosić, z trze
cim groszem przychodzącym ze wszelkich 
czynszów, prowentów, darowizn, sądów, win 
prawnych, przychodów, których kolwiekiako 
też w Wilnie przez antecessory nasze iest 
ufundowane у postanowione, y po innych 
miastach tym prawem ubogaconych. Chce
my tedy, aby wszyscy wobec у każdy zosob-
na miasta przerzeczonego Grodzieńskiego 
obywatele gdziekolwiek leżący prawem mia
nowanym magdeburskim szczycili się у we
selili y iemu we wszystkim posłuszni byli, 
to iest, tak ludzie za Niemnem mieszkaiący, 
iako też у insi z drugiey strony posadzeni, 
których Podolanami zowią, у insi, którzy 
kolwiek we dworach panów mieszkaią, albo 
kędy kolwiek w okolicy przebywała (iakoch-
my przyrzekli) chcemy, aby temuż prawu 
magdeburskiemu we wszystkich artykułach 
у punktach byli posłusznemu Wyimuiemy 
też obywatele wszystkie przed miastem od 
pod wód naszych wobec wszelkich, które 
zwykli byli, obowiązuiąc ich na każdy (mia
sto tych podwód) rok do czynszu pięćdzie-



siąt kop na każdy rok bez odpuszczenia 
płacenia, wyiąwszy wszelkie naszą potrzebę 
ziemską, gdzie podwody dać będą powinni, 
obaczywszy iednak w podwody potrzebuią-
cego list sygnetem naszym zapieczętowany. 
Mianowano też przerzeczonego miasta oby
watele Podolany uwalniamy od dróg, które 
zwykli czynić w listach у innych rzeczach, 
które dla potrzeby zamkowey zwyczayne były 
przenoszenia od inszey służby, któremy się 
iuż przy bytności naszey Padolanie służyli, 
ich nie uwolniaiąc, to iest: że maią pocho
dniami, gdy bychmy na łów szli, albo się 
wracali służyć, у konie wałaszone у psy 
myśliwie dla łów wieść у osobę naszą 
wszegdy w nocy strzegąc czuć, to dziś po 
nich y na potym mieć chcemy. Czyniemy 
nawet wszelkich obywatelów przerzeczonego 
miasta od służby naszey roczney, którą 
tłokmi zowią, gruntownie uwolnionych, po
zwalamy nadto nawet miastu temu trzykroć 
przez rok każdy iarmarki mieć, według po
żytku ich у według zwyczaiu, odprawować: 
pierwszy na dzień święta Znalezienia Krzy
ża ś., drugi na święto ś. Jędržeia, a każdy 
z nich ma trwać przez tydzień, oprócz któ
rych iannarków żaden z kupców przychod-
nich у innych bez tych że starszych mie
szczan Grodzieńskich konsensu przedawać 
у kupować nie może. Troczan iednak у 
Wilnian od tego wyimuiąc, gdyż to im od 
antecessorów naszych osobliwie pozwolono. 
Daiemy im też у pozwalamy zbudować ka
mienicę, albo ważnicę y na pożytek swego 
wóyta obrócić, tamże komorę, drugą dla 
wosku rospuszczania wystawić у wosk rozpu-
sczony znakiem ich naznaczyć y z niego pożyt
ki у zyski zbierać. Chcem nadto, ażeby żaden 
z przychodniów albo obcych kupćow, albo 
przekupniów iakich kolwiek mniey trzech 
kamieni wosku w iednym podaniu sprawo
wać nie mógł. Daiemy nadto starszym mia

sta tego wszelkie у szczególne mieysca pró
żne w mieście gzież kolwiek na osadzenie 
ludzi у pomnożenie obywatelów, to iest: 
mieysca puste, żydowskie y, ieżeli potrzeba 
będzie, za rzeką Niemnem tych że też oby-
telów pozwalamy w czynsu stanowić we
dług starych radnych, albo burmistrzom 
albo wóyta woli у upodobania. A sami prze
rzeczeni obywatele Grodzieńscy ku Kowno-
wi przez Niemen idący żadnemu z nich 
płacić myta, ani na Neeie rzece, ku Prus-
som idąc, przerzeczone myto у cło płacić 
nie będą powinni. Daiemy też wszystkim 
obywatelom miasta przerzeczonego część łą
ki od miasta aż do mieysca, gdzie złoczyń
ców karzą, to iest: do szybienicy y z ied
ney części aż do placu naszego, to iest, 
gumna, na którey dobytek swóy у bydło 
ze wszelką będą mogli paść wolnością. Bę
dą też mogli dla pożytku wóytowskiego spoi
ną wystawić łaźnię, gdzie się nadarzy miey-
sce sposobnieysze. Wystawią nawet ratusz 
na mieyscu godnieyszym, pod którym iatki 
iakie albo komorę do postrzygania sukna 
wygotować у mieć im nie broniemy. Będą 
też mieć na ratuszu miarę zboż, to iest: 
beczkę ratuszną у miarę miodu, to iest: 
miednicę. Wyimuiemy ie też wyzwalamy 
yna wieki uwalniamy tenorem ninieyszego 
wszelkich obywatelów miasta przerzeczonego 

I od sądów jurysdykcyi у mocy wszelkich woie-
wodów, kasztelanów, starostów, sędziów, pod-
sędków у ich namiestników у drugich urzę
dników xiestwa naszego, także przed niemi 
albo ich którym w sprawach tak wielkich, 
iako małych zapozwany albo wezwany by-
naymniey nie będą odpowiadać, lecz wóyt 
albo rayce, ieśli w czyn komu mniey się 
będą zdać sprawiedliwi, przed nami zapo-
zwani maią się stanowić, których iednak 
tymże prawem magdeburskim sądzić bę
dziemy powinni, większe iednak prawo nad 
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•prawa mianowane nam zostawuiąc. Na cze
go wszystkiego oświadczenie у wiadomszą 
twierdzę pieczęć nasza przy ninieyszym iest 
przywieszona. Działo się y dalichmy w Ber-
sztach w poniedziałek, w sam dzień ś. Benedy
kta, roku Pańskiego 1496, przy bytności tam
że wielebnych pana Woyciecha—w Chrystu
sie xiedza biskupa Wileńskiego, Mikołaia 
Radziwiłowica—woiewody Wileńskiego у w. 
xiestwa kanclerza, Mikołaia—starosty Biel
skiego у wielkiego xiestwa strakczaszego, 
Mikołaia Blinicza— margrabi, przez ręce 
mistrza Erasma, na ten czas pisarza nasze
go, który ninieysze rzeczy miał w porucze-
niu. My tedy proźbom przerzeczonych mie
szczan у poddanych naszych у obywatelów 
Grodzieńskich, we wszystkich ich punktach 
zamknieniach, członkach y kondycyach, do
browolnie się przychylaiąc im przerzeczony 
przywiley у prawa wolności у uwolnienia, w 
przerzeconym przywileiu zamknione, uradzi-
lichmy potwierdzić, ugruntować, za chwalne 
mieć, iakoż ninieyszym potwierdzamy, grun-
tuiemy, za chwalne mamy у pochwalamy 
nakazując, aby one moc ustawney twierdzy 
trzymały, opiewaniem ninieyszego srzodku-
iącym na wieki, na który rzeczy świade
ctwo у wiadomszą twierdzę pieczęć nasza 
do ninieyszego iest przyciśnona. Działo się 
у dalichmy w Grodnie, w poniedziałek, w 
wigilią poczęcia Panny Maryi, roku od na
rodzenia Pańskiego 1606, przy obecności 
tam że iaśnie wielebnego w Chrystusie oyca 
у Pana Woyciecha—biskupa Wileńskiego у 
wielmożnych a urodzonych xiążęcia Alexan
dra Jurgiewicza z Olszan—kastelana Wi
leńskiego, Mikołaia Mikołaiewicza Radziwi
łowicza—woiewody Trockiego, Jana z Za-
brzezia—naywyższego wielkiego xiestwa mar
szałka у starosty Grodzieńskiego, Stanisława 
Janowicza—kasztelana Trockiego у starosty 
Źmoydzkiego, у Jana Sapiehy—margrabi у 

sekretarza naszego naywyższego, starosty 
Brasławskiego у Żyzmorskiego, przez ręce 
Piotra Opalińskiego—pisarza naszego; który 
ninieysze rzeczy miał w poruczeniu. 

My tedy Stephan król, przerzeczonym proź
bom mianowanych mieszczan у poddanych na
szych przerzeczonego miasta naszego Gro
dzieńskiego dobrowolnie się przychylaiąc у 
łaskę naszą królewską im pokazać chcąc, list 
wzwyż pomieniony у wszelkie w nim zamknio
ne rzeczy, wszelkie wobec powagą naszą kró
lewską we wszystkich tego punktach, listu 
zamknieniach, kondycyach, członkach pra
wa magdeburskiego zwyczaiu у zachowa
niu, przełożeńtswach, uwolnieniach, dani
nach, rozumialichmy go schwalić, stwier
dzić, za wdzięczny mieć у zmocnić, iakoż 
ninieyszym zchwalamy, stwierdzamy, za 
wdzięczny mamy zmocniamy, iakiego zwy
czaiu są у trzymania ninieyszego opiewa
niem środkuiącym nakazuiąc, aby у sam у 
wszelkie wobec у szczególne rzeczy w nim 
zamknione у ich zwyczay moc у twierdzę 
poważnego у wiecznego umocnienia trzyma
ły, istotą ninieyszego śrzodkuiącą, iednak 
że zachowując prawo nasze królewskie wsze-
gdy wcale. Na którey rzeczy świadectwo у 
wiadomszą twierdzę pieczęć nasza pod ni
nieyszym iest zawieszona. Działo się у da
lichmy w Toruniu, na seymie koronnym 
walnym, dnia 5 Listopada, roku od Chry
stusa narodzonego 1576, przy bytności ia
śnie wielebnych, oświeconych, wielmożnych, 
у urodzonych tak duchownych, iako у świec
kich królestwa polskiego у wielkiego xiestwa 
Litewskiego senatorów, a mianowicie w. x. 
Lit. wielmożnych rad: Jana Chodkiewicza— 
kasztelana Wileńskiego, starosty Źmoydzkie
go x. marszałka naywyższego, rządcy у het
mana ziemi Inflandzkiey, starosty Kowień
skiego, dzierżawcy Telszewskiego; Eustache
go Wotowicza—Kasztelana Trockiege, w. 
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x. Lit. podkanclerzego, starosty Brzeskiego у 
Kobryńskiego; Mikołaia Dorogostayskiego— 

« woiewody Potockiego, starosty Wołkowyskie-
go, dzierżawcy Szereszewskiego у Wileń
skiego, eiwuna Serdyńskiego y Beysagol-
skiego; Gabryela Hornostaia — woiewody 
Brzeskiego, starosty Mińskiego, dzierżawcy 
Kamienieckiego; Jana Hlebowicza—kaszte
lana Mińskiego, dzierżawcy Onixicenskiego 
у Radoszkowskiego; Wawrzyńca Woyny— 
podskarbiego ziemskiego у pisarza w. x. 
Lit. starosty Pińskiego, dzierżawcy Olitskie-
go у Kwastowskiego; ypisarzów w wielkim 

xiestwie Litewskim: Jędrzeia Janowicza у 
Mikołaia Jasieńskiego у dzierżawcy Lubas-
nowskiego, у inszych sekretarzów у pi-
sarzów wiele. Stephan król; Maciey Sawic
ki—kasztelan Podlaski w. x. Lit. pisarz. 

U którego to przywileiu pargaminowego, 
dawnemi literami łacińskiemi pisanego, iest 
podpis królewski z prawey strony w te sło
wa: Stephanus rex; y relacya z lewey stro
ny w te słowa: Mathias Sawicki — castel-
lanus Podlachiae. Pieczęć mnieysza w. x. Lit. 
wwosku żółtym na snurze iedwabnym czer
wonym. 

1576 r. 

И з ъ той ate к п п г о , стр . 46. 

18. Привмегія короля СтеФана на право открыть складъ соло въ городѣ Городиѣ. 

Въ этой привнлегін король Стефанъ Баторій 
разрѣшаетъ г. Городнѣ открыть у себя соляной 
складъ для крупншой соли, привозимой пзъ Гдан-

Stephan, z łaski Bożey król polski, etc. 
Oznaymuiemy tym listem naszym. Powie

dzieli przed nami wóyt, burmistrze y'wszy
scy mieszczanie miasta naszego Grodzień
skiego, iż z dawnych czasów ieszcze za pa
nowania królów ich mościów у wielkich xią-
żąt Litewskich, przodków naszych, zacho
wało się to: iż sol krapiasta, która rzeką 
Niemnem wodą у suchym lądem przez kup
ców, targowców naszych hospodarskich, xią-
żęcych, pańskich—duchownych у świeckich, 
ze Gdańska, z Królewca, na komorze Ko~ 
wieńskiey odmycona y z Kowna wicinami 
rzeką Niemnem у suchym lądem, nieskła-

ска и Еоролевца Нѣманомъ исухопутьемъ и опла
ченной пошлинами въ Ковнѣ; изъ Городны про
давать по другимъ мѣстамъ. 

daiąc oney w inszych miastach, tylko do 
Grodna prowadzona у każdemu wolna prze-
dawana bywała, у iuż daley Grodna ku 
górze rzeką Niemnem у suchym lądem ku 
Podlasiu nigdy prowadzona nie bywała; у 
bili nam czołem, abychmy z łaski naszey 
hospodarskiey przy takowym porządnym skła
daniu solnym, który z dawnych czasów w 
mieście Grodzieńskim bywał, ich zostawili 
у listem naszym hospodarsłdm to im zmo-
cnić rozkazali. A tak my hospodar naczo-
łobicie tych poddanych naszych, mieszczan 
Grodzieńskich, łaskę naszą hospodarską czy
niący, a k temu postrzegając tego, aby za 

12 
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nieporządnym soli prowadzeniem у składa
niem iey, poddani nasi, mieszczanie Gro
dzieńscy, ku ubóstwu у zniszczeniu nieprzy-
szb', ten skład solny, który zdawna zwy
kły w mieście Grodzieńskim bywał zacho
wywany, listem naszym temu miastu na
szemu Grodzieńskiemu у poddanym naszym, 
tamecznym mieszczanom Grodzieńskim, po
twierdzamy, tak, iż gdy którzy kupcy nasi 
hospodarscy у mieszczanie onego miasta 
Grodzieńskiego, sól z Królewca z Kowna 
na wicinach rzeką Niemnem, albo suchym 
lądem do Grodna powiozą, tedy oną w Grod

nie składać, odtąd takową każdemu prze-
dawać maią, zachowywaiąc się po temu, 
iako się około soli takowey do tych czasów 
wonym mieście zachowywało. Y na to da
lichmy poddanym naszym, mieszczanom 
Grodzieńskim, ten nasz list znasza pieczę
cią. Pisań w Toruniu, roku Bożego naro
dzenia 1576, miesiąca Nowembra 30 dnia. 
Stephanus rex. 

U którego przywileiu ruskiego, na papie
rze napisanego, przyciśniona pieczęć mniey-
sza w. x. Lit. 

1576 r. 

И з ъ той ж е книги , стр, 48. 

19. Привилегия короля СіеФана, освобождающая Городненсішиъ іѣщанаиъ отъ 
пошлинъ за солодовню и пивоваренные заводы. 

Въ этой привилегии король Стефанъ Баторій 
освобождаеть Городненскія солодовни и пивова
ренные заводы отъ пошлинъ, назначенныхъ коро-

лемъ Спгизмундоиъ Августомъ по случаю бывшей 
въ его время Московской войны. 

Stephan, Bożą łaską król polski, etc. 
Oznaymuiemy tym listem naszym. Powia

dali przed nami wóyt, burmistrze у wszyscy 
mieszczanie miasta naszego Grodzieńskiego, 
iż pierwiey zaś. p. Zygmunt August, przo
dek nasz, wiodąc woynę z kniaziem wiel
kim Moskiewskim, dla poratowania skarbu 
w. x. Lit. postanowić był rozkazać raczył 
w mieście Grodzieńskim nad prawo у wol
ność, od przodków naszych onemu miastu 
nadanych, słodownie у browary ustanowić, 
z których pewna summa na każdy rok w 
skarb nasz ziemski w. x. Lit. z wielkim 

obciążeniem tych poddanych naszych, mie
szczan Grodzieńskich, dawana bywała, dla 
czego oni ku wielkiemu ubóstwu у zniszcze
niu przyszli; takoż po zeyściu z tego świata 
ś. p. króla imci Zygmunta Augusta, ieszcze 
do szczęśliwego panowania naszego, ci mie
szczanie Grodzieńscy, dla ubóstwa у zni
szczenia swego, ichmościów panów rad na
szych w. x. Lit. prosili, aby ichmć wzgłę-
dnąwszy w prawa ich, od królów ich mo-
ściów, ś. p. przodków naszych im nadane, 
one słodownie у browary nowo w tym mie
ście postanowione złożyli, gdzie ichmość pa-
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nowie radni nasi у podskarbi ziemski w. x. 
Lit., dzierżawca Markowski, Madelski, Us-
polski у Pieniański, pan Mikołay Narusze
wicz, z płacenia słodowień у browarów ich 
wyzwolili, odkładaiąc to do szczęśliwego 
przyiazdu naszego hospodarskiego. A tak 
mieszczanie Grodzieńscy przywiley ś. p. Zyg
munta, przodka naszego, ze wszystkiemi 
wolnościami у pożytkami, tak iako у inszym 
miastom uprzywileiowanym iest nadano, 
przed nami pokładali, biiąc nam czołem, 
abychmy te obciążliwości, które były nowo 
w onym mieście Grodzieńskim nad wolność 
ich włożone, z nich złożyli у wolnemi ich 
od tego udziałali, iżby oni w onym mieście 
Grodzieńskim sami słody robili у browary 
wolne mieli, przykładem inszych miast 
uprzywileiowanych używali. Z którego przy-

" wileiu iego mość hospodar wyrozumiawszy 
wszelkie wolności у pożytki wespołek z pra
wem magdeburskim ku temu miastu Gro
dzieńskiemu;, iż są nadane, przy tych że 
wolnościach ich zachowuiemy у od płacenia 
słodowień у browarów wolnemi ich czynie-
my. Maią poddani nasi, mieszczanie Gro

dzieńscy, przykładem innych miast naszych 
hospodarskich, prawa magdeburskiego uprzy
wileiowanych wolności używanych, zażywać, 
słodownie, browary w domach swoich mieć 
y na pożytek swóy obracać. Jakoż podskar
biemu ziemskiemu w. x. Lit. у pisarzu na
szemu, staroście Pińskiemu, dzierżawcy ОШ-
skiemu у Kwasowskiemu, panu Łaurynowi 
Wojnie y na potym będącym podskarbim 
ziemskim w. x. Lit. przykazuiemy, ażeby
ście płaty z słodowień у browarów z mie
szczan Grodzieńskich nie pragnęli у o tym 
im żadney trudności nie zadawali, sprawu-
iąc się według praw temu miastu nada
nych. Na co daliśmy poddanym naszym, 
mieszczanom Grodzieńskim, ten nasz list 
z podpisem własney ręki naszey hospodar-
skiey, do którego у pieczęć naszą przyło
żyć rozkazaliśmy. Pisań w Toruniu, roku 

I Bożego narodzenia 1576, miesiąca Listopa
da 30 dnia. 

Ten przywiley pisań po rusku na papie
rze у pieczęć mała w. x. Lit. przyciśniona, 
a podpis ręki króla iego mości: Stephanus 

i. rex. 

1579 г. 

И з ъ той а;с кпиги , етр. 49. 

20. Привилегія короля СтеФана, подтверждающая право Городенскпхъ мѣщанъ вмѣть 
мельницу на рѣкѣВѣианѣ, 

Вслѣдствіе ходатайства Городненскихъ мѣщанъ 
о разрѣшеніи имъ воспользоваться правомъ уст
ройства мельницы нарѣкѣ Нѣманѣ, которое пра
во даровано было ішъ его предшественниками, 
король Стефанъ Баторій позволяешь имъ постро

ить оную и пользоваться отънея всѣмп выгодами 
и доходами, съ условіемъ впрочеігь, чтобы эта 
мельница не причиняла убытковъ аельнвцамъ ко-
ролевскпмъ. 

Stephan, Bożą łaską król polski, etc. 
Sprawcy starostwa dworów Grodzieńskich, 

dzierżawcy Bolmckiemu, Stephanu Bielaw
skiemu y na potym będącym starostom у 
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dzierżawcom Grodzieńskim. Powiadali przed 
nami poddani nasi, burmistrze, raycy у wszy
stkie pospólstwo miasta Grodzieńskiego, iż 
co zdawna iest nadano od przodków na
szych, sławney у świętey pamięci Alexan
dra у Zygmunta—królów ich mościów pol
skich, wielkich xiążąt Litewskich, iż onym 
mieszczanom miasta Grodzieńskiego wolny 
młyn na rzece Niemnie pozwolony iest zbu
dować у ku pożytku swemu mieć, w któ
rym wolno im wszelakie zboże mleć, y na 
pożytek swóy mieyski obracać, iako to sze-
rzey na tym .liście przywileiu iego królew-
skiey mości opisano у dołożono iest. Który 
przywiley oni przed nami pokładali у bili 
nam czołem, abychmy ich według nadania 
przodków naszych zachowawszy onego mły
na na rzece Niemnie zbudować im у zboże 
wszelakie w onym młynie mleć у ku po
żytku ich mieyskiemu pozwolili. Co iż w 
przywileiach przodków naszych to im iest 
nadano, iż im, mieszczanom miasta Gro
dzieńskiego, wolno iest na rzece Niemnie 
młyn swóy mieć у w nim na potrzeby swe 
zboże mleć, tedy my im, ubliżenia w prawie 

ich nie życząc, ten młyn na rzece Niemnie, 
według przywileia miastu nadanego, mieć 
nie zabraniamy у chcemy mieć, iż by ty, 
panie Bielawski, y na potym będące staro
stowie у dzierżawcy dworów Grodzieńskich 
przykazuiemy, iżby się tym poddanym na
szym, mieszczanom Grodzieńskim, na rzece 
Niemnie młyna zbudować у w nim wszela
kie zboże mleć nie zabraniali, żadnego im 
w tym zatrudnienia у przekazy nie czyniąc, 
ale się we wszystkim według nadania przod
ków naszych у według tego listu y z roz
kazania naszego zachować. A wszakże oni 
tego przestrzegać maią, żeby się tym mły
nem ich inszym młynom naszym żadna 
przekażą w mływie nie stawała. Pisań w 
Wilnie, lata od narodzenia. Syna Bożego 
1579, miesiąca Maia 26 dnia, 

U którego przywileiu na papierze, rus-
kiemi literami pisanego, pieczęć mnieysza 
w. x. Lit. przycisniona, a podpis ręki iego 
królewskiey miłośsi temi słowy: Stephanus 
rex; pana pisarza temi słowy: Wencław 
Agrippa—pisarz. 

1579 r. 

И з ъ т о й ase книга , стр. 51. 

21. Привілегія короля Стефана на постройку корчмы въ городѣ Городнѣ, свободной 
отъ платы капщизны. 

Въ этой привилегии король Стефанъ Баторій 
разрѣшаетъ городу Городнѣ построить на рынкѣ 
гостинную корчму, продавать въ ней вино безъ 

Stephan, z łaski Bożey król polski, etc. 
Oznaymuiemy tym listem naszym. Bili 

уплаты капщизны и пользоваться доходами оть 
этого на пользу всего города. 

nam czołem hospodarowi poddani nasi, bur
mistrze, raycy у wszystkie pospólstwo mia-
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sta naszego Grodzieńskiego, abycłmry na 
potrzebę miasta naszego Grodzieńskiego im 
na placu ich starodawnym mieyskim w 
mieście naszym Grodzieńskim, w rynku 
lezącym, dla lepszego porządku у dla 
snadnieyszego wczasu gościom przyiezdnym, 
dom gościnny, który im z dawna nadany 
iest, wolność zbudować pozwolili, dla po
prawy miasta у dla innych potrzeb miey
skich karczmę piwną, miodową у gorzał
czaną od piatów naszych y kapszczyzny wol
ną dali. A tak my, hospodar, w onym mie
ście Grodzieńskim naszym takowych domów 
gościnnych, których tam po ten czas mało 
iest, porządek mieć chcący, na czołobicie 
tych poddanych naszych, mieszczan Gro
dzieńskich, czyniąc im tym nieiaki pożytek 
na potrzebę mieyską, z łaski naszey hospo-

•darskiey dali, у pozwoliliśmy у tym listem 
dozwalamy tym poddanym naszym, mie
szczanom miasta Grodzieńskiego, mieć w 
mieście tamecznym Grodzieńskim na placu 
w rynku karczmę wolną piwną, miodową 
у gorzałczaną także у wszelakiego innego 

napoiu, od wszelakich płatów, do skarbu 
naszego należących, wolną maią; у wolni 
będą ciż poddani nasi miasta mieszczanie 
Grodzieńskiego w tym domu ich wyżey mie-
nionym karczemnym mieyskim karczmę wol
ną piwną, miodową у gorzałczaną, także у 
wszelkie insze napoie mieć, y z tey kar- * 
czmy wszystkie pożytki, iakim kolwiek spo
sobem nazwane, na siebie dzierżeć, y to na 
potrzebę miasta naszego tamecznego obra
cać, y z tego wszystkiego nam hospodarowi 
do skarbu naszego płatu у kapszczyzny pła
cić nie maią у nie powinni będą. Y na to 
daliśmy tym mieszczanom Grodzieńskim ten 
nasz list, ręką naszą podpisany у pieczęćmi 
naszemi zapieczętowany. Pisań w Wilnie, 
lata od narodzenia Syna Bożego 1579, mie
siąca Maia 26 dnia. 

Ten przywiley, pisany po rusku na pa
cierze, ma pieczęć małą wielkiego xiestwa 
Litewskiego, z podpisem ręki iego królew
skiey mości temi słowy: Stephanus rex., a 
pisarskiey: Wencław Agrippa. 

1582 r. 

И з ъ то ii ж е книги, стр. 59. 

22. Рескрнптъ короля СтеФана старостѣ Кокевгузеяскому п Крусвнцкому Степану Вѣ-
лявскому, чтобы онъ не задерживалъ судовъ, которыя нанимаютъ Городненскіе мѣщане 

въ Ковнѣ для провоза хлвба въ Королевецъ. 

Sprawcy dworów naszych Grodzieńskich, 
•staroście Kokenhauskiemu у Kruświckiemu 
dzierżawcy Bałtyckiemu, panu Stephanowi 
Bielawskiemu. Żałowali nam wóyt, burmi
strze, rayce у pospólstwo miasta naszego 

Grodzieńskiego o to, iż gdy w mieście na
szym Kowieńskim wiciny na spust wszela
kiego zboża do Królewca za swoie własne 
groszy naymuią, у gdy te one wiciny przy
prowadzone bywaią, tedy ie ty sam, a w 



riiebytnośei twoiey urzędnicy у słudzy twoi, 
ше wiciny u nich hamuią, daiąc przyczy
nę, iakoby na spuszczenie zboża naszego 
tych wicin potrzebowali, a w tym oni krzy
wdę у szkodę nie małą w spuszczaniu у 
wprowadzeniu zboża swego podeymuią. T 

. bili nam czołem, hospodarowi, abychmy te 
hamowanie wicin tych, które oni dla spu
szczania zboża w Kownie naymuią, poza-
wciągneli, iż by przez zatrudnienie tego 
spustu, z którego oni większe swoie zapo-
możenie maią, targów nie zaniechali у sami 
do szkody, a miasto te nasze Grodno do 
spustoszenia nie przyszło. Przeto za czoło-
biciem tych poddanych naszych y upatru-
iąc to, aby się lepiey budowali mieszczanie 
w tym mieście naszym, za większym zapo-
moźeniem takeśmy z panem Mińskim pod
skarbim ziemskim у pisarzem naszym wiel
kiego xiestwa Litewskiego, panem Janem 
Hlebowiczem na Dąbrowice, postanowili, 
przy czym ysamiśmy byli: iż pan podskar
bi na potrzebę spuszczenia zboża naszego 
do Królewca wicin z Kowna kazawszy ma

iąc do Grodna odprowadzić, iednak przed 
tym czasem nim potrzeba tych wicin oka
zywać będzie, masz dawać znać panu pod
skarbiemu ziemskiemu za cztery niedziele, 
a pan podskarbi iako się tego podiął, że 
iak wiele wicin у kilka razy potrzeba bę
dzie, za oznaymieniem od ciebie у pienię
dzy na zadatek posłaniem, za czasu, iako 
wyżey dołożono, tych wicin z Kowna odsy
łać chce у do Grodna przyprowadzić każe* 
A tak ty odtąd ani sam, ani słudzy twoi 
u mieszczan Grodzieńskich wicin nie odey
mował, pod nagrodą wszystkich szkód, któ-
reby oni tym hamowaniem wicin od ciebie 
samego у od sług twoich w targach swo
ich podeymowali koniecznie. Pisań w Kryn
kach, lata Bożego narodzenia 1582, Julii 
27 dnia. 

U tego przywileiu ruskiego, na papierze 
pisanego, przy pieczęci przyciśnioney mniey-
szey w. x. Lit. podpis ręki iego królewskiey 
mości temi słowy: Stephanus rex., pana pi
sarza temi słowy: Wencław Agrippa, pisarz. 

1588 r. 

И з ъ тон ше иного , стр. 9 второй no.iiepan.in. 

23. Привилегия короля Ситисмунда III касательно имѣній, принадлежащихъ королев
скому столу. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ III на
значаешь Городненское староство съ Олнтской дер
жавой, Берестейское староство съ Кобрпнской и 
Жаменецкой державой и державу Шавельскую сто

ловыми королевскими имѣніями иоставляетъ пхъ 
во владѣніе державецъ, получившихъ на это права 
или за службу пли за деньги, съ тѣмъ, что*бы эти 
пмѣнія навсегда пребывали имѣніями столовыми. 

August Ш , z Bożey łaski bó l polski, etc. 
Oznaymuiemy tym listem, extraktem na

szym, komu to wiedzieć należy: iż w xię-
gach metryki kancelaryi naszey mnieyszey 

http://no.iiepan.in


w. x. Lit. znayduie się przywiley na dobra, 
которые маютъ быти до столу господар
ского za nayiaśnieyszego praedecessora na
szego króla imci polskiego у wielkiego xią-
żęcia Litewskiego Zygmunta trzeciego w ro
ku 1589, miesiąca Januaryi 28 dnia, y su-
plikowano nam iest przez panów rad у 
urzędników, przy bokutiaszym rezyduiących, 
abyśmy ten przywiley z tych że xiąg me
tryki kancelaryi naszey mnieyszey w7, x. Lit. 
per extractum authentice wydać raczyli po
zwolić, który, słowo do słowa z ruskiego 
wypisuiąc tak się w sobie ma: 

Жикгимонтъ третій, Божію милостью ко
роль польскій, великій князь Литовскій 
и пр. Ознаймуемъ симъ напшмъ листомъ 
всимъ посполите и кождому зъособна ны-
нешнимъ и на потомъ будучимъ, кому бы 
.того потреба была вѣдати, ижъ послове 
одъ всихъ становъ великого князства Ли
товского такъ зъ рады, яко и зъ рыцер-
ства оповѣдили то и межи иными артику
лами намъ подали, же ихъ милость П А Н О В Е 

рады и вси станы великого князства Ли
товского на зъѣздехъ своихъ обмысдяючи 
о всихъ справахъ и потребахъ речи-поспо-
литое, немней того потребу быти бачили, 
абы столъ господарскій, также и скарбъ 
земскій у великомъ князствѣ Литовскомъ 
певньгми доходы былъ опатронъ, которыхъ 
бы не только подскарбій земскій, але ани 
мы господарь и по насъ будучіе ихъ ми
лость короли полъскіе и великіе князи Ли-
товскіе тыхъ доходовъ никому отдавати и 
ни на што инного ихъ оброчати, и ими 
шафовати не могли, только на подымованье 
насъ и столу нашого господарского; про 
тожъ ихъ милость староства и державы 
нижей иомененые на то назначили, а ме-
новите: староство Городеньское и держава 
Олигская съ фольварками кънимъ прина-
лежачими, а меновите: Городница, Новый 

Дворъ, Лабно, Крынки, Одельско, Крас-
никъ, Квасовка, Кузница, Котра, Скидель, 
Вертилишки, Озера, Салаты, Мильковщиз-
на, Мосты и иншіе фольварки, мѣстечка, 
села, волости и лѣсництва староства Го-
роденьского и державы Олитское;—старо
ство Берестейское и держава Кобрыньская 
и Каменецкая зъ фольварками: Рѣчица, 
Воинь, Милейчицы, Ломазы, Коденецъ, 
Кіевецъ, Пруягона, Клещеле, Везки, Ди-
винокъ зо всими волостями и пр. и пр.; 
а въ земли Жомойтской держава Шавлен-
ская зо всими тежъ волостями, селы и 
прилеглостями. Тые вси староства и дер
жавы, выжейпомененые, зо всими ихъ 
пожитки, доходы, прылеглостями и широко-

I стями, такъ яко се теперь сами въ собѣ 
зъ ихъ фольварками, мѣстечками, волостя
ми, лѣсництвы. пожитками въ обиходехъ 
и широкостяхъ своихъ маютъ и то што 
ку нимъ зъ давна належало, ихъ милость 
П А Н О В Е рады и вси станы великого княз
ства Литовского до столу и скарбу на
шого господарского помѣнивнш, такъ по
становили: Заховавши теперепшихъ дер-
жавецъ водлугъ привилею продковъ на-
шихъ при правахъ ихъ, которые алъбо 
права доживотные, альбо сумы пѣнезныа 
на державахъ вышей помененыхъ одъ прод
ковъ нашихъ маютъ, и съ тыхъ староствъ 
и державъ, такъ замковъ, мѣстечекъ, фоль-
варковъ, волостей и селъ до нихъ належа-
чихъ, такъ огуломъ, яко по частяхъ ни-
коли бы тежъ въ набольшей потребѣ к 
припадку нашимъ и речи-посполитое, не 
только въ сршахъ пѣнезей заставовати и 
хоть на выдержованье заводити, альбо пра-
вомъ якимъ вѣчнымъ, леннымъ и замѣною 
давати, але ани доживотнимъ правомъ, а 
звлаща пожитковъ и доходовъ скарбу на
шому господарско'му зъ постановенья ре
визорского належачихъ оддавати и ни въ,' 
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чомъ ихъ змнейшати не маемъ и не мо-
жемъ, мы и потомки наши вѣчными часы, 
але вси пожитки, доходы скарбу нашому 
назначоные, и которые на потомъ въ тыхъ 
староствахъ, державахъ слушне ипристой-
невьшайдены, примножаны и прибавлены 
быти могутъ, на опатренье наше и столу 
нашого господарского въ великомъ княз-
ствѣ Литовскомъ оборочаны и выдаваны 
и лѣсництва до нихъ належачіе въ дер-
жанье, заведенье абы были даваны людемъ 
народу Литовского у великомъ княжствѣ 
Литовскомъ добре оселымъ. Которое по-
становенъе ихъ милостей пановъ радъ и 
становъ великого князства Литовского, мы 
господаръ бачечи быти слушное, пристой
ное и ку доброму речи-посполитое учине-
ное, во всемъ принявши, утвержаемъ и симъ 
привилеемъ напшмъ змоцняемъ, хотечи то 
мѣти за вѣчное право и непорушоное, 
подъ которое маемъ иповинни будемъ мы 
сами и по насъ будучіе, ихъ милость ко
роли польскіе и великіе князи Литовскіе, 
подлегати и вѣчне а не порушне держати, 
а держати маютъ и повинны будутъ. А 
гдѣ быхмо мы або потомки наши сему по-
становеныо обѣтшщы, записови и приви-
лееви нашому противни быти, альбо въ 
чимъ нарупіити хотѣли, и староство альбо 
державу которую зъ вышейпомененыхъ 
всю огуломъ, альбо штокольвекъ зъфоль-
варковъ, лѣсництвъ, мѣстечекъ, селъ, дани 
медовое, грошовое, житное, и иныхъ вся-
кихъ пожитковъ и доходовъ, зъ нихъ до 
скарбу нашого належачихъ и приходячихъ, 
коли якого колъвекъ стану чоловѣку дати, 
даровати, замѣнити, заставити иякимъ коль-
вежъ правомъ ку змнейшенъю приходовъ 
скарбу нашого оддати, тогда таковые ли
сты, записы, дапини и привилеи наши и 
потомковъ нашихъ, яко ку шкодѣ речи-
посполитое даные, ни якого права и моды 

противъ сему привилею нашому мѣти не 
маютъ и не могутъ, але вездѣ и у кождого 
права касованы и у ни во што оборочаны 
быти маютъ и такого кождого, ктобы што 
противъ сему праву и привилею нашому 
упросилъ и въ держанье чого пришолъ, 
не только мы господаръ, але и Панове на
ши безъ всякого поступку правного и су
ду, але яко кгвалтовника, противника и 
непріятеля зъ ихъ спольного держанья вы-
гнати, отнята иодънего оддалити могуть 
и мають, а надто и самого такого, яко на
рушителя права посполитого карати маемъ. 
и повинни будемъ. Вѣдьже ижъ королевая 
ее милость Ганна на нѣкоторыхъ держа
вахъ, а меновите на державѣ Кобринской, 
Олитской и на фольваркахъ етароства Го-
роденьского Скидлю, Виртилишкахъ, Озе-
рахъ, Салатахъ оправу отъ речи-посполи
тое за привилеемъ короля его милости Сте
фана—малжонка своего, мѣти рачить, тогда, 
тіе державы и добра, оправа ее королев
ское милости, подлеглые до столу нашого 
приворочоны быти не маютъ, ажъ кгды по 
долгомъ, дасть панъ Богъ, животѣ ее ко
ролевское милости тые добра освобожоны 
будутъ. Также держава ПІавленская и Мо-
гилевская подъ тое право подлегати не бу
детъ, ажъ кгды тежъ сумма пѣнязей за 
державу Могилевскую, которое одъпродка 
нашого короля его милости Стефана есть. 
внесена, зъ скарбу нашого одложона и за
плачена будетъ, а на державу Шавельскую 
право доживотное устанетъ, тожъ тые дер
жавы, яко и тые етароства и державы подъ 
тое право подлегати маютъ. А инные вси 
етароства и державы и добра, вышейпомене-
ные, которые одъ продковъ нашихъ не суть 
въ суммахъ пѣнезей завезены, або правомъ 
доживотнимъ одданы, хоть бы тежъ хто зъ 
нихъ што до води и ласки господарское 
держалъ, тые таковые заразъ подъ сіе право 
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шдлегати маютъ и того никому доживот-
нимъ правомъ оддавати и въ суммахъ- пѣ-
незей заводити не маемъ и небудемъ, за-
ховаючисе во всѣмъ водлугъ сего привилею 
нашого. Што все для лепшой вѣры и твер
дости рукою нашою подписали есьмо и 
печать нашу великого князства Литовско
го до сего привилею станомъ великого княз
ства даного привѣсити есьмо велѣли. Пи
санъ въКраковѣ, на соймѣ коронаціи на-
шое, лѣта отъ нароженъя СынаВожого ты-
сеча пятьсотъ осьмдесятъ осьмого, мѣсеца 

Генваря двадцать осьмого дня. Подпись 
руки господарское. Кгабрыель. 

My tedy król dopomienioney supliki ła
skawie się skłoniwszy, zwyż wyrażony przy
wiley z xiąg przerzeczonych metryki kan-
cęlaryi naszey mnieyszey wielkiego xiestwa 
Litewskiego extraktu stronie potrzebuią-
cey wydać у dla większey wagi pieczęć wiel
kiego xiestwa Litewskiego przycisnąć roz
kazaliśmy. Dan w kancelaryi naszey wiel
kiego xiestwa Litewskiego. 

1588 r. 

И з ъ T O O ж е книги, етр. 51. 

24. Провидегія короля Спгпсмунда Ш, которою уволевы Городненскіе мѣщане отъ 
мѣрки въ королевской мельницѣ, съ уплатою двѣнадцати пѣнязей съ бочки. 

Въ этой привилегии король Сигизмундъ III, мельницы, по 12 пѣнязей и не брать никакихъ 
вслѣдствіе асалобъ зіѣщанъ на злоупотребленія мѣрокъ; разрѣшаетъ также мѣщанамъ молоть 
админпстраторовъ,цостановляетъ на будущее время хлѣбъ и въ частныхъ мельнпцахъ, если королев-
взимать съ бочки, отправляемой въ королевскія скія будутъ заняты. 

Zygmunt trzeci, z łaski Bożey król pol
ski, wielkie xiąże Litewskie, Buskie, Pru
skie, Żmudzkie, Mazowieckie, Inflantskie, 
у tąż Bożą łaską naznaczony król Szwedz
ki, Gotski, Wandalski, у innych. 

Oznaymuiemy tym naszym listem każ
demu, komu by o tym potrzeba była wie
dzieć mnieyszym y na potjm będącym. Bili 
nam, hospodarowi, czołem wóyt, burmi
strze, rayce у wszyscy mieszczanie у żydo
wie miasta naszego Grodzieńskiego у po
wiedzieli przed nami: iż za panowania 
przodka naszego, sławney pamięci króla 

iego mości Stephana, sprawca dworów 
starostwa Grodzieńskiego, urodzony Ste-
phan Bielawski wniósł у włożył był na 
nich miarki od słodów у od każdego zbo
ża, które kolwiek bądź do młynów naszych, 
albo też do czyich inszych dla mliwa wo
zili, niedopuszczaiąc im w żarnach mleć 
przeciw prawu у zwykłey powinności, ku 
wielkiemu zniszczeniu ich, a potym po zey-
ściu z tego świata przodka naszego ichmość 
panowie radni wielkiego xiestwa Litewskie
go, duchowni у świeccy na ziezdzie Woł-
kowyskim przed szczęśliwą elekcyą naszą 

13 
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za czolobitniem ich у względnieniem w 
prawo wolności у przywileia ich, od przod
ków naszych ś. p. królów ichmosciów у wiel
kich xiążąt Litewskich miastu Grodzieńskie
mu nadanych, tak iako у innym miastom 
uprzywileiowanym, od tego ciężaru, który 
na nich pomieniony Stefan Bielawski był wło
żył, to iest, od dawania miarek, wolnemi 
ich uczynili, tak iż który by z nich do mły
na naszego słód albo zboże wiózł, tedy iuż 
nie miarkę, ale po dwanaście pieniędzy, od 
słodu albo zboża płacić ma, iako o tym sze-
rzey w liście panów rad naszych, na to im 
danym, opisano iest, który oni z podpisami 
rąk у pieczęćmi ich mościów przed nami 
pokładaiąc prosili nas, hospodara, abychmy, 
ich przy prawie у wolnościach zachowaiąc od 
dawania tych miarek według listu ich mo
ściów panów rad naszych, wolnemi uczy
nili, у to im listem naszym warowali. A tak 
my, hospodar, widząc w tym czołembi-
ciuproźbę mieszczan Grodzieńskich słuszną, 
a względnowszy w list ich mościów panów 
rad naszych, na to im dany, у według onego 
ich zachowuiąc, z łaski naszey, hospodarskiey, 
ten ciężar z mieszczan y z żydów Gro
dzieńskich, przeciw prawu у wolności ich od 
sprawcy dworu starostwa Grodzieńskiego 

na nie włożony, znosiemy, у od dawania tych. 
miarek na wszelkie potomne czasy wyzwa
lamy, у tym listem naszym wolnymi czy-
niemy; у iuż od tego czasu, gdy który z 
nich od młyna naszego hospodarskiego słód 
albo zboże powiezie, tedy nie miarkę, ale 
po dwanaście pieniędzy od beczki słodu albo 
zboża płacić ma. Więc że przecie do mły
nów naszych hospodarskich słuszniey, a 
niżeli do cudzych dla mliwa wszelkie zboże 
wozić maią, iako o tym iest ustawa rewi-
zorska, po wszytkim wielkim xiestwie L i 
tewskim ustawiona, oprócz gdzieby młyny 
nasze nie były naprawione у mełcia z po
trzebą tego miasta nie pośpieli, tedy albo w 
ten czas miesczanom у żydom miasta Gro
dzieńskiego wszelkie zboże do cudzych mły
nów, gdy zechcą, na młewo wolno wozić 
będzie. Y na to daliśmy mieszczanom Gro
dzieńskim ten nasz list z podpisem ręki 
naszey hospodarskiey y z naszą pieczęcią 
przywieszoną. Pisań w Krakowie, lata od 
narodzenia Syna Bożego 1588, miesiąca Mar
ca 22 dnia. Sigismundus król. Gabryel 
Wojna—pisarz. 

Przywiley po rusku pisany, z pieczęcią 
mnieyszą wielkiego xiestwa Litewskiego. 

1589 r. 

И з ъ той ж е ш и т , етр. З в . 

25. Привилегия короля Сигисмунда Ш, которою онъ утверждаетъ всѣ ирежнія при-
внлегін и пожадованія своихъ нредшественннковъ городу Городиѣ. 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. * 

Oznaymuiemy ninieyszym listem naszym, 
komu należy, wszem wobec у w osobności, 
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iż pokazywali przed nami wóyt у burmi
strze miasta naszego Grodzieńskiego swym 
у całego pospólstwa imieniem, list przywi
leiów у wolności, od nayiaśnieszych przodków 
naszych, królów polskich у w. x. Litewskich 
ś. p., to iest od Alexandra króla, miastu Gro
dzieńskiemu у obywatelom iego danych у 
pozwolonych, a potym od Zygmunta pierw
szego, dziada naszego nayiaśnieyszego, у 
Stephana, ostatecznie stwierdzony у społem 
na iednym pargaminie napisany y zamkniony 
у pieczęcią w. x. Lit. zawieszoną obwaro
wany, zdrowy, nienaruszony у cały, w niczym 
nie podeyrzany у nie występny, ręką nay
iaśnieyszego Stephana króla podpisany, у 
prosili nas, abychmy im też у my mocą 
naszą królewską prawa ich, wolności, przy-
wileie, uwolnienienia y ten że sam list przed 
nas pokładany stwierdzić, umocnić у po
twierdzić raczyli. Któremu ich czołobitiu, 
jako słusznemu, dobrowolnie się przychy
laiąc, ponieważ wszelkie prawa, przywileia 
у uwolnienia, tak pospolite, iako у prywatne, 
iakiechmy berło koronne przyieli, chować у 
trzymać, bronić, świątobliwie у sprawiedli
wie przyobiecali, tak też у innym naszym 
osobliwym listem, żeby potwierdzony y uczy-
nilichmy też miastu Grodzieńskiemu y iego 
obywatelom toż czynić nakazuiąc. Dla tegoż 
tak list у wszelkie prawa, przywileia, wol
ności w nich mianowicie wpisane у miano

wane, od nayiaśnieyszego przodka naszego 
ś. p. Alexandra króla polskiego у w. x. 
Lit. naprzód pozwolony, potym od Zygmunta 
pierwszego у Stephana na ostatek stwier
dzony, iako у zwyczaie onego miasta wła
sne у prawu pospolitemu nie przeciwne ia
ko w ich zwyczaiu byli, których wszystkich 
opiewanie w takiey wadze mieć chcemy, 
iako by w tym naszym liście od słowa do 
słowa wpisane były, we wszystkich ich punk
tach, członkach, paragrafach, zamknie
niach, kondycyach mamy za stwierdzone у 
wdzięczne, у ie ninieyszym listem naszym 
stwierdzamy, umacniamy, ugruntowywamy, 
nakazuiąc, aby to wszystko, co przez przodki 
nasze mianowanym listem miastu Grodzień
skiemu у obywatelom iego dano у pozwo
lono, mocnego, wiecznego у nie wątpli
wego, ani nie naruszonego umocnienia twier
dze miało opiewaniem ninieyszego śrzodku-
iąeym. Dla czego wiary у gruntownieyszego 
świadectwa ninieyszy ręką naszą podpisany 
pieczęcią w. x. Lit. obwarować staralichmy 
się. Dan w Grodnie, dnia wtórego miesiąca 
Lutego, roku Pańskiego 1589, a królestwa 
naszego 2: Zygmunt król. Gabryel Woyna, 
w w. x. Lit. pisarz. 

Który to przywiley, na pargaminie po ła
cinie napisany, pieczęcią mnieyszą w x. Lit.. 
zawieszoną stwierdzamy. 



1589 г. 

И з ъ топ ж е к н и г а , стр. &9. 

26. Иривилегія короля Сигисмунда Ш, данная Городненской ратушѣ на сооираніе 
капщизны отъ водки и воспрещающая продавать водку другимъ лицамъ, кромѣ 

мѣщаиъ. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ I I I , сии- вносить ихъ въ королевски скарбъ. Внесши эти 
сходя просьбѣ Городненскихъ мѣщанъ, поста- деньги, мѣщане получаютъ право на виноторговлю; 
новляетъ на будущее время взимать со всего го- лицамъ постороннимъ торговать виномъ воспре-
рода 50 копъ капщизны, которыя торговцы должны щается безъ вѣдома и разрѣшенія города, 
вносить отъ себя въ ратушу, а ратуша должна 

Zygmunt trzeci, Bożą miłością król pol
ski, etc. 

Oznaymuiemy tym listem naszym, wszem 
wobec у każdemu zosobna, komu by to 
wiedzieć należało, ninieyszym y na potym 
będącym. Bili nam czołem wóyt, burmi
strze, ławnicy, у wszyscy' mieszczanie mia
sta naszego Grodzieńskiego, у pokładali 
przed nami przywiley przodka naszego ś. 
p. króla iego mości Zygmunta, na parga-
minie pisany, z piezęcią przywieszoną y z 
podpisem ręki nieboszcyka pana Iwana Hor-
nostaia — podskarbiego ziemskiego, mar
szałka у pisarza wielkiego xiestwa Litew
skiego, pod datą roku 1541, miesiąca Stycz
nia 13 dnia, iyndyktal4, w którym opisano 
iest: iż co przed tym' pieniędzy kapszczyzny 
od wina gorzałczanego z miasta naszego 
Grodzieńskiego zawżdy w każdy rok po 
sześciudziesiąt kop groszy do skarbu na
szego hospodarskiego było dawano, a po
tym dla wielkiey summy nikt z mieszczan 
Grodzieńskich nieehciał, ani się podiął tego 
wina gorzałczanego dzierżeć, у tę, summę 
sześćdziesiąt kop groszy do skarbu dawać, 

у przez nie mały czas to pożytku żadnego 
skarbowi hospodarskiemu nie czyniło, a iż 
potym królowa ieymość у wielka xiężna Bo
na nie upuszczaiąc w tym pożytku skarbo
wego; one wino gorzałczane kazała w swą 
moc wziąść, у wszystkim ludziom kniazkim, 
pańskim, duchownym у świeckim, w mie
ście Grodzieńskim mieszkaiąćym, szynkowa-
nia gorzałki zabroniła, żądaiąc w tym króla 
iego mości Zygmunta, aby tę kapsczyznę 
wina gorzałczanego miastu Grodzieńskiemu 
na ratusz nadać у tę summę pierwsze sześć
dziesiąt kop groszy, umnieyszywszy na pięć
dziesiąt kop groszy, ustanowić raczył. A. iż' 
król iegomość Zygmunt, obaczywszy w tym 
pożytek skarbu swemu hospodarskiemu у 
na przyczynę królowey ieymości, czyniąc tę 
kapszczyznę od wina gorzałczanego na ra
tusz, wóytowi, burmistrzom y raycom mia
sta Grodzieńskiego na prawo mieyskie na
dać у przywłaszczyć raczył, pod tym spo
sobem: iż oni te wino gorzałczane w swey 
mocy dzierżeć maią, z tego na każdy rok 
do skarbu hospodarskiego po pięciudziesiąt 
kop groszy dawać maią, na czas pewny na. 
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Gromnic święto wroczyste. Za tym iuż po
borcy у ci, którzy kapszczyzną zawiadowali, 
ustąpić у nic do tey kapszczyzny gorzałcza-
ney moc mieć nie maią; także poddani kniaz-
cy, pańscy, ziemiańscy, duchownych у świec
kich bez woli у wiadomości wóyta, burmi
strzów yradziec miasta Grodzieńskiego go
rzałki w mieście y na przedmieściu szyn
kować nie maią. A którzy by to swowolnie 
uczynić ważyli się, tych im zabierać mocno 
pozwolono iest, iako o tym szerzey w przy
wileiu tym przodka naszego opisano. Y 
prosili nas wzwyż pomienieni wóyt, burmi
strze у rayce miasta naszego Grodzieńskiego, 
abychmy im kapsczyznę według nadania 
przodka naszego króla iego mości Zygmunta 
zostawiwszy, listem naszym to im na wiecz
ność stwierdzili. A tak my, z łaski naszey 
hospodarskiey, czyniąc to na czołobicie ich, 
a względnowszy w ten przywiley przodka 
naszego, widząc go słuszny у ni w czym być 
nie naruszony we wszystkim go przy mocy 
zostawuiemy у tym listem naszym na wiecz
ność go potwierdzamy; według którego przy
wileiu przodka naszego króla iego mości 
Zygmunta у tego potwierdzenia naszego, 
maią wóyt, burmistrze y rayce miasta Gro
dzieńskiego kapsczyznę gorzałczaną w mie
ście Grodzieńskim, tak iako у do tego czasu 
w mocy swey mieli, dzierżeć у pożytki od 

tąd na ratusz przychodzące do rąk swych brać 
y na opatrzność у potrzeby spólne tego 
wszystkiego do skarbu naszego w każdy 
rok na gromnice po pięciudziesiąt kop. gro
szy oddawać powinni będą. A my im to 
tym listem naszym waruiemy y sami za 
siebie у za potomki nasze królów ich mo-
ściów przyrzekamy, że iuż od tego czasu 
ni iakich listów przeciw temu przywileiu 
naszemu ku zniszczeniu tey kapszczyzny 
gorzałczaney wydawać у nikomu wolności 
oddawania tey kapszczyzny gorzałczaney uży
czać nie mamy у nie będziemy mogli; a 
chociaż by też iakie przeciwne temu przy
wileiu z kancelaryi naszey listy wydane by
ły, tedy takie listy ni iakiey mocy mieć nie 
będą, ale ta kapszczyzną gorzałczaną, we
dług nadania przodka naszego, na ratusz 
Grodzieński wiecznie dzierżana у wybierana 
być ma. Y na to daliśmy wóytowi, burmi
strzom y raycom miasta naszego Grodzień
skiego ten nasz list z podpisem ręki naszey 
hospodarskiey y z pieczęcią naszą przywie
szoną. Pisań w Grodnie, lata Bożego na
rodzenia 1589, miesiąca Lutego 14 dnia. 
Zygmunt król. Gabryel Woyna—pisarz. 

U tego przywileiu pargaminowego, po 
rusku pisanego, pieczęć mnieysza wielkiego 
xiestwa Litewskiego przywieszona. 
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1596 г. 

И з ъ той ж е в в в ш , стр. GO. 

27. Подтвердительная привилегия короля Сигиспунда III на складъ соли въ Городнѣ.. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ I I I 
подтверждаешь городу Городнѣ привилегію своего 
предшественника короля Стефана Баторія, выдан
ную городу вслѣдствіе ходатайства войта и мѣ-

Zygmnnt trzeci, Bożą miłością król pol
ski, etc. 

Oznaymuiemy tym listem naszym wszyst
kim wobec у każdemu zosobna, komu to 
wiedzieć należy. Dali nam sprawę mieszcza
nie nasi Grodzieńscy—Woyciech Pęski у 
Stefan Bkiewicz, imionami wóyta, burmi
strzów, radziec у wszystkich mieszczanów 
naszych Grodzieńskich: Iż przed nami ś. 
p. król iego mość Stephan, za proźbą wóyta 
у mieszczan tego miasta naszego, potwier
dzić raczył skład soli krupiastey, która idzie 
rzeką Niemnem, wodą у suchym putem, 
przez kupców у targowców naszych, także 
kniazkich, pańskich, duchownych у świec
kich ze Gdańska, Królewca na komorze Ko-
wieńskiey odmycowana, a w Kownie wici-
nami rzeką Niemnem, albo suchym putem, 
nieskładawszy iey w inszych mieściech, tylko 
do Grodna prowadzona у iuż daley Grodna 
na górę rzeką Niemnem у putem suchym 
ku Podlasiu nigdy prowadzona nie bywała, 
iako szerzey w tym liście króla iego mości 
opisano. Który kiedy list przed nami pokła
dany był, bili nam, hospodara czołem po-
mienieni mieszczanie imionami wóyta у 
wszystkich mieszczan, abyśmy ten list we 
"wszystkim przy mocy zostawiwszy, skład po-

щанъ направо открытія солянаго склада для той. 
соли, которая будетъ доставляема сюда сухимъ. 
путемъ или Нѣманомъ и которой пошлина будетъ • 
оплачиваема въ Ковнѣ. 

mieniony solny im też osobUwym listem na
szym potwierdzili; który list my, hospodar, 
obaczywszy, dla wszelkiey pewności kazaliś- • 
my go w ten list nasz wpisać w słowo od 
słowa tak się w sobie maiący: Stephan 
Bożą miłością król polski, etc. Oznaymu
iemy tym listem naszym: powiadali nam. 
wóyt, burmistrze у wszyscy mieszczanie 
miasta naszego Grodzieńskiego, z daw
nych czasów ieszcze za panowania kró
lów ichmościów у wielkich xiążąt Litew
skich, przodków naszych, zachowywało się 
to, iż sól krupiasta, która rzeką Niemnem, 
wTodą у suchym lądem przez kupców у tar
gowców naszych hospodarskich, xiążęcych,.. 
pańskich, duchownych у świeckich ze Gdań
ska, z Królewca na komorze Kowieńskiey 
odmycona y z Kowna wicinami rzeką Niem
nem, albo suchym lądem, nie składając 
oney w inszych miastach, tylko do Grodna, 
prowadzona у każdemu wolno przeclawana by
wała у iuż daley Grodna na górę rzeką Niem
nem у suchym lądem ku Podlasiu nigdy 
prowadzona niebywała, у bili nam czołem, 
abyśmy, z łaski naszey hospodarskiey, przy 
takowym porządnym składaniu soli, który-
z dawnych czasów w mieście Grodzieńskim 
bywał, ich zostawili у listem naszym ho-



^spodarskim to im zmocnić rozkazali. A tak 
my, hospodar, naczołobicie tych poddanych 
naszych, łaskę naszą hospodarką czyniąc, 
а к temu postrzegaiąc tego, aby za nie po
rządnym soli prowadzeniem у składaniem 
iey poddani nasi, mieszczanie Grodzieńscy, 
ku ubóstwu у zniszczeniu nie przyszli, ten 
skład soli, który zdawna zwykle w mieście 
Grodzieńskim bywał, zachowywamy, у listem 
naszym temu miastu naszemu Grodzień
skiemu у poddanym naszym, mieszczanom 
tamecznym Grodzieńskim, potwierdzamy tak, 
iż kiedy którzy kupcy nasi hospodarscy у 
mieszczanie onego miasta Grodzieńskiego 
sól z Królewca z Kowna nawicinach rzeką 
"Niemnem, albo suchym lądem do Grodna 
powiozą, tedy one w Grodnie składać i od 
tąd takową sól każdemu przedawać maią, 
zachowjwaiąc się po temu, iako się koło soli 
takowey у do tych czasów w mieście onym 
zachowywało. Y na to dalichmy poddanym 
naszym, mieszczanom Grodzieńskim, ten 
nasz list z pieczęcią naszą. Pisań w To

runiu, roku Bożego narodzenia 1576, dnia-
miesiąca Listopada 30. Stephanus rex. A. 
pieczęć w. x. Lit. mnieysza.—Który to list 
przodka naszego ś. p. króla imci Stephana 
w ten nasz list wpisany we wszystkim tym 
naszym listem potwierdzamy. Według któ
rego listu у tego przywileiu naszego mie
szczanie nasi Grodzieńscy tego składu w 
Grodnie soli krupiastey według spisania w 
liście iego mości Stephana spokoynie po
rządkiem zwykłym używać maią. Y na to 
dalichmy poddanym naszym mieszczanom 
Grodzieńskim ten nasz list z podpisem ręki 
naszey hospodarskiey, do którego у pieczęć 
naszą w. x. Lit. przywiesić rozkazali. Pi
sań w Krakowie, lata narodzenia Bożego 
1596, miesiąca Lutego 5 dnia. Sigismun
dus rex. 

Ten przywiley, po rusku na pargaminie 
pisany, z podpisem ręki króla iego mości, 
ma pieczęć zawieszoną w. x. Lit. na sznurze 
iedwabnym. 

1601 r. 

И з ъ той iii с книги, стр . 68. 

28. Привилегія короля Сигисмупда Ш городу Городнѣ и Городненскому магистрату 
на право вести оптовую торговлю хлѣбомъ, солью и сельдями, съ исключеиіемъ 

изъ этого права евреевъ. 

Вслѣдствіе развитія ненормальной жидовской дамъ заниматься только шипкарствомъ и торгов-
торговли, приводящей городъ п Городнеискій по- лей галантерейными товарами, прочіе же виды 
вѣтъ къ крайнему обнищанію, король Сигизмундъ торговли—хлѣбной, соляной и сельдями воспре-
I I I , снисходя просьбѣ горожавъ, разрѣшаетъ жи- щаетъ подъ страхомъ конфискаціи товаровъ. 

Zygmunt trzeci, Bożą miłością król pol-
-ski, etc. 

Oznaymuiemy tym listem naszym, wszem 
wobec у każdemu zosobna, komu by to* 
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•wiedzieć należało: Iż doniesiona iest do nas 
proźba wóyta, burmistrzów, radziec у wszy
stkiego pospólstwa miasta naszego Grodzień
skiego w tym: iż oni ciężkości wielkie 
w różnych sprawach na sobie ponoszą, a 
żydowie tameczni nad prawa, przywileia, у 
wolności chrześciańskie, żyta у zboże wsze
lakie na targu w Grodnie у w miastecz
kach przyległych y po siołach skupuią у 
wicinami do Kowna у do Królewca na dół 
spuszczaią, a z tamtąd sól у śledzie na 
górę prowadzą у tym mieszczanom tamecz
nym , ludziom narodu chrześciańskiego, 
wszelki handel, żywność у sposób zapomo-
żenia się odeymuią, у częstokroć miasto te 
nasze y kray wszystek Grodzieński, wyku-
puiąc zboża gości przyiezdnych do droży
zny a tubylców do głodu przywodzą. Za
czyni mieszczanie tameczni nie tylko powin
nościom, co do skarbu naszego у co miastu 
tamecznemu powinni byli, dosyć czynić, ale 
nawet sobie pożywienia mieć nie mogą, у 
bili nam czołem, abyśmy łaskę naszą ho-
spodarską w tym im pokazali у tym żydom 
takowych kupiectw niezwykłych у nie nale
żytych zabronili. My hospodar, bacząc po
trzebę ich być słuszną, a przychylaiąc się 
do praw у zwyczaiów dobrych inszych miast 
naszych w wielkim xiestwie Litewskim, 
gdzie żydom skupowania zboża у spuszcza
nia rzekami portowemi, towarów у wsze
lakich handlów zabroniono, tylko małemi 
drobnemi kramnemi rzeczami у szynkami 
żywić się im pozwolono, widząc też to być 
z wielkim zubożeniem у zniszczeniem nie 
tylko miasta naszego, ale czasem wszytkie-
go powiatu, kraiu Grodzieńskiego, waru-
iemy у ustanawiamy tym listem naszym: iż 
od tego czasu nigdy na potym żydowie Gro
dzieńscy ni iakim sposobem iawnie у po-

taiemnie zboż wszelakich skupować у wodą. 
spuszczać, ani nazad soli у śledzi prowadzió, 
yprzedawać, zbożem, solą ysledźmi hand
lować, iawnie y potaiemnie, ani na zmowie 
z nikini nie maią pod utraceniem takowych 
zboż wszelakich, soli у śledzi, у innych to
warów lepszych, czego im wszystkiego mo
cą tego listu naszego wiecznemi czasy za
braniamy. A gdzieby który żyd po obwiesz
czeniu у publikowaniu tego listu, naszego 
przywileiu, ważył się zboże wszelakie sku
pować у do miast przerzeczonych spusz
czać, albo sól, śledzie nazad prowadzić у 
przedawać, takowy towar pomieniony wsze
laki ma tracić, którego połowica nam hc~ 
spodaru, a druga połowica mieszczanom Gro
dzieńskim, do tego winy do skarbu nasze
go tysiąc czerwonych złotych żyd zapłacie 
powinien będzie; czego wszystkiego postrze^ 
gać daiemy moc у władzę wóytowi, burmist
rzom miasta Grodzieńskiego, aby we wszy
stkim tego pilnie postrzegali у swowolnym 
bronili. A staroście naszemu Grodzieńskie
mu, teraz y na potym będącym, przyka-
zuiemy, aby urzędowi mieyskiemu Grodzień
skiemu pomocy wszelakiey dodawali у we 
wszystkim mieszczan naszych według tego 
przywileiu naszego zachowali. Y na to da
liśmy miastu Grodzieńskiemu, wszystkim 
narodu chrześcijańskiego, wiary katolickiey 
y greckiey, ten nasz przywiley z podpisem 
ręki naszey, do którego у pieczęć naszą 
wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć 
eśmy kazali. Pisań w Wilnie, lata od na
rodzenia Bożego Syna 1G01, miesiąca Sierp
nia 14 dnia. Zygmont król. 

Ten przywiley, na pargaminie po rusku 
pisany, pieczęcią wielką wielkiego xiestwa 
Litewskiego wiszącą stwierdzony. 
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1604 г. 

И з ъ vofi ж е в в в г а , стр. « 4 . 

29. Рескриптъ короля Сигизмунда Ш къ старости ведору Скумину, чтобы онъ не 
бралъ пошлины съ зерна, которое возятъ Городненскіе мѣщане на приватныя 

мельницы. 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski, król pol
ski, etc. 

Wielmożnemu Teodorowi Skuminowi— 
woiewodzie Nowogrodzkiemu, Grodzieńskie
mu, Olitskiemu, Jurborskiemu yNowowol-
skiemu etc. naszemu staroście, uprzeymie 
nam miłemu, łaskę naszą królewską. Wiel
możny, uprzeymie nam miły! Oznaymuiemy 
uprzeymości waszey. Doniesiona nam skarga 
od mieszczan naszych Grodzieńskich, iż słu
dzy uprzeymości waszey, którzy to w poru-
czeniu swoim maią, mieli by na nich wy
ciągać młynowe, gdy przez most iadą, a 
o n į we młynach naszych mleć nie mogą dla 
įey przyczyny, iż nie są naprawione у nie 
mielą, za czym rozumieiąc być sobie od 
sług uprzeymości waszey krzywdę, prosili 

nas, abyś my list nasz do uprzeymości wa
szey o tym pisać rozkazali. Przeto ieśli by 
tak było, chcemy mieć, abyś uprzeymość 
wasza w tym podług dawnego zwyczaiu, 
krom krzywdy pomienionych mieszczan, za
chować się rozkazał, nic nowego w tym 
punkcie zażywać nie dopuszczaiąc, inaczey 
abyś uprzeymość wasza nie czynił. Dan w 
Krakowie, dnia 18 Augusta, roku 1604, 
panowania królestw naszych polskiego 17, 
a szwedzkiego 11 roku. 

U którego przywileiu, po polsku na pa
pierze pisanego, pieczęć mnieysza w. x. Lit. 
iest przyciśniona, z podpisem ręki króla iego 
mości temi słowy: Sigismundus rex; a pi-
sarskiey: Jarosz Wołowicz — podskarbi na
dworny у pisarz. 

u 
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И з ъ т о й ase в л в т п , стр . ©5. 

30. Рескриптъ короля Сигизмунда Щ подекарбію земскому Ярошу Воловичу, что
бы онъ наблюдалъ, чтобы съ Городненскихъ мѣщанъ не брали пошлинъ съ зерна, 

соли и пр. 

Вслѣдствіе жалобы Городненскихъ мѣщанъ на 
разныя злоупотребления королевскаго скарбоваго 
управления, король Сигизмундъ I I I симърескрип-
томъ предписываетъ подскарбію Воловичу сдѣлать 
распоряжение, чтобы администраторы не взимали 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. 

Wielmożnemu Jaroszowi Wołowiczowi— 
podskarbiemu ziemskiemu у pisarzowi wiel
kiego xiestwa Litewskiego, ciwunowi Pojur-
skiemu у Rudnickiemu dzierżawcy naszemu, 
uprzeymie nam miłemu, łaskę naszą kró
lewską. Wielmożny uprzeymie nam miły! 
Doniesiona iest nam skarga imieniem pod
danych naszych, mieszczan Grodzieńskich, 
w różnych krzywdach, które ponoszą od 
arendarzów tamecznych w wyciąganiu mły
nowego na moście Grodzieńskim, od nich, 
iadących do cudzych młynów podczas pu-
stowania naszych, tak też w wyciąganiu ce
chowego od soli po siedmiu pieniędzy nad 
ustawę, w zabronieniu brzegu na występ 
wicinom kupieckim pod miastem od tych, 
którzy domy у place swe nad Niemnem 

пошлинъ съ хлѣба, отправляемаго на мельницы 
лицъ частныхъ, не взимали пошлины съ соли по 
7 пѣнязей, чтобы не воспрещали по берегамъ 
Нѣмна тащить судовъ, не вымогали лишней тор
говой пошлины и не обижали арендаторовъ. 

maią. Inszych też nie mało krzywd prze
kładano przed nami z strony targowego у 
ceł niezwykłych na też arendarze, zaczym 
targi niszczeią у szkoda skarbowi naszemu 
się dzieie. Przeto mieć chcemy, aby uprzey
mość wasza o krzywdy pomienionych у o 
inszych, które by od mieszczan naszych Gro
dzieńskich przełożone były, pilne wywiady-
wanie uczynił у tego postrzegał, iako by 
żadne bezprawie poddanym naszym у szko
da się skarbowi naszemu nie działa, a krzy
wdy, ieśliby iakiebyły, aby na potym usta
ły. Uczynisz to uprzeymość wasza dla łaski 
naszey y z powinności urzędu swego. Pisań 
w Warszawie, dnia 3 miesiąca Marca, roku 
Pańskiego 1609, panowania królestw na
szych—polskiego 22, a szwedzkiego 15. Si
gismundus rex; Eustachy Wołowicz—pisarz 
у refendarz w. x. Lit. 



- 107 -

1619 г. 

И з ъ к н и г а за 1945 г., л и с т ы 541—54%. 

31. Прпвилегія короля Сигизмунда Августа III, выданная Витебскому каштелян у 
Вольскому на мостовое мыто въ имѣніи Головачагь на рѣкѣ Котрѣ. 

Король Сигизмундъ I I I , вслѣдствіе представле
ния его коммиссаровъ о затратахъ, сдѣланныхъ 
Витебскимъ каштеляномъ Вольскимъ на построй
ку моста въ имѣніи послѣдняго—Головачахъ на 
р. Котрѣ, разрѣшаетъ ему брать мостовое мыто 

Boku tysiąc siedmset czterdziestego pią
tego, miesiąca Augusta szesnastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Antonim 
z Wahanowa Micutą—podstolim y podstaro-
ścim sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
iaśnie Wielmożnego imć pana Michała J ó 
zefa Massalskiego—kasztelana Wileńskiego, 
hetmana polnego w x. Lit., Grodzieńskiego 
sądowego, Radoszkowskiego, Berznickiego 
etc. starosty ustanowionym, stanowszy perso-
naliter imć pan Franciszek Siemaszko, sługa 
wielmożnego imci pana Stefana Rukiewi-
cza—stolnika Rzeczyckiego, przywiley na 
mostowe na rzece Kotrze w dobrach Hoło-
wacze nazwanych służący, na rzecz w nim 
y tu niżey wyrażoną, ad acta grodu Gro
dzieńskiego podał, który, za przyięciem, a 
wpisuiąc wxiegi z ruskiego na polskie pis
mo *) słowo w słowo tak się w sobie ma: 

Владиславъ четвертый. Ознаймуемъ симъ 
листомъ нашимъ, кому то вѣдати належитъ, 
ижъ были есьмо протоны о выданье зъ книгъ 
канцеляріи нашей большое великого кня-

*) ЭТОТЪ актъ вписанъ въ книгу польскимъ 
шрифтомъ. 

въ слѣдующихъ размѣрахъ: съ воза купеческаго 
по Ѵг гроша, съ остальныхъ по 2 бѣлыхъ пѣнязя. 
За это Вольскій обязывается содержать мостъ 
въ исправности. 

ства Литовского екстрактомъ справы вы-
жей выражоное, которая се знашла у кни-
гахъ светобливое намети короля его ми
лости Зигмунта третего, пана отца нашого, 
тыми смовы писаная: Зигмунтъ третій. 
Ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ, кому бы 
то вѣдати належало, ижъ што урожоные 
Янь Юндилъ на Зельвѣ—маршалокъ по-
вѣту Волковыйского, Якубъ Кунцевичъ— 
хоружій Городенскій и Павелъ Винскій— 
коммисары наши, за листомъ одъ насъ до 
нихъ писанымъ, а за росказаньемъ дня 
двадцать второго мѣсяца Априля въ року 
теперепшемъ тысеча шестьсотъ деветънад-
цатомъ зъѣхавшисе до имѣнъя вельможного 
Николая Вольского на Кремяницы—ка-
штеляна Витепского, названого Головачовъ, 
въ повѣтѣ Городенскомъ лежачого, а при-
гледѣвшисе переѣзду трудного на рѣцѣ 
Котрѣ подъ мѣстечкомъ Головачами и ува
живши кошты, которые вельможный ка-

I штелянъ Витебскій въ збудованыо моста 
на той рѣцѣ поднялъ и на потомъ въ 
часто - кротномъ направованью оного по-
дыыовати муситъ, мыто мостовое брати по
становили, то есть: одъ людей купецкихъ 
одъ возу, товаромъ якимъ-кольвекъ нало-
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жоного, по грошу одному польскому, а одъ 
ишпихъ людей, которые тежъ переѣзды 
беспечные на томъ мостѣ мѣти будутъ, по 
шелегу одному, и въ томъ намъ черезъ 
листъ свой ознаймили, въкоторомъ ширей 
описано есть, и просилънасъ вельможный 
каштелянъ Витепскій, абы есьмо тое мыто 
водлугъ постановенья коммисарского оно
му надали и потвердили. Мы господаръ, 
яко просьбу вельможного каштеляна Ви-
тепского уважаючи, такъ тежъ немного 
погледаючи и на то, абы браньемъ вели
кого мыта люди купецкіе обтяжены не были, 
поправуючи въ той мѣрѣ узнанье комми-
саровъ нашихъ, мыто мостовое въ томъ 
имѣнью Головачахъ на рѣцѣ Котрѣ подъ 
мѣстечкомъ Головачами такъ постановляемъ 
инадаемъ: одъ людей купецкихъ одъ возу, 
товаромъ наложоного, по полгрошку поль
скому, а одъ людей переѣздчыхъ—по два 
пѣнези бѣлыхъ, вынявпш однакъ станъ 
шляхецкій и подводы ихъ одъ даванья того 
мыта отъ того, вольнымъ чинимъ вѣчними 
часы. Маетъ вельможный Миколай Вольскій 
на Еремяницы, каштелянъ Витебскій, самъ 
и потомкове его за симъ листомъ, приви-
леемънашимъ, вътомъ имѣнъюсвоемъ Го
ловачахъ мыто мостовое, ведлугъ уваженья 
у постановенья нашого, одъ людей купец
кихъ брати и оное на пожитокъ свой 
оборочати вѣчными часы; то однакъ вару-
емъ, ижъ мостъ добрый иваровный нарѣ-
цѣ для переѣзду безпечного людей пере-
ѣздчихъ мѣти повинны будутъ. Што до вѣ-
домости всимъ вобецъ и каждому зособна, 

а меновите людемъ купецкимъ приводечн 
хочемъ мѣти и розказуемъ, абысте въ томъ 
имѣнью Головачахъ мыто мостовое водлугъ 
наданья и постановенья нашого безъ жад
ного задрудненья отдавали конечне. И на 
то есмо дали вельможному каштеляну Ви
тебскому и потомкомъ его сесь нашъ листъ 
зъ подписомъ руки нашое и зъ нашою 
печатью. Писанъ въ Варгаавѣ, лѣта Бо-
жого Нароженья тысеча шестьсотъ деветь-
надцатого, мѣсеца Ноябра двадцать второго 
дня. Подпись руки господарское. Мы ко
роль, напрозьбу стороны потребуючое ла-
скаве призволивши, тую справу въ сесь нашъ 
листъ уписаную, екстрактомъ, подъ печатью 
великого князства Литовского, выдать роз-
сказали есьмо. Писанъ въ Варшавѣ, дня 
осьмого мѣсецаМарца, року тысеча шесть
сотъ сорокъ шостого, панованья нашого 
польского и шведского четырнадцатого року. 

U tego przywileiu przy pieczęci wielkiey 
w. x. Lit. podpisy takowe: Альбрихтъ Ста-
ниславъ Радивилъ—канцлеръ великого кня-
ства Литовского. За справою освецоного 
Альбрихта Станислава Радивила—кнежати 
на Олыцѣ и Несвѣжу—канцлера вел. кн. 
Литовского, Пинского, Гневтуского (?), Ко-
венского старосты. Янъ Довкгяло Завиша— 
секретарь его королевское милости. Ско-
рыговалъ Кондратовичъ. Który to przy
wiley, zapodaniem onego przez wyż wyra
żoną osobę do akt, iest doxiag urzędowych 
grodzkich Grodzieńskich przyięty у wpi
sany. 



1627 г. 

И з ъ книги, содержащей в ъ с е б Ь соораніе прнвгалегій в реекрпптовъ, д а н н ы х ъ городу 
Городнъ, с ъ 1496 по 1917 г., стран. 69. 

32. Привидегія короля Сигизмунда Ш на взыманіе мыта съ мостовой въ городе 
Городнѣ. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ I I I для 
улучшенія города Городна предписываетъ устро
ить для него мостовую и взимать съ нагружен-

Zygmimt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. 

Oznaymuiemy tym. listem naszym, komu 
by o tym wiedzieć należało. Donieśli tonam 
przez niektóre pp. radne yurzędniki nasze 
dworne, przy boku naszym będące, miesz
czanie nasi Grodzieńscy, iż w tym mieście 
ludzie przeieżdzaiący wielką trudność dla złe
go у błotnego przeiazdu, że nie iest tak, 
iak insze miasta dostatecznie wybrukowane, 
ponoszą, a chcąc ie doskonale wybrukować 
prosili nas, abyśmy przykładem inszych miast 
wielkiego xiestwa Litewskiego my to bru
kowe od ludzi kupieckich, za któreby pie
niądze tak w rynku, iako y po ulicach bruk 
porządny wystawić mogli, brać postanowili, 
у osobliwym przywileiem naszym to stwierdzi
li. My tedy, bacząc proźbę ich być słusz
ną, łaskawie się do tego przychyliwszy, my
ta brukowego od każdego wozu towarem 

ныхъ возовъ по 2 шеляга и на эти деньги всег
да поддерживать ее на будущее время. 

nałożonego po dwa szelągi, wyiąwszy stan 
szlachecki, duchowny ypodwody ich, brać 
pozwoliliśmy, у tym listem naszym po
zwalamy y nadaiemy. Maią mieszczanie 
tameczni pomienione myto od kupców wy
bierać y na wybrukowanie miasta obracać 
wiecznemi czasy. Co do wiadomości wszy
stkim wobec у każdemu zosobna przywo
dząc, chcemy mieć у rozkazuiemy, aby na 
potomne czasy mieszczanie Grodzieńscy przy 
tey wolności brania myta brukowego za
chowani byli. I n a to daiemy ten nasz list 
z podpisem ręki naszey z pieczęcią wielkie
go xiestwa Litewskiego. Pisań w Warsza
wie, dnia 20 miesiąca Października, roku 
Pańskiego 1627, panowania naszego polskie
go 41, a szwedzkiego 35. Sigismundus 
rex. Marcyan Tryzna—pisarz Wielkiego 
xiestwa Litewskiego manu propria. 
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И з ъ т о й ж е книги , етр. 66. 

33. Привилегия короля Сигизмунда Ш, освобождающая Городненскихъ горожанъ 
отъ военныхъ постоевъ. 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. 

Oznaymuiemy tym listem naszym, iż su-
plikowano nam imieniem magistratu у wszy
stkiego miasta naszego Grodna, abyśmy 
onych od stanowisk żołnierskich у też dla 
których to miasto barzo iest spustoszone у 
prawie ad interitum nachylone z łaski na-

, szey królewskiey uwolnili. My nie chcąc wi
dzieć zguby tego miasta naszego, ale ow
szem życząc ozdoby у wszelkiego pomno
żenia, zażywszy politowania, nakłoniliśmy 
chęć naszą do tego, abyśmy to miasto od 
stanowisk у leż żołnierskich uwolnih, iakoż 
tym listem naszym uwalniamy, chcąc to mieć, 
aby żaden rotmistrz bądź hussarski, ray-
tarski, kozacki y piechotny, albo też inszy 
-wszelki cudzoziemski, na potrzebę naszą у 
rzeczy pospolitey zaciągniony żołnierz, w po-
mienionym mieście naszym Grodnie z cho
rągwią у kompanią swą stawać у leże w nim 
odprawować nie ważył się. A ieśliby kto z 
rycerstwa naszego, mimo tę wolę naszą, do 

przerzeczonego miasta Grodna przyiechać у 
stanowisko swoie z chorągwią mieć chciał, 
tedy się takowym odeymować у wszelakim 
sposobem weyścia do miasta bronić obywa
telom miasta Grodzieńskiego mocą tego li
stu naszego pozwolamy. Co do wiadomości 
wszystkich donosząc staroście mieysca tamecz
nego teraznieyszemu у na potym będącemu, 
aby tego doyrzał, a wielmożnym hetmanom 
naszym wielkiego xiestwa Litewskiego roz-
kazuiemy, aby to pomienione miasto na
sze stanowiskami żołnierskiemi у ukazaniem 
leż nie obciążał, inaczey nie czyniąc dla 
łaski naszey у dla powinności urzędu swe
go. Na co, dla lepszey wiary, daliśmy ten list 
z podpisem ręki naszey, do którego у pie
częć naszą wielkiego xiestwa Litewskiego 
przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań w Warsza
wie, dnia 31 miesiąca Grudnia, roku Pań
skiego 1627, panowania królestw naszych 
polskiego 41, a szwedzkiego 36 roku. Si
gismundus rex. 



1629 r. 

И з ъ том ж е книги , етр. 68. 

34. Првтидегія короля Сигизмунда Ш о взиманіи мыта к торговаго съ пріѣзжихъ. 
купцовъ въ пользу города Городна. 

Въ этой привилегіи король Сигизмундъ П І , 
принимал во вниманіе издержки бургомистра го
рода Городна Фандеберга по устройству рынка, 
разрѣшаетъ этому бургомистру до конца его 
жизни пользоваться торговой пошлиной, въ раз" 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. 

Oznaymuiemy tym listem naszym, komu 
to wiedzieć należy. Wniesiona iest do nas 
prośba przez niektóre pany rady y urzędni-
ki nasze dworne, imieniem miasta naszego 
Grodzieńskiego, abyśmy prawo ich onym 
od przodków naszych zdawna przywileiem 
nadane, na wolne targowe, rynkowego wy
bieranie od towarów różnych każdego z 
osobna ludzi kupieckich, w mieście naszym 
Grodzieńskim towary swoie przedaiących, 
we wszystkim listem naszyni stwierdziwszy, 
przy nim zachowali у one pomienionemu 
miastu naszemu wiecznie inkorporowali. A 
iż sławetny Hanus Fandeberek—burmistrz 
na ten czas miasta Grodzieńskiego, którego 
nami iest pilność w podejmowaniu pracy 
kosztu od dawnego czasu około porządku 
mieyskiego zalecona, wodą rurami do ryn
ku na pożytek pospolity tak mieszczan, iako 
у żydów tamże mieszkaiących wszytkich, у 
na ozdobę miasta z niemałym swoim na to 
nakładem teraz nowy przyprowadził, tedy 
my na te sumpty iego maiąc miłościwe ba
czenie, w nagrodę onych, z łaski naszey 
królewskiey, daiemy mu tym listem naszym 

мѣрѣ точно опредѣленномъ въ этой прпвилегіп 
со всякихъ товаровъ, привозимыхъ въ городъ и 
продаваемыхъ на рынкѣ, и по смерти его право 
это передается городу. 

w administracyą pomienione targowe rynko
we, aby sobie wybierał od towarów wszela
kich, którekolwiek ludzie kupieccy w mie
ście przedawać będą, według zwyczaiu, wię-
cey nie wyciągaiąc, ubogich ludzi nie cie
miężąc, aż do żywota swoiego,—mianowicier 
żelazo, gdy do miasta który furman albo 
kupiec przywiezie, ma wprzód myta według 
dawnego zwyczaiu zapłacić po dwie szynie dać 
żelaza od wozu, a ieśliby w mieście prze-
dawał, tedy dać powinien targowego rynko
wego od wozu grosz polski; od wozu szkle
nie, także zosobna od wozu garncy, ieśli 
by kto z niemi do miasta przyiechał, ma 
wprzód myto zwyczayne zapłacić, a ieśli by 
w mieście przedawał, tedy targowego rynko
wego ma dać od wozu groszy dwa polskie; 
ryby suche у słone ieśli by kto do miasta 
przywiózł, ma wprzód myto zwyczayne za
płacić, a ieśliby wTmieście przedawał, tedy 
targowego rynkowego powinien dać od beczki 
grosz polski; od wozu ryb świeżych targo
wego grosz polski; zboże różne kto by sku
pował na handel, na zysk y na wodę oprócz 
co na potrzebę tegoż miasta własną kto 
przywiózłszy przedawać, albo też kupować 
będzie, powinien wprzód myto zwyczayne 
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zapłacić, a potym targowego rynkowego od 
beczki zboża grosz polski; sól ktokolwiek 
do miasta przywiezie, albo też onę tam рчН 
kupiwszy z miasta wywiezie, powinien dać 
wprzód cechowe według zwyczaiu, a targo
wego od beczki soli po groszu polskim; 
gorzałkę gdy kto do miasta przywiezie, po
winien wprzód myto zwyczajne zapłacić, a 
ieśli by ią tu wmieście przedawał, tedy ma 
dać targowego rynkowego od beczki grosz 
polski; skóry ktokolwiek wozem do miasta 
przywiezie, albo też one z miasta pokupiw-
szy wywiezie, także łóy, ma wprzód myto 
zwyczayne zapłacić, a targowego rynkowego 
od skóry szeląg, od wozu łoiu grosz pol
ski; od wozu tarcic, od wozu węgłów, od 
wozu dranic, od kół, od łubia—targowego 
rynkowego po groszu polskim; wosk kto
kolwiek z miasta pokupiwszy wywiezie, ma 
wprzód myto zwyczayne zapłacić, targowego 
zaś od sztuki wosku groszy polskich trzy. 
Woły, konie у inne bydło, kto by na han
del skupował, albo też przez miasto pędził, 
bądź też do miasta na przedaż przyprowa
dził, ma wprzód myto zwyczayne zapłacić, 
a ieśłi by w mieście przedawał—targowego 
rynkowego od konia groszy dwa polskie; od 
bydła rogatego większego po groszu pol
skim, a od mnieyszego bydlęcia po dwa 
pieniądze; chmiel, kto do miasta przywiezie, 

ma naprzód myto zwyczayne zapłacić, a 
ieśli w mieście będzie przedawał, tedy tar-

•gowego od wozu chmielu grosz polski, od 
pół wozu pół grosza; miód przaśny kto do 
miasta przywiezie, ma wprzód myto zwy
czayne zapłacić, a ieśli w mieście będzie 
przedawał, tedy targowego od beczki- słodu 
iednego targowego groszy dwa polskie; 
od wozu słodu iednego targowego groszy dwa 
polskie; sukno samodział, także płótno kto 
wozem przywiezie, wprzód ma myto zwyczay
ne zapłacić, targowego zaś, ieśli by w mieście 
przedawał, od wozu grosz polski,—waruiąc to 
iednak, aby pisarze nasi celni myta starego 
do wybierania pomienionego targowego ryn
kowego, iako przed tym więc zwykli nie 
należeli. A po śmierci przerzeczonego pana 
Hanusa Fandebereka miastu naszemu da
iemy y inkorporuiemy, tak ażeby na potym 
nie na swoią prywatną potrzebę, ale na 
pospolity pożytek na poprawę wszelaką у 
na ozdobę miasta z tego targowego rynko
wego zbierane pieniądze obracane były wie
cznemi czasy. Na co daiemy ten list z pod
pisem ręki naszey y z pieczęcią wielkiego 
xiestwa Litewskiego. Dan w Warszawie, roku 
Pańskiego 1629, panowania naszego—pol
skiego 42, a szwedzkiego 36. Sigismundus 
rex; Marcyan Tryzna — pisarz wielkiego 
xiestwa Litewskiego. 
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1679 r. 

И з ъ книги за 119193—1924 г., л и с т ы 114—11S. 

35. Возобновлено привилегии Владислава IV королемъ Яномъ Ш, служащей крестья 
намъ села Хромовичъ. 

Въ этой привнлегіи говорится, что вслѣдствіе 
пожара бывшаго въ деревнѣ Хромовичахъ сго
р б ь домъ одного лавника, въ которомъ храни
лись всѣ документы, въ томъ числѣ и привилегія 
крестьянамъ этой деревни короля Владислава. 
Пользуясь этимъ несчастіемъ администраторы ста
ли обременять крестьянъ разными незаконными 
поборами и работами. Крестьяне обратились съ 

Коки tysiąc siedmset dwudziestego trze
ciego, miesiąca Januarii siednmastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim powiatu Gro
dzieńskiego przede mną Zygmuntem Boufa-
łem—podstohm Derpskim, podstarościm są
dowym powiatu Grodzieńskiego, od wiel
możnego imci Hrehorego Józepha Kotowi
cza—łowczego w.x. Lit., starosty Grodzień
skiego ustanowionym, stanowszy personaliter 
Michał Suchorebiski, przywiley nayiaśniey-
szego króla ikmci Jana trzeciego renowa-
cyiny prawa zgorzałego poddanym wsi Chro-
micze nazwaney, włości Mostowskiey, w 
powiecie Grodzieńskim leżącey, służący, ad 
acta grodu Grodzieńskiego podał sequenti 
tenore. 

Jan trzeci, z Bożey łaski król polski etc. 
Oznaymuiemy ninieyszym listem przywi-

leiem naszym, komu to wiedzieć należy, 
iż wniesiona nam iest przez panów rad у 
urzędników, przy boku naszym na ten czas 
będących, pokorna suplika za pracowitymi 
poddanymi naszymi wsi Chromowicze nazwa
ney, włości Mostowskiey, W powiecie Gro-

просьбой къ королю Яну Ш подтвердить имъ ихъ 
прежнюю привилегію короля Владислава, въ ко
торой обозначены были ихъ повинности въ слѣдую-
щихъ размѣрахъ: съ уволоки по 6 злот.; съ сѣ-
нокоснаго морга по 1 грошу, а съ пахатнаго по 
Ѵг гроша. Король Янъ П1 подтверждаетъ имъ 
эту привилегію. 

dzieńskim leżącey, że in casu fortuito z do
puszczenia Boskiego w roku M D C L X X , mie
siąca Lutego Х Х Ѵ Ш . dnia, dom ieden w no
cy ze wszystkim zgorzał ławnikowi na imie 
Ławrynowi Pleskaczowi, u którego w scho
waniu y dispozyciey wzwyż rzeczoney wsi 
Chromowicz były sprawy różne przedażne, 
kupne у kwity od każdego roku płacenia 
czynszów, a co naywiększa tam że przywiley 
wszytkiey wsi służący, od nayiaśnieyszego 
króla imści pana naszego miłościwego Wła
dysława IV, praedcessora naszego, nadany 
były, zgorzał у że onych teraz przerzeczonego 
prawa zgorzałego nie maiących dzierżawcy 
у ich urzędnicy niezwykłymi aggrawuią 
podatkami у powinnościami, a za tym zni
szczeni przez nieprzyiacielskie woyska podda
ni co raz do większey ruiny, przychodzą. Tedy 
my chcąc, żeby za szczęśliwego panowania na
szego wszystkie prawa, przywileia, ordinacye, 
dispozycie wszystkim wszelkieykondiciey lu
dziom od nayiaśnieyszych praedecessorów na
szych nadane у przez commissiae postanowio
ne in suo robore zostawały, do przerzeczoney 

15 
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suppliki, którąśmy się skłonili у przywiley ten 
onym zgorzały reassummować у odnowić 
umyśliliśmy, iakoż stosuiąc się do manifesta-
ciey u akt grodzkich Grodzieńskich roku 
M D C L X X I H , miesiąca Maia cztyrnastego 
dnia przez tychże poddanych uczynioney reas-
sumuiemy у odnawiamy teraznieyszym listem 
naszym, w którym to przywileiu iakoż pomie-
nioney manifestach' to się pokazuie, że świętey 
pamięci król imść Władysław czwarty, ante
cessor nasz, użałowawszy się nad przodka
mi tey że wsi у za dowodami urodzonych re
wizorów, iż w rozmiarach z tych miedzy bło
tami у lasami położenie tey wsi, osadził tę 
wieś Chromicze na czynszu gołym, aby z 
każdey włoki tak osiadłey, iakoypustey, lub 
złey, lub z dobrey, których iest osimnaście, 
z każdey zarówno płacili po złotych sześciu 
y z morgów sianożętnych, których się także 
znayduie osimnaście, po groszu iednemu, a 
z oromych sześciu—groszy trzy z każdey 
inney; krom tego dworowi nie pełniąc po
winności podług ustawy. T my tychże pod
danych naszych z wyrażoney woli naszey za-
chowuiemy, podaiąc do wiadomości wielmoż
nego dzierżawcy przerzeczoney włości Mostow-
skiey teraznieyszego y na potym będących у 
ich urzędników, aby też wszelkich excepciey 
iadnymisię nie zasłaniając prywatnemi re-

wizijami, rescriptami, więcey nad te speei-
fikowane czynsze żadnych na przerzeczonych. 
poddanych Chromowskich nie wyciągaiąc 
powinności, robocizny, dla łaski naszey kró-
lewskiey. Na co, dla lepszey wiary, ręką się 
naszą podpisawszy, pieczęć w. x. Lit. przycis
nąć rozkazaliśmy. Dat w Grodnie, Ѵ П miesią
ca Pebruarii, roku Pańskiego M D C L X X I X , 
panowania naszego V I roku. 

U tego przywileiu przy pieczęci wielkiey 
wiszącey, podpis ręki nayiaśnieyszego króla 
imści temi słowy: Jan król. Przy tym conno-
tacya kancellarii takowymi wyrażona słowy: 
Eenovatio prawa zgorzałego podanym wsi 
Chromowicze nazwaney, włości Mostowskiey, 
w powiecie Grodzieńskim leżącey, służącego: 
Michał Drucki-Sokoliński—pisarz w. x. Lit. 
Który przywiley, za podaniem onego przez 
wyż pisaną osobę do akt wespół z konotacią 
na tymże przywileiu napisaną takowymi słowy 
sequitur: Productum et connotatum na com-
missii ieneralney w Grodnie, dnia osimna-
stego Septembra, roku tysiąc siedmsetnego. 
Stanisław Godlewski—regent koronny, staro
sta ziemi Praskiey, comisarz ikmści, Ciprian 
Kronski—chorąży Wieluński ikmci, Józeph 
Ryliński — dworzanin pokoiowy у comisarz 
ikmści. Jest do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
przyięty у wpisany. 
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1681 г. 

И з ъ книги за t1Z9 г., л и с т ы 50—51. 

36. Привилегия короля Яна Ш на ярмарки въ имѣніи Ходоровкѣ. 

Король Янь III, желая поднять экономическое 
благосостояніе своихъ подданныхъ, разоренныхъ 
недавними войнами, по просьбѣ супруги подкоморія 
короннаго Бутлера, разрѣшаетъ въ королевскомъ 
имѣніи Ходоровкѣ, Городненскаго повѣта, ежене-
дѣльные торги и 4 ярмарки: въдни—св. Стани-

Roku tysiąc siedmśetnego dwudziestego 
dziewiątego, miesiąca Februaryi ośmnastego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Antonim z Wahanowa Micutą— 
podstolim у podstarościm sądowym p-tu Gro
dzieńskiego, od iasnie wielmożnego imć pana 
Michała Massalskiego—pisarza w. w. x. Lit. 
Grodzieńskiego, Radoszkowskiego, Berznic-
kiego starosty ustanowionym, stanąwszy per-
sonaliter imć pan Jerzy Roszkowski—insty-
gator ekonomiey ikmości Grodzieńskiey, list 
przywiley ś. p. króla imć Jana trzeciego na 
targi у iarmarki kluczowi Chodorowskiemu 
nadane, służący, do akt grodu Grodzieńskiego 
podał tenoris sequentis: 

Jan trzeci, z Bożey łaski król polski etc. 
Oznaymuiemy tym listem przywileiem na

szym, komu o tym wiedzieć należy, wszem 
wobec у każdemu zosobna, iż iako pomyśl
nych chwytamy się okazyi, które do po
mnożenia у ozdób państw naszych zgodne 
bydź mogą, tak za wniesioną do nas imie
niem wielmożney Konstancyey Butlerowey— 
podkomorzyney koronney prośbą, chcąc spu
stoszone nieprzyiacielskiemi incursyami kra-
ie do pierwszey przywieść perfekcyey, umyśli-

слава мученика, Петра и Павла, Архангела Миха
ила и Благовѣщенія Пресвятой Богородицы. Тор
говля должна производиться безпошлинно въ те-
ченіи 6-ти лѣтъ, но такъ, чтобы отъ нея не было 
помѣхи для торговыхъ мѣстностей прилежащихъ. 

liśmy w dobrach naszych, Chodorówka na
zwanych, w dzierżawie teyże wielmożney pod
komorzyney koron: zostaiących, w powiecie 
zaś Grodzieńskim leżących, iarmarki nadać 
у targi postanowić, z których pierwszy w dzień 
ś. Stanisława biskupa у męczennika; drugi 
w dzień śś., Piotra у Pawła apostołów; trze
ci w dzień ś. Michała archanioła; czwarty 
w dzień Oczyszczenia Matki Bożey odpra-
wowaćsię będą. Targi zaś w każdą niedzie
lę bez płacenia do lat pięciu targowey akcy
zy у czopowego bywać maią. Co ninieyszym 
listem naszym nadaiemy у postanawiamy, 
wolność daiąc tak obywatelom Chodorow
skim teraz y na potym będącym, iako też 
у różnego stanu y kondycyey ludziom na te 
iarmarki у targi przyieżdżaiącym, kupować 
у przedawać towary przywiezione, zbożem 
różnym handlować, towary za towary zamie
niać у inne sprawy y negocyacye swoie wolno 
у poczciwie czynić у odprawować, bez pła
cenia z wyżpomienionych akcyz у targowe
go do czasu naznaczonego, praecavendo aby 
to nadanie iarmarków у targów okolicznym 
miasteczkom у dzierżawom, w których się 
dawniey takoweż handle odprawuią, prze
szkodą nie były. Co do wiadomości wszyst-
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kich, komu o tym wiedzieć należy, osobli
wie iednak urodzonych exactorow, sukollekto-
rów у ich substytutów, do wybierania akcy
zy у czopowego naznaczonych, przywodząc 
mieć chcemy y rozkazuiemy, aby wzwysz 
mianowane dobra nasze przy tym nadaniu 
iarmarków у targów spokoynie zachowane 
były, a ten przywieley nasz według zwy
czaiu był publikowany okolicznym miastecz
kom у dzierżawom naszym. Na co dla lepszey 
wiary ręką się własną podpisawszy, pieczęć 
w. x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w 
Warszawie, dnia czternastego miesiąca Janu

arys roku Pańskiego tysiąc sześćset ośmdzie-
siąt pierwszego, panowania naszego roku 
siódmego. 

U tego listu przywileiu przy pieczęci mniey-
szey w. x. Lit. podpis ręki ikmości temi 
słowy: Jan król. Notacya zaś a latere temi 
słowy: Nadanie iarmarków у targów w do
brach naszych, Chodorówka nazwanych, a 
inszym atramentem akkomodowanym charak
terem przypisano alias poświątne. Który to 
list przywiley, iako się w sobie ma, tak do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich iest przyięty 
у wpisany. 

1698 r. 

И з ъ к н и г и за 19ЯО г., стр. 539—54©. 

3 7 . Привилегія Августа II, данная цеху Городненскихъ рыбаковъ. 

Августъ I I разрѣшаетъ Городненскимъ рыба-
камъ устроить свой рыбацкій цехъ на слѣдующихъ 
условіяхъ: каждый рыбакъ, при вступленіи въ 
цехъ, долженъ былъ заплатить до 60 злотыхъ 
взноса; цехъ разбираетъ свои дѣла подъ предсѣ-
дательствомъ старшины, избраннаго рыбаками; 
этотъ старшина не имѣетъ права отказываться 
отъ своего мѣста раньше срока. Рыбаки имѣютъ 
Право устроить свой рынокъ въ извѣстномъ мѣстѣ; 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego, 
miesiąca Nowembra dziewiątego dnia. 

Na urzędzie j . k . mści grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Kazimierzem Ty
mińskim—skarbnikiem у podstarościm są
dowym powiatu Grodzieńskiego, od wielmoż
nego Jm. pana Hrehorego Jozepha Koto
wicza—łowczego wielkiego w. x. L i i , starosty 
Grodzieńskiego ustanowionym, stanowszy 

другимъ лицамъ торговать рыбой разрѣшается 
только съ вѣдома и согласія цеха. Каждый ры
бакъ долженъ съ челна заплатить 1 злотый въ ко
ролевскую казну. Въ случаѣ поимки контрабанды, 
контрабандисты подвергаются конфискация • ихъ 
товара иуплатѣ штрафа въ 100 гривенъ, изъ ко
торыхъ половина должна идти на цехъ, а другая 
въ королевскій скарбъ. 

personaliter w Bogu wielebny jm. xiadz K a -
lixt Krzywoszanski—wikary klasztoru Gro
dzieńskiego na Kołoży będącego, zakonu 
świętego Bazylego wielkiego, przywiley od 
nayiaśnieyszego króla jmści Augusta wtórego, 
teraz szczeliwie panuiącego, cechowi rybac
kiemu Grodzieńskiemu nadany, ad acta po
dał, w te słowa pisany: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 
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etc. Omaymuiemy tym przywileiem na
szym na potomne wieki cechowi rybackiemu 
Grodzieńskiemu nadanym, iż początki szczę
śliwego panowania naszego nie na innym 
fundamencie założyć umyśliliśmy, tylko na 
rozmnożeniu chwały Bozkiey, rozszerzeniu 
oyczystych granic państwa, nam od P. Boga 
do rządów naszych poruczonych, y na wsta
wienie dobrego rządu w tych że państwach, 
nad któremi nas Bóg z łaski y nieogar-
nioney dobroci naywyższą głową przełożyć 
raczył, przeto tedy umyśhliśmy dla wygody 
nas samych у nayiaśnieyszych sukcessorów 
naszych у wszystkich stanów oboyga naro
dów Korony polskiey у w. x. Lit. tey zacney 
rzeczy - pospolitey w mieście naszym Gro
dzieńskim seymowym, ustanowić cech ry
backi, którego dotąd w tym mieście nie 
było, cośmy uczynili naproźbę panów rad у 
urzędników naszych obóyga narodów Korony 
polskiey 'y w. x. Lit., na tenczas przy boku 
naszym reziduiących, który ten nasz przy
wiley na potomne czasy cechowi rybackiemu 
Grodzieńskiemu nadany, w niżey opisany 
sposób obiaśńiamy у zachować przy nim na 
wieczne czasy za nas у za nąjasnieyszych suk
cessorów naszych ten cech rybacki obiecuiemy 
tym sposobem: Naprzód według porządku 
pospolitego, który się w innych miastach 
zachowuie, aby lokacie swoie w rynku mieli. 
Przeieżdżaiący zaś z inszych miast naszych, 
wsiów, dworów szlacheckich rybacy, kupcy 
у przekupniowie, z rozmaitemi rybami ży
wymi, więdłemi, słonemi, opiekanemi, śle
dziami у wszelakim nazwiskiem nazywaią-
cemi się rybami aby się nie ważyli w mieście 
naszym Grodzieńskim przedawać, bez opo-
wiedzi j pozwolenia starszych cechu tego 
rybackiego, pod zabraniem towaru do cechu, 
a przekupniowie у przekupki Grodzieńscy 
aby nie tylko w rynku publicznie, ale у po
kątnie po ulicach prywatnych, domach szla-

checkich, dworach у klasztorach żadnemi 
rybami nie ważyli się handlować, bez po
zwolenia tegoż cechu rybaków naszych. Gro
dzieńskich, pod zapłaceniem grzywien dzie
sięciu winy na ten że rybacki cech. Rybacy 
zaś z ekonomii naszey Grodzieńskiey ci, 
którzy w ieziorach mieszkaią do tegoż cechu, 
rybaków naszych Grodzieńskich należeć maią. 
у wszelkie powinności według ustawy у po
rządku tegoż cechu rybaków naszych Gro
dzieńskich pełnić maią у powinni będą, 
excepto pod czas residencyi naszey na wy
godę nas samych у dworowi naszemu. Czoł-
nowe zaś na rzece naszey Niemnie według 
dawnego zwyczaiu po złotemu od czółna na 
rok do zamku naszego Grodzieńskiego pła
cone być powinno, a innym żadnym powin
nościom, pogotowiu prywatnemu zdzierstwu, 
na żadną osobę podlegać cech ten rybacki 
niepowinen, także у zamek nasz Grodzień
ski, odebrawszy zwyczajną pensyą za czoł-
nowe naszych Grodzieńskich pod protekcyą, 
czyią będącą, takowy każdy nagradzać ce
chowi temu rybackiemu za wszelkie szkody-
powinen będzie, którego każdego takowego 
wziąć, sądzić grzywnami, zaraz do więzienia 
wsadzić, według decyzyi у zdania starszych, 
cechu tego rybackiego wolno będzie. A przy-
ieżdzaiący z różnych miast у wsiów naszych, 
królewskich, szlacheckich у duchownych, 
także у w samym mieście naszym Gro
dzieńskim mieszkaiące żydzi aby się nie 
ważyli śledziami у wszelkiego rodzaiu na
zwanymi rybami żywymi, wiądłymi, słone
mi, suchemi, opiekanemi w mieście naszym 
Grodzieńskim publicznie, a pogotowiu po
kątnie handlować, pod zabraniem wszystkich, 
ryb у zapłaceniem sta grzywien do skarbu 
naszego, w każdą grzywnę po groszy czter-
dzieściu rachuiąc, którey to summy połowica 
na urząd nasz mieski Grodzieński, a draga 
połowica na cech rybaków naszych Gro-
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żeńskich należeć powinne. Starsi zaś cechu 
naszego rybackiego każdego roku na nowe 
lato obierani być powinni, zwyćzaiem pospoli
tym drugich cechów w miastach naszych bę
dących. Ci zaś, którzy wstępuią do cechu, po
winni naprzód wszelkim powinnościom magi
strom dosić uczynić у wszelkie dochody, to 
iest wstępnego do skrzynki cechowey oddać 
złotych dziesięć, dawnego złotych dwadzieścia, 
kolacynego zaś złotych trzydzieście, od umy
cia łokci, a dyskrecya starszych cechowych 
według możności, która być powinna, to 
porządek cechowi temu rybackiemu Gro
dzieńskiemu postanowiamy у na potomne 
czasy nadaiemy. Także towarzysze tego z 
cechu naszego rybackiego, ieżełi z nich który 
obowiąże się maistrowi swemu na iąką-kol-
wiek usługę, tedy powinien będzie do ter
minu sobie naznaczonego cnotliwie у wier
nie dosłużyć, a potym uwolnić się, a który 
by swawolnie у me uwolniwszy się odmay-
stra swego śmiał odeyść, tedy każdy tako
wy pod sąd y decyzyą starszych cechu tego 
rybackiego podpadać powinien będzie. Chłop
ców wpisowanie у wyzwolenie według zwy
czaiu у porządku drugich cechów naszych 
postanowiamy. Który ten nasz przywiley na 

potomne czasy cechowi rybaków pomienio
nych Grodzieńskich nadaiemy, według któ
rego oni sami у po nich następuiące sukces
sorowie sprawować się powinni będą, a fun-
datorowie cechu tego rybacy nasi nadworni 
sławetni Michał Opanowicz у Woyciech 
Ćwikła, przy dożywotnim starszyznie w tym 
cechu zachowani być powinni. Do którego to 
od nas na potomne czasy cechowi rybackie
mu nadanego przywileiu ręką się naszą 
królewską podpisuiemy, dla większey wagi, 
pieczęć naszą w. x. Lit. przycisnąć rozka
zaliśmy. Pisań w Grodnie, w kancellarii 
naszey wielkiego xiestwa Litewskiego, dnia 
trzydziestego miesiąca Grudnia, roku tysiąc 
sześćset dziewiędziesiąt ósmego, panowania 
naszego (?). 

U tego przywileiu, przy pieczęci wielkiey 
w. x. Lit. zawiesistey, podpis z connotacyą 
takowy: Augustus rex. Przywiley cechowi 
rybackiemu Grodzieńskiemu na wolne szyn-
kowanie ryb confertur. Który to ten przy
wiley, przez osobę wyż namienioną do akt po
dany, iest do xiąg grodzkich powiatu Gro
dzieńskiego ze wszystką w nim wyrażoną 
rzeczą przyięty у wpisany. 
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38. Подтвердительная привилегія короля Августа П данная Супрасльскоиу мона
стыри» на входы въ Сокольскую пущу. 

Король АвгустъІІ-й подтверждаешь привилегию I 
своего предшественника короля Михаила, данную I 
Супрасльскоиу монастырю на входы въ Соколь
скую пущу. Входы эти должны были относиться 
къ рыбной ловлѣ и сѣнокосамъ. Ходататайство-

Roku tysiąc siedmset trzydziestego szó
stego, miesiąca Apryla wtórego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Antonim z Wahanowa Micutą— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, od iaśnie wielmożnego ip. 
Michała Józefa Massalskiego—pisarza w. x. 
Lit. Grodzieńskiego, Radosżkowskiego, Berz-
nickiego etc. starosty ustanowionym, stanąw
szy personaliter imć xiadz Mitrofan Stankie
wicz—zakonnik ś. Bazylego wielkiego pro
kurator Supraslski, ten przywiley kofirma-
cyjny, konwentowi Supraslskienm służący, 
na rzecz w nim y tu wyżey wyrażoną, od 
naiaśnieyszego króla Augusta wtórego dany, 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał, potrze-
buiąc, aby był przyięty у w xięgi wpisany, 
który za przyięciem wpisuiąc w xięgi de 
тегЬо ad verbum tak się w sobie ma: 

August wtóry, z Bożey łaski król pol
ski etc. Omaymuiemy tym listem przywi
leiem naszym, komu o tern wiedzieć będzie 
należało, iż przełożona nam iest przy boku 
naszym rezydujących nomine wielebnego Le
ona Kiszki—zakonu ś. Bazylego wielkiego 
protoarchymandryty, archimandryty Suprasl-
skiego, у wszystkich wielebnych oyców kla-

валъ о нихъ Леонъ Кишка въ впдахъ облегченія: 
монахамъ поста. Права на эти входы король Ми-
хаилъ обѣщалъ предложить на утвержденіе рѣчи-
посполитой. 

sztoru tegoż reguły ś. Bazylego wielkiego 
religiey greckiey, w iedności z kościołem 
rzymskim będących, proźba, abyśmy władzą, 
у powagą maiestatu naszego, przywiley sław-
ney pamięci nayiaśnieyszego antecessora na
szego króla imci Michała przerzeczonemu. 
monasterowi Supraslskienm na wstęp do 
rzeczek leśnictwa Sokolskiego, tudzież na 
pewne łąki z wstępem do puszczy dany, 
ninieyszym przywileiem naszym approbowah; 
do którey instancyey panów rad naszych, 
oraz pokorney tak wielebnego archimandryty 
Supraslskiego у całego konwentu prośby ła
skawie skłoniwszy, ten przywiley wninieyszą 
approbate naszą wpisać roskazaUśmy, którego 
taki iest tenor: 

Michał z Bożey łaski, król polski etc. 
Oznaymuiemy tym listem naszym, komu o 
tym wiedzieć należy. Doniesiona nam iest 
przez panów rad у urzędników naszych przy 
boku naszym na ten casz będących imie
niem wielebnego Gabryela Kolendy—me
tropolity Kiiowskiego, archimandryty Su
praslskiego у wszystkich oo. klasztoru Su
praslskiego, prożba, abyśmy, maiąc w re
spekcie religiosam onych observancyam, ex 
quo nieiadaiąc mięsa, wstęp do rzeczek od 
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ekonomiey naszey Sokolskiey, tudzież widząc 
necessitatem przyłączenia błot pewnych ex 
opposite monasteru Supraslskiego będących, 
które ob distantiam nulli usum oekonomii у 
skarbowi naszemu przez onych odeyście żadna 
szkoda dziać się nie może, dla wygody do-
mowey siana у paszy pomienionym zakon
nikom nadałi у do monasteru Supraslskiego 
wiecznie przyłączyli; nakoniec wstęp do pusz
czy leśnictwa naszego Sokolskiego tak na 
opał, iako też na budynki pozwolili. Jakoż 
do tey proźby, iako słuszney, łaskawie się 
skłoniwszy, chętnie to im iako błota, które 
przez urodzonego Cypryana Pawła Brzo
stowskiego—referendarza w. x. Lit., ekono
ma naszego Sokolskiego, wydzielone będą, 
konferuiemy, tak wstęp do puszczy leśnictwa 
Sokolskiego у do rzeczek Sokolskich dla 
łowienia ryb pozwalamy у do klasztoru Su
praslskiego przyłączamy. Ma у wolen bę
dzie wielebny Gabryel Kolenda — metropo
lita Kijowski, archymandryta Supraslski у 
po nim następuiący sukcessorowie, także у 
•wszyscy oycowie Bazylianie uniey ś. klasz
toru Supraslskiego będący, błota kosić, trzy
mać, używać, wstęp do puszczy leśnictwa 
Sokolskiego mieć, w rzeczkach ryby łowić 
y iako swoią własnością bez żadney od ni
kogo przeszkody dysponować wiecznemi cza
sy; a dla approbaty tego przywileju od nas 
conferowanego do całey rzeczy -pospolitey 
na przyszły seym remittimus. Y natośmy da
li ten nasz przywiley, do którego pieczęć 
i?, x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w 
"Warszawie, dnia dwudziestego pierwszego 
miesiąca Apryła, roku Pańskiego tysiąc sześć
set siedmdziesiąt trzeciego, panowania na
szego pierwszego roku. U tego przywileju 

naiaśnieyszego antecessora naszego przy pie
częci wielkiey w. x. Lit. podpis temi słowy: 
Michał król. 

Który to przywiley in omnibus eorum 
punctis et paragrafis we wszystkim niena
ruszenie przy mocy zachowuiemy у utwier
dzamy у przy wolności koszenia błot, wstępu 
do pomienionyeh rzeczek у wstępu do pusz
czy leśnictwa Sokolskiego iako też przy 
spokoyney, bez żadney ni od kogo, osobli
wie od ekonomów у kommissarzów naszych 
przeszkody in perpetuum klasztor Supraslski 
conferuiemy, mocą ninieyszego approbatio-. 
nis przywileiu naszego, do którego dlawię-
kszey wagi ręką się naszą podpisawszy, pie
częć w. x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. 
Dan w Warszawie, dnia dwudziestego szó
stego miesiąca Lutego, roku Pańskiego ty
siąc siedmset dziesiątego, panowania naszego 
trzynastego roku. 

U tego przywileiu przy pieczęci wielkiey 
w. x. Lit. ikmci podpis naiaśnieyszego ś. 
p. króla iegomości temi słowy: Augustus 
rex. Connotata takowe na drugiey stronie 
przywileju: Cancellariata celssisimi Carbli 
Stanislai Radziwił, ducis in Ołyka, Nieświż, 
Birže, Dubinki, Stuck, Kopyl et Kłeck s. 
r. j . principis, comitis, in Mir, Szydłowiec, 
Kroże et Biała, supremi magni ducatus 
Litvaniae cancelarii, Braslaviensis, Premi-
sliensis, Czhichovien, Camenecens., Krzyczo-
vienie, Ovrucen., Rzeczien., Ostrene., Wizi-
nenen. capitanei. Est in aktis. Casimirus de 
Złotki Złotkowski — pincerna 1. s. m. m. 
ducatus Litwaniae. Który to przywiley, za 
podaniem onego przez wyż mianowaną osobę, 
iest doxiag grodzkich Grodzieńskich przy
ięty у wpisany. 
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Король АвгустъП благодарить дворянъ Город
ненскаго повѣта за ихъ вѣрноподданическія чув
ства и обѣщаетъ вмѣстѣ съ гетманомъ в. кн. Ли-

Roku tysiąc siedmsetnego dziesiątego, 
miesiąca Junii dwódziestego siódmego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imć pana Hrehorego Kotowicza, starosty 
Grodzieńskiego będącym, stanowszy perso-
naliter imć pan Jan Białobłocki respons 
królewskiey iego mości Augusta wtórego 
niżey wyrażony ad acta grodu Grodzieńskiego 
podał, potrzebuiąc aby był przyięty у zapi
sany, który za przyięciem de verbo ad ver-
bum wpisuiąc tak się w sobie ma: 

Respons iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, na instructią p-tu Gro
dzieńskiego urodzonemu Kazimierzowi Ogiń
skiemu, staroście Radoszkowskiemu, Ma-
cieiowi Grabowsldemu—metrykantowi skar
bowemu koronnemu, Zygmuntowi Wallowi, 
posłom tegoż powiatu dany w kancellaryey 
wielkiey wT. x. Lit. dnia trzydziestego mie
siąca Marca, roku Pańskiego tysiąc siedmset 
dziesiątego. 

Podoba się iego królewskiey mości, panu 
naszemu miłościwemu, życzliwych serc ci-
vium powiatu Grodzieńskiego, nie tylko od 
początku panowania swego concepta, a do 
tąd servata fides, ale też pilna у podobna 
owym oczekiwaiącym na powrót pana swe-

товскаго позаботиться объ экономическихъ имѣ-
ніяхъ, а равно и объ пнтересахъ донатаріушей. 

go, ut cum venerit et pulsaverit confestim 
odzywaiąca się czuyność, którą nie inaczey, 
tylko obiecanemi takiey przyimuie łaskami, 
quossic invenit beandos w respektach swo
ich deklaruiąc. 

Podoba się у żarliwość tegoż powiatu za 
dobrami swoimi stołowemi, która od wy
padłych assignacyi promovet ochronę. 

Nie omieszka iego królewska mość у sam 
z urodzonym hetmanem w. x. Lit. agere, 
aby serca humanitatem legibus praescriptam 
od wszelkich agravacyi żołnierskich niena
ruszenie były zachowane. Avulsa od tych 
że dobr illegitime, osobliwie stante tempo-
rum turbidine, aby tam się powróciły, zkąd 
są oderwane, iego królewska mość, pan nasz 
miłościwy, memor obowiązków praw przyłoży 
starania/ ut redeat ad dominum, quod fait 
ante siram. Instancyą za urodzonymi do
ży wotnikami tych że dobr, które przyimuie, 
taką łatwością, iako dobrocią, ku wszystkim 
pragnie, w tym zachować słuszności tempe-
ramentum. Aby y proventa obcięte żadney 
nie uczuły diminucyey, у urodzonych dona-
taryuszów desideria, ile prawa pozwolą, non 
sine solutione zostały. 

Conferowanie dobr tychże personis exo-
ticis nie mieli bydz skuteczne do ich appre-
hensyey, ponieważ u iego królewskiey mo

ie 
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39. Отвѣтъ короля Августа И ва инструкцию дворянъ Городненекаго повѣта, данную 
депутатамъ. 
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ści, aby co komu miał deferre, nie iest w 
pamięci, ieżeli by iednak znaydować się mia
ło, to chyba z osobliwych у słusznych racyi, 
takim osobom impertitum. A wszakże taka 
discernentia, iako do samego króla iego 
mości należy, tak nec quod detrimenti ad-
ferat, zalecić indagationem non intermittet 
suo loco et tempore, a teraz urodzonych 
posłów condigno munere functos ad clemen-
tiam favores omni respektu odsyłać raczy. 

U którego responsu pieczęci wielkiey. w. 
x. Lit. subscriptia у podpis ręki tymi sło
wy: Na własne iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, rozkazanie: K a 
zimierz z Złotków Złotkowski, czesznik 
Siradzki ś. k. ww. x. Lit. Który to respons, 
za doniesieniem onego przez osobę wyż pi
saną, ad akta grodu Grodzieńskiego iest 
przyięty у zapisany. 
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40. Отвѣтъ короля на инструкцию дворянъ Городиенскаго иовѣта. 

Король Августъ II-й благодарить дворянъ Го
родиенскаго повѣта за ихъ вѣрноподданическія 
чувства, выражаетъ своп онасенія о возможности 
войны съ турками; надѣется, что съ этими не
приятелями не трудно будетъ бороться, если толь-

Roku tysiąc siedmśetnego czterdziestego, 
miesiąca Januaryi dwunastego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień
skim przede mną Hrehorym Józefem Ko
towiczem—łowczym w. x. Lit., starostą Gro
dzieńskim, personaliter stanąwszy i.p. Au
drey Dowiat respons ikmości, pana naszego 
miłościwego, Augusta wtórego na instruk-
cyą, od ichmć panów obywatelów powiatu 
Grodzieńskiego, ichmość panom Zygmuntowi 
Walowi—staroście Framborskiemu у Jano
wi Grothuzowi—podstarośeiemu, posłom te
goż powiatu, wydany, na rzecz w nim niżey 
wyrażoną ad acta grodu Grodzieńskiego 
podał, w te słowa pisany: 

Respons ikmości, pana naszego miłości-

KO между подданными его сохранится доброе со
гласие; полагаете, что въ виду такой опасности 
слѣдуетъ позаботиться о войскѣ, въ особенности 
Городненскому повѣту, какъ ближайшему къ не-
пріятелямъ. 

wego, na instrukcyą wielmożnych urodzo
nych senatorów, dygnitarzów, urzędników 
ziemskich, grodzkich, rycerstwa, szlachty, 
obywatelów powiatu Grodzieńskiego, urodzo
nym Zygmuntowi Walowi—staroście Fram
borskiemu, Janowi Grothuzowi—podstaro
ściemu, powiatu tegoż, posłom dany z kan
celarii mnieyszey w. x. Lit., wDecembrze, 
roku Pańskiego 1713. 

Wyrażone in characteribus zacnego po
wiatu Grodzieńskiego contestationes łaskawe 
u ikmości pana naszego miłościwego znay-
duią ucho, gdy zacny powiat Grodzieński 
chwalebnym staropolskiej' cnoty postępuiąc 
torem, winne ikmości, panu naszemu mi
łościwemu, homagium nieodmienną poprzy-
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siężoney panu wiary wyraża perseverancyą, 
oraz żywą synowskiey za oycowskie pieczo-
łowania wdzięczności czyni expressya;—ma to 
sobie ikmość, pan nasz miłościwy, za nie
małe w trudach у wstawicznych, które pro 
bono publico ponosi, pracacb, solatium, gdy 
debitam pro paterna sollicitudine in cordi-
bus zacnego powiatu Grodzieńskiego widzi 
y uznaie gratitudinem;—co iako pełnym oy-
cowskiey wdzięczności przyimuie sercem, tak 
tym większe z tąd bierze incitamenta, aby 
regem patremque gerat et consulatcunctis. 

A ponieważ wisząca nad karkami naszemi 
Ottomańska potentia у ostatnią oyczyznie 
grożąca ruiną przez zapamiętałych y na 
zgubę matki własney zawziętych niewdzięcz
nych synów sfomentowana iuż nie tak con-
silia, iako prompta ad salvadam patriam 
przed się brać każe auxilia, żeby owa na 
nas cadat censura, dum Romae consulitur 
Saguntum capitur, ikmości pan nasz mi
łościwy, iako oyciec synów, pan poddanych, 
nie chcąc in hoc periculoso rzeczy-pospoli-
tey statu congressa widzieć destitutos ope, 
uchyliwszy swoie у państwo swoich tantis-
per na stronę cominoda, własne swoie wpro
wadził woyska nie inszą (iako male votorum 
twierdzi opinia) intencią, tylko aby nimi 
następuiące у iuż wiszące odwrócił niebez
pieczeństwa, a odwróciwszy rzecz-pospolitą ad 
optatum pristinae felicitatis przyprowadził 
statum. Jakoż kto-kolwiek purissimas ikmci 
pana naszego miłościwego intentiones w 
sprawiedliwą weźmie refleksyą, ktokolwiek 
im się nie zaproszonym malevolorum przy
patrzy okiem, ten zaprawdę bez wątpienia 
przyznać musi, że nie do inszego zmierzaią 
celu, tylko ad publicae tranquillitatis sco-
pum, aby rzecz-pospolitą tam od extra quam 
ab intra iak nayprędzey widział uspokoioną; 
są tego dosyć iawnym dowodem prima szczę
śliwego ikmości, pana naszego miłościwego, 

panowania initia, gdy iak pierwszym swo
im do tronu polskiego wstępem ikmość, 
pan nasz miłościwy, bellorum ab oriente 
tempestates in pacatam pożądanego pokoiu 
transmutavit malaciam, uśmierzył turbas im-
pune vagantes у hardego nieprzyiaciela bez 
rozlania krwie sola armorum ostentatione 
przymusił do pokoiu. 

I zapewne gdyby iednostayna у zgodna 
wszystkich harmonia, nierozerwana poprzy-
siężoney panu wiary obserwacya, szczera sy
nów do oyca confidencia optimas ikmości, 
pana naszego miłościwego, pro bono publi
co intentiones unanimis była wspierała con-
sensis, nie chibnie by rzecz-pospolita sub 
suavi ikmości, pana naszego miłościwego, 
regimine in suo florę prawa у wolności, in 
suo vigore zastawały, które nie kto inszy, 
tylko malevolorum civium eius cardinibus 
wzruszyła impietas, co gdy zacny powiat 
Grodzieński w sprawiedliwą y obszerniey-
szą przed się weźmie reflekcią, nie wątpi 
ikmość, pan nasz miłościwy że oycowskie 
iego pro bono publico staranie filiali uzna 
gratitudine у wszelkie opacznie malevolo
rum odrzuciwszy interpretationes zechce re-
ciproca adesse cooperatione, potrafiaiąc na 
to, aby auxiliame ikmości, pana naszego 
miłościwego, woysko alimenta vitae, zasłużo
ne zaś rzeczy -pospolitey rycerstwo emeri
tam odebrało mercedem; o co ikmość, pan 
nasz miłościwy, do zacnego woiewodstwa 
Trockiego gorąco instat commisariatowi, oraz 
swemu iak naydiskretnieyszą zalecił z uro-
dzonemi posłami combinacyą. 

A lubo nie wątpi ikmość, pan nasz mi
łościwy, że in praesenti rerum statu z uprzy
krzeniem to być musi, gdy iednak zacny 
powiat Grodzieński opatrzną przezornością 
gorsze daleko ab oriente rozważy conse-
quencye, bez wątpienia uzna, że levioribus 
incommodis graviora sąnari mogą. 
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In reliquo iako wszystkich in genere, tak 
specialiter urodzonych posłów ikmość, pan 
nasz miłościwy, łaską у partykularnym re
spektem swoim upewniać raczy. 

U tego responsu przy pieczęci podpis 
ręki w te słowa: Na własne ikmości, pana 
naszego miłościwego, rozkazanie: Michał 

Konstanty Rogala Niwicki — czesznik p-tu 
Starodubowskiego, ikmości pieczęci mniey-
szey w. x. Lit. sekretarz. Który to res
pons za ustnym у oczewistym przez osobę 
w wierzchu pomienioną do akt podaniem, 
iest doxiag grodzkich Grodzieńskich przy-
ięty у wpisany. 

1716 г. 

И з ъ книги за 1916 с , лпстъ 3<»2. 

41. Привилегия короля Августа II на землю въ .Іососнѣ и Демидковѣ Осипу 
Кублицкоиу. 

Король Августъ И-й въ вознагражденіе воен-
ннхъ заслугъ татарскаго ротмистра Кублицкаго 

Roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego szes
nastego, miesiąca Maja czternastego dnia. 

Na urzędzie ikm. grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Łukaszem z Jałowa Barano
wiczem — strażnikiem polnym w. x. Lit., 
podstarościm sądowym powiatu Grodzień
skiego, od wielmoż. imci pana Hrehorego 
Kotowicza—łowczego w. x. Lit., starosty 
Grodzień., ustanowionym stanowszy persona-
liter im. pan Józef Kublicki — rotmistrz 
ikm. przywiley naiaśnieyszego króla imci 
Augusta П , szczęśliwie nam pąnuiącego, 
po wyszłych Tatarach na place у grunta 
we wsiach Łosośnie у Dziemitkowie, w po
wiecie Grodzieńskim leżących, na rzecz w 
nim wyrażoną sobie służący do akt grodu 
Grodzieńskiego podał, potrzebując aby był 
przyięty у wxiegi wpisany, który de verbo 
ad verbum wpisuiąc tak się w sobie ma: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 

даетъ ему въ потомственное владѣніе земли въ 
им. Лососнѣ и Демидковѣ очищенныя татарами. 

etc. Oznaymuiemy tym listem, przywileiem 
naszym, wszem wobec у każdemu z osobna, 
komu by o tym wiedzieć należało, teraz у 
na potym będącego wieku ludziom, iż ia-
kośmy za cel panowania naszego założyli, 
iakobyśmy bene meritos w tey oyczyznie 
cives у każdego stanu ludzi podług zasług 
condigna mogli praemiare mercede, tak 
maiąc przez panów у rad naszych, przy bo
ku naszym na ten czas zostaiących, zaleconą 
wierność у zasługi ku nam y rzeczy-pospo-
litey у doznane przeciwko wszelkiemu nie-
przyiacielowi cum dispendio zdrowia у for
tun odwagi Józefa Kublickiego—rotmistrza 
naszego tatarskiego, umyśliliśmy onemu dać 
у konferować place tatarskie dziedziczne 
we wsi Łosośnie, Dziemitkowe у w xiestwie 
Litewskim, w powiecie Grodzieńskim leżące, 
po wyszłych za granicę Litewską Tatarach, 
iakoż у ninieyszym listem przywileiem na-
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szym daiemy y conferuiemy pomienionemu 
Józefowi Kublickiemu y Talmie Bazarewi-
czównie Kublickiey, małżonkom, у successo-
rom onych wyżey wyrażone place we wsi 
Łosośney у Dziemitkowie ze wszelkiemi na 
nich będącemi budynkami, gruntami oro-
memi y nieoromemi, obłogami, sianożę-
ciami, gaiami, lasami, zaroślami, łąkami, 
rzeczkami, ieziorami, et quocunque titulo 
nazwanemi przynależnościami dziedzicznym 
prawem; które to place wolen iest Józef 
Kublicki у żona iego, także successorowie 
ich zarabiać, domy osadzać, budować у wszel
kich wynaydować sposobów, komu chcąc 
dziedzicznie przedać, dać у darować, kas-
suiąc wszelkie przywileie у prawa, lub od 
nas, lub antececsorów naszych przeszłym pos-
sesorom, (którzy nie kontentuiąc się protek-
cyą naszą y rzeczy-pospolitey do Porty Otho-
manskiey wyciągnęli), dane у one annihi-
luiąc у nikogo innego praetextem iakim-kol-
wiek te dobra trzymaiącego, albo do nich 

interessuiącego się, tylko Józefa Kublickiego 
у żonę iego, także successorów ich za dzie
dzicznych własnych possessorów mieć chce
my у przy tych gruntach у wszelkich przy-
należytościach we wsiach Łosośney у Dzie
mitkowie dziedzicznym prawem zachowuje
my. Na co dwa lepszey wagi ręką naszą 
podpisawszy, pieczęć w. x. Lit. przycisnąć 
roskazaliśmy. Dan w Warszawie, roku ty
siąc siedmset szesnastego, miesiąca Febru-
arii dnia trzynastego, panowania naszego 
dziewiętnastego roku. 

U tego przywileiu przy pieczęci wielkiey 
w. x. Lit. podpis ręki naiaśnieyszego króla 
imci temi słowy: Augustus rex. Po drugiey 
zaś stronie pieczęci connotacia temi słowy: 
Przywiley Józefowi Kublickiemu у żonie 
iego y sukcessorom onych na place у grun
ta po wyszłych Tatarach we wsiach. Który 
to przywiley za doniesieniem przez osobę, 
wyż specyfikowaną, iest ad acta grodu Gro
dzieńskiego przyięty у wpisany. 

1718 r. 

Отдѣльная книга. 

42. Подлинная подтвердительная привилегия короля Августа H городу Городнѣ, содер
жащая въ себѣ всѣ прежнія привилегіи и пожалованія его предшественннковъ. 

Въ этой привилегіи король Августа ІІ-й под- предшественннковъ, и здѣсь приведенная in ех-
тверждаетъ городу Городнѣ всѣ привилегіи ero tenso. 

August I I , z Bożey łaski król polski etc. 
Oznaymuiemy tym listem przywileiem na

szym wszem wobec у każdemu zosobna, ko
mu wiedzieć należy. Iż produkowane były 
przed nami listy przywileie, tudziesz różne 

dekretą assessorskie, trybunalskie, koumiis-
sarskie, listy upominalne у reskrypty, na 
pargaminie у papierze, iedne po łacinie, a 
drugie po polsku y po rusku pisane, ia 
emolumentum et conservationem publicam. 
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miastu naszemu Grodnowi, od nayiaśniey-
szych antecessorów naszych, królów pol
skich, począwszy od nayiaśnieyszego króla 
iego mości Alexandra, aż do nayiaśnieyszego 
króla iegomości Jana Ш , praedecessora na
szego, successive nadane, z których to li
stów у przywileiów lubo niektóre propter ve-
tustatem et injuriam temporum pozacie
rane na mieyscach niektórych, iednak że 
żadney suspicyey nie podlegaiące uznaliśmy. 
Oraz, nam przez niektórych panów rad у 
konsyliarzów, przy boku naszym rezyduią-
cych, suplikowano imieniem szlachetnego 
magistratu, iako to Jana Meystera у Mi
chała Kolendy—burmistrzów, Jana Kozu-
mowicza, Michała Oponowicza, Zygmunta 
Szulca, Jana Markiewicza у Tomasza Mar
kiewicza—rayców, у wszystkiego pospólstwa 
miasta naszego Grodna, abyśmy te wszy
stkie listy, przywileie у reskrypty powa
gą naszą królewską zmocnić у approbować 
raczyli, z których to listów у przywileiów7 

contenta te są, które następuią: W naypierw-
szym przywileiu na pargaminie,' po łacinie 
pisanym, MCCCCXCYI, w Bersztach, uwal
nia król iego mość Alexander miasto na
sze Grodno od ziemskiego prawa, a na
daię mu prawo magdeburskie, excipuiac od 
wszelakich praw, króreby prawu temu mag
deburskiemu przeciwne bydz miały; wóy-
towstwo w tymże mieście funduię у trzy 
karczmy pozwala w7 mieście, od wszelkich 
podatków naszych one uwalniaiąc; także 
młyn na rzece Niemnie budow7ae у w nim 
mleć zboże bez żadnego przenagabania у 
przeszkody od zwierzchności dworney na ich 
własną potrzebę pozwala; ludzi za Niem
nem y Podolany, tudziesz we dworach pań
skich in circumferentia у w domach szla
checkich mieszkaiących pod iurysdykcyą ma
gdeburską we wszystkich punctach у artyku
łach podaie; od podwód także to miasto uwal

nia, za oddaniem czynszu na każdy rok kop 
Litewskich pięćdziesiąt, iednak że od podwód 
na potrzebę ziemską nie uwalnia; od tłok 
także wszelakich to miasto uwalnia, ale pod
wód na potrzebę ziemską iednak dawać nie 
każe, aż potrzebuiący będzie miał list sygne
tem królewskim zapieczętowany; Podolany 
uwalnia od dróg z listami у rzeczy woże
nia ńa ziemską potrzebę, które przed tym 
bywały, ale pod czaz bytności naszey nie 
uwalnia; iarmarków trzy tygodniowych w 
rynku odprawiać pozwala: 1) na dzień Zna
lezienia ś. krzyża, 2) na ś. Małgorzatę, a 3) 
na święto ś. Jędrzeia, oprócz których iar
marków żaden z obcych ludzi bez woli star
szych miasta Grodna nie powinien przeda-
wać, oprócz Wilnian y Troczan; w7ażnicę 
у woskoboynią budować pozwTala у brać od 
tego pożytki; puste mieysca żydowskie star
szym do osadzania w moc podaie у za rzeką 
Niemnem na czynsze budować; tegoż Gro
dna mieszczanom ku Kownu przez Niemen 
y na rzece Necie ku Prusom od płacenia 
myta uwalnia. Także tym obywatelom po
zwala części łąki od miasta aż po szubienicę 
z iedney, a z drugiey strony od placu gu
mna naszego do Niemna dla wrolney paszy 
bydła; łaźnie wystawić pozwala dla spólne-
go pożytku z wóytem;' postrzygalnią także 
zbudować pozwala y na ratuszu mieć beczkę 
do mierzenia zboża у miodową miednicę. 
W tym że przywileiu wyzwala wszystkich oby-
watelów Grodzieńskich od sądów wszelkich 
jurysdykcyi y potencyi woiewodów, kaszte
lanów, sędziów у wszystkich ingenere urzęd
ników w. x. Lit., ale we wszystkich spra
wach u wóyta według prawa magdeburskiego 
sądzić się powinni. W drugim przywileiu 
toż samo in omnibus punctis, clavsulis et arti-
culis król imci Zygmunt I anno MDVI, w 
Grodnie dany aprobuie. Także у król iego-
mość Stefan anno M D L X X V I confirmat, у 
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król iegomość Zygmunt І П w Grodnie anno 
M D L X X X I X . Itidem przywiley drugi od 
króla iego mości Alexandra, anno МБП, w 
Nowogródku, po rusku, dany temuż miastu 
Grodnowi, sonat, że ten że król iego mość 
wsi, niwy, ziemie у sianożęci z powiatowych 
Grodzieńskich od mieszczan za dzierżawy 
kniazia Alexandra Jurewicza, kasztelana Wi
leńskiego wiecznym prawem tymże mieszcza
nom zwolna onych dyspozycyą oddaie. Ten 
że król iego mość w Wilnie, anno MDVI, 
przywileiem pozwala miastu Grodnowi pu
szczy, począwszy od Micucinego pola mimo 
Kapliciszcze, Oską drogą ku Prutom, a od 
Prutów do Pondowra pola, ku Dołhemu borku 
у ku Wierciliszkom po Wysoką górę. Apro-
buie także król iegomość ZygmontI przy
wileiem swoim, w Grodnie, anno MDVI da
nym, ten przywiley króla iego mości Ale
xandra na pokupione od szlachty niwy, zie
mie у wsi у zażywanie puszczy Grodzień-
skiey według opisanych granic. Ten że król 
iego mość approbuie także dekret w Wilnie, 
anno MDXVI , ferowany, w którym za skar
gą mieszczan Grodzieńskich na starostę o 
zabranianie puszczy pomienioney у o branie 
myta na rzece Necie do Prus idąc, aby się 
do tych puszczy nie interesował у myta tego 
od nich brać nie ważył się, według tegosz 
przywileiu króla iego mości Alexandra. Ten 
że król iego mość Zygmunt I dał przywiley 
miastu temu w Wilnie, anno MDXI , w którym, 
za proźbą królowey iey mości Bony, według 
przywileiu króla iego mości Alexandra, za
kaźnie starostom, podstarościm у wszystkim 
officialistom, także у celnikom w Grodnie, 
Mereczu, Puniach, Dorszuniszkaeh, Rumszy-
szkach у w Neci, aby od mieszczan Gro
dzieńskich na rzece Niemnie у Necie, do 
Kowna y Prus płynących, cła od towarów 
nie wyciągali, ani ich turbowali, pod suro
wymi winami. Ten że król iego mość wzwyż 

pomienionego roku w Wilnie, danym, zaka-
zuie staroście Grodzieńskiemu, aby wszyst
kich in genere rzemieślników, w Grodnie 
mieszkaiących, na swoię potrzebę nie za
bierał. Uwalnia także-wszystkich mieszcza-
nów od służby z włok у ziem, za króla iego 
mości Alexandra od szlachty pokupionych 
у podatków od nich brać nie każe. Zakazuie 
także staroście temu posyłać sług na miesz-
czany у przed się ich pozywać, owszem na-
kazuie temuż staroście, aby się z mieszcza
nami we wszystkim według prawa magde
burskiego zachował. Ten że król iego mość 
w przywileiu w Pobijamcach, w tymże po-
mienionym roku danym, zakazuie staroście 
aby przed sąd swóy mieszczan у rzemieślni
ków Grodzieńskich nie pozywał, przesądów 
brać, sądów mieyskich przesądzać, miesz
czan bić, sromocić, więzić, myta na Necie 
wybierać, karczem miodowych у piwnych po
mierzać, winy za to brać, za króla imci Ale
xandra ziem kupionych odbierać, tudziesz 
żeby starostowie Grodzieńscy z sług swoich 
sprawiedliwość, gdy dadzą mieszczanom, czy
nili у wszelkich wiolencyi onym czynić za-
kazowali. Przed któremi to starostami kopie 
tylko przywileiów, a nie same przywileie, mia
stu Grodnowi nadane, prezentowane bydź 
maią. Tam że według tego króla iegomości 
przywileiu, w Wilnie, anno MDXLI,"nadane
go, iako kop Litewskich pięćdziesąt do skar
bu naszego na Gromnicę każdego roku od
dadzą, gorzałką, miastu temu inkorporo-
waną bydź ma, którey aby się żaden z pod
danych pańskich, xiążęcych, szlacheckich у 
duchownych, tak w mieście, iako y na przed
mieściach, bez woli radnych miasta tego pa
lić у szynkować pod zabronieniem gorzałki 
nie ważył. Przywiley także króla iego mości 
Zygmunta w Grodnie anno M D L X X X I X 
dany, pomieniony przywiley approbuie, ra-
tione tey gorzałki, z tą melioracyą, żeby у 
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poborcy do tego nie należeli za oddaniem 
rocznym do skarbu naszego kop Litewskich 
pięćdziesąt, gdzie kassuie wszystkie listy, któ-
reby incontrarium zkancellaryi naszey wy
dane bydż miały, samemu tylko ratuszu 
szynkowanie gorzałki pozwalaiąc. W przy
wileiu, także anno M D X X V I , w Grodnie da
nym, zakazuie król iego mość Zygmunt sta
roście Grodzieńskiemu у sługom iego po-
kazowania mieszczanom у żydom Grodzień
skim damn naszych konferowanych na pu
szczę у ziemie, także krzywd czynić, у włó
czebnego poniewolnego urzędnicy brać, ani 
grabieży у bicia, ale ich we wszystkim we
dług przywileiów magdeburgu zachować. 
Królowa także ieymość Bona dała miastu 
temu w Wilnie, anno M D X L przywiley, któ
rym iarmarki od płacenia cła każdego po- I 
datku obcych ludzi, approbuiąc przywiley 
króla iego mości Alexandra, uwalnia pod czas 
tych iarmarków, a ktoby się po iarmarku 
pozostał у przedawał, powinen od kopy po 
groszu płacić. Nakazuie także, aby wszyscy 
w tym mieście domy maiący równe ciężary 
z mieszczanami ponosili, a ktoby nie chciał, I 
żeby po roku domostwo przedał. Rzemieślnicy, 
w szlachetskich у duchownych domach mie-
szkaiący, którzy by miastu nie podlegali, aby 
się za Niemen na mieysce zamkowe przenie
śli, a którzy by się nie przenieśli, powinni 
wszystkie ciężary do miasta odbywać; także 
у żydzi, w Grodnie mieszkaiący, do tychże 
ciężarów mieyskich należeć maią. Według 
teyże królowey iey mci przywileiów, w Wilnie, 
anno M D X L I , danych, przy porządkach miey
skich, pod czas odmieniania burmistrzów 
starszi przed nowymi przy wóycie, radzie, ław
nikach у ośmiu z pospólstwa rachunek z do
chodów mieyskich czynić powinni, a co przy 
nich zostanie oddawać maią. Pieczęć miey-
skaprzy burmitsrzu Litewskim powinna bydż 

skrzyni na ratuszu chowana za trzema 

kluczami, to iest: wóyta, burmistrza litew
skiego у burmistrza ruskiego. Także у księgi 

; spraw mieyskich. Testamentą też aby po-
kątne nie bywały, ale przy wóycie у ław
nikach do xiąg podawane, a rzeczy po zmar
łym aby wóyt zraycami rozporządzał. Jury-
dyka wóytowska z radziecką niema się mie
szać. Radca przysięgać powinen у żaden na 
urzędy mieyskie obierany bydż nie powinien, 
tylko w mieście osiadły у mieszkaiący. Akto 
chce być mieszczaninem у prawa magde
burskiego zażywać, lubo ma rolę у folwarki 
na wsi, żeby się z tym wszystkim w mie
ście budował, pod utraceniem prawa у pre
rogatyw mieyskich. Xiążęta у szlachta, w 
mieście Grodnie domy, role у płacy maią
cy, lubo by sami przywileiami nayiaśniey-
szych wielkich xiążąt Litewskich libertowa-
nibyli, mieszkaiący iednak w nich, iurysdy-
ce mieyskiey podlegać powinni, podatki pła
cić maią y w7szelkie onera zarówno z dru-
giemi płacić, które seymem uchwalone będą. 
Zabiegając także aby in futurum żaden z 
szlachty у duchowieństwa domów у placów 
nie kupował w Grodnie, ani ich żaden z mie
szczan nie przedawał, pod utratą kupna у 
przedaży, za nieważne wszystkie takie zapisy 
mieć chcemy. Co król imść Zygmunt August 
anno M D X L I B , w Krakowie przywileiem 
danym, aprobuiąc szlachtę w tern mieście, do
my у place maiącą, ciężary mieyskie poda
ie pisanym listem do starosty Grodzieńskiego, 
abyztakowey szlachty exekucya czynił, któ
rzy maią domy у place w mieście, jurysdy
kcji mieyskiey podlegać nie chcą у czynszu 
do skarbu naszego oddawać. Ten że król iego 
mość przy konfirmacyiey przywileiów oyca у 
stryia swoiego uwalnia mieszczan Grodzień
skich tak od tłok, iako у za tłoki płacenia, 
tudziesz у od płacenia prętowego z ogrodów, 
przy domach w Grodnie będących. Ten że 
król iego mość, anno MDLXII , w Wilnie da-
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пут, przywileiem według nowego pomiarko-
wania w starostwie Grodzieńskim у zamie
rzenia pomierczego daie półtrzeeiey włoki 
sianożęci pod Grodnem, wyżey Horodnicy, 
między polami paszny, maią płacić z włoki 
po groszy czterdziestu. Także król imć Stefan 
przywileiem, w Toruniu, anno M D L X X V I da
nym, według przywileiu króla iego mości Zyg
munta I у kapturowego, uwalnia Grodno od 
płacenia zsłodoweń у browarów, zakazuiąc, 
aby tego od nich nie wyciągali podskarbio
wie ziemscy w. x. Lit. Ten że król iego mość 
anno M D L X X I X pozwala młyn na Niemnie 
budować mieszczanom, z wolnym mlewem 
zboż wszelakich, bez przeszkody horodni-
czych. Ten że król iego mość dozwala mieć 
karczmę wolną z napoiem piwnym, miodo
wym у gorzałczanym, bez płacenia do skar
bu naszego. Król iego mość także Zygmunt 
П І w Krakowie anno M D L X X X V I I I uwal
nia tak mieszczan, iako у żydów Grodzień
skich, od dawania miarek w młynach na
szych za daniem pieniędzy od beczki wszel
kiego zboża у słodów, dozwolaiąc miewa w 
cudzych młynach, gdy nasze wakować będą. 
Żydzi Grodzieńscy zbożem wszelakim kupczyć 
у wodą onych spuszczać nie powinni, ani soli, 
śledzi у towarów nad drobne kramne rze
czy, o czym iest na nich dekret tegosz króla 
imci anni MDCXI , w Warszawie, żeby ży
dzi zboża wszelkiego Niemnem nie spusz
czali, ani lądem prowadzili, ale go u mie
szczan Grodzieńskich, także sól у śledzie 
kupowali, у onych ani sami, ani przez kogo 
inszego nie prowadzili, pod utraceniem to
waru. Ten że król imci anno M D C X X V J H 
dla wybudowania rynku у ulic w Grodnie, 
pozwala myto brukowe od wozu, iakim kol
wiek towarem ładowanego, po dwa szelągi, 
wylawszy stan duchowny у szlachecki у ptfl-
wód. Targowe rynkowe temuż miastu nale
ży, do którego celnicy interessować się nie 

maią. Ten że król imć anno Щ Ю Х Х Ѵ П , 
maiąc politowanie nad ruiną miasta tego, 
uwalnia go od wszelkiey żołnierskiey leży, 
przechodów у stanowisk, z zakazaniem het
mańskim w. x. Lit. król iego mość Zygmunt 
III anno MDXO daie sianożęci z puszczy 
Jezierskiey. Król iego mość Władysław IV 
anno М Б С Х Х Х Ш postanowił, aby starosto
wie Grodzieńscy, na zawsze będący, miesz
czan Grodzieńskich czeladzią swoią у pie
chotą nie narzucali, ani do karmienia.ich 
przymuszali; w Prutczach puszczy według 
dawnych przywileiów aby wolne barci mieli. 
Domy zaś, włoki у place, które szlachta trzy
ma, poniewasz doiurysdyki miasta tego na
leżą, aby podatki, naseymie uchwalone, do 
miasta tego, a czynsze do skarbu naszego 
oddawali. O dobra także, pod iuryzdykcyą 
mieyską będące, aby się żaden szlachcic za
pisu tak na wieczność, iako y na zastawę 
wziemstwie, w grodzie у w trybunale czynić 
nie ważył, sub nullitate zapisu, ale w sądzie 
mieyskim Grodzieńskim. A że żydzi w tym 
mieście zagęścili się у siła przeszkody we 
wszystkim chrześcianom czynią, dla tego nie 
maią więcey domów skupować, ani się sze
rzyć; także heretycy y schyzmatycy aby na 
urzędach mieyskich nie bywali, cavetur. Król 
iego mość Jan Ш przywileie wszystkie anno 
M D C L X X I X wGrodnie nayiaśnieyszych prae-
decessorów swoich approbuiąc, to pro rato 
utwierdził, aby ciężary wszelkie seymem 
uchwalone, ze wszystkich domów, placów у 
gruntów do miasta Grodna należących, szla
chta wypłacali, non obstantibus quibusvis 
privilegiis ad sinistram informationem ex 
cancellariis nostris emanatis, sub paena con-
fiscationis bonorum ex relatione magistoatus 
Grodnensis. Puszcza, Prutecnazwana#iare*-
stauracyą domów у potrzebę domową pozwo-
łona; także sianożęci Prutec w swoich ogra
niczeniach należeć maią do mieszczan, bez 

17 
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żadney praepedycyey starostów у ekonomów 
naszych: aby z puszcz Striewskiey, Berz-
stanskiey у Liszczyckiey, wodą у lądem wy
prowadzać drzewo bez żadney praepedycyey 
dla budynków mogli. Kommissya urodzo
nych Morztyna у Ossowskiego względem po
słuszeństwa miastu у podatek od cechu rzeź-
niczego należący do magistratu quotannis 
iść powinien; także foralia, od sian, drew 
у inszych rzeczy na ochędożenie rynku tota-
liter należy. Kupcy na iarmark у pod czas 
seymów, kommissyi у trybunałów skarbo
wych z kądkolwiek przyieżdzaiący, bud sobie, 
chyba za konsensem magistratu, budować 
nie maią, a którzy by się zostawać chcieli 
iakąkolwiek protekcyą, zakładamy na nich 
paenam confiscationis у forum o to w sądach 
assessorskich naznaczamy ex delatione ma
gistratus ejusdem. Od wszystkich także prze
kupniów, tak chrześcian, iako у żydów, iuxta 
laudum grodu tuteyszego od każdego wozu 
у mieysca po groszy trzy na tydzień nale
żeć powinno, ale ten prowent na ochędoże
nie rynku obracać się ma. Kupcy Królewiec
cy, Kowieńscy, Ruscy, y z inszych miast dla 
skupowania zboż, do miastu przyieżdzaiący, 
z. żydami Grodzieńskiemi o to kontraktować 
nie maią, ani tymże żydom śledzi, soli у in
nych towarów kupcy przedawać nie powinni, 
bez wiadomości magistratu. Grodzieńskiego, 
sub paena mille florenorum polonicalium, 
których w tym żadną jurysdykcyą y potencyą 
pańską bronić nie maią, owszem pomocą bydź 
mieszczanom Grodzieńskim powinna. We
dług wolności, ieszcze ante unionem nada
nych, od płacenia myta starego to miasto 
in perpetuum wolne. Także od płacenia kop 
Litewskich pięćdziesiąt, które do skarbu na
szego, quotannis kommissarze wydawać byli 
postanowili, gdyż chcąc to miasto aequipa-
rari inszym głównieyszym miastom w. x. 
Litewskiego, od tego obywatelów iego od te

go wiecznemi czasy uwalniamy; według tak
że przywileiów nayiaśnieyszych autecessorów 
naszych czynsz gorzałczany alias kapszczyz-
nę na restawracyą ratusza kondonuiemy y po 
urodzonych administratorach oekonomiey na
szey Grodzieńskiey mieć chcemy, aby tak 
pomienionych pieniędzy, iakojy gorzałczanego 
od tego miasta nie wybierali. A że różni ludzie, 
na targi у iarmarki do tego miasta przyież
dzaiący, przez poborców powiatowych у onych 
sukkollektorów w wybieraniu naczynia róż
nego, drzew, siana, dranic, kadzi у inszych 
rzeczy, ad victualia należących, wielkie po
noszą depaktacye, przez со у targi ustawać 
muszą, tedy to wszystko tym przywileiem 
naszym kassuiemy. Refragarii tey woli na
szey ex delatione magistratus ad instantiam, 
instigatoriś w sądach assessorskich, odpo
wiadać maią. Żydki że czynią wielkie im
pedimenta miastu przeciwko dawanym przy-
wileiom tak w handlach, iako у rozszerza
niu się na placach mieyskich; tedy w tym 
dekretą między miastem a żydami in toto 
zachowuiemy; przeciwko którym dekretom, 

I ieżeli by iakie reskrypty wyszły, wszystkie 
kassuiemy у za nieważne mieć chcemy, 
zakładaiąc hoc in passu na żydów winy ty
siąc złotych polskich, z których iedna część 
fisco nostro, a druga na reperacyą miasta 
obracać się ma. Artykułów cechowych for
mować nie powinny cechy wszystkie bez 
konsensu magistratu sub paena sessionis 
publicae. Też cechy, ieżeli by cechmistrzów 
bez wyzwolonych listów y urodzaynyeh obie
rali, winę według uznania magistratu pła
cić powinni. Tych że mieszczan naszych 
Grodzieńskich od sądów marszałkowskich 
podczas rezydencyey naszey excepuiemy, у 
to po wielmożnych, marszałkach w. x. Lit. 
mieć chcemy, aby sędziowie ich od mie
szczan Grodzieńskich żadnych exakcyi sey-
mowego wynalazku nie pretendowali, ani 
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wybierali. My tedy August П , król polski, 
do pomienioney supliki za tym miastem na
szym Grodnem przez pp. rad у urzędników 
naszych imieniem wyżey specyfikowanych 
szlachetnych burmistrzów y. rayców, donas 
wniesioney, miłościwie się nakłoniwszy, nie 
tylko dawne prawa, przywileie, reskripty у 
dekretą od nayiaśnieyszych antecessorów na
szych temu miastu nadane, we wszystkich 
punktach, kondycyach, artykułach y liga-
mentach, iako by w tym przywileiu naszym 
de verbo ad verbum wpisane były, appro-
buiemy у za ważne mieć chcemy; ale też, 
uważaiąe że maturescente aetate moderno 
saeculo tak juvenescunt vitia, że nie tylko 
przywileiów od nayiaśnieyszych antecessorów 
naszych, temu miastu Grodnowi nadanych, 
różne subiecta nie obserwuią, ale у owszem 
na ostatnią zgubę y dezolacyę tegosz miasta, 
przez co podatki rzeczy-pospolitey upadaią et 
per consequens zginąć by musiały, we wszyst
kim sprzeciwaiąc co daley, tym barziey przez 
nowe wynalazki ad oppresionem et ultimam 
desolationem populi w tym mieście degentis, 
tak urodzony starosta nasz teraznieyszy Gro
dzieński, przez różne oppressye, iako y ad-
ministratorowie oekonomiey naszey tuteyszey 
przez aggrawacye nad słuszność у prawa 
sobie pozwalaiąc, onych opprymuią. A na
de wszystko szlachta у duchowieństwo przez 
nienależyte у prawem zakazane iurysdyk-
cye swoie tosz miasto ruinuią. Co żeby się 
nad wolą nayiaśnieyszych antecessorów na
szych, у naszą teraznieyszą nie działo, in 
futurum mieć chcemy, aby wszystkie tak 
szlacheckie, iako у duchowne iurysdykcye, 
które nie są lege publica libertowane, ad 
omnia onera, które seymem uchwalone będą, 
z tych domów, gruntów у placów należyty 
podatek za równo z inszymi oddawali do 
miasta у od stawania ex officio tak pod 
czas seymów, iako у inszych ziazdów pub

licznych non excipiuntur. Te zaś grunta 
mieyskie, które per potentiam et indebi-
tam usurpationem pozabierali niektórzy szla
chta, aby znowu in possessionem miastu 
temu przywrócone były serio injungimus, 
in renitentes forum w sądach naszych ases-
sorskich cum rigore indelatae usurpationis 
naznaczaiąc. A że in antecessum różni 
urzędnicy у szlachta przywileie sobie na 
wóytowstwo Grodzieńskie wyprawowali у te
raznieyszy urodzony starosta nasz imprac-
ticato exemplo supra compatibilitatem z 
starostwem wyprawił na osobę swoią, tedy 
ten przywiley iego, nad prawo otrzymany, 
praesentibus kassuiemy, mieć chcąc y przy-
kazuiąc, aby in posterum żaden się tego 
nie ważył; ale według prawa magdeburskiego 
ad instar miasta naszego Wilna у inszych 
miast w. x. Lit., prawem się magdeburskim 
rządzących, od tego czasu na ten urząd 
wóytowski sadzić się nie ważył, tylko ten, 
którego to miasto lubo z szlachty, kogo się 
będzie podobało, lubo też e medio suo obraw
szy, byle człowieka godnego у prawo mag
deburskie rozmnieiącego, nam prezentować 
dla przywileiu będą. A że urodzony sta
rosta nasz teraznieyszy Grodzieński nieznośne 
czyni gravamina miastu, temu nasyłając tak 
towarzystwo z pod swoich chorągwi, iako 
у różnych ludzi dla wybierania na siebie 
nienależytych extorsyi, których ubodzy lu
dzie z ostatnią swoią miną przez niemały 
czas sustentować muszą, tak z końmi jako 
у ich czeladzią, żeby tego in futurum niė 
było przykazujemy; a o poczynione przez 
wszystkie czasy szkody, krzywdy, bicia, wię
zienia, sromocenia у insze grawamina w 
sądach naszych assessorskich rozprawić się 
z nim pozwolamy. Tłok zaś żadnych, żni
wa, kośby, wożenia drzewa zkąd kolwiek, 
у innych quocunque titulo et vocabulo na
zywających się ciężarów у extorsyi, do kto-
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rych przez te wszystkie czasy te miasto po-
mieniony urodzony starosta pociągał у gwał
tem przymuszał, wiecznemi czasy zabraniamy, 
mieć chcąc у prżykazuiąc, aby iako teraz-
nieyszy, tako у'na potym będący starosto
wie nasi Grodzieńscy, we wszytkim się we
dług praw у przywileiów nayiaśnieyszych 
antecessorów naszych, у teraz onym od nas 
miłościwie nadanych, spokojnie się zacho
wali perpetuo et in aevum. Od hyberny 
simplequarty, konsistencyi żołnierskich, noc
legów, popasów, brania podwód, у inszych 
iakimkolwiek sposobem nazywaiących się 
exakcyi у extorsyi żołnierskich według de-
klaracyey naszey, anno MDCCXD, w Wil
nie daney, z zakazaniem wielmożnych het
manów w. x. Lit. у według przywileiu nay
iaśnieyszego króla iego mości Zygmunta 
Ш , anno М Б С Х Х Ѵ П , w Krakowie danego, 
tosz miasto nasze Grodno in perpetuum 
uwolniamy. Do repartycyey urodzonych ad
ministratorów aekonomiey naszey Grodzień
skiey, to miasto cum inquilinis civitatensi-
bus za oddaniem czynsza, do skarbu naszego 
należącego, podlegać nie powinno. Targo
we od wszelkich rzeczy na przedaż, z kąd-
kolwiek przywiezionych do miasta, należeć 
ma у obracać się na reperacyą bruków 
mieyskich у chędożenie rynku. Do którego 
targowego starosta nasz Grodzieński, pod-
starości, namiestnik, regent у inni offici-
alistowie, według dawnych przywileiów, in-
teressować się nie powinni, gdy się to in 
mundiciem miasta ma obracać. Cum reni-
tentibus forum competens naznacza się cum 
rigorepaenarum. Arenda promów na Niem
nie według przywileiów nayiaśnieyszych an
tecessorów naszych do miasta Grodna ma 
należeć, z którey intraty burmistrze każde
go roku przed urodzonymi administratorami 
naszymi, według dekretów commisssarskich 
anno M D C C L X X , przy roczney expiracyey 

rachunek czynić powinni wnosząc każdego 
roku do skarbu naszego siedmset pięćdzie
siąt у ośm złotych polskich. A ieżeli by co 
nad to zostało ma się obracać na repera
cyą ratusza у ozdobę miasta, ale żydzi do 
tey arendy implikować się nie maią; a le
żeliby się który chciał implikować oto fo
rum w grodzie tuteyszym cum extprsione 
paenae pięciuset grzywien naznaczamy. Jeżeli 
by zaś pomienioney summy z tey arendy 
burmistrzowie Grodzieńscy do skarbu nasze
go wnieść nie mogli należycie, tedy prawie 
juramento nie powinni ich w tym aggrawo-
wać urodzeni administratorowie nasi. Mia
ry wszystkie, korce, beczki, ćwiertki, mied
nice, garce у cena wszystkich zboż у trun
ków przy ordynacyey magistratu zostawać 
ma, od czego intrata na bruki у reperacyą 
ratusza obracać się powinna. Do którey intraty 
wóytowie interesować się nie powinni. Od 
dawania także czynszów, do skarbu na
szego należących, у od kapszczyzny od trun
ków na lat dziesięć to miasto uwalniamy, 
tak według przywileiów nayiaśnieyszych an
tecessorów naszych, iako też ratione pod 
czas bytności naszey per hostilitatem Sueti-
cam funditus zdezolowania. Co na repera
cyą ratusza у ozdobę miastu iść powinno. 
A że post hanc hostilitatem Sveticam, kie
dy ubodzy ludzie, wniweez zdezolowani bę
dąc, place у domy swoie iedni poporzucali, 
a drudzy ob inopiam za lada co pozbywali 
tak szlachcie, iako у duchowieństwu, na 
których sobie tak szlachta, iako у ducho
wieństwo iuryzdykcye swoie poczyniwszy, 
wielką miastu temu czynią w podatkowaniu 
depactacyą, gdyż miasto z tey racyey w ta
ką poszło dezolacyą, że z tak wielkiey quon
dam mieszczan osady, teraz dla iurysdykcyi 
szlacheckich у duchownych ledwie-się kil
ku mieszczan osiadłych znaleść ad sustinen-
da omnia onera znaleźć może: za czym za-
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biegaiąc talibus inconvenientiis mieć chcemy, 
aby wszystkie takowe iuryzdykcye у dwory, 
które nie są ab antiquo libertowane, podatki z 
tych domów у placów według dawnych zwy-
czaiów do miasta oddawali, у do stawienia 
posłów pod czas seymów y kommissyi ex 
officio też domy należały; a osobliwie te, któ
re żydzi arendownym sposobem trzymaią, 
uwolnione bydź od stawania ex officio nie 
mogą. Ponieważ wszystkie magistratus, pro
pter administrandam et conservandam ju-
stitiam у inszych interesów, wolnego miey
sca potrzebuią, zaczym cały magistrat szla
chetny rayców z burmistrzami od stawania 
ex officio wszelkiey kondycyey у naszych 
nadwornych ludzi pod czas seymów у każ
dey rezydeńcyey naszey, także ziazdów 
wszelakich у commissyi wolnymi in perpe-
tuum czynimy. Chcąc też depressant miasta 
tego in melius erigere christianitatem, co
kolwiek żydzi placów у kramów do miasta 
należących, po przywileiu M a igo mości 
Władysława IV, ab а п п о М Б С Х Х Х Ш nie
słusznym prawem, według wykrętów swoich 
zwyczaynych у omówienia żydowskiego po-
otrzymowali, mieszczan te wszystkie kupna 
у zapisy, iakoinruinam chrześcian у miasta 
desolationem poczynione, totaliter kas
suiemy у wszystkie te place у kramy do zu-
pełney iuryzdykcyey mieyskiey incorporu-
iemy у przywracamy et pro lege in cassan-
da in perpetuum mieć chcemy. Wszystkie 
takie umowy у kontrakty żydowskie z bur
mistrzami Grodzieńskiemi, extra mentėm 
publicam całego miasta kiedy kolwiek posta
wione, które prawu pospolitemu у przywi-
leioin antecessorów naszych derogant, tota
liter abrogamus et in futurum cavemus, aby 
burmistrzowie Grodzieńscy żadnych z żyda
mi pospólstwu szkodzących kontraktów, bez 
konsensu mieyskiego, sub confiscatione bono-
ruin et privatione officiorum suorum, nie czy

nili: у żydzi od tego czasu domów у placów 
skupować, ani pieniędzy na zastaw na nie 
dawać, ani arendować, sub nullitate con
tractus nie ważyli się. Także, aby ciż ży
dzi Grodzieńscy chrześciańskich ludzi utri-
usque sexus contra praescriptiones legum. 
na usługę swoią nie trzymali, pod winą sta 
grzywien, z których połowa fisco nostro, a 
połowa na reperacyą ratusza należeć ma, 
czego urodzeni administratorowie nasi Gro
dzieńscy cum adminiculo grodu tuteyszego 
у magistratu pro conscientia przestrzegać po
winni, bez naymnieyszey czyiey kolwiek prze
szkody. Ciż żydzi według praw y konsty-
tucyi żywności pokątnie pod winami aby nie 
kupowali у dla kupowania onych za miasto 
nie wychodzili, pod winami у utraceniem 
tego, coby kupili takim sposobem, ale aż 
po godzinie dziewiątey przed południem, iak 
sobie pokupią chrześcianie. Gdzie kolwiek 
się także znaydować będą u żydów miary, 
beczki, ćwierci, ośminy domierzenia zboża, 
także miednice, garncy у kwarty fałszywe 
do szpikowania trunków, zlecamy y przy-
kazuiemy magistratowi tuteyszemu, aby te
go doglądali; a w którego by się żyda to 
pokazało, powinien trunki tracić wszystkie, 
у podpadać winy kop Litewskich pięćdziesiąt. 
O co forum w grodzie tuteyszym naznacza
my. To tedy do wiadomości każdemu, komu 
wiedzieć należy, osobliwie iednak urodzonym 
starostom у administratorom oekonomiey na
szey Grodzieńskiey у teraz y na potym będą
cym mieć chcemy y przykazuiemy, aby się 
we wszystkim z miastem naszym Grodnem 
według dawnych przy wileiów nayiaśnieyszych 
antecessorów naszych у teraznieyszego przy
wileiu naszego wcale у nienaruszenie za
chowali у obywatelów onego do żadnych cię
żarów nad opisanie prawem nie pociągali, 
ani w naymnieyszym punkcie nad tę wolą 
nasze nie aggrawowali dla łaski naszey. Na 

t 
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co, dla lepszey wiary, ręką się naszą podpi- 1 ku Pańskiego MDCCXVHI, panowania na-
sawszy, pieczęć.w. x. Lit. przycisnąć rożka- szego X X roku. Augustus rex. 
zaliśmy. Dan w Grodnie, podczas wolnego Confirmacya praw у przywileiów miasta 
seymu, dnia X X V I miesiąca Nowembra, ro- Grodna. 

1724 r. 

И з ъ к н и г » за 1923—1724 г., листъ £133. 

43. Рескриптъ короля Августа II, которымъ онъ пазначаетъ двѣ избы и иогребъ 
въ своемъ замкѣ въ Городнѣ подъ архивъ для храненія въ немъ актовыхъ книгъ 

Городненскаго гродскаго суда. 

Roku tysiąc siedmsetnego dwódziestego 
czwartego, mca Nowembra trzeciego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodskim powiatu Gro
dzieńskiego, przede mną Zygmuntem Bou-
fałem—podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego od i. o. xiążęcia imci Michała 
naKlewaniu у Żukowie Czartoryskiego—ka
sztelana Wileńskiego personaliter imci pan 
Franciszek Wysocki—pokoiowy w. imci pa
na Boufała—pisarza grodzkiego Grodzień
skiego reskrypt naiaśnieyszego króla imci 
Augusta wtórego na rzecz w nim у tu niżey 
wyrażoną ad acta grodu Grodzieńskiego po
dał, którego tenor talis: 

August wtóry z Bożey łaski król polski, 
etc. Wielmożnemu Michałowi xiążęciu Czar
toryskiemu—kasztelanowi Wileńskiemu, sta
roście naszemu Grodzieńskiemu, uprzejmie 
nam miłemu, łaskę naszą królewską. Wiel
możny uprzeymienammiłyl Ponieważ xięgi, 
protokoły у akta wszelkie grodu tamecznego 
Grodzieńskiego, fortun szlacheckich deposi-

toria bezpiecznego nie maiąc złożenia (iako 
mamy informacyą), po prywatnych tylko de-
litescunt domach, non sine periculo zguby 
przez ogień, uprzeymości waszey chętnie na
znaczamy pro archivo izby dwie górne nad 
bramą у sklep przy nich w zamku naszym 
Grodzieńskim, zabiegaiąc, aby in futurum pu-
blica acta in securiori mogli być deponowa
ne loco, które izby dwie у sklep burgrabia 
nasz tameczny exdywidowac uprzeymości 
waszey lub subdelegatowi iego vigore ni
nieyszego reskryptu naszego powinien będzie. 
Dan w Warszawie, dnia siódmego Paździer
nika, roku Pańskiego tysiąc siedmset dwu
dziestego czwartego, panowania naszego dwu
dziestego ósmego roku. U tego reskryptu 
przy pieczęci mnieyszey w. x. Lit. podpis 
ręki nayiaśnieyszego króla imci takowy: A u 
gust rex. Który to reskrypt, za podaniem one
go przez wyż wyrażoną osobę ad akta, iest 
do xiąg grodu Grodzieńskiego wpisany. 
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1744 г. 

О т д & і ь н а я книга. 

44. Привилегия короля Августа Ш городу Городнѣ, подтверждающая всѣ прежнія 
привилегіи и рескрипты. 

Привилегія эта заключаете въ себѣ буквальное 
повтореніе привилегии Августа I I , поэтому здѣсь 

August Ш , z Bożey łaski król polski, 
etc. 

Oznaymuiemy tym listem przywileiem na
szym wszem wobec у każdemu z osobna, 
komu o tern wiedzieć należy, iż pokładane 
były przed nami listy, przywileia, tudziesz 
różne dekretą assessorskie, trybunalskie, 
kommissarskie, listy upominalne у papierze, 
iedne po łacinie, a drugie po polsku y.ru
sku pisane, in emolumentum et conserwa-
tionem publicam miastu naszemu Grodnowi, 
ad nayiaśnieyszych antecessorów naszych, 
królów polskich, począwszy od nayiaśniey
szego króla imci Alexandra, aż do nayiaś
nieyszego króla imci Augusta П , praede-
cessora świętey pamięci oyca naszego, suc
cessive nadane: 

(и пр. см. предшествующую прпвилегію, .Aš 42, 
стр. 125). 

My tedy August Ш , król polski, dopo-
mienioney supliki za tym miastem naszym 
Grodnem przez panów rad у urzędników 
naszych imieniem szlachetnego magistratu 
Grodzieńskiego, burmistrzów, radzców, do 
nas wniesioney, miłościwie się nakłoniwszy, 
wszystkie dawne prawa, przywileie, reskrypty, 
od nayiaśnieyszych antecessorów naszych te
mu miastu nadane y dekretą ferowane, we 
wszystkich punktach, kondycyach, artyku-

текстъ ея опущенъ для избѣжанія повторений. 

łach у ligamentach, iako by w tym przy
wileiu de verbo ad verbum wpisane były, 
approbuiemy, у za ważne mieć chcemy, oraz 
handel wszelki mieszczanom naszym Gro
dzieńskim eo modo, iako mieszczanie nasi 
Wileńscy w przywileiach, ad antecessorów 
naszych sobie nadanych, maią po wszystkich 
miastach, w xiestwie naszym Litewskim bę
dących, bez żadney ni od kogo prepedycyi, 
extorsyi у żadnego grawamina pozwalamy 
mieć chcemy. A poniewasz czyniąc inprae-
iudicium przywileiów nayiaśnieyszych ante
cessorów naszych w punktach w nich wyrażo
nych mieszkaiące po pałacach, dworach, 
iako też po różnych iuryzdykach tak chrze-
ścianie, iako у żydzi, munditiem miasta nigdy 
nie obserwowali, owszem proprio - sumptu 
przez tenże magistrat nasz Grodzieński bruki 
częstokroć poprawowane et noviter erigo-
wane stercoribus zarzucali у przątnąć nigdy 
niechceli, za czym ab hinc postanawiać uro
dzonym starostom у wóytom naszym Grodzień
skim, ażeby tak chrześcianie, iako у żydki 
bruki przed domami swemi corocznie chę-
dożyli, przeciwnych zaś takowych za donie
sieniem magistratu naszego Grodzieńskiego, 
rigorosissime sądzili w animadwercyą po-
daiemy у pilno zalecamy. I to postanawiamy 
dla ostrożności miasta, ażeby tak chrześcia-
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nie po placach, dworach, juryzdykach, iako 
у żydzi, w mieście naszym Grodnie mieszka
jące, podczas wielkich upałów, dla ognia, 
strzeż Boże, continuo kruki dla rozrywania 
budynków у wody dla zalewania ogniów 
zawsze in paratis dla siebie mieli, mieć 
chcemy y przykazuiemy, wodowoznicy na 
potrzebę miasta naszego Grodna za poka
zaniem się gdziekolwiek w tym mieście 
naszym ognia pogotowiu być powinni, bę
dąc każdego czasu na te mieysce z wodą 
sub paena centum marcarum. A że z mia
sta naszego Grodna ciż wodowoznicy, tu-
dziesz słodownicy, piwowarowie y naiemnicy 
różni usum etfructum maią, do kassy te
goż miasta żadnego dotąd nie czynili pro
wentu, przeto ażeby odtąd z zarobków swo
ich, w mieście naszym Grodnie maiących, 
nie zasłaniaiąc się żadnemi protekcyami, 
duchownemi у świeckiemi, po tynfów dwa 
z osoby swey każdy seorsive płacił nazna
czamy. Żydom zaś wmieście naszym Grod
nie, tak po juryzdykach, iako у domach 
własnych przy ulicach publicznych mieszka
jącym, ażeby wszyscy przed domami у mie
szkaniami swemi bruki nowe dawali, stare 
corocznie reperowali у one chędożyli, iti-
dem sub pena centum marcarum serio in-
jungimus. A inquiliny do tegoż miasta na
szego należące, którzy czasu potrzeby gdy 
dla wygody naszey do brukowania w tym
że mieście naszym rynku у ulice kamienie 
•wozić będą, od subjeccyey promowego każde

go czasii wożenia wolnym być maią. To 
tedy do wiadomość każdemu, komu wie
dzieć należy, osobliwie iednak urodzonym 
starostom у administratorom oekonomiey na
szey Grodzieńskiey, teraz y na potym bę
dącym, podawszy mieć chcemy у przykazu
iemy, aby się we wszystkim z miastem na
szym Grodnem, według dawnych przywileiów 
nayiaśnieyszych antecessorów naszych y te-
raznieyszego przywileiu naszego, wcale у 
nienaruszenie zachowali у obywatelów one
go do żadnych ciężarów nad opisane pra
wem nie pociągali, ani w naymnieyszym 
punkcie nad tę wolą naszą nie agrawowali 
dla łaski naszey. Na co, dlalepszey wiary, 
ręką się naszą podpisawszy pieczęć w. x. 
Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Grod
nie, dnia Х Х П miesiąca Listopada, roku 
Pańskiego MDCCXLIV, panowania naszego 
X roku. Augustus rex. Felix Owsiany— 
czesnik powiatu Wołkowyskiego i. k. mci 
у pieczęci wielkiey w. x. Lit. sekretarz m. p. 

Confirmacya praw przywileiów miasta. 
Grodna. 

(На оборотѣ): 
Cancellariatu illustrissimi et excellentis-

simi donimi, donimi Joannis Friderici, co-
mitis in Kodeń, Czernobyl, Dorohostie, K o -
pyły> Wierzchowice, Kopyś et Sapieżyn, Sa
pieha, supremi M. D. Litwaniae cancellarii 
Brestensis, Gorzdoviensis, Propoyscensis etc. 
capitanei. Sigillatum. Est in actis. 
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1752 г. 

И з ъ к н и г а за 1953 г., л и с т ы 854—859. 

45. Подтвердительная привилегия короля Августа III селу Острову. 

Въ этой привилегіп заключается цѣлый рядъ 

подтвержден!» разными королями, начиная отъ 

Яна Казиміра до Августа I I I . особыхъ правъ ко-

ролевскимъ крестьянамъ села Острова, изложен-

Koku tysiąc siedmset pięćdziesiąt wtórego, 
miesiąca Decembra dwudziestego wtórego 
dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Samulem 
Antonim Skirmuntem—łowczym y podsta-
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego 
comparentes personaliter coram actis, pra
cowici Łukasz, Lew, Mikołay Pilipowicz у 
Stanisław Szpak, mężowie wsi Ostrowia, le
śnictwa Sokolskiego, przywiley nayiaśniey
szego króla iego mości Augusta trzeciego, na 
rzecz w nim wyrażoną ad acta podali, po-
trzebuiąc, ażeby pomieniony przywiley, ze 
wszelką w nim exprimowana rzeczą, był do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięty у 
wpisany, którego za przyięciem, de verbo 
adverbum wpisuiąc wxiegi, tenor sequitur 
estque talis: 

Augustus tertius, dei gratia rex Polo-
niae, etc. Significamus praesentibus Uteris 
nostris quorum interest universis et singu
lis. Productas coram nobis fuisse literas 
pargameneas, manu serenissimi antecessoris 
nostri Augusti secundi, parentis carissimi, 
subscriptas, sigillo magni ducatus Litva-
njae cancellariae maioris munitas, sanas^et, 
illaesas, continentes in se confirmationem 

ныхъ въ коммиссарскомъ постановлении. Въ чемъ 
заключались эти права изъ привилегіи не видно, 
а коммиссарскаго постановленія нѣтъ. 

iurium subditonmi villae Ostrowa, silvatu-
rae Socoliensis servientes, supplicatumque 
nobis est, ut easdem literas, authoritate 
nostra regia approbare, innovare et confir-
mare disparemur, quarum literarum sequi
tur tenor, estque talis: 
. Augustus secundus, Dei gratia rex Polo-

niae, etc. Significamus praesentibus Uteris 
nostris quorum interest universis et sin
gulis, reproductas coram nobis fuisse lite
ras papireas, manu serenissimi olim Mi-
chailis, antecessoris nostri, subscriptas, et -
sigillo m. d. Litvaniae cancellariae minoris 
communitas, sanas, salvas et illaesas, omni-
que suspicionis nota carentes, continentes 
in se confirmationem, iuris subditia villae : 

Ostrova, sylvaturae Socoliensis servientem. 
SupHcatumque nobis est, nomine et pro 
parte eorundem subditorum, ut easdem li
teras nos quoque authoritate nostra regia 
approbare, innovare et confirmare dignare-
mur. Earum vero literarum tenor sequitur 
estque talis: 

Michał, z Bożey łaski król polski, etc. 
Oznaymuiemy tym listem naszym, komu to 
wiedzieć należy, iż pokładany był przed na
mi przywiley nayiaśnieyszego króla iego 

i mości, Kazimierza antecessora naszego, pod-
18 
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danym naszym sioła Ostrowa, leśnictwa So
kolskiego, na utwierdzenie powinności ich, 
według rewizorskiey ustawy służący, pod 
datą w Nowodworze, dnia X X V I I miesiąca 
Kwietnia, roku pańskiego M D C L X X I I I ; za 
któremi byliśmy przez panów rad v urzęd
ników naszych proszeni, abyśmy onym ten 
przywTiley we wszystkich punktach у klaw-
zułach stwierdzili, który, wpisuiąc słowa 
do słowa, tak się w sobie ma: 

Jan Kazimierz z Bożey łaski król polski, 
etc. Oznaymuiemy tym niniejszym listem 
naszym, wszem wobec у każdemu zosobna, 
komu to wiedzieć należy, iż supplikowali 
nam poddani nasi sioła Ostrowa, clobr na
szych do dzierżawy Sokolskiey należących, 
abyśmy ich przy powinnościach w ostatniey 
rewizyi opisanych, у dekrecie nayiaśnieyszego 
ś. p. króla iego mości Zygmunta trzeciego, 
pana oyca naszego, wyrażonych, z miłości-
wey łaski naszey zachowali, iakoż niniey-
szym listem naszym zaehowuiemy, deklaru-
iąc to у mieć chcąc, iż pomienieni poddani 
nasi sioła Ostrowa, do żadnych inszych cię
żarów odprawowania у powinności oddawa
nia, nie będą powinni, nad te, które są w 
poślednieyszey rewizyi opisane, у w pomie-
nionym dekrecie wyrażone. Co do wiadomo
ści wszystkim, na ten czas urodzonego Paw
ła Cypryana Brzostowskiego—referendarza 
у pisarza w. x. Lit. dzierżawcę, у inszych 
na potym będących, mieć chcemy у żądamy, 
aby przerzeczeni poddani nasi przy niniey-
szym przywileiu naszym wcale zachowani 
byli. Co aby większą powagę swą miało, rę
ką się naszą podpisawszy pieczęcią pokojo
wą naszą zapieczętować rozkazaliśmi. Dan 
w Nowodworze, dnia dwudziestego siódmego 
mca Kwietnia, roku Pańskiego M D C L X V I I I 
panowania naszego polskiego dwudziestego, 
a szwedzkiego dwudziestego pierwszego ro
ku. U tego przywileiu przy pieczęci pokojo-

wey podpisy rąk w te stówa: Jan Kazimierz 
król, Mikołaysz Leżenie Leżenicki—proboszcz 
Łenczycki kk. pisarz pokoiowy iego królew
skiey mości. 

Którey suppliki łaskawie się my król. skło
niwszy pomienioney przywiley podanym na
szym sioła Ostrowa, we wszystkich punktach, 
paragraphach stwierdzamy y przypomnioney 
wolności zostawuiemy wiecznemi czasy. Na 
co dla lepszey wiary ręką się naszą podpi
sawszy, pieczęć w. x. Lit. przycisnąć rozka
zaliśmy. Dan w Krakowie, na seynie wal
nym szczęśliwej koronacji naszey; dnia mie
siąca (?), roku Pańskiego M D C L X I X , pano
wania naszego pierwszego roku. Michał król. 

Nos itaquae Augustus rex supplication! 
praefatae benigne annuentes, praesentes 
literas approbandas, confirmandas et inno-
vandas, prout (in quantum iuris et usus 
earum habetur) approbamus, confirmamus 
et innovanus decernetes eandem vim et 
robur perpetuae firmitatis, obtinere debere. 
In quorum fidem praesentes manu nostra 
subscriptas, sigillo m. d. Litwaniae com-
muniri iussimus. Datum Warsaviae, die 
X V I I I mensis Novembris, anno Domini 
MDCCXXIV, regni vero nostri anno Х Х Ѵ П . 
Augustus rex. Stanislaus Michael Brodow
ski—ensifer Wołkowiscensis, iudex castren-
sis Cremenecensis, sigilli maioris m.d. Lit-
vaniae secretarius mpr. Confinnatio iuris 
subditis villae Ostrowa sylvaturae Socolscen-
sis servientis, puis supplication! uti justae be
nigne annuentes. 

Nos Augustus rex praememoratam con-
firmationem approbandam, confirmandam, 
in quantum iuris est. etusus eius habetur, 
approbamus, confirmamus et innovamus, 
decernentes eadem vim et robur, perpetuae 
firmitatis obtinere debere. In quorum fidem 
praesentes manu nostra subscifctes, sigillo 
magni ducatus Litvaniae commmiri iussi-



mus. Datum Varsaviae, die D7 mensis De-
cembris, annoMDCOLH regni vero nostri vi-
gesimo anno. 

U tego przywileiu przy pieczęci wielkiey 
w. x. Lit. wiszącey, na wosku czerwonym 
wyciśnioney, podpis nayiaśnieyszego króla 
imci takowy: Augustus rex. Po drugiey 
stronie pieczęci tesą słowa: Confirmatioju

ris subditis villae Ostrowa, sylvaturae So-
colcensis serviens. Josephus Dulemba s. r. 
maiestatis sigilli magni m. d. Litvaniae 
secretarius mp. Który to przywiley, za po
daniem onego przez wyż wyrażonych osób 
do. akt, iest do xiąg grodskich Grodzień
skich przyięty у wpisany. 

1759 r. 

И з ъ книги за i960—1763 г., . іистъ I S . 

46. Привилегия короля Августа Ш иа двѣ ярмарки п еженедельные торги въ мѣ-
стечкѣ Стоклиишахъ. 

Король Августъ I I I , принимая вовниманіе, что 
вслѣдствіе отсутствія торговли въ староствѣ Сток-
лпшскомъ обѣднѣли крестьяне, по просьбѣ Сток-

Koku tysiąc siedmset sześćdziesiątego, mie
siąca Junii siedmnastego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim Tyzenhauzem— 
podstolim у podstarościm sądowym powia
tu Grodzieńskiego, od i. w. imci pana Józe
fa kniazia Massalskiego—podskarbiego na
dwornego w. x. Lit., starosty sądowego Gro
dzieńskiego, instalowanym, comparendo per-
sonaliter, imć pan Jędrzey Koc przywiley 
starostwu Stokliszskiemu na rzecz w nim wy
rażoną służący, ad acta podał in eum teno
rem: 

August trzeci, z Bożey łaski król polski 
etc. Oznaymuiemy tym listem przywileiem 
naszym wszem wobec у każdemu zosobna, 
komu o tym wiedzieć należy, iż za wniesie
niem proźby przez panów rad y urzędni-

лишскаго старосты назначаетъ въ Стоклишкахъ 
еженедельные торги и двѣ ярмарки въ году, за 
уплатою торговыхъ пошлинъ. 

ków przy boku naszym rezyduiących, imie
niem urodzonego Józefa Boufała—mierni
czego w. x. Lit., starosty Stokliszskiego, abyś
my w tymże starostwie Stokliskim targi ty
godniowa у dwa iarmarki w roku założyli у 
ustanowili; a maiąc to dostatecznie przeło
żono przed nami, iż poddani pomienionego 
starostwa przez zaniechanie targów у iar
marków do znacznego ubóstwa przyszli, chcąc 
zatym aby to miasteczko iako у inne do nay-
zupełnieyszey przychodzili perfekcyi, umy
śliliśmy ninieyszym listem przywileiem na
szym nadać у naznaczyć targi tygodniowe у 
dwa iarmarki w rok, to iest pierwszy na Na
rodzenie Nayświętszey Panny, a drugi na 
Gromnice; na których to targach y iarmar-
kach obywatele przerzeczonego starostwa у 
innych wszelkich pobliższych у postronnych 



ludzi, wszelkiego rodzaiu kupce wpsomnio-
ne dni targować, kupować, handlować, prze
dawać, towary mieniąc, przyimować у wszel
kie inne zwykłe, które mogą być po inszych 
mieyscach, komercyą odprawować, należyte 
dworowi targowe według ustawy oddaiąc, 
wrolni у mocni będą perpetuis temporibus 
bez żadney od nas у sukcessorów naszych 
tym bardziey blizkich albo od kogokolwiek 
postronnych przeszkody. Na co dla lepszey 
wiary у waloru ręką się naszą podpisawszy, 
pieczęć w. x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. 
Dan w Warszawie dnia trzynastego miesiąca 
Lutego, roku Pańskiego tysiąc siedmset pię-
dziesiąt dziewiątego, panowania naszego dwu
dziestego czwartego roku. 

U tego przywileiu podpis naiaśnieyszego 

króla imci pana naszego miłościwego przy 
pieczęci wyciśnioney, tymi słowy: Augustus 
rex. Poniżey: targi tygodniowe у dwa iar
marki w rok starostwu Stokliskiemu w mia
steczku Stokliszkach nadane, у takoż podpis 
hac expressione: Adam Chmara—podczaszy 
woiewodstwa Mińskiego, ikmci pieczęci w. x. 
Lit. sekretarz. Który to przywiley, za poda
niem przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich spraw wie
czystych przyięty у wpisany. A na złożeniu 

I tego przywileu te słowa: Pro cancelariatu illu-
• strisimi, excellentissimi domini Michaelis— 
comitis inBychow, Zasław, Dombrowna et 
Sapieżyn Sapieha procancelarii m. d. Lit. 
Tucholcensis, Wołkowiesensis, Kalwariensis 
etc. capitanei, sigillatum; est in actis. 



УКАЗЫ ИМІІЕРЛТОГА ПЕТРА I , КОРОЛЕВСКІЕ УНИВЕРСАЛЫ Я ЛИСТЫ Я РАСИОРЯЖЕИИ РАЗНЫХЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЕНПЫІЪ І И Д Ь . 



1706 г. 

И з ъ км u г II за 1913 г., л и с т ы 823—894. 

1. Универсалъ короля Августа II главному сборщику таможенной пошлины старой 
и старо-русской въ в. кн. Литовскомъ. 

Король Августъ I I симъ универсаломъ дово
дить до всеобщаго свѣдѣнія, что вслѣдствіе зло-
употребленій администраторовъ столовнхъ коро-
левскихъ пошлинъ—старой и старорусской, онъ 
назначилъ на три года новаго администратора 
Цедровскаго. При этомъ король предписываетъ 

Roku tysiąc siedmśetnego trzynastego, 
miesiąca Oktobra czwartego dnia. 

Na urzędzie ikrnci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu
zem, podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, od w. imci pana Hrehorego 
Józefa Kotowicza, łowczego w. x. Lit., staro
sty Grodzieńskiego, ustanowionym, stanowszy 
personaliter imci pan Maciey Kibowski, uni
wersał nayiaśnieyszego króla imci na rzecz 
w nim y tu niżey mianowaną ad acta xiąg 
grodu Grodzieńskiego podał, potrzebuiąc aby 
był przyięty у w xięgi wpisany, który za 
przyjęciem do słowa wpisuiąc, taksie w sobie 
ma: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 

ему потребовать отчета у ирежнихъ администра
торовъ скарбія и подскарбія великаго княжества 
Литовскаго и привлечь* пхъ къ отвѣтственностн, 
а равно подвергать взносу этой пошлины и го 
рожане имѣющихъ привилегію. 

etc. Wszem wobec у każdemu z osobna, 
komu o tym wiedzieć należy, osobliwie ied
nak wielmożnym, urodzonym senatorom, 
dygnitarzom, urzędnikom ziemskim ygrod-
skim, tudzież miastom, miasteczkom dobr 
naszych ekonomicznych, duchownych, ziem
skich у innych, także pisarzom na komorach 
cła naszego starego у staro-raskiego zosta-
iącym, a partykularnie ludziom wszelkiego 
stanu commercia swoie w wielkim xiestwie' 
Litewskim odprawuiącym do wiadomości do
naszamy: iż my chcąc dobra nasze stołowe, 
mianowicie cła, stare y staro-ruskie w. x. 
Lit., do prowentów stołu naszego należące, 
w należytey nastawały administracji у iuxta 
praescriptum instruktarza celnego w. x. L i t , 
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hez depaktacyi ludzi handluiących wybiera
ne, maiąc sobie dobrze zalecone qualitates, 
capacitatem ac probitatem urodzonego Ste
fana Cedrowskiego, ad hoc munus maxime 
requisitas, umyśliliśmy mu administrayą po-
mienionych ceł naszych starych y staro-
ruskich w. x. Lit. zlecić, iakoż praesenti-
bus puszczamy, zlecamy y conferuiemy na 
lat trzy, zaczynaiących się od dnia dwudzie
stego miesiąca Kwietnia w roku terazniey-
szym tysiąc siedmsetnym trzynastym, a koń
czących się dnia dwudziestego miesiąca Kwie
tnia w roku przyszłym tysiąc siedmsetnym 
szesnastym, daiąc temuż urodzonemu Ste
fanowi Cedrowskiemu zupełną moc у władzę 
wszystkie komory у przykomofki w. x. Lit. 
cła naszego starego у staro-ruskiego wT swoią 
obiąć administracyą, y na tych wszystkich 
komorach y przykomorkach pisarzów, ludzi 
pewnych у skarbowi naszemu wiernych z 
ramienia swego postanowić, a przez niego 
po całym wielkim xiestwie Litewskim cło 
stare y staro-ruskie doskarbu naszego na' 
leżące, kazać wybierać bez żadney ni od 
kogo przeszkody, przez wszystek z wyż wy
rażony czas administracji swoiey. A ponie
waż wielmożny Kocioł, podskarbic w. x. Lit. 
a tempore expiracyi urodzonego Jana Szre-
tera, skarbnego w. x. Lit., to iest:. a die 
dwudziestego Apryła anni currentis, prze
ciwko prawu у dawnym constytucyom prae-
tensa administrationė tychże ceł illegitime, 
bo nie bywszy nigdy in posessione iuris sui 
praetensi, ważył się mimo wolą naszą kró
lewską violenti modo też cła nasze królewskie 
w swoię zabrać administracyą, tedy daiemy 
zupełną moc pomienionemu urodzonemu 
Stefanowi Cedrowskiemu, administratorowi 
naszemu, w porachowaniu się odbierania у 
do chodzenia tak wielmożnym Kotle, pod
skarbim ww. x. L i i , iako у urodzonym Szret-

tych, którzy kolwiek od wyżey wyrażoney 
daty, to iest: dnia dwudziestego Aprila anni 
currentis, naszych tykali się ceł, wszelkich 
zabranych, a skarbowi naszemu należących 
prowentów, poty poki zupoł na skarbowi na
szemu nie stanie się satysfakcya. A lubośmy 
clawniey tęż administracyą ceł naszych sta
rych ystaro-ruskich zlecili byli urodzonemu 
Janowi Szreterowi, skarbnemu w. x. Lit., 
z pewnych iednak naszych racyi pomienio-
nego urodzonego Szretera, skarbnego w. x. 
Lit., administracyą rewokuiemy, apraesen-
tibus przerzeczonego urodzonego Stefana 
Cedrowskiego postanawiamy у za prawdziwe
go ceł naszych starych y staro-ruskich w. 
x. Lit. administratora mieć chcemy y de-
klaruiemy, kasuiąc y anihiluiąc instrument 
nasž dany urodzonemu Janowi Szreterowi, 
skarbnemu w. x: Lit.; pieniądze z tych że 
ceł wybrane urodzony Stefan Ceclrowski, 
iako administrator, do skarbu naszego wno
sić powinien. Paszportów żadnych na uymę 
tegoż prowentu naszego od kogo kolwiek, 
choćby z kancelarii naszey ad male narrata 
wydane byli, urodzony Cedrowski, iako admi
nistrator, acceptować nie będzie у żadnych 
za paszportami nie każe przepuszczać towa
rów. Pisarzom zaś celnym, iako teraznieyszy 
zwyczay niesie, consolacya dochodzić ma. 
A że niektóre miasta w. x. Lit. ódzywaią-
się z dawnymi swoiemi libertacyami, chcąc 
być wolnymi od płacenia cła starego у staro-
ruskiego, tedy iako te libertacye iuż są 
zniesione у wszyscy kupcy od niemałego 
płacili czasu, tak aby urodzony Cedrowski 
administrator żadnych takowych na uymę 
prowentów naszych stołowych nie accepto-
wał libertacyi, wola nasza iest sub solutione 
deproprio. Tegoż urodzonego Stefana Ced
rowskiego, iako administratora wszystkich 
pisarzów у ludzi skarbowych wymuiemy od 

terze, skarbnym w. x. Lit. у wszystkich I wszelkich sądów, iuryzdykcii w sprawach 
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skarbowyeh, którzy tylko przed pomiemonym 
urodzonym administratorem naszym, a ztam-
tąd mota apellatione przed naszym (sądem) 
tylko respondere tenebuntur. Który to uniwer-
sał nasz aby do wiadomości wszystkich doszedł, 
pro more solito publikować go przykazuie-
my, a dla lepszey wagi у wiary podpisem 
ręki naszey у pieczęcią stwierdzami. Dany 
w Warszawie, dnia dwudziestego pierwszego 
miesiąca Września, roku Pańskiego tysiąc 
siedmsetnego szóstego, panowania naszego 
siedymnastego roku. 

U tego uniwersału przy pieczęci mniey-

szey w. x. Lit. podpis ręki nayiaśnieyszego 
króla Imci tymi słowy: Augustus rex. In-r 
skrypcya zaś na zatyłku takowa: Procan-
celariatu celsissimi ac illustrissimi principia 
Casimiri, ducis inKlewań et Żuków Czarto
ryski procancelarii magm ducatus Lithu-
aniae, Vielicensis, Uswiatensis etc. capitanei 
sigillatum. Michał Constantinus Rogala Ni -
wicki, pincerna Starodubowiensis s. r. m. 
sig: m. d. L . s. Który to ten uniwersał, za 
podaniem onego przez wierzchu mianowaną 
osobę, do xiąg grodzkich Grodzieńskich iest 
wpisany. 

1707 r. 

И з ъ книги за 1107—1108 г., листъ 291. 

2. Частное письмо полковника Барановича намѣстнику Пятигорской хоругви. 

Полковникъ Барановичъ, заступающій мѣсто 
гетмана, увѣдомляетъ намѣстника Пятигорской 

хоругви, что шея его не снесетъ тѣхъ наказаний, 
которымъ онъ подвергнется отъ гетмана за при-

Roku tysiąc siedmsetnego siódmego, mie
siąca Marca dziewiątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Janem 
Grothuzem, podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, od wielmożnego imci pana 
Hrehorego Józepha Kotowicza—starosty Gro
dzieńskiego będącym, stanowszy personaliter 
w Bogu wielebny imć xiadz Aiizel Harasi
mowicz, starszy conventu Czerlenskiego, list 
ad acta grodu Grodzieńskiego prywatny, w 
te słowa pisany, podał: 

Moście panie namiestniku, mnie wielce 
mości panie! Nie zniesie szyia w. mość pana 

чиняемыя имъ обиды разнымъ лицамъ», въ осо
бенности ксендзамъ базиліанамъ, если онъ только 
не воздержится отъ нихъ и не удовлетворить 
обиженныхъ. 

paen, iakie na cię dochodzą xiecia imci het
mana querimonie, awniebytnościiego, mnie 
władzę woyska zleconą maiącego, z którey 
extendowat bym rygorem prawa woyskowe-
go na w. mość pana, gdy by mi nie chodziło 
o łaskę imci pana pułkownika w. mość pa
nów, iednak w tę w. mość pan nie przez 
nadzieie у nie czyń insolencii, aoppressorów 
у ukrzywdzonych od w. mość pana, gdy 
donoszę uspakay, iako у teraz ich mościów 
xięży bazylianów Czerlonskich, bo będą cię 
winnego exorbitanta sądził: у karał у nie będę 
się o to wstydził, wiedź oto w. mość pana 
upewniam. Z Grodna, dnia 9 Martii, an. 1707. 

19 
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1707 r. 

В з ъ книги за 1*07—1~ОЧ г., листъ 308. 

3. Ушшинальвый листъ князя Корибута Вишиевецкаго ротшстрамъ козацкой хоругви, 
Томашевскому u Буркѣ. 

Князь Корибутъ Вишневецкіи пишетъ ротми
стру козацкой хоругви Томашевскому, что его хо
ругвь, не смотря на суровыя предписанія закона, 
понадѣлала много обидъ и насилій шляхтичамъ 

Anno 1707, dnia 24 miesiąca Marca. 
Na urzędzie i. k. m. etc. Imci pan Mi

chał Hryniewicki, obywatel woiewodztwa Pod
laskiego, ziemie Bielskiey monitoriales od 
w. xcia imci wydane imć pp. Tomaszew
skiemu у Burce, rotmistrzom ikmci, na rzecz 
niżey wyrażoną ad acta praesentia ku za
pisaniu podał w te słowa pisane: 

Michał Serwacy Korybut etc. Ichm pp. 
Tomaszewskiemu у Burce, rotmistrzom ikmci 
chorągwi kozackich i. w. im. p. starosty 
Żmudzkiego, hetmana polnego w. x. Lit., 
w niebytności commendę maiącym, po za
leceniu chęci mych. Doniesono mi iest que-
rimonia od i. p. Woyciecha Polkowskiego, 
towarzysza chorągwi pancerney w. imć p. 
starosty Grrodzienskiego у innych ichmć pp. 
obywatelów woiewodztwa Podlaskiego dobr 
ziemskich Ancuty nazwanych, iż wmść, mi-

и шляхтянкамъ, за что полагается смертная казнь. 
Посему князь требуетъ прекратить такія безчин-
ства на будущее время, возвратить пограбленное 
добро подъ страхоаъ суровой казни. 

mo ordynanse moie ochronne, ważyliście się 
swawolnie na pomienione dobra czeladź swą 
nasyłać, gdzie dwory szlacheckie funditus 
zrabowane, zamki poodbijano, szlachtę у 
szlachcianki pobito у pomordowano; o co 
surowy sąd wmość zachowawszy, mieć chcę 
у serio wmościom intymuię, abyście żadnych 
od tąd pomienionym dobrom nie czyniąc 
violencii, co kolwiek gwałtownie iest zabra
nego ex nunc wrócili, z wykrocznych cze
ladzi sprawiedliwość uczynili, pod gardłem 
intymuię in casu renitentiae, ex nunc po 
waszmosciach uniwersał wydać roskaza-
łem— Dat. w Grodnie, die23Martii, 1707. 
Z tego listu przy pieczęci woyskowey pod
pis ręki xcia imci temi słowy: Michał xże 
Korybut. Który to list upominamy, iako w 
sobie brzmi, tak iest doxiag Grodzieńskich 
zapisany. 

U tego listu prywatnego podpis ręki imci Petyhorśkiey iasnie wielmożnego imci pana 
pana regimentarza tymi słowy: uprzeymy podskarbiego wielkiego w. x. Lit. mniewiel-
brat у sługa Baranowicz, półkownik y re- се mościwemu panu у bratu. Co iest do 
gimentarz; aintytulacya tego listu tymisło- xiąg grodu Grodzieńskiego zapisano, 
wy: Imci panu namiestnikowi chorągwie 



1707 г. 

И з ъ книги за 1707—1708 г., стр. 389. 

4. Частное письмо Линдемана намѣстнику Городненскаго повѣта. 

Помянутый Линдеманъ увѣдомляетъ намѣстника 
Городненскаго повѣта, что во время провоза со
болей чрезъ Верболовскую таможню, таможеннымъ 
писаремъ быдъ не жидъ Лемель Иольфовичъ, а панъ 
Пильвецкій; этотъ и взялъ V2xjz паръ соболей. 

Roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego siód
mego, miesiąca Apryla szóstego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości actu-
alnym grodzkim Grodzieńskim przede mną 
Janem Grothuzem, podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imci pana Hrehorego Jozeplia Kotowicza, 
starosty Grodzieńskiego, będącym, stanowszy 
personaliter Lemel Wolfowicz, pisarz cła w. 
x. Lit., list prywatny ad acta grodu Gro
dzieńskiego w te słowa pisany podał: 

Mości ряпіе namiestniku p-tu Grodzień
skiego, móy wielce mości panie у bracie! Na 
listowną wr. mość pana kompellatią, krótkim 
respondeo w doniesionym interesie, stilem: 
inprimario, że pan Lemel Wolfowicz, żyd 
Grodzieński, naówczas, kiedy sobole prze
mycano, nie był pisarzem na żadnym cle 
komory tuteyszey Wierzbołowskiey, ale imć 
pan Pilwiecki miał stare cło iego królew
skiey mości, któremu pułtrzynasty pary do
stało się tych soboli, a nowego cła rzeczy-
pospolitey administratorem był imci pan 
Przezdziecki, chorąży Mozyrski, od którego 
był zesłany dworzanin imć pan Łosowski, 
przy którym żyd Hirsz Włodawski ziechał 

Другіе І2Ѵ2 достались разными путями Богушу, 
который увезъ ихъ въ Пруссію, а ему Линдеиану 
прислалъ подкуреннаго соболя, который оказался 
негоднымъ даже на шапку. 

był na pisarstwo, temu się druga połowa 
pułtrzynasty pary tych że dostało soboli. 

Interim zieżdża imć pan Bohusz z uni-
versalem na wszystkie xiestwa Litewskiego 
komory, maiąc superintendencyą generalną, 
naypierwiey był obiął komorę Jurborską, 
Wierzbołowską, na którą serio zaraz nastą
pił grożąc wiązaniem pisarza, żeby mu te 
sobole oddano, przy inszych importaciinych 
regestrach, iakoż to wszystko odebrawszy 
do siebie, w Prusy ziechał, bo zaraz repres-
salia nastąpiły, tam tedy w Prusiach dokąd 
się sobole te obróciły, wiedzieć nie mogę, 
dał mnie, araczey przysłał mi z Prus imć 
pan Bohusz nie sobola, ale sobolika pod
burzonego, któregom u czapki nie mógł 
nosić, mam go у teraz na wyłogi pokraia-
nego. To wyraziwszy zostaię w. m o ś c i . . . . z 
Czerwonego dworu, dnia czwartego Aprila, 
anno millesimo septingentesimo septimo. 

U tego listu prywatnego podpis ręki ty
mi słowy: w. mość pana życzliwym bratem 
у sługą nizkim Heronim Kazimierz Linde-
man c. p. b. iego królewskiey mości wład
ny. Co iest do xiąg grodu Grodzieńskiego 
zapisano. 
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1707 г. 

И з ъ книги за 1707—3708 г., листъ l i e . 

5. Листъ его царскаго величества Петра Алекеѣевнча войску. 

Ймнераторъ Петръ Алексѣевичъ симъ универ-
саломъ нредписываетъ своимъ войскамъ, располо
женнымъ въ предѣлахъ рѣчи-посполитой, не дѣ-

Roku tysiąc siedmsetnego siódmego, mie
siąca Junii szeznastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem, pod-
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielm. imć p. Hrehorego Józefa Koto
wicza, starosty Grodzieńskiego będącym, sta
nąwszy personaliter Mowsza Szmoyłowicz, 
żyd у strażnik ceł w. x. Lit. komor Gro
dzieńskich, uniwersał nayiaśnieyszego Cara 
imć Moskiewskiego na rzecz w nim niżey 
specifice wyrażoną przy pieczęci iego car
skiego wieliczenstwa, ruskim językiem pi
sany, ad acta grodu Grodzieńskiego ku za
pisaniu podał, w te słowa pisany: 

Божіею поспѣшествующею мшостію, Мы 
пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій 
государь, царь и великій князь Петръ 
Алексіевичъ, самодержецъ всероссійскій и 
прочая и прочая. 

Объявляешь черезъ сіе войскъ нашихъ ге
нералу фельдмаршалу и генераламъ, и прот-

лать препятствій польскимъ сборщикамъ податей 
и пошлинъ. 

чимъ командующимъ, малороссійскихъ на
шихъ войскъ гетману и наказнымъ у него 
рейментарамъ, такожъ вышнимъ и ниж-
нимъ офицерамъ и казацкихъ и калмыцкихъ 
нашихъ войскъ управителемъ атаманамъ, и 
рядовымъ, дабы посланыи наяснѣйшей рѣ-
чи-посполитой польской для зебраня де1-
нежной казны нигдѣ обидъ зъ озлобленья, 
такожъ и въ собираніи съ купцовъ и съ под-
даныхъ ихъ належащихъ доходовъ препя-
тія не чинили, и пропускать ихъ черезъ 
тыи мѣста Гродни войска наши пребыва-
ти свободно. Чего ради сей листъ нашъ 
царскаго величества печатію утверженія 
привелейный. Въ мѣсточку Якубовичахъ, 
1707 году, Мая 27 дня. 

U tego uniwersału przy pieczęci iego ce
sarskiego wieliczenstwa przyciśnioney, pod
pis ręki sekretarza i. k. w. temi słowy: Яко 
секретарь Петръ Шафировъ. Który to uni
wersał etc. 
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.t70T «г• 

И з ъ квити за 1907—1908 г., лке-гь 417. 

6. Листъ его величества царя Петра Алексеевича войску. 

Въ этомъ уннверсалѣ Петръ Великій приказы-
ваетъ своимъ войскамъ, расположеннымъ въ Го-

Roku tysiąc siedmśetnego siódmego, mie
siąca Junii szesnastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
odwielm. imci pana Hrehorego Józefa Ko
towicza, starosty Grodzieńskiego będącym, 
stanąwszy personaliter Mowsza Szmoyłowicz, 
żyd у strażnik ceł w. x. Lit. komor Gro
dzieńskich, uniwersał nayiaśnieyszego cara 
imci Moskiewskiego, ruskim ięzykiem pisa
ny, na rzecz w nim niżey specifice wyrażoną 
ad acta grodu Grodzieńskiego ku wpisaniu 
podał, żądaiąc aby z wszystką rzeczą w nim 
wyrażoną był do xiąg wpisany, który tak 
się w sobie ma: 

Вожіею поспѣшествующею милостію, мы 
пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь 
царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, 
самодержецъ исероссійскій и прочая и про
чая. 

роднѣ, не дѣлать обндъ и насилій Марцелнву 
подъ стракомъ строг ихъ взысканій. 

Объявляемъ черезъ сіе войскъ нашихъ. 
генералу фельдмаршалу и генераламъ и 
прочимъ командующими, малороссійскихъ 
нашихъ войскъ гетману, и наказнымъ оно
го региментаромъ, такожъ высокимъ и низ-
кимъ офицеромъ, и казацкихъ, и калмьщ-
кихъ нашихъ войскъ управителемъ, атамаг 
номъ и рядовымъ, дабы въ дому казенномъ. 
въ Гродни господина Марцелина подскар-
бего Литовского обидъ иутегненя (sic) не 
чинили, и у становищъ и у постоевъ сво
бодно имѣли, подъ опасеніемъ за стое-
шоство (sic), офицеромъ войскового суда, 
а рядовымъ наказанія, чего ради сей листъ. 
нагаъ царского величества печатію утвер-
женый привилейньш. Въмѣстечку Яісубо-
вичахъ, 1707, Мая 27 дня. 

U tego uniwersału przy pieczęci iego 
carskiego wieliczeństwa podpis ręki sekretar
skiej' temi słowy: Яко секретарь Петръ 

ІШафировъ. Który to uniwersał etc. 
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1707 г. 

И з ъ кпигм за 1707—1908 г., листъ 186. 

7. Указъ его величества царя Петра Алексеевича нысшшіъ чинамъ лейбъ-гвардіи 
Преображенскаго полка. 

Въ этомъ универсалѣ императоръ Петръ Вели-
вій увольняетъ отъ войсковыхъ повинностей За-

Roku tysiąc siedmsetnego siódmego, mie
siąca Septembra trzydziestego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem, pod-
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielm. imci pana Hrehorego Józefa Ko
towicza, starosty Grodzieńskiego ustanowio
nym, stanowszy personaliter imć pan Bar-
tłomiey Kalinowski, list ochronny alias uwol
nienie od wszystkich podatków dobr Zabłu
dowskich od nayiaśnieyszego cara iego mości 
wydane, ad acta grodu Grodzieńskiego ku 
zapisaniu podał de verbo ad verbum: 

Року 1707, месяца Сентября въ девятый-
надесять день по именному царского пре-
свѣтнаго указу лейбъ-гвардіи Преображен
ского полку, также и отъ веихъ полковъ 
его царского величества вьппнимъ офице-
ромъ, и унтеръ-офицеромъ, солдатамъ и 
всякаго чина людіомъ зъ Городенского по-

блудовскія имѣнія княжны Нейбургской. 

вѣту зъ маетности княжны Нейбурской 
пана администратора Яна Речинскаго зъ 
мѣстѣчка Заблудовя изъдругихъ его дере
вень зъ Заставниками и Дойлидами до тыхъ 
добръ належачими, провіянту и конского 
фуражу и никакихъ поборовъ одъ нихъ не 
имать, понеже его царское пресвѣтлѣйшее 
величество во всихъ его маетностяхъ по-
мянованыхъ тамъ во всихъ увольнилъ. 

U tego listu uwolnionego przy pieczęci 
naiaśnieyszego cara iego mości podpis ręki 
temi słowy: Marcus vonKierbek, oberszter 
de garde leyb, y ten podpis ręki w te słowa: 
Connotuie Eysmont commisarz powiatu. Któ
ry to list uwolniony iego carskiego wieliczen
stwa za ustnym у oczewistym przez osobę 
z wierzchu pomienioną ad acta poddaniem 
iest doxiag grodzkich Grodzieńskich przy-
ięty у wpisany. 



1707 г. 
И з ъ книги за 1707—1708 г., листъ 493. 

8. Указъ его величества царя Петра Алексеевича ковшиссарамъ Городненскаго по
вита объ увольненіи имѣнія Заблудова отъ сбора провіанта и Фуража. 

Roku tysiąc siedmśetnego siódmego, mie
siąca Oktobra ósmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Janem Grothuzem, pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielm. imci p. Hrehorego Józefa Koto
wicza, starosty Grodzieńskiego ustanowionym, 
personaliter stanowszy imć pan Bartłomiey 
Kalinowski list alias ukaz od imci p. pod
pułkownika Fon - Kirkiena naiaśnieyszego 
cara iego mci, do ichmość pp. komissarżów 
powiatu Grodzieńskiego, ruskim ięzykiem 
pisany, na rzecz w nim niżey wyrażoną ad 
acta grodu Grodzieńskiego ku zapisaniu po
dał, który de verbo adverbum wpisuiąc w 
xięgi tak się w sobie ma: 

Господинамъ комшссаромъ Городенского 
повѣту. По именному великого государя 
указу зъ маетности княжны Нейбурской 

пана администратора Яна Рѣчинского зъ 
мѣстечка Заблудова и зъдругихъ деревень 
зъ Заставниками иДойлидами, и къ нимъ 
съ належащими деревнями провіанту и кон-
скаго фуражу и никакихъ поборовъ брати 
не велѣно. 

U tego listu alias ukazu podpis ręki te
mi słowy: подполковникъ Фонъ-Киркенъ; 
po którym podpisie data takowa: Сентября 
двадцать семого дня. 

Item podpis w te słowa: connotuię Eys-
mont w. g. commissarz, тысеча семсотъ се
мого году, podług ruskiego kalendarza; item 
vidimus wydany w rokuv 1708, dnia 7 J u -
nii, temuż im. panu Rzeczyńskiemu. Który 
to list, za ustnym у oczewistym onego przez 
osobę w wierzchu pomienioną ad acta po
daniem, iest do xiąg grodzkich Grodzień
skich przyięty у wpisany. 

1708 r. 
И з ъ книги за 1707—1708 г., л и с т ы 871—878. 

9. Листъ короля Станислава I, освѳбождающій крестьянъ села Дойлндокъ отъ всѣхъ. 
податей. 

Король Станиславъ I сииъ листомъ освобож
даете своихъ крестьянъ села Дайлидокъ (Город
ненской экономіи) отъвсѣхъ податей и повинно

стей, по случаю обѣднѣнія ихъ отъ непріятель-
скаго нашествія. 

Roku tysiąc siedmśetnego ósmego, mie
siąca Februarii dwudziestego siódmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem, pod-
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starościna sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
©d wielmożnego imci pana Hrehorego—Jó-
zepha Kotowicza, starosty Grodzieńskiego 
ustanowionym, personaliter stanowszy pod
dani wsi Doylidek, klucza Kamieńskiego, list 
Ebertacyiny naiaśnieyszego króla imci Sta
nisława pierwszego, w tey wsi Doylidkom 
Tvydany, ad acta grodu Grodzieńskiego ku 
zapisaniu podali, prosząc aby ze wszystką 
rzeczą w nim wyrażoną byli do xiąg wpi
sany, który od słowa wpisuiąc tak się w sobie 
ma: 

Stanisław pierwszy, z Bożey łaski król pol
ski etc. Oznaymuiemy ninieyszym listem na
szym, wszem wobec у każdemu zosobna, komu 
o tern wiedzieć należy, osobliwie urodzone
mu Umieńskiemu, podskarbiemu nadwor
nemu w. x. Lit., tudzież administratorowi, 
pisarzom у ich namiesnikom oekonomiey 
Crrodzieńskiey naszey, tudzież urodzonym 
sędziom fiskalnym powiatu Grodzieńskiego 
wiernie nam miłym. Doniesiona nam iest 
pokorna supplika przez panów rad у urzęd
ników naszych, na ten czas przy boku na
szym rezyduiących, imieniem poddanych na
szych z Doylidek, klucza Kamieńskiego oe
konomiey Grodzieńskiey, iż będąc funditus 
zruynowani przez incursią nieprzyjaciela, tu
dzież y przechodami woysk różnych, nie mo
gą tak, iak za dobrych y spokoynych cza
sów uchwalone podatki, czynsze y innena-
leżytości wypłacać, a przeto aby byli od wszel
kich podatków uwolnieni, supplikowali. Te-
<ły my do pomienioney suppliki skłoniwszy się, 
a oraz stosuiąc się do prawa pospolitego y con-
stituciey seymowych y samey słuszności, po-
mienionych poddanych naszych od wszelkich 
in genere podatków cuiuscunque tituli nazwa
nych, iako to: od podymnego, pogłównego, 

czopowego, szelężnego, hibernowego, poczto
wego у laudum powiatowego у wszelkich po
datków skarbowych usque ad pacatioratem-
pora uwolnić umyśliliśmy, iakoż ninieyszą na
szą libertacyą uwalniamy y hbertuiemy chcąc 
mieć, aby nikt się nie ważył od pomienio-
nych poddanych naszych cuiuscunque ge
neris et tituli podatków upominać у wybierać, 
pod łaską naszą królewską. Co dla lepszej 
wagi у pewności pieczęcią pokoiową, przez 
konfedracyą generalną Warszawską authori-
zowaną, stwierdzić roskazaliśmy, ręką naszą 
podpisuiemy. Dan w Strzelcach, dnia ośm-
nastego mca Lutego, roku Pańskiego tysiąc 
siedmśetnego ósmego, panowania naszego-
roku czwartego. 

U tego listu ikmci hbertacyinego przy pie
częci pokoiowey podpis ręki w te słowa: Sta
nisław król. Item na drugiey stronie pie
częci podpis takowy: Adam Radoński, re
gent koronny, Inowłod Kiełczygłowski—sta
rosta sekretarz у pisarz pokoiowy ikmci. A na 
drugiey stronie teyże libertacyi dwie inskrip-
cye z podpisami rąk w te słowa: pisane ro
ku 1708, mca Maia dnia 8, poddani ze wsi 
Doylidek libertaeyę ikmci y confirmacyą imci 
pana ekonoma przede mną podstarościm K a 
mieńskim praezentowali. Dat.'w Kuźnicy, ro
ku, mca у dnia ut supra. Karol Micuta. Dru
ga zaś inscripcia takowa: Anno 1708, die 27 
Apr. poddani wsi Doylidek tę libertaeyę imci 
p. n. mił. przede mną administratorem prae
zentowali, według którego przy nadanych 
wolnościach conserwuię tych poddanych: Sa
muel Pakosławski p. w. Który to list imci 
libertacyiny, przez osób wyżey wyrażonych ad 
acta podany, iest do xiąg grodzkich Gro
dzieńskich wpisany. 



1713 г. 

И з ъ к н и г и за 1713 г., л и с т ы «23—624. 

10. Упомпнальный и заручный листъ короля Августа II старостѣ Городненскому. 

По жалобѣ Городненскаго городничаго Еова-
левскаго на старосту Котовича въ томъ, что 
этотъ послѣдній не позволяете ему пользоваться 
установленными пошлинами, не исполпяетъ при
говора гродскаго суда, обвиняющего его по сему 
дѣлу, а главное—угрожаете здоровью и жизни 

Roku tysiąc siedmsetnego trzynastego, 
miesiąca Junii dziesiątego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzem Grothu-
zem, podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, stanowszy oczewisto pan Ka
zimierz Stephanowicz ten list zaręczny y 
upominalny naiaśnieyszego króla imści na 
rzecz w nim y tu niżey wyrażoną ad acta 
xiąg grodu Grodzieńskiego podał, potrzebu-
iąc, aby byl przyięty y wT xięgi wpisany, 
który za przyięciem od słowa do słowa wpi-
suiąc tak się w sobie ma: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 
etc. Urodzonemu Hrelioremu, Jozepliowi 
Kotowiczowi, łowczemu wielkiemu w. x. Lit. 
staroście naszemu Grodzieńskiemu, wiernie 
nam miłemu, łaskę naszą królewską. Uro
dzony wiernie nam miły! Doniesiono iest 
nam przez panów rad у urzędników naszych 
przy boku naszym residuiących ymieniem 
urodzonego Kazimierza Kowalewskiego, ho-
rodniczego naszego zamkowego Grodzień
skiego, żałosna supplika, iż wierność twoia 
zawziowszy iakowąś waśń przeciwko pomie
nionemu supplikantowi, violando przywileia 
nayiaśnieyszych antecessorów naszych у па-

просителя, король Августа П издаетъ настоящій 
заручный и упоминальный листъ, которымъ пред-
ппсываетъ старостѣ воздержаться отъ насилій, въ 
противномъ же случаѣ онъ подвергнется штрафу 
въ 10,000 копъ гр., изъ коихъ половина пойдетъ 
королю, а другая—обиженному. 

sze, urodzonym horodniczym Grodzieńskim 
nadawane у nadane ab antiquo zwyczaie, 
nie tylko targowego urodzonym horodniczym 
zamkowym od warzywa у naczynia szklan-
nego у glinianego, przynosnego у przywoź-
nego należącego, wybierać sam urodzonemu 
Kowalewskiemu zabraniaiąc у wybierania 
zabraniać ludziom swoim rozkazuiąc do są
du fiskalnego powiatu Grodzieńskiego, do 
którego ta sprawa nie należała evocatione 
intentowawszy actią tam, gdy incompeten-
tiam fori uznano у do należytego sądu 
sprawę odesłano, targowego zaś wybierać 
nie zabroniono, tylko aby depactatiae w wy
bieraniu pomienionego targowego nie było 
intymatum, nie tylko prosecutiey prawney 
adcompetentes tey sprawie forum nie uczy
niłeś у nie czynisz, lecz owszem in maiorem 
convulsionem przywileiów naszych, barziey 
wybierania targowego wyż wyrażonego do 
zamku urodzonemu horodniczemu zamkowe
mu y iego substitutom zabroniłeś у bronić 
ludziom swym zakazałeś; a co większa na 
zdrowie życie pomienionego supplicanta uro
dzonego Kowalewskiego pochwałki, machi-
ńaeye ustawiczne czynisz, brać, bić, zabiiać 
samego у ludzi iego rozkazuiesz y na for-

20 
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tunie wszelkimi sposobami szkodzić usiłu
jesz; supplikowano nam oraz przez tych że 
panów rad у urzędników naszych, abyśmy, 
mu list upominalny, a oraz zaręczny wed
ług prawa przeciwko wierności twoiey wy
dali. My tedy król, do pomienioney suppliki 
łaskawie się skłoniwszjT, nie tylko przywileia 
nayiaśnieyszych antecessorów naszych, у na
sze, у dawne do tego zwyczaie chcąc in suo 
zachować esse, lecz tym barziey prospiciendo 
bezpieczeństwa, zdrowia у fortuny urodzo
nego Kowalewskiego, tym listem naszym 
upominalnym, a oraz zaręcznym wiermości 
twoiey intimuiemy, abyś wierność twoia przy
wileiów naszych nie naruszaiąc, praepeditiey 
w wybieraniu targowego urodzonemu Ko
walewskiemu oraz na zdrowie у życie iego 
у ludzi iego żadnych machinacyi nie czynił 
у czynić nie kazał, lecz ieżeli iakie wierność 
twoia masz praetensye у praetext in foro 
competent! rozprawił się, pod zaręką dzie-
ięciu tysięcy kop groszy Litewskich, którey 

to połowa fisco nostro regio, a połowa stronie 
naruszoney in causa convulsiey tego listu 
naszego upominalnego y zaręcznego należeć 
będzie. Który to list nasz upominalny у za
ręczny ręką naszą podpisawszy, pieczęcią w. 
x. Lit. utwierdzić rozkazaliśmy. Dan w 
Warszawie, dnia siódmego miesiąca Marca, 
roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego trzy
nastego, panowania naszego szesnastego 
roku. 

U tego listu upominalnego alias zaręcz
nego, przy pieczęci pokoiowey podpis ręki 
nayiaśnieyszego króla imci temi słowy: Au
gustus rex. Pod pieczęcią zaś connotacia 
ręki wielmożnego imści pana sekretarza ta
kowa: Stanisław Stephan Skarżyński przy 
pieczęci pokoiowey iego królewskiey mości 
sekretarz. Który to ten list zaręczny alias 
upominalny, za podaniem onego przez osobę 
w wierzchu mianowaną, iest do xiąg grod-
skich Grodzieńskich wpisany. 

1713 r. 
Мзъ к н и г а за 47S3 с , листъ 7 АО. 

11. Распоряжсніе короля Августа II на имя гетмана в. кн. Литовскаго объ осво
бождено города Городны отъ налоговъ и военной повинности. 

Король Августъ I I предписываетъ гетману ве-
.ликаго княжества Литовскаго не обременять го
рода Городны войсковыми постоями и повинно
стями, такъ какъ городъэтотъ крайне обнищалъ 

и находится въ саномъ бѣдственномъ состояніи; 
въ случаѣ же надобности сноситься во всемъ съ 
Городненскимъ старостою Котовичемъ. 

Koku Pańskiego tysiąc siedmśetnego trzy
nastego, miesiąca Augusta dwudziestego trze
ciego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Janem Jerzym Grothuzem, pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
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od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó -
zepha Kotowicza, łowczego w. x. Lit., sta
rosty Grodzieńskiego ustanowionym, stanowr-
szy oczewisto imci pan Jan Franciszek Kar
czewski, sługa wielmożnego imci pana sta
rosty Grodzieńskiego, instrument od nayiaś
nieyszego króla imci Augusta wtórego wzglę
dem uwolnienia miasta ikmci stołecznego od 
wszelkich exekucyi wydany, ad acta grodu 
Grodzieńskiego podał, którego słowo (łosio
wa wpisuiąc tak się w sobie ma. 

August wtóry, z Bożey łaski król polski 
etc. Wielmożny, uprzeymie nam miły! Mia
sto Grodno praw tamecznych у sejmów do-
micilium, tak wszelkiemi uprzywileiowane 
wolnościami у ośmią konstytucyami liberto-
wane, do tey przyszło niewoli у utrapienia, 
że same tylko iuż extant rudera у żałosney 
abominacyą dezolacii, a ieszcze do tey nie-
szszęśliwości accessit non postremum malum, 
kiedy mimo praw у przywileie swoie toż 
miasto przyciśnione dwuletnią reymentów у 
chorągwi locacią z wielką ubogich ludzi ru
iną; wTięc succurendo temu miastu stołecz
nemu et in levamen oraz opresyi tego uwal
niamy, in fundamento praw dawnych, ab one-
re stanowisk у exakcii woyskowych daiąc mu 

zaszczyt y protekcyą, a oraz żądaiąc usilnier 

aby uprzejmość wasza od tąd iuż więcey 
chorągwi у regimentów w tym mieście nie 
stawiał y iuryzdykcii urodzonego Hrehore
go Kotowicza, starosty naszego Grodzieńskie
go, łowrczego w. x. Lit., quocunque prae-
textu nie przeszkadzał, ani vim inferre ra
czył, na dowód zaś aktualaney tak miasta, 
iako у starosty protekcii ludzi naszych per 
modum załogi posyłamy y ordynans temu, 
pod którego zostawać będą comendą, wydać 
rozkazaliśmy, abyś cie znosił z urodzonym 
Kotowiczem, tamquam cum brachio nostro, 
wTe wszystkim, osobliwie z komportacyi, iak 
wiele ich byćjmoże, ex quo zruinowane miasto. 
Co ex vi justitiae wyrażywszy у nie wątpiąc, 
że woli teraznieyszey naszey uprzejmość 
wasza nie sprzeciwisz się, dobrego uprzey
mości waszey życzemy od pana Boga zdro
wia. Dan Warszawie, dnia szesnastego Au
gusta, roku tysiąc siedmsetnego trzynastego. 

U tego instrumentu przy pieczęci mniey-
szey w. x. Lit. podpis ręki nayiaśnieyszego 
króla imci temi słowy: Augustus rex. Który 
to ten instrument, za podaniem onego przez 
wierzchu mianowaną osobę, iest do xiąg. 
grodzkich wpisany. 
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1713 г. 

И з ъ книги за 1913 г., стр. 825. 

22. Мапдатъ короля Августа II, которьшъ призывается къ суду иодскарбій Іихаилъ 
Котелъ. 

Король Августа I I предписываетъ великому 
подскарбію в. кн. Литовскаго Котлу явиться въ 
королевскій ассесорскій судъ по поводу его казно-

Boku tysiąc siedmśetnego trzynastego, 
miesiąca Oktobrą czwartego dnia. . 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzieńskim, 
przede mną Janem Jerzem Grothuzem, pod
starościm sądowym p-tu Grodzieńskiego,'od 
wielmożnego imci pana Hrehorego Józefa 
Kotowicza, łowczego w. x. Lit.. starosty Gro
dzieńskiego ustanowionym, stanowszy perso-
naliter imci pan Maciey Kibowski, mandat 
od nayiaśnieyszego króla imci po iasnie wiel
możnego imści pana podskarbiego w. x. 
Lit. ad acta grodu Grodzieńskiego podał, 
potrzebuiąc aby był przyięty у wxiegi wpi
sany, który za przyięciem od słowa do sło
wa wpisuiąc tak się w sobie ma: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski 
etc. Wielmożnemu Michałowi Kotłowi, pod
skarbiemu wielkiemu w. x. Lit., z osoby 
sprawy у dobr ogułem wszystkich rozkazu-
iemy, aby przed nami у sądem naszym as-
sesorskim w Warszawie, albo tam, gdzie z 
dworem naszym szczęśliwie postanowieni 
będziemy, od położenia у podania niniey
szego mandatu naszego za niedziel sześć 
stawał, na instancyą urodzonych instygato-
rów koronnego у w. x. Lit. promunere of
ficii sui, zabiegaiąc szkodzie skarbu, intrat 
stołu naszego czyniących powodów, któremi 

крадства королевскихъ доходовъ и представить 
къ тому времени надлежащія объясненія по управ-
ленію скарбомъ. 

by w iednem iako w sprawie skarbowey man-
datum у rokiem zawitym pozywaią uprzey
mość wasza o to, iż uprzeymość wasza mimo 
prawa y constytucye o dobrach oekonomicz-
nych, cłach у innych prowentach stołu na
szego w koronie у w. w. x. Lit. będących 
uchwalone, ku nie małey szkodzie skarbu 
у nie wygodzie stołu naszego, prowent, ze 
cła w. x. Lit. do stołu naszego należący, 
sobie po większey części po komorach osa
dzonych od nas administratorów, pisarzów wy-
ganiaiąc у onych wpossessii turbuiąc, przy
właszczać usiłuiesz у w administracii tego 
prowentu naszego tym, którym zleciliśmy, 
przeszkadzasz у napominania naszego listow
nego, ani prawa w tey mierze skarbowi 
naszemu służącego nie słuchasz y ten że 
prowent ku swoiemu, a nie naszemu po
żytkowi obrócić chcesz у obracasz, officia-
listów naszych vocatione do różnych sądów 
o te prowenta pociągasz; iako to szerzey na 
przyszłym terminie proponowano у dowie
dziono będzie, przez co pod winy w prawie 
opisane popadłeś, do których wskazania, tu-
dziesz z tego prowentu odebranego rachunku 
albo kalkulacii oddania у onego powróce
nia, szkód wszystkich nadgrodzenia у wol
ney prowentu stołu naszego dyspozycii nam 
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zostawienia administratorów у officialistów 
skarbowych naszych od wszelkich sądów 
w sprawach o prowenta nasze uwolnienia, 
a naszey zadworney iurzdykcii, podług praw 
у konstytucii, incorporowania у tego co pra
wo ku zachowaniu całości prowentu stołu 
naszego potrzebować będzie postanowienia, 
pozywają; stawić się tedy uprzeymość wasza 

na terminie iako roku zawitym у prawnie 
usprawiedliwisz. Dan w Warszawie, w piątek 
nazaiutrz po święcie świętego Matheusza 
Apostoła Ewangelisty naybliższy. Roku Pań
skiego tysiącznego siedmsetnego trzynaste
go. Który to ten mandat, za podaniem onego 
przez wierzchu mianowaną osobę, do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich iest wpisany. 

1717 r. 

И з ъ к н и г а за 1718 г., стр . 188. 

13. Копія указа Петра Великаго о ирѳизводствѣ аѣдствія надъ бригаднромъ 
Рошю.иъ. 

Вслѣдствіе жалобы чиновъ рѣчи-посполитой на 
бригадира Роппа, что онъ взыскиваете съ жите
лей лишнее количество денегъ и провіанта, пм-
ператоръ Петръ предписываете кн. Репнину сдѣ-

Roku tysiąc siedmsetnego ośmnastego, 
miesiąca Iaimarii dwunastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Łukaszem z Jałowa Ba
ranowiczem—strażnikiem polnym w. x. Lit., 
podstarościm sądowym powiatu Grodzieńskie
go, od wielm. imci pana Hrehorego Jozefa 
Kotowicza łowczego w. x. Li t , starosty Gro
dzieńskiego ustanowionym, stanowszy perso-
naliter imci pan Jan Turczyn—koniuszy na
dworny iaśnie wielm. imci p. Ogińskiego, 
woiewody Trockiego, kopią ukazu nayiaśniey
szego cara imci, zrusskiego na polski prze
tłumaczoną, na rzecz w niey y tu niżey 
wyrażoną ad acta grodu Grodzieńskiego po
dał, potrzebuiąc aby była przyięta у do xiąg 
wpisana; która taki w sobie tenor ma: 

лать по этому дѣлу разслѣдованіе, и, въ случаѣ 
обнаруженія злоупотребленій Роппа, предать его 
военному суду; провіанта, оставленнаго въ Вильнѣ 
и захваченнаго шведами, не взыскивать. 

Ukaz iego carskiego wieliczenstwa do ge
nerała xiążęcia Repnina o brygadierowi Rop-
pie, dany z St.-Peterburga, trzeciego Decem-
bris, tysiąc siedmset siedmnastego roku. Przy-, 
słany do nas posłem od stanów" rzeczy-
pospolitey w. x. Lit. imci pan Ogiński, wo-
iewoda Trocki, przekładał nam żałobę na 
brygadiera Roppa, że on do magazynu Gro
dzieńskiego у Kowieńskiego wielką część zbie
ra prowiantów у furażu, o czym у ukazu 
nie było, z którego iego donoszenia posy
łam do was kopią, oraz iakoby brygadier 
Ropp praetendował zapłaty za prowiant W i 
leński, który po ustąpieniu woysk naszych. 
Szwedzi zabrali, także у o drugich krzyw
dach, dla czegoby po otrzymaniu tego ma
cie o wszystkim inquisicia у świadectwo uczy-
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nić, co brygadir Ropp z zwierzch danego 
sobie uczynił ukazu у według inquizicyi, 
ieżeli może być dokazano, że iest uczynio
na komu krzywda у zwierzch. ukazu co 
wzięto, ma być powrócono, a gdy brygadier 
Eopp po uczynioney inquizycyi winnym bę
dzie, sądzić onego woyskowym prawem. A 
za pierwszy Wileński prowiant żadney nie 
praetendować płaty, ieżeliby za ony briga
dier Ropp od kogo wzioł, co wziowszy od 

niego nazad powracać. W tym wszystkim po
kładamy się na was, ażebyście to z dobrą 
bacznością do porządku przywiedli, in reliquis 
abyście pokazali stanom rzeczy-pospolitey 
w skargach ich ukontentowanie у sprawie
dliwość. U tey kopii podpis takowy: Piotr. 
Która copiia, zapodaniem oney przez osobę 
wyż pisaną, iest doxiag grodzkich powiatu 
Grodzieńskiego zapisana. 

1717 r. 

И з ъ книги з а 1745 г., листъ 651. 

14. Листъ короля Августа II къ номѣщикамъ Городненскаго повѣта о возвращеніи 
Каиедулаиъ разбѣжавшихся крестьянъ съ ихъ имуществоиъ. 

Король Августъ П предписываетъ обывателямъ 
Городненскаго повѣта, чтобы они возвратила ксен-
дзамъ Камедуламъ подаренныхъ имъ крестьянъ 
со всѣми ихъ пожитками, такъ какъ эти кресть

яне надѣлавщн много буптовъ и непристойностей 
своимъ владѣльцамъ, оставили свои жилища и 
разбѣжались по имѣніямъ помѣщиковъ и Город
ненской экономіи. 

Koku tysiąc siedmset czterdziestego pią
tego, miesiąca Septembra dwudziestego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Antonim z 
Wahanowa Micutą—podstolim у podstaro
ścim sądowym powiatu Grodzieńskiego, coni-
parens personaliter w Bogu przewielebny 
imć xiądz Albryk—procurator, consar kon
wentu Wygierskiego list ad acta grodu 
•Grodzieńskiego podał de tenore sequenti: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 
etc. Wielmożnym urodzonym senatorom, 
dygnitarzom, urzędnikom у obywatelom po
wiatu Grodzieńskiego, tudzież urodzonemu 
Uehemberkowi — podłowczemu w. x. Lit., 

ekonomowi naszemu Grodzieńskiemu uprzey
mie у wiernie nam miłym łaskę naszą kró
lewską. Wielmożni, urodzeni uprzeymie у 
wiernie nam mili! Doniesiono nam iest 
przez pp. rad urzędników naszych, przy nas 
na ten czas rezyduiących, iż poddani oyców 
kamendułów Wigierskich—ze wsiów Żydomli 
у Zawadzicz, funduszem od nas wieczyście 
nadani, sprzeciwiwszy się w tym woli na
szey, podnieśli bunty przeciwko panom swo
im у wielu kryminałów, excessow popeł
niwszy, illicito ausu sami ze wsiów do dobr 
różnych dziedzicznych у do ekonomii na
szey Grodzieńscy powychodzili; widząc więc 
znaczne w tym detrimentum oyców kame-
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dułów, które ponoszą od swych poddanych, 
łaskawie się skłoniwszy na ich pokorną sup-
plikę, naznaczyliśmy kommissarzów naszych 
ad composcendas tantas seditiones, przez co 
uprzejmościom ywiernościom waszym inty-
muiemy, ażebyście za odebraniem tey woli 
naszey wszystkich wyszłych poddanych po
zyskiwać dopuścili у ze wrszystkiemi onych 
dobytkami, sprzętem domowym yruchomo-
ście wszelkie wydali, stosuiącsię dokonsty-
tucyi w roku teraznieyszym tysiąc siedm
set siedmnastym, w Warszawie, die prima 
Februarii, naseymie destynowraney, tudzież 
у zasiewy onych, które by kolwiek naydo-

wać się miały, na punktach ekonomicznych 
naszych oddali oycom kamedułom, z któ
rych czynsz do skarbu naszego nadleżący 
oycowie kameduli według inwentarza za
płacić tenebuntur. Uczynicie ta ww. dla 
łaski naszey królewskiey. Dan wWarzawie> 
dnia X I V miesiąca Februarii, roku Pańskie
go MDCCXVIl , panowania naszego dwudzie
stego roku. 

U tego listu podpis takowy: Augustus 
rex. Który to list, za ustnym onego zezna
niem у do akt podaniem, iest doxiag urzę
dowych przyięty у wpisany. 

1717 r. 

И з ъ книги за 4718 г., с т р . 98. 

15. Конія указа его ишіераторскаго величества Петра I о выводѣ россійскихъ 
войскъ изъ предѣловъ Литвы. 

Въ этомъ указѣ императоръ Петръ Великій пред-
писываетъ кн. Гѣпннну, чтобы онъ не останавли

вался на зиму въ Литвѣ, а продолжалъбы свои 
путь дальше. 

Roku tysiąc siedmsestnego ośmnastego, 
miesiąca Januarii dwunastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim etc. ut superius stanowszy personali-
ter taż osoba imć pan Turczyn copią uka
zu nayiaśnieyszego cara imci, z russkiego 
na polski przetłumaczoną, na rzecz w niey 
wyrażoną ad acta grodu Grodzieńskiego po
dał, w te słowa pisaną: 

Ukaz iego carskiego wieliczenstwa o wyi-
ściu woysk do generała xiecia Repnina у 
generała Weyda, pisany z St.-Petersburga, 3 
Decembra, anno 1717. Doszedł nas list twoy 

z Łauczyna pisany, z którego uwidzieUśmy, 
że wy chcecie Boże Narodzenie у Nowy rok 
wziąć tam у lubo rozkazaliśmy byli, żeby
ście nie spieszny marsz odprawowali, no do-
pioro po otrzymaniu tego nie bawiąc w swo
ią drogę podźeie zwyczaynym marszem, tru
dności ludziom nie czyniąc у nie bawiąc się*, 
okrom zwyczajnych rasztów. U tey kopii 
ukazu podpis takowy: Piotr. Która to co-
piia ukazu, za podaniem oney przez osobę 
wyż pisaną, iest do xiąg grodzkich powiatu. 
Grodzieńskiego zapisana. 



- 160 -

Еороль Августъ I I съ сожалѣніемъ указываетъ 
на королевскія столовыя имѣнія, до крайности 
'Обнищавщія, и съ радостію на помѣщичьи, раз-
богатѣвшія; предписываетъ своимъ администра-
торамъ взыскивать повинности съ имѣпій, нахо
дящихся во владѣніи татаръ и пожизненныхъ вла-

Eoku tysiąc siedmśetnego dwudziestego 
wtórego, miesiąca Februarii dwudziestego 
siódmego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Hrehorym 
Józefem Kotowiczem—łowczym wielkim w. 
x. Lit., starostą Grodzieńskim personaliter 
stanowszy imć pan Kazimierz Kowalewski 
uniwersał od nayiaśnieyszego króla imści 
do wielmożnych ichmościów panów posses-
sorów dobr ziemskich, iako też iego kró
lewskiey mości stołowych, po różnych woie-
wodztwach, ziemiach у powiatach w Koronie 
у w. x. Lit. będących, wydany, ad akta po
dał, w te słowa pisany: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 
etc. Wszem wobec у każdemu z osobna, 
komu by o tym wiedzieć należało, miano
wicie iednak wielmożnym urodzonym pos-
sessorom tak dobr ziemskicn, iako у naszych 
stołowych, po różnych woiewodztwach, po
wiatach у ziemiach w Koronie у wielkim 
xiestwie Lit. będących, po zaleceniu łaski 
naszey królewskiey oznaymuiemy. Z bolałym 
zapatrywaliśmy się sercem, że dla publicz
nego niepokoili у nasze stołowe dobra w 

дѣльцевъ; заставить крестьянъ, разбѣжавшихся 
по разнымъ имѣніямъ, возвратиться на свои преж-
нія мѣста и наконецъ выражаетъ свое желаніе, 
чтобы въ королевскихъ имѣніяхъ была поднята 
торговля. 

gorszych niż własnych synów na różnych 
mieyscach zagrzebione byty ruinach, tak z 
niewyrażonym słyszemy ukontentowaniem, 
że na sąsiedzkich polach у fortunach hoyne 
y buyne przez prace starania ypieczołowa-
nie gospodarskie spływaią kłosy, iedne tylko 
dobra ekonomiczne, patrimonium rzeczy-po-
spolitey, bez porównia się z innemi ze znaczną 
skarbu naszego diminucyą у stratą zostaią. 
Intuitu tego doświadczoney w każdych cir-
cumstancyach wierności, życzliwości et in 
rebus agendis moderacii urodzonego hrabi 
Osolińskiego — podskarbiego naszego nad
wornego koronnego, Sandomirskiego, Chmiel
nickiego starosty, powierzyliśmy wszystkie 
nasze ekonomie Litewskie у niektóry ko
ronne z leśnictwami, aby przez utrzymanie 
w porządnym gospodarstwie nieochibnie у 
niezawiedzione skarbowi naszemu pokazać 
mógł in futurum, z tych ekonomii wszystkich 
prowenta y intraty, te zaś nie mogą być 
asekurowane nigdy, ieżeli odprawione przed 
tym wszystkie prywatne у generalne commis-
siie ad annum millesimum septingentesimum 
ipsum, bez regularnych zostawać będą exe-
kucyi y satisfakcyi у ieżeli iuryzdyka skar-

1721 г. 

И з ъ книги за i r o s г., л и с т ы 67—68. 

1G. Универеалъ короля Августа II о столовыхъ имѣніяхъ экономій Іитовскихъ 
и овозвратѣ разошедшихся крестьянъ. 
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Iowa swego vigoru w sądach swoich tak 
między urodzonymi dożywotnikami, nie mniey 
Tatarami, iako też poddanymi wszystkiemi 
neminė excepto mieć nie będzie cursu. Za
biegając tedy abusibus, przez nieszczęśli-
wość publicznego niepokoiu inveteratis, uro
dzonemu naszemu generalnemu administra
torowi ekonomiy Litewskich z łeśnictwami 
у niektórych koronnych y iego pełnomoc
nym subaltemom singularissime zlecamy, 
aby czynsze у wszystkie cuiuscunque gene
ris podatkowania od urodzonych dożywot-
ników у od wszystkich poddanych według 
dawnych inwentarzów, a do ostatniego com-
missyą tysiąc siedmsetnego odprawioną sfor
mowanych, approbowanych у exarchivo ad 
executionem wydanych, wybierali у do skar
bu naszego importowali. Stosuiąc się do 
wyraźnych constytucii, którzy by zwierzch
ności skarbowey sądowey legitime wykowa-
niu, albo za pozwami parierować exviregii 
fundi nie chcieli у przeczyli, salva appella-
tione tylko in criminalibus do nas, to się у 
o Tatarach rozumieć ma. Nie mnieysza di-
minucia skarbowi naszemu у ztąd pochodzi, 
że poddani nasi opuściwszy ob calamitatem 
grunta swoie własne, iure colonorum possi-
dentes, poszli in dispersionem у pod różny
mi różnych dobr possessorami inni pro 
skandali, inni pokomornym tułaiącsię, inni 
na nowre colonnie do różnych osób przenieśli 
się, a swoie osiadłości, z których dymy do 
podatkowania publicznego zaprzysiężone są, 
deseruerunt, inni zaś wblizkości podróżny
mi siedząc possessorami własne grunta za-

rabiaią, a za postronnych liczą się, gdy zaś 
przyidzie podatek dymowy albo alii gene
ris, sami tylko pozostali w. chałupach, z 
ostatnim swym wyniszczeniem wypłacać mu
szą. Przeto maiąc proexempto konstytucią 
seymu blisko przeszłego o zyskiwaniu róż
nych poddanych naszych, zlecamy wierno-
ściom, od nas у od skarbu naszego we wszyst
kich ekonomiach у leśnictwach postanowio
nym, aby rozeszłych у tułaiących się pod
danych, kędy kolwiek znayduiących się, de 
nomine et cognomine spisowali, wydanie 
onych rekwirowali у skutecznie windykowali, 
in casu zaś renitentiae na delate execucie 
żołnierskie podawali. Comercia wszelkie, ie-
żeli są państw wszystkich nayskuteczniey-
szym utrzymaniem, tak zagubienie w eko
nomiach targów у iarmarków koniecznie mu
si być naywiększa wina; żeby tedy y te na 
mieyscach zwyczajnych odprawowane były, 
tym że zwierzchnościom zlecamy, nie pocią-
gaiąc ad solvenda thelonea nad dawne zwy-
czaie. Który to universal po wszystkich eko
nomiach publikować yony dlalepszey wia
ry у pewności ręką własną podpisawszy, pie
częcią naszą stwierdzić roskazaliśmy. Dan 
w Dreźnie, dnia szesnastego miesiąca Gru
dnia, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego 
dwudziestego pierwszego, panowania naszego 
dwudziestego piątego roku. U tego univer
salu podpis ręki przy pieczęci iego królew
skiey mości pokoiowey takowy: August rex. 

Który to ten universal, do akt podany, iest 
de verbo ad verbum wpisany. 

21 



1736 r. 

И з ъ ii tin r и за 1736 г., листы 566—367. 

17. Упомивальньш листъ короля Августа III Рѣчицкому войекому Михаилу Кел-
чевскоиу о томъ, чтобы онъ необижалъ обывателей мѣстечка Черекова и деревни 

Вербежа. 

Король Августъ I I I , вслѣдствіе жалобы обита
телей столовыхъ королевскихъ имѣній—Черекова 
и Вербежа на Рѣчицкаго гродскаго писаря Кел-
чевскаго, что онъ захватываетъ королевскія земли | 

Eoku tysiąc siedmset trzydziestego szóste
go, miesiąca Julii trzydziestego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Antonim z Wahanowa Mi
cuta—podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego od i. w. imci pana 
Michała Józefa Massalskiego—pisarza w. x. 
Lit., Grodzieńskiego, Radoszkowskiego,Berz-
nickiego etc. starosty, ustanowionym, sta
nąwszy personaliter imć pan Andrzey Miast-
kowski — administrator klucza Wiercielis-
kiego, list ikmci zaręczny alias upominamy 
na rzecz w nim wryrażoną ad acta grodu 
Grodzieńskiego podał, potrzebuiąc, ażeby był 
przyięty у do akt wpisany, który wpisuiąc 
de verbo ad verbum tak się w sobie ma: 

August trzeci, z Bożey łaski król polski etc. 
Urodzonemu Michałowi Kiełczewskienm— 
woyskiemu у pisarzowi grodzkiemu Rze-
czyckiemu. Oznaymuiemy wTasz mość panu, 
iż doniesiona nam iest querymonia przez pa
nów rad у urzędników, przy boku naszym 
rezyduiących, imieniem całego magistratu 
у pospólstwa miasta naszego Czerekowa, w 
ekonomiey Mohylewskiey leżącego, że wasz 
mość pan usadziwszy się na zruynowanie 
tego miasteczka у wsi Wierzbieża, dobr na

si дѣлаетъ жителямъ разный обиды,—симъ листомъ 
предписываетъ ему, подъ зарукой 10,000 копъ 
литовскихъ грошей, воздержаться на будущее вре
мя отъ такихъ своеволій. 

szych stołowych, mimo starodawne granice 
nie tylko nie mało ważyłeś się, pozabierać 
gruntów, ale też na querulantow życie po-
chwałki czynić nie przestaiesz, zaczym pomie-
nione miasteczko nasze Czereków у wieś 
Wierzbierz, chcąc być bezpieczni possesyi 
własności gruntów, zdawna siebie przynależą
cych, tudzież obviando securitati suae, ucie
kli się do nas z supliką, ażebyśmy one w 
protekcyą naszą wziąwszy, listem zaręcznym 
wasz mość panu napomnieli; iakoż my król, 
do pokorney supliki poddanych naszych z 
miasteczka Czerekowa у wsi Wierzbierza ła
skawie skłoniwszy się, widząc rzecz słuszną 
y z prawem pospolitym zgadzaiącą się, prze-
rzeczone miasteczko Czerekow у wieś Wierz
bierz, dobra nasze stołowe, z ich obywate
lami у gruntem (o który spór idzie), tudzież 
zdrowie y substancyę pomienionych podda
nych naszych w protekcyą naszą królewską 
bierzemy у tym listem naszym zaręcznym 
w twoią, urodzony Kiełczewski—woyski у 
pisarzu grodzki Rzeczycki, obwieszczamy у 
upominamy, a żeby wierność twoia sam przez 
się, ani przez subordynowane osoby, żadnych 
pochwał na zdrowie kwerulantów nie czynił, 
gwałtów, nayścia, naiazdów, boiów, lasów pu-
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stoszenia, pól wyrabiania, a osobliwie do grun
tów ekonomicznych interesowania się działać 
nie ważył się, pod zakładem dziesięciu tysięcy 
kop groszy Litewskich, którey summy za na
ruszenie przerzeczonych punktów у listu na
szego zaręcznego złamanie połowa do skar
bu naszego, a połowa strome ukrzywdzoney 
należeć ma; lecz ieżeliby do ąuerulantów 
interessa, ażeby wierność twoia prawnie się 
o to rozprawił у upomniał. Pisań w kance-
laryey naszey wielkiey w. x. Lit. Roku Pań

skiego tysiąc siedmśetnego trzydziestego szó
stego, dnia czternastego miesiąca Julii, pa
nowania naszego trzeciego roku. 

TJ tego listu zaręcznego na mieyscu ikmci 
przy pieczęci wielkiey Litewskiey podpis ta
kowy: Jan Sapieha—kanclerz wielki w. x. 
Lit. Który to zaręczny alias upominalny list 
ikmci, za podaniem onego przez osobę w 
wierzchu mianowaną do akt, iest do xiąg 
grodzkich powiatu Grodzieńskiego przyięty 
у wpisany. 

1738 r. 

И з ъ книги за 1738 г., стр. 541—543. 

18. Листъ гетмана в. кн. Литовскаго Михаила кн. Вишоевецкаго къ чинамъ грод-
скимъ Оршанскаго повѣта, чтобы они не смѣли удерживать платы, слѣдующсй полку. 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego ósme
go, miesiąca Junii czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim z "Wahanowa 
Micutą, podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego od i. w. imci pana 
Michała Józefa Massalskiego, woiewody Mści-
sławskiego, Grodzieńskiego, Radoszkowskie-
go, Berznickiego etc. starosty, ustanowionym, 
stanąwszy personaliter imć pan Jan Koch-
tycki—chorąży gwardyi ikmci Litewskiey 
regimentu pieszego takowy list od i. xiążę-
cia imci hetmana w. w. x. Lit. pisany do 
w. ichmcw pp. urzędników grodzkich po
wiatu Orszańskiego na rzecz w nim wyra
żoną ad acta podał, który deverbo adver-
bum wpisuiąc, tak się w sobie ma: 

Wielmożni moi wielce mci panowie у 
bracia! Dochodzi tu mi wiadomość a oraz 

summa quaerela ód regimentu gwardyi 
ikmci, że wmć panowie za pierwszym kontu-
macyinym dekretem przez ichmci panów 
Hurka у Chłopickiego w trybunale skarbo
wym otrzymanym non cognito negotio, przy
leliście areszt na summę pro stipendiis temuż 
regimentowi z powiatu Orszańskiego nale
żącą, w takowey okoliczności muszę, iako 
hetman interessować się у uczynić do wmć 
panów, salva omni dignitatis et praerogativae 
observantia, odezwę cumremonstratione, że 
nie masz tego, у być nie powinien, zwyczaiu, 
nawet у same prawa vėtant, aby bez odwodu 
obwiniony miał zaraz być wskazany inpoe-
nas, a takie które się życiu równią, bo gdy 
żołnierz przez zatrzymane lenungi chleba 
mieć nie będzie, pewnie albo służbę porzuci, 
albo iey tak, iak mu należy odprawować nie 
zdoła, przez co nikomu innemu, tylko całey 
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rzeczy-pospolitey stanie się uyma у szkoda, 
przy tym ta sprawa cale do regimentu nie 
należy, ale iest causa fisci, do skarbu ikmci 
należąca, у powinna mieć exceptionem fori 
vigore zaszłey konstytucyi, w czym imć pan 
ienerał у pułkownik tegoż regimentu iuż 
satisfecit legi, wyniosszy mandaty ad iu-
dicium regale, dla tego у przez to samo 
zaniesiony areszt mocy mieć nie może, a za 
tym у regiment do skarbu ikmci nie na
leżący, ani do tey sprawy referuiący się, 
tudzież zasługi officerskie, detrymentum po
nosić nie powinne. Więc przełożywszy wściom 
moim wielce mściwym panom essentiam 
rei, proszę ich wielce, abyście zasługi zwyż 
pomienione regimentowe gwardyi ikmci z 
pod aresztu uwolnić raczyli, у daley w po
dobnych cyrkumstanciach nie chcieli tako
wych akceptować aresztów, które dobru po

spolitemu są przeciwne, bo gdy by weszły 
w zwyczay, nigdy by żołnierz ad obsequia 
militaria nie był zdolny, o co ia zawsze ex 
vi ministerii wyimować się obowiązany, nie 
przestanę y daley sollicytować w. mść pa
nów, abyście ten interes satisfactione ułatwić 
raczyli y iako nie słuszny areszt uchylili, o 
to iterum proszę y iestem w. mść panów 
życzliwym bratem у sługą uniżonym. 

U którego listu podpis ręki i. o. xiążęcia 
imci hetmana w. w. x. Litewskiego takowy: 
Michał xiąże Wiśniowiecki—woiewoda Wi
leński, hetman wielki w. x. Litewskiego. W 
Grodnie, quarta Junii tysiącznego siedmśet
nego trzydziestego ósmego roku. Który to list, 
za podaniem onego przez wyż wyrażonego 
imci pana chorążego do akt, iest do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich przyięty у wpisany. 

1744 r. 

И з ъ i: n u г и за 1744 г., л н с т ь 811. 

19. Универсалъ короля Августа Ш относительно взнманія юстоваго нарѣкѣ Нѣманѣ 
въ Городнѣ. 

Король Августъ Ш доводить до всеобщаго свѣ-
дѣнія, что, приказавши построить на р. Нѣманѣ 
мостъ въ г. Городнѣ, какъ для общественныхъ 
нуждъ, такъ и государственннхъ, онъ поставилъ 
для охраненія его нѣсколько человѣкъ гвардей-

Roku tysiąc siedmset czterdziestego czwar
tego, miesiąca Septembra siedmnastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim stanowszy personaliter coram actis imć 
pan Jan Wołkowyski—pisarz skarbowy ikmci 

цевъ в. кн. Литовскаго, которые обязаны взимать 
съ проѣзжающахъ пошлины; поэтому король я 
предписываетъ всѣмъ вносить за проѣздъ уста-
новленныя пошлины. 

uniwersał nayiaśnieyszego króla imci Au
gusta trzeciego na wstawienie mostu na 
rzece Niemnie у płacenie mostowego ad akta 
podał, którego talis sequitur tenor: 

August trzeci,. z Bożey łaski król polski, 
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etc. Wszem wobec у każdemu zosobna, ko
mu o tern wiedzieć będzie należało, osobli
wie nayprzewielebnieyszemu, przewielebnym, 
wielebnym w Bogu i. ww. urodzonym se
natorom, dygnitarzom, urzędnikom у wszyst
kiemu rycerstwu, szlachcie у obywatelom ko
rony polskiey у w. x. Lit. uprzeymie у wier
nie nam miłym, przy ofiarowaniu łaski na
szey królewskiey wiadomo czyniemy, ieżeś-
my dla wygody publiczney stanów rzeczy-
pospolitey naseym blisko następuiący most 
na Niemnie pod Grodnem wystawić podey-
muiąc co mu się tego wystawienia contigens 
od przeieżdzaiących у przechodzących ten 
że most iuxta usum et prolim za nayiaśniey
szego ś. p. króla imść oyca praedecessora 
naszego wybierać pozwrolili, a oraz pro se-
curitate iego wartę ustawiczną gwardyiey 
naszey pieszey w. x. Lit. ordynować zlecili, 
przeto po uprzejmościach у wiernościach 

waszych żądamy у mieć chcemy, ażeby: 
każdy cuiuscunque sit statis et conditionis 
a solutione mostowego nie unikał y z wszel
ką bez żadnych zatargów у hałasów z ludźmi 
nad tym mostem attendencyę maiącemi ob
chodził, dla łaski naszey królewskiey. Co 
iako serio praecavemus, tak na to się dla 
lepszey wiary у wagi ręką własną podpi
sawszy pieczęć naszą przycisnąć rozkazaliśmy. 
Dan w Warszawie, dnia iedynastego miesią
ca Września, roku Pańskiego tysiąc siedm
set czterdziestego czwartego, panowania na
szego iedynastego roku. 

U tego uniwersału przy pieczęci pokoio-
wey podpis nayiaśnieyszego króla imści te
mi wyrażony słowy: Augustus rex. Który 
to uniwersał, zapodaniem onego przez wyż 
wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg urzę
dowych przyięty у wpisany. 

1744 r. 

Из-ь книги за 1945 г., л и с т ы 83—84. 

20. Уннверсадъ подскарбія в. кн. Літовскаго Сологуба о томъ, что онъ передаешь 
въ арендное еѳдержаніе таможни генералу артиллеріи Флемингу. 

Подскарбіі в. кн. Литовскаго Сологубъ, доводя 
до всеобщего свѣдѣнія о нередачѣ въ арендное 
содержаніе таможенъ генералу артилеріи Флеиин-

Roku tysiąc siedmset czterdziestego pią
tego, miesiąca Januarii dwudziestego wtó
rego dnia. 

Na roczkach Januarowych w Grodnie in 
loco solito porządkiem prawapospolitego są
dzących się, przed nami Antonim z Waha-

гу на 3 года, въ тоже время предписываешь под-
лежащимъ властямъ во всемъ обращаться къ Фле
мингу и подчиняться его приказаніямъ. 

nowa Micutą — podstolim у podstarościm, 
Marcinem Janem Nepomucenem Olizarowi-
czem—krayczym у sędzią, Stanisławem Ko^ 
towiczem—skarbnikiem Owruckim, protono 
pisarzem, urzędnikami grodzkiemi Grodzieó-
skiemi, do sądzienia spraw ustanowionemu 
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comparendo personaliter u sądu patron imć Į 
pan Ludwik Skokowski, uniwersał z rzeczą 
w nim wyrażoną od iaśnie wielmożnego imć 
pana Sołłohuba—pisarza ziemskiego у pod
skarbiego wielkiego w. x. Lit. wydany, iaśnie 
wielmożnemu imć panu Jerzemu hrabi Flem-
mingowi—generałowi artylleryi w. x. Lit. 
służący, ad acta podał у prosił u nas urzę
du, ażeby ze wszystką w nim inseruatą 
rzeczą był do xiąg grodzkich spraw wie
czystych powiatu Grodzieńskiego przyięty у 
wpisany, który przyiowszy od słowa do sło
ika wpisuiąc, tak się w sobie ma: 

Jan z Dowoyna Sołłohub—podskarbi wiel
ki у pisarz ziemski w. x. Lit. wszem wo-
Ъес у każdemu z osobna, komu by o tym 
wiedzieć należało, mianowicie iaśnie oświe
conym, iaśnie wielmożnym ichmość panom 
senatorom, ministrom, dygnitarzom, urzęd
nikom ziemskim, grodzkim, szlachcie, oby
watelom w. x. Lit. y Inflantskiego, po za
leceniu usług moich, tudzież sławetnym mie
szczanom, żydom, kupcom cujuscunque sta
tus et conditionis ludziom handluiącym, tam 
intra, quam extra provincias w. x. Lit. у 
Inflantskiego sądami у portami. Podaie do 
wiadomości, iż administracyą moią prowen-
tów skarbowych, ceł spławnych у sądowych 
generaliter wszystkich, ab inductis et evectis 
mercibus należących od rzeczy - pospolitey 
puszczoną per constitutionem anni nuliesi
mi septingentesimi decimi septimi, postąpi
łem у puściłem osobliwym kontraktem iaś
nie wielmożnemu imci panu Jerzemu hrabi 
Memrningowi—generałowi artylleryi w. x. 
Lit., Szadowskiemu, Szereszewskiemu etc. 
staroście na lat trzy idque od roku nastę
pującego tysiąc siedmsetnego czterdziestego 
piątego, od dnia pierwszego miesiąca Marca 
podług kalendarza rzymskiego, do roku da 
Bóg przyszłego tysiąc siedmsetnego czter
dziestego ósmego bez żadney excepcyi in

tuitu takowego kontraktu i konvencyi od 
dnia у terminu wyżey opisanego ad prae-
fixionem czasu wyiścia tenuty у dzierżenia 
swego iaśnie wielmożny imć pan general 
artylleryi w. x. Lit. ma ich mościom panom 
woyskowym, maiącym raz na zawsze assyg-
nowane stipendia yróżnepensye ztychpro-
wentów skarbowych należytemi rathami uni-
cuique suum contingens wypłacać, vigore wy-
daney odemnie klarygacyi, a ichmość pa
nowie .woyskowi według zwyczaiu praktyko
wanego za moiey dyspozycyi, aby assisten-
tiam militarem na komory, przykomorki у 
straże, dla bespieczeństwa у exakcyi nale
żących proweniencyi dodawali dopraszam się; 
kontrakty wszelkie 'y paszporty, które by się 
ode mnie wydane naydować miały, po ter
minie Marca pierwszego dnia, tysiąc siedm
set czterdziestego piątego roku cassari y an-
nihilari maią, przytym aby handluiący cu-
iuscunque status et conditionis kupcy nie
słusznych depaktacyi nie mieli, oraz gdyby 
złoty za tynfa nie był brany warowałem, przy 
takowey iednak kondycyi y kaucyi, ażeby 
econverso wszyscy ingenere handle swe 
prowadzący tam intra, quam extra limites 
w. x. Lit. Inflantskiego żadnego defalkowa-
nia w expedyowaniu na cłach towarów swo
ich vigore cyrkumskrypcyi prawa pospoli
tego у instruktarzów, nie pretendowali. Tu
dzież pod protekcyami pańskiemi, szlachec-
kiemi у duchownemi, kupcy handluiący swo
ich towarów nie wyprowadzali у zagranicz
nych nie wprowadzali, takoż drog zwyczay-
nych swowolnie alias przemyślnie idąc nie 
mijali. In casu dedukcyi takowey defrau-
dacyi skarbu, ad obloquentiam prawa pospo
litego, takowe towary za pierwszym razem 
irremissibiUter confiscation! podlegać maią. 
Który to uniwersał podpisem ręki moiey przy 
pieczęci skarbowey stwierdzam. Dat. w Gro
dnie, dnia dwudziestego miesiąca Nowembra,, 
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tysiąc siedmsetnego czterdziestego czwarte
go roku. U tego to uniwersału podpis przy 
pieczęci skarbowey takowy: Jan Sołłohub— 

• podskarbi wielki w. x. Lit., imci pana regenta 
temi słowy: Connotatum wkancellaryi skar

bowey w. x. Lit., Alexy Wieszczycki—regent 
skarbu Litewskiego mp. Który to takowy 
uniwersał, zapodaniem onego do akt przez 
wyż wyrażonego patrona, iest do xiąg grod-
skich Grodzieńskich przyięty у wpisany. 

1747 r. 

И з ъ к!! иг u за 1747 г., л и с т ы 8Ѳ—81. 

21. Универсалъ подскарбія в. кн. Литовскаго Флеминга, которымъ онъ обезпечи-
вастъ бѣлорусскпхъ купцовъ отъ дѣлаемыхъ имъ притѣсненій. 

Подскарбій в. кн. Литовскаго Флеминга симъ 
универсаломъ извѣщаетъ, что вслѣдствіе слуховъ 
дошедшихъ до него о боязни бѣлорусскихъ куп-
довъ везти свои товары за границу, такъ какъ 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego siód
mego, miesiąca Januarii dwudziestego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień-
.skim przede mną Antonim z Wahanowa 
•Micutą—podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, stanąwszy persona-
naliter niewierny żyd Szaia Izakowicz, ten 
•uniwersał ad acta podał, potrzebuiąc aby 
był doxiag urzędowych przyięty у wpisany, 
którego, zaprzyięciem de verbo adverbuni 
w^isuiąc w xięgi, tenor sequitur talis: 

Jerzy Denhof na Barklawie, Włodawie у 
Różance hrabia Fleming—podskarbi wielki 
у pisarz wielki w. x. Lit., Szadowski, Szer-
szewski etc. starosta, wszem wobec у każ
demu zosóbna komu o tern wiedzieć należy, 
a mianowicie wszystkim zagranicznym do
mowym intra limites w. x. Lit. handluiącym, 
tudzież miasta Szkłowa, Mohilewa у innych 
.miast pogranicznych białoruskich kupcom 

имъ дѣлаются разния притѣсненія на пути,—онъ 
принялъ мѣры къ прекращению прежнихъ злоупо-
требленій. 

wiadomo czynię, iż posłyszawszy iakoweś 
wieści, żepomieniony kupcy handlów swoich, 
dla niektórych przeszkód, prywatnych to
warów aresztów, onych zatrzymywania, za
trudnienia, prowadzić obawiaią się, przez co 
aby tak dla rzeczy-pospolitey in proventi-
bus, iako też kupcom et cuiuscunque status 
conditionisque ludziom in commcrtiis nie 
było uszczerbku у krzywdy, przeto ex mu-
nere ministeryi mei, tak znaczney a pub-
liczney zabiegaiąc szkodzie, wzwyż wyrażo
nych kupców ninieyszym universalem moim 
upewnionych mieć chcę, że żadnego farbo
wania, aggrawowania, aresztowania na dro
gach, traktach mieć nie będą; owszem ich. 
na każdym mieyscu ab omnibus impetitio-
nibus, gravaminibus bronić, zastępować, iu
re in quovis officio et subsellio ewinkowaó 
będę у przyrzekam у dla lepszey wiary у 
wagi ręką własną przy przyciśnieniu pieczęci 
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skarbowej" podpisuię się.—Datum w Szere-
szewie, septima Januarii, tysiąc siedmset 
czterdziestego siódmego anno. 

U tego universalu przy pieczęci skarbo-
wey podpisy rąk temi wyrażone słowy: Hr. 

Fleming p. w. w. x. Lit., Józef Woyciech z 
Bystrech Bystry—regent skarbu w. x. Lit. 
mp. Który to uniwersał, za podaniem one
go przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest 
do xiąg urzędowych przyięty у wpisany. 

1752 r. 

И з ь книги за f753 г., стр . 581. 

22. Охранный лпстъ короля Августа III, служащій базиліанамъ. 

Король Августъ I I I , вслѣдствіе жалобы Бази-
ліанъ на Запольскаго-Довнара, выхлопотавшего не
законный декретъ вовредъ базпліанамъ илишпв-

шаго ихъ правъ на имѣніе, принадлежащее цер-

Koku tysiąc siedmset pięćdziesiąt trzecie
go, miesiąca Septembra piątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Samuelem Antonim Skir-
mątem—łowczym у podstarościm sądowym 
p-tu Grodzieńskiego, comparendo personali-
ter imć pan Jan Niewiadomski gleyt ikmci 
podkanclerski ad iure agendum et compo-
nendum ad acta podał im eum tenorem: 

August trzeci, z Bożey łaski król polski, 
etc. Oznaymuiemy wszem wobec у każde
mu zosobna, komu o tern wiedzieć należy, 
mianowicie wielmożnym senatorom, urodzo
nym dygnitarzom, urzędnikom ziemskim, 
grodzkim, rycerstwu, szlachcie, obywatelom 
w. x. Lit., iż doniesiono nam iest przez pa
nów rad у urzędników przy boku naszym rezy-
duiących, querimonia imieniem urodzonych 
wielebnych xięży Jana Łukianowicza—pro-
wincyała, oyca Chryzostoma Ołeszkiewicza— 
starszego у wszystkich urodzonych wieleb-

кви въ Волковыйскомъ повѣтѣ, выдаетъ имъ на
стоящей охранный листъ (глейтъ), и на основаніи 
онаго предоставляетъ имъ право не только поль
зоваться пмѣніемъ, но и возобновить дѣло. 

t 

n ych xięży Bazylianów w dobrach Jatures-
ku, w powiecie Wołkowyskim łeżących, przy 
cerkwi prezbiterskiey mieszkaiących, iż ob-
żałowany urodź. Jakub Tadeusz Zapolski 
Downar, urościwszy nieiakowąś pretensyą 
do wielebnych querulantow w roku imme
diate przeszłym tysiąc siedmsetnym pięćdzie
siątym wtórym, miesiąca Septembra ósmego 
dnia w sądach naszych zadwornych asse-
sorskich w. x. Lit z banieyami doczesną 
у wieczną oraz z dalszym lukrami у ucią
żliwym wskazem summy dekret in contu-
matiam, bez podania mandatu na tychże 
żałuiących querulantow, clandestine otrzy
mał; przez co dobra, honor y substaneye, 
oraz zdrowie przerzeczonych urodzonych 
querulantow aggrawuie у aggrawować usi-
łuie. Uciekli się tedy donas króla, prosząc 
o miłosierdzie, abyśmy onym czasu kuros-
prawie prawney użyczywszy, gleyt nasz ni-

• nieyszy ad iure agendum et componendum 



do sześciu miesięcy non interrupte po sobie 
idących, od aktykacyi y publikacyi trwaiący 
wydawszy, zdrowie item y substancye prze-
rzeczonym urodzonym querulantom, iako od 
nas ugleytowanym, obwarowali y ubespie-
czyh locum standi in omni foro ас subse-
ho, na kondemnaty supra pomienione mieć 
pozwolili; za czym my król naszey nad 
upadłymi ludźmi zażywszy klemencyi, a przy-
chylaiąc się do wniesioney przez panów rad 
у urzędników przy boku naszym rezyduią-
cych supliki, gleyt nasz ninieyszy ad iure 
agendum et componendum do sześciu miesię
cy, non interrupte po sobie idących, od akty
kacyi у publikacyi trwaiący у wydawszy, zdro
wie, honor ysubstancyą pomienionym uro
dzonym querulantom waruiemy y ubespie-
czamy, locum standi iii omni foro ас subselio 

mieć pozwalamy. A za tym mieć chcemy, 
aby każdy o tym wiedząc niiakiego prze-
nagabania, przymówek, odpowiedzi у exe-
kucyi czynić nie ważył się, у owszem aby 
ten list gleyt nasz, za podaniem onego do 
akt, przyimowan, aktykowan yobwołan był 
koniecznie. Dan w kancelaryi naszey w. x. 
Lit., miesiąca Listopada dnia dwudziestego 
szóstego, roku Pańskiego tysiąc siedmset 
pięćdziesiąt wtórego, panowania naszego dzie
więtnastego roku. 

U tego gleytu podpis ręki przywyciśnio-
ney pieczęci takowy: Michał Sapieha—pod-
kan. w. x. Lit.; poniżey subskrypcya takowa: 
Gleyt ad iure agendum et componenduml 
Który to takowy gleyt, za podaniem onego 
do akt iest do xiąg urzędowych grodzkich 
Grodzieńskich przyięty у wpisany. 

1774 r. 
В з ъ книги за 117»—1374 г., лиетъ 613. 

23. Охранный листъ короля Станислава Августа, служащій крестьянаиъ Яловскаго 
староства. 

Король Станислав?. Августъ напоминаетъ Бресть-
Литовскому воеводѣ Гораину, что онъ въ качествѣ 
Яловскаго старости позволяетъ себѣ не только 
не признавать королевскихъ льготъ, дарован-
ннхъ крестьянамъ Яловскаго староства, но и 
обременяетъ ихъ чрезмѣрными налогами и рабо-

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt czwar
tego, miesiąca Nowembra siódmego dnia. 

Przed aktami grodu powiatu Grodzień
skiego, stanowszy osobiście imć p. Jerzy Odla-
nicki Poczobut—towarzysz od przedniey stra
ży buławy w. x. Lit., list zaręczny upomi-

тами исключительно въ свою пользу; вслѣдствіе 
этого король предписываетъ ему воздержаться отъ 
подобныхъ преступлений подъ страхомъ подвер
гнуться участи* возмутителей общественнаго спо-
койствія. 

nalny od ikmci starostwu Jałowskiemu da
ny, służący у należący, opowiadał, prezen
tował у do akt podał, którego tenor de verbo 
ad verbum sequitur estque talis: 

Stanisław August, z Bożey łaski król polski 
etc. Wielmożnemu Janowi Horainowi—woie-
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wodzie Brzesldemu-Litewskiemu, staroście 
Jałowskiemu, qua panu, tudzież urodzonym 
ekonomom, namiesmkom starostwa Jałow-
skiego, oznaymuiemy tym naszym zaręcznym 
upominalnym listem: Doniesiono nam iest 
przez panów rad, przy boku naszym przytom
nych, przy podaney od mieszczan у poddanych 
starostwa Jalowskiego suplice, iż wierność 
wasza w dzierżeniu starostwa Jalowskiego 
szukaiąc ustawicznie powiększenia prywat
nych pożytków z krzywdą uciemiężeniem pod
daństwa, w tych dobrach mieszkaiącego, nie 
zważaiąc na żadne przywileia у nadania ante
cessorów naszych, im służące, wszystkie daw
ne ustawy do upodobania swoiego prze
mieniwszy, nie tylko płacenie czynszów у 
wszelkich różnym tytułem wybieranych pie
niężnych dochodów wymagane, ale też przy-
mnażaiąc coraz pańszczyzny, podrożczyzny, 
straży dworney y rozmaitey powinności wyna
lazki, nad zwyczay у inwentarze dawne mie
szczan у poddanych starostwa Jalowskiego, 
do ostatniey przywiedzionych nędzy у ubóstwa, 
aggrawuiecie, a gdy ciż poddani starostwa J a 
lowskiego, szukaiąc ochrony у protekcji na
szey przeciwko uciążliwościom dworu swoiego 
у niehtościwemu dyspozytorów obchodzeniu 
się do nas udać się zamyślali, na ówczas uro
dzony Butkiewicz—komisarz niektóre osoby, 
maiąc w tey mierze za występne, w prywatne 
wziowszy więzienie nie miłosiernie rózgami 
ćwiczyć ważył się у dotąd więzionych niewinnie 
karze, a innych ludzi у mieszczan łapać, więzić 
у bić odkazuie się. Co ieżeli tak iest, my król, 
zwykłey naszey nad ludźmi nędzniemi za
żywszy klemencyi, tym listem zaręcznym 
wierność waszą upominamy, którym bezpie

czeństwo zdrowia у życia ludziom mieszcza
nom у poddanym starostwa Jalowskiego od 
wszelkich impetycyi, bojów, kaptywacyi, de-
tencyi у gwałtów, tak wielmożnego Horai-
na—woiewody Brzeskiego, iako też urodzo
nego Butkiewicza—kommissarza, у innych 
sług administratorów у namiesników waru-
iemy у ubezpieczamy, oraz ażebyście wm. 
tychże ludzi poddanych у mieszczan sta
rostwa Jalowskiego uciemiężać, bić, więzić 
у aggrawować nie ważyli się, seryo zaleca
my pod penami na gwałcicielów listów na
szych, wprawie pospolitym opisanemi. Ban 
w kancellaryi naszey w. x. Lit. dnia dwu
dziestego piątego miesiąca Października, ro
ku Pańskiego tysiąc siedmset siedmdziesiąt 
czwartego, panowania naszego iedynastego r. 

U tego listu zaręcznego upominalnego 
przy pieczęci w. x. Lit., na massie czerwo-
ney wyciśnioney, podpis i. w. bodkanclerze-
go y konnotacya, tudzież poniżey pieczęci 
podpis w. sekretarza pieczęci z konnotacya 
w te słowa: Joachim Chreptowicz—podkan-
clerzy w. x. Lit. (L. S.). Na własne ikmci 
roskazanie: Jerzy Białopiotrowicz — łowczy 
powiatu Lidzkiego, ikmci pieczęci w. x. Lit. 
sekretarz. List zaręczny upominalny z obwa
rowaniem bezpieczeństwa zdrowia у życia 
poddanym starostwa Jalowskiego przeciwko 
impetyciom wielmożnego i. p. Horaina—wo
iewody Brzeskiego, starosty Jalowskiego, ko-
misarzów у ekonomów onego. Który to list 
zaręczny upominalny ikmci, za podaniem one
go do akt przez wyż wyrażoną osobę, iest 
doxiag grodzkich Grodzieńskich przyięty у 
wpisany. 



1765 г. 

И з ъ itnurti за 19в5 г., листъ 328. 

24. Универсалъ хоружаго Михаила Ейсимопта, иредписывающій собраться дворянам. 
Городненскаго повѣта на снотръ. 

Городенскій хоружій симъ универсаломъ ono- I 
вѣщаетъ всѣхъ обывателей Городненскаго повѣта, 
лодлежащихъ по конституціи 1764 года военной 

i 

Koku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piąte
go, miesiąca Julii ósmego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego com-
parendo personaliter imć pan Jan Kulikow
ski, dworzanin w. i. pana Eysymonta, cho
rążego powiatu Grodzieńskiego, uniwersał 
na popis całemu przeświętemu od tegoż 
w. i. pana chorążego wydany, ad acta gro
du Grodzieńskiego podał de tenore sequenti: 

Michał Józef Eysymont—chorąży ziemski 
powiatu Grodzieńskiego, ioo. iww. ichmć 
panom senatorom, dygnitarzom w. x. Lit., 
urzędnikom ziemskim, grodzkim, starostom, 
dzierżawcom, rycerstwu, szlachcie, obywate
lom powiatu Grodzieńskiego, tudzież wszyst
kiemu duchowieństwu, tak świeckim iako 
zakonnikom, dobra swoie w powiecie Gro
dzieńskim maiącym. Po zaleceniu usług 
moich do wiadomości podaie, iż constytucya 
seymu convocationis w roku tysiąc siedm
set sześćdziesiąt czwartym vigore dawnych 
praw in volumine legum titulo okazywanie 
у w statucie w. x. Lit. w rozdziale wtórym 
nakazała popisy co lat dwie we wszystkich 
woiewodztwach у powiatach, sub paenis legi-
bus ciram scriptis. In virtute takowey konsty
tucji, zadość czyniąc urzędowi memu eho-
rązkiemu ziemskiemu, wydałem teraznieyszy 

службѣ, явиться къ извѣстному сроку на поспо-
литое рупгенье въ полномъ вооруженіи и съ про-
довольствіемъ на 4 дня. 

uniwersał do kancelaryi grodzkiey Grodzień
skiey, aby do wszystkich parafii był roze
słany у do drzwi kościołów parafialnych dla 
wiadomości wszystkim obywatelom powiatu 
Grodzieńskiego był przybity у ogłoszony, 
któremu popisowi pierwszemu w roku te-
raznieyszym tysiąc siedmset sześćdziesiąt pią
tym dzień na zaiutrz po świętym Micha
le, to iest trzydziestego miesiąca Septembra 
przez tęż konstytucyą iest naznaczony. Na 
który dzień tym moim uniwersałem obwiesz
czam y oznaymuię wszystkim ioo. iww. mciom 
pp. braci, abyście ziechali na miejsce pod 
Pososne, pod Grodnem będącą, temu popiso
wi zgodne у aby każdy nemine excepto, ma
iąc swoią possesię ły osiadłości w powiecie 
Grodzieńskim stawali na koniach dobrych 
z porządkiem у rynsztunkiem woiennym, 
iako do pospolitego ruszenia należącym pa
rafiami, у aby każda parafia w swoiey gro
madzie у porządku tak dla spisania reges
tru, iako у popisu stawała osobno na mieyscu 
naznaczonym. Do którego popisu należą 
imść xięża duchowni ze wszystkich dóbr, 
z których służba ziemska bywała, a iako 
się wszystkie dobra duchowne nie excypuia. 
od pospolitego ruszenia, tak też у popisów, 
ut constat, ieżeli każdy według powinności 
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swey iest gotów, na służbę rzeczy-posp. do 
obrony oyczyzny swey maią stawić do przy
pisów poczty у przy nich za osobę swoią 
szlachcica człowieka dobrego, woynie zgod
nego, konstytucyą anno tysiąc pięćset czter
dziestego piątego vol. primo, folio pięćset 
ośmdziesiąt pięć. titulo lustratio, anno tysiąc 
pięćset sześćdziesiąt wtórego vol: secundo 
folio okazowanie, у tak siła póznieyszych 
konstytucyi in volumine legum o popisach 
opisanych у w statucie w. x. Lit, rozdziale 
wtórym artykule dziewiątym. Należą także 
do popisów wszyscy zastawnicy, arendarze 
у wdowy, ieżeli niedorosłych synów maią, 
za nich stawić maią poczty. Na który po
pis ażeby iadący y nazad powracaiący spo
kojnie, zmoderacyą у trzeźwo iechali, żad
ney szkody, hałasu, gwałtu у krzywdy tak 
w drodze, iako у między sobą nikomu nie 
czynili, zalecam y rekomonduię, pod sądem 

y paenami, legibus wprawach y konstytu-
cyach w. x. Lit. circumscriptis, a żeby 
wszyscy mieli z sobą żywności potrzebney 
na dni cztery, który czas a nie dłuższy pra
wo naznaczyło popisom, dla tego wcześnie 
takowym obwieszczam uniwersałem, ażeby 
przez ten czas sposobili się w konie dobre 
у rynsztunek rycerski woienny, y na tom wy
dał takowy uniwersał z pieczęcią у podpi
sem ręki mey. Dat. w Hanusowszczyznie, 
anno tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, 
miesiąca Julii piątego dnia. 

U tego uniwersału podpis ręki samego 
wielmożn. imci pana chorążego przy pieczęci 
na laku wyciśniętey temi wyraża się słowy: 
Michał Józef Eyszymont—chorąży ziemski 
powiatu Grodzieńskiego. Który to takowy 
uniwersał, za podaniem onego przez wyż 
wyrażonego imci do act, iest do xiąg grod-
skich Grodzieńskich przyięty у wpisany. 

1776 r. 

И з ъ KBortr за 1775—1776 г., л и с т ы 55Я—553, 

25. Заручный листъ короля Станислава Августа, служащій крестьянаиъ Клевской 
волости. 

Король Станиславъ Августъ вслѣдствіе жалобы 
крестьянъ на арендатора Коркозевича, что онъ 
дѣлаетъ имъ жестокія обиды и притѣсненія, из-

I 

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szó
stego, miesiąca Septembra szesnastego dnia. 

Przed aktami grodu powiatu Grodzień
skiego stanowszy osobiście pracowity Jhnat 
Ziaziulka—plenipotent włości Klowskiey, list 
zaręczny od nayiaśnieyszego króla iegomości 

даетъ свой заручный на него листъ, и предписы
ваетъ ему не дѣлать обидъ подъ страхомъ взы
скания 100 копъ грошей. 

tey że włości Klowskiey wydany, opowiadał,-
prezentował у do akt podał, w te słowa 
wpisany: 

Stanisław August, z Bożey łaski król pol1* 
ski, etc. Urodzonemu Jerzemu Korkozewi-
czowi—possessorowi dzierżawy naszey Klow4* 
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skiey, w powiecie Orszańskim leżącey. Oznay-
muiemy tym naszym zaręcznym upominał-, 
nym listem: Doniesione nam są powtórnie5 

imieniem całey włości Klowskiey żałosne 
querimonia, iż wierność twoia poddanych 
tey że przerzeczoney dzierżawy nad prawo, 
słuszność, inwentarze y lustracye - etiam bę
dąc iuż o takowe bezprawia listem zaręcz
nym w roku przeszłym tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątym, miesiąca Listopada trzeciego 
dnia z kancellaryi mnieyszey w. x. Lit. wy
danym, upomniony, mimo powagę iego tych 
że poddanych uciemiężać, depaktować, bi
ciem, więzieniem prześladować nie przesta-
iesz, nad to udaiących się w tych swoich 
pokrzywdzeniach do maiestatu naszego, у 
sądów naszych zadwornyeh assessorskich, 
tym bardziey uciskaiąc, ścigać, łapać każesz 
у dalsze im czynisz oppressye. Coieżeli tak 
iest, przeto my król, przychilaiąc się do proźb 
przez panów rady, przy boku naszym będą-
cey, przy suplice włościan Klowskich wnie
sionych, ninieyszym powtórnym zaręcznym 
npominalnym listem wierność twoią, dzier
żawco Klowski, quam strictissime upomi-
naiąc, mieć chcemy y przykazuiemy, maiąc 
się referibiliter do pierwszego wyżey specy-
fikowanego zaręcznego upominalnego listu, 
ażeby wierność twoia poważaiąc powinnie 
dodaiącą się od nas króla tym że włościa
nom Klowskim protekcią, manutenendo oraz 
dawne inwentarze у lustracye dzierżawy Klow
skiey, ani sam przez siebie, przez swoich 
ludzi, ani też iakim kolwiem sposobem su-
bordynowane osoby daley krzywdzić, uciskać, 
depaktować, więzić, bić, łapać, biegu prawa 
y rospoczętego w sądach naszych zadwor
nyeh assessorskich procederu, ullo modo 
bronić, tamować poddanych do nas króla 

suplikuiących et singulariter Jhnata Zia-
jziulkę—iako plenipotenta włości Klowskiey, 
Чек własnych osób, ani ich domowstw prze
śladować, infestować у dalszych zemst ro-
ściągać pod żadnyni pretextem nieważył się, 
zalecaiąc nad to, ażeby wierność twoia wzię
tego bezprawnie у w kaydany okutego dzier-

I żawy Klowskiey nazwiskiem Illusza nieod-
włócznie uwolnił у do dalszych wszystkich 
aggrawacyi, tak przez takt procederu, iako 
też y na potym wstrzymał się у zachował. 
My król injungimus sub vadio iterate dzie
sięciu tysięcy kop groszy Litewskich у pod 
dalszym rygorem przeciw transgressorów 
listów naszych zaręcznych w prawach opi
sanym. Na co dla większey wiary у wagi 
ręką naszą podpisawszy się, pieczęć wielkie
go xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkaza
liśmy. Dan w Warszawie, roku Pańskiego 
tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego, mie
siąca Września dziewiątego dnia, panowa
nia naszego trzynastego roku. 

U tego listu zaręcznego podpis ręki nay
iaśnieyszego króla iego mości przy wyciśnię-
tey wielkiego xiestwa Litewskiego pieczęci 
oraz podpis sekretarza tey że pieczęci temi 
się wyraża słowy: Stanisław August król; Au^ 
gustyn Midledton—iego królewskiey mości j , 
pieczęci wielkiey wielkiego xiestwa Litew
skiego sekretarz; ad hoc adskrypeya w tyle 
na pieczęci w te słowa: cancellariatu celsis-
simi principis AUxandri Sapieha, comitis iń 
Bychów, Dombrowna, Druia, Szkudy, De -
reczyn, etc.—Supremi magni ducatus Litva^ 
niae cancellarii. Sigillatum est in actis. 
Który zaręczny upominalny list, podany de 
akt, iest do xiąg grodzkich powiatu Gro
dzieńskiego przyięty у wpisany. 
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26. Упѳмннальоый листъ короля Станислава Августа крестьяпанъ Веленскаго 
староства. 

Въ этомъ дистѣ король Станиславъ Августъ по
ставляете крестьянамъ на видъ ихъ непослушаніе 
управленію и неисполненіе повинностей, установ-

Roku tvsiąc siedmset siedmdziesiąt siód
mego, miesiąca Marca dwudziestego dnia. 

Przed aktami grodu powiata Grodzień
skiego stanowszy osobiście iegomość pan 
Franciszek Fabrycyusz, list zaręczny upo
minalny przeciwko włościanom starostwa 
Wieluńskiego ywoytowstwa Beysagolskiego 
wydany ad acta podał, który od słowa do 
słowa wpisuiąc tak się w sobie ma: 

Stanisław August, z Bożey łaski król pol
ski, etc. Woytom, ławnikom, dziesiętnikom 
у wszystkim ogulnie włościanom starostwa 
Wielońskiego, woytowstwa Beysagolskiego у 
dalszych ' tegoż starostwa Wielońskiego at-
tynencyi, oznaymuiemy tym naszym zaręcz-
nym upominalnym listem. Doniesiono nam 
iest przez panów rady, przy boku naszym 
meustaiącey, przypodanym w roku teraz-
nieyszym tysiącznym siódmym przez urodzo
nego Juliana Sylwestrowicza — dzierżawcę 
starostwa Wielońskiego, nam y tey że radzie, 
przy boku naszym nieustaiącey, memoryale, 
iż wy niektórzy włościanie starostwa Wie
lońskiego, a osobliwie wy, w wóytowstwie 
Beysagolskim mieszkaiący, doradzieniem du
cha spokoyności przeciwnego, у w samych 
tylko intrygach korzystnych dla siebie obło-
wów szukaiącego złudzeni, przywileie od 
przeciążenia was nad inwentarze, którym 

ленныхъ люстраторами, и предписываетъ подъ 
страхомъ наказанія не производить бунтовъ. 

ulegać powinniście, zasłaniaiące za dowody 
właścicielstwa obszernych gruntów, które 
posiadacie, z niedoskonałego y nieprzeczonego 
doradzeń waszych tłumaczenia przywłasz
czywszy, bunt istotny przeciwko zwierzch
ności dworu własnego, bo przeciwko rozrzą-
dzeniom rzeczy-pospolitey, kiedy z iey usta
wy zaszłym lustratorskim inwentarzem za
dość nie czynicie, podnosić ważycie się; у 
nie tylko sami takową zuchwałość popełnia
cie, ale nad to tych, którzy do powinności 
przyzwoitey znaiąc się zwierzchney dispozy-
cyi są poszłusznemi, do podobnych buntów 
przynaglacie; nie idących zaś za waszym 
uporem, lecz ulegaiących przepisom inwen-
tarzów lustratorskich łapacie, ćwiczycie у 
różnemi sposobami uciążacie; co większa na 
dyspozytorów, dozór ekonomiczny w tym to 
starostwie Wielońskim utrzymuiących, czy
hacie у zasadzki różne czynicie, na dwory 
nawet tego starostwa tumultem na znak 
widocznego buntu у czyhania nachodzicie, 
którey rozwięzłości skutek okazuiąc szlach
cica iednego, około osad waszych przeieżdza-
iącego, rozumieiąc go bydź dworu Wieloń
skiego subaltemem, tyrańsko zbiliście, oraz 
że listu naszego zaręcznego szczegulnie bes-
pieczęństwa osób waszych, które bydź obar-
czonemi udawaliście, udzielonego na, wyło-
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mywanie się z powinności inwentarskiey, у 
należytego dworowi posłuszeństwa, oraz na 
zasilenie niekarności waszey у pobudzenie 
innych, do buntu niegodziwie zażywacie. 
Co ieśli tak iest, My król za zdaniem rady, 
przy boku naszym nieustaiącey, zapobie-
gaiąc, ażeby skarb publiczny w dochodach 
swoich z kwarty sobie należącey nie pono
sił uszczerbku, przez niedopełnienie po
winności włościanów tegoż zwyż wzmienio-
nego starostwa Wielońskiego, inwentarzami 
opisaney, у chcąc ażeby w powinney spo-
koyności у subordynacyi przerzeczeni wło
ścianie utrzymanemi zostali, tym naszym 
zaręcznym y upominalnym listem, was wło
ścian Wielońskich у Beysagolskich zgromić 
у upomnieć postanowiliśmy. Jakoż pod 
ostrością kar, z prawa у sprawedliwości Scią-
gaiących się, upominamy, abyście w zupeł-
ney spokoyności у posłuszeństwie zachowuiąc 
się, obowiązki, inwentarzami lustratorskiemi 
opisane, aż do ostatecznego rozsądzenia w 

sądzie sobie właściwym dopełniali, oraz ażeby 
to wszystko, w czym was upominamy, pod
ług rozkazu naszego wraz za nastąpioną, 
tego listu publikatą, czyli za podaniem wam 
onego ścisłe było dopełnionym mieć chce
my. I natośmy ten nasz list zaręczny pod. 
pieczęcią wielkiego xiestwa Lit. wydać roz
kazali. Dan w kancellarii naszey wielkiey 
w. x. Lit., dnia ósmego miesiąca Marca, 
roku Pańskiego tysiąc siedmset siedmdzie-
siąt siódmego, panowania naszego trzynastego 
roku. 

U tego listu zaręcznego upominalnego 
przy wyciśnioney na czerwoney massie pie
częci w. x. Lit. podpisy takowe:' xiąże S a 
pieha—kanclerz wielki w. x. Li t ; Augustm. 
Niddleton—ikmci у pieczęci wielkiey w. x . 
Lit. sekretarz. Który to list zaręczny, za. 
podaniem onego przez wyż wyrażoną osobę 
do akt, iest doxiag grodzkich powiatu Giro-, 
dzieńskiego przyięty у wpisany. 
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О т д е л ь н ы й докумснть. 

1. ІІостаііовленіл дворянъ в. кн. Литовскаго на главномъ сеймнкѣ Волковыскѳмъ. 

Мы рады духовные и свѣтскіе и послове, 
зъ воеводствъ и повѣтовъ обраные, также 
урядники и рыцерство, которые есмо се за 
розказаньемъ и злеценьемъ его королевской 
милости зъѣхали на сеймикъ головный до 
Волковыска, ознаймуемъ, ижъ зобравшисе 
на тотъ сеймикъ головный а взявши передъ 
себе всказанье его королевское милости, на
шого милостивого пана, принесенное че
резъ посла и маршалка его королевское ми
лости конюшого Виленского, подконюшого 
земскаго пана Яна Волчка, абы есьмо водле 
первшого всказанья его королевское мило
сти въ воеводства и въ повѣты на сеймики 
послано, о тыхъ справахъ речи-посполи-
тое намовляли, штобы было зъ лѣпшимъ и 
ііожиточиѣйпіимъ речи-посполитой, въ чомъ 
бачечи его королевское милости, нашого 
милостивого пана, всказанье быть потреб
ное и пожиточное речи-посполитой уяш-
ченыо его королевской милости, нашому ми
лостивому пану, за то дякуемъ, же такъ ла-
скаве и працовите обмышлевати рачить о 
добрымъ и спокойнымъ речи-посполитой и 

насъ вѣрныхъслугь иподданныхъ своихъ; 
за таковую ласку при звыклой вѣрѣ, упрей-
мые хути нашіе оферуючи, къ службамъ 
его королевское милости, нашому милости
вому пану. Аижъзъ добротливости и ласки 
его королевской милости бачимъ такъ све-
тобливе обмышлеванье помазанца Вожого 
о потребахъ и справахъ речи-посполитой, 
для чого и здоровье свое кролевское выно
сить рачи противъ непріятелю речи-по
сполитой, протопевни есьмо таковой же ла
ски и добродѣйства его королевское ми
лости, ижъ то што рачилъ дать за прозьбою 
всихъ становъ, яко трибуналъ судомъ на-
лежачій упевнени есмо вътымъ ласкавомъ 
его королевской милости утверженіемъ, же 
тотъ дойдетъ на часы означоные водле по
становенья его королевской милости; тымъ 
же способомъ певни есьмо ласки его коро
левской милости, нашого милостивого па
на, около выданья статуту поправленного че
резъ депутаты въ повѣтехъ обраные и гдыжъ 
яко того певную вѣдомостъ на тымъ еъѣз-
дѣ взяли есьмо, ижъ Панове депутаты на-
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ши тое поправы докончивши, писали и ознай-
мили отымъ его королевское милости, на
шому милостивому пану, за которымъ ознай-
менъемъ оподѣвали есьмо се, ижъ бы его ко
ролевская милость, нашъ милостивый панъ, 
водле конституціи прошлого сойму на тотъ 
съѣздъ головный Волковыскій часъ ку ре-
видованью черезъ вси станы намъ зложить 
рачилъ, въ чомъ жадное взменки отъ его 
королевской милости черезъ пана посла 
намъ не учинено, але мы певни будучи ла
ски его королевской милости, нашого ми
лостивого пана, имаючи то върукахъ на
шихъ съ постановенъя сеймового о то его 
королевской милости пильне просими, абы 
тапоправа статуту, которая се черезъ де-
путатовъ нашихъ вжо. доконала, въ зане-
дбанье не привожона, але ижбы ихъ ми
лость панове рады рачили межи собою пев-
ные особы теперь за разомъ обрать и при 
его королевской милости, нашимъ милости-
вьшъ пане, той поправы ревидовать; и 
кгдыжъ были повинни, ихъ милость водле 
констытуціи у чотырехъ недѣляхъ по Ве-
ликодни въ року прошломъ тысеча пять-
сотъ осмьдесять первшомъ депутаты свои 
до той же, поправы статуту дать, а 
ижъ того ихъ милости на ончасъ учи
нить не рачили, абы се то тымъ напра
вило и то, што се на тотъ часъ у Волко-
выску не стало, ижъ бы за ознайменьемъ ча
су отъ его королевской милости до всихъ 
етановъ въ повѣту безъ мѣшканья, а на-
далей у двухъ або у трехъ недѣляхъ, всту
пивши въ поста въ тымъ теперепшимъ 
року, тое ревидованье статуту дошло. А осо-
бливе его королевское милости, нашого ми
лостивого пана, унижене просимъ, абы насъ 
и того зъ ласки его королевское милости 
дошло, ижъ то што былъ королевская ми
лость, милостивый панъ, правовать на сой-
мѣ того статуту отъ насъ принесенного вы-

слухать, ижъ короткій часъ есть справамъ 
соймовьшъ назначенъ, для отправы речи-по-
сполитой попиранья войны скорочонъ былъ; 
прото бачечи, же поправы статуту нашо
го слухать его королевская милость на сой-
мѣ часу мѣть не можетъ, унижене просимъ, 
ижъ бы его королевская милость рачилъ 
обрать собѣ дни и часы ку выслуханью зъ 
ихъ милости паны радами тотъ статутъ, жебы 
безъ всякой вонтпдивости статутъ поправле-
ный до конфирмаціи его королевское ми
лости водлугъ констытуціи соймовое на 

I сеймѣ напервши принесенъ и намъ выданъ 
былъ. 

Просимъ тежъ его королевское милости, 
абы тяженье людское и шкоды, который се 
стали отъ пановъ жолнеровъ, были справе
дливостью и досытьучыненьемъ нагороже
ны, а на потомъ абы лежи на маетностяхъ 
нашихъ не мѣли и въ тягненью жебы водле 
права и статуту нашого ся заховали. А што 
его королевская милость рачилъ подать на 
соймики въповѣты таковую потребу попи
ранья войны противу непріятелю, мынад-
то добре бачимъ, ижъ на то сполного сой-
мого зволенъя потреба. Вѣдже мы рады зъ 
мѣсцъ нашихъ, а мы послове отъ братьи 
нашое будучи съ тымъ отправены, абысмо 
на соймѣ вальномъ або у Волковыску на томъ 
зъѣздѣ становили, штобы было ку лѣпшо-
му речи-посполитое; прото бачечи, ижъ на 
сеймъ отводить его королевская милость 
отъ справъ военныхъ не есть пожитокъ до
брого посполитого, такъ есьмо намовили, 
взявши вѣдомость, ижъ въ некоторыхъ по-
вѣтехъ панове поляцы, братья наши, змов-
ляются, абы его королевску милость на 
соймъ не отводили отъ войны, але се по-
пираючи посилкомъ податку на служеб
ные подпомогали: мы тежъ згодне, я ш 
въ речи-посполитой одное новволяемъ на 
тотъ одинъ часъ, ровно съ паны поіяга 
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таковый же податокъ ку потребомъ речи-
посполитое, яко въ Польши намовленъ бу
детъ, на попиранье войны дати. О чомъ 
если на соймикахъ головныхъ въ Колѣ и 
въКорчинѣ, не отзываючисе до сойму валь-
ного постановлено и окончено будетъ, во
дле тогожъ и станы великого князства Ли
товского заховати се маютъ. А о томъ абы 
вѣдомость всихъ дошла, есьмо на сеймъ по-
сломъ ѣхать, або тежъ натаковомъ поста-
новенью, которое будетъ учинено на тыхъ 
менованыхъ соймикахъ головныхъ перестать 
и такій посилокъ войнѣ чинить, листы его 
королевское милости до всихъ воеводствовъ 
и повѣтовъ ознаймено быть маетъ, въ ко
торыхъ въ тыхъ листехъ его королевской 
милости маетъ достаточное быть доложоно, 
около часу и способу выбиранья того по-
датку згодливе яко панове поляцы у себе 
постановятъ. А ижъ тежъ его королевская 
милость, нашъ милостивый панъ, на инструк-
ціяхъ въ воеводствы и въ повѣты посла-
ныхъ, напоминать рачитъ, абысьмо пильно 
угленути въ справу поборовую, абы се то 
показало зъ стороны выданья, яко се хто 
противко речи - посполитой заховуетъ, мы 
безъ сойму того учинить не можемъ; а если 
бы сеймъ не дошолъ, а податокъ, который • 
постановлено, мѣлъбыть выбранъ, абы по-
рядокъ лѣпшій былъ, просимъ абы его ко
ролевская милость позволить того рачилъ, 
жебы въ повѣтехъ за ознайменьемъ его ко
ролевской милости, яко се выше поженило, 
вольно намъ было до того поборцовъ, ко
торые бы есьмо розумѣли, въ воеводствахъ 
въ земляхъ и въ повѣтахъ обрати; о што 
тежъ ихъ милости панове духовные про
сить его королевское милости, абы водле 
правь своихъ до своихъ поборцовъ поборъ 
выдавали, мы о то его королевской мило
сти просимъ, абы ихъ милость водже правь 
своихъ въ той речи заховани были, не у-

ближаючи ничого констытуціи соймовое, яка 
звыклость есть въ Короне польской. A гдѣ 
бы хто поборовъ не выдавши постановеню 
се речи-посполитое противилъ, абы его ко
ролевская милость, противко такому водле 
права посполитого и констытуціи заховать 
се росказать рачилъ. А о дальшомъ по
ступку около ровного и справедливого вы-
даванья податку обоего народу, то есть речь 
соймовая, накоторомъ о томъ зовсими ста
ны намовлять потреба и гдыжъ и сами ба-
чиыы въ томъ великое уближенье речи-по
сполитое, звлаща есьмо такъ малая сума 
съ поборовъ тыхъ есть выдана, яко намъ 
отъ его королевской милости есть ознайме
но. 

I Къ тому тежъ его королевская милость 
преложить, рачилъ земскіе роки о трехъ 
кроляхъ припалые по выволанью сойму, 
яко бы ся на онъ часъ постановило, а про
то если бы соймъ не дошолъ на день на-
значоный девятого Марца, просили его ко
ролевское милости, абы се справедливости 
отволока не дѣяла, а ижбы въ тыхъ же 
листехъ, когорые о поборъ въ повѣты пи
саны будутъ, рачилъ намъ его королевская 
милость день певный ознаймить отъ су
женья тыхъ справь за тымижъ повѣты, ко
торые на оные роки припадали, то есть о 
сородопостное недѣли. 

А о инныхъ прозбахъ и потребахъ, ко
торые панове послове маютъ въ инструкці-
яхъ своихъ отъ братьи своей злецоное на 
сеймъ вальный послане, такіе потребы ча
су оного, кгды сеймъ будетъ, маютъ до 
его королевской милости и всихъ етановъ 
приносить. А тые намовы и поетановенья 
напгіе змоішивши тымъ зъѣханьемъ на
га имъ на сеймикъ головный Вожовысіій 
отсылаешь до его королевское милости, па
на нашого милостивого, такъ тежъ въ во
еводства ИВЬЕОВѢТЫ паномь братьи нашое. 
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доедали есьмо, абы вжо ожидали писанья 
отъ его королевское милости на тые вси 
справы, што се тутъ намовляло и етано-
вило, водле которое постановенья абы се 
вси станы заховали, прото печати наши 

приложили есмо къ тому становенью нашо
му ажъ до змоцненья отъ его королевское 
милости. Писанъ въВолковыску року Бо-
жого нароженя 1582, мѣсяца Генваря 21 
дня. 

1710 г. 

И з ъ к п п г н за 1909—1710 г., л и с т ы &&Z—553. 

2. Поетаповленіс дворянъ Городненскаго новѣта на Срѣтенскомъ сейннкѣ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
Срѣтенскій сеймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ 
своихъ засѣданій, по избраніи предсѣдателя сей
мика, постановили: 

1) избрать пословъ на вальный Баршавскій 
сеймъ; 

2) назначить шестнадцатизлотную подать и 
опредѣлить для нея извѣстные сроки, съ тѣмъ, 
чтобы сборщики представляли взимаемый деньги 
поименованнымъ въ актѣ коммиссарамъ; 

3) деньги/ собранныя съ пожизненныхъ вла-
дѣльцевъ, сборщики должны оставить у себя 
впредь до дальнѣйшаго распоряженія; 

4) въ виду трудностей въ сборѣ чоповаго и 
шеляжнаго назначить люстраторовъ; 

5) привести въ извѣстность количество дымовъ, 

подлежащихъ податнымъ сборамъ, отдѣливши отъ 
оныхъ дымы пожизненныхъ владѣльцовъ и сена-
торовъ; 

6) снарядить пословъ къ гетману в. кн. Ли
товскаго и бригадиру русскихъ войскъ, чтобы они 
постарались облегчить участь повѣта, на осно
вании прежнихъ пнструкцій; 

7) освободить отъ подсудности Павла Стригин-
скаго и на будущее время считать его вольнымъ; 

8) сборщиковъ чоповаго-шеляжнаго, какъ сдав-
шихъ въ немъ счетъ, считать исполнившими свое 
дѣло; 

9) срокъ сеймика реляційнаго назначить по 
возвращении пословъ изъ Варшавы; 

Ю) удовлетворить требованіямъ извѣстныхъ 
лицъ, поименованныхъ въ этомъ документѣ. 

Roku tysiąc siedmśetnego dziesiątego, 
miesiąca Junii dnia dwódziestego szóstego. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Janem Gro
thuzem, podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, od wielmożnego imci pana Hre
horego Jozefa Kotowicza, łowczego wielkiego 
w. x. L i i , starosty Grodzieńskiego ustano
wionym, stanowszy oczewisto imć pan Rafał 
Woyniłowicz, laudum powiatu Grodzieńskie

go ad acta grodu Grodzieńskiego w te sło
wa pisane podał: 

My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy 
ziemscy, grodzcy, rycerstwo, szlachta, oby
watele powiatu Grodzieńskiego, na seymik 
relacyiny po walney radzie Warszawskiey, 
za innotescencyami wielmożnego imci pana 
Hrehorego Józefa Kotowicza, starosty Gro
dzieńskiego, in locum solitum sejmikowania 
na dniu dwódziestym piątym Junii, roku 



- 183 — 

teraznieyszego tysiąc siedmsetnego dziesią
tego zgromadzeni do Grodna, vacante se-
de imć pana marszałka przysięgłego w po
wiecie naszym, po zagaieniu seymików przez 
wielmożnego imci p. Micutę, podkomorzego 
Grodzieńskiego, za dyrektora imci pana J ó 
zefa Suchodolskiego, podczaszego Liwskiego, 
zgodnemi głosami obraliśmy. Pocieszney 
spodziewaiąc się relacyi imć panów posłów 
i. w. m. panów od nas na walną radę War
szawską uproszonych in gementi rei publicae 
statu, a osobliwie powiatu naszego, życząc 
sobie ea gaudere proficua sorte, co e cura 
et solicitudine ichmość pp. posłów wwm. 
panów, a mianowicie wielmożnego imci pa
na Hrehorego Kotowicza, starosty, imci pa
na Jana Grothuza, podstarościego sądowego 
Grodzieńskich, in fundamento confederacyi 
Sendomirskiey primis votis obranych, a tan
dem za uniwersałami iego królewskiey mo
ści, pana naszego miłościwego Augusta wtó
rego, szcęśliwie nam panuiącego, i. w. imci 
pana Mikołaia Ogińskiego, podskarbiego 
nadwornego w. x. Lit. wielmożnego imci 
pana Jerzego Ogińskiego, starosty. Radosz-
kowskiego, Zigmunta Walla, starosty Fram-
borskiego, Zygmunta Bokieja, starosty Mie-
ciańskiego, solacyi emanere miało by, któ
rych ich mościów nie tylko nam wiadomy 
pro publico zelus, ale niemniey publici orbis 
poloni scientia sonora fruitur activitate. 

Żesaś dla niedoszłey expedycyi authen-
tyczney actorum rady walney Warszawskiey 
doskonaley omnibus in punetis'informaeyey 
mieć nie możemy, iednak co kolwiek ore 
imć panów posłów naszych na dzisieyszym 
zgromadzeniu ad pacandas internas neces
sitates delatuin, providendo futurae indem-
nitati powiatu naszego, acceptamus, actum 
zaś ipsum relacyinego seymiku do przyścia 
autentyczney drukowaney expedycyey z po-
mienioney rady Warszawskiey odkładamy. 

Podatek szesnasto złotowy na tey że radzie 
walney Warszawskiey mente totius rei pub
licae na zapłatę woysku w. x. Lit. posta
nowiony, anam ore imć pp. posłów naszych 
ad pubUcatam famam doniesiony, lubo iuż 
exhaustis summam przynosi mollem, wi
dząc iednak necessitatem publicam internae 
quam externae securitatis, ażeby rycerstwo 
quacunque propria gaudeat mercede secun
dum conclusum tey że rady, które nas na 
przyszłym seymiku informabit doskonaley, 
non derogando assensui totius rei publicae, 
lecz z innemi woiewodstwy у powiaty żga-
dzaiąc się, czterma ratami, iako nas ichmość 
pp. posłowie informarunt, z dymu każdego 
po złotych cztyry assensimus, to iest: pierw
sza rata primis diebus septembris, do któ
rey imć pp. Michała Chrebtowicza у K a 
zimierza Połubińskiego; druga rata primis 
diebus Decembris anni praesentis, do któ
rey ichmość pp. Karola Micutę у Dominika 
Sopockę; trzecia rata primis diebus Marii 
anni sequentis tysiąc siedmsetnego iedyna
stego, do którey ichmość pp. Kazimierza 
Godaczewskiego, czesznikowicza Grodzień
skiego, у Wawrzyńca Eysmonta, komornika 
Brzeskiego; czwarta rata primis diebus J u -
nii, do którey ich mość pp. Konstantego 
Rukiewicza ś. р. у Adama Micutę za po
borców naznaczamy. Te zaś raty in terminis 
praefixis do tych że imć panów poborców 
importowane być powinne, a ichmość pp. 
poborcowie przed terminami pomienionemi. 
luboby wypadła assygnacya, delat wydawać 
y sami exekwowac ullo modo nie powinni, lecz 
na terminach wybrawszy pieniądze do imć 
panów kommisarzów od nas uproszonych, to 
iest, do imci pana Alexandra Lewaldta J e 
zierskiego, podstolego Grodzieńskiego, y imci 
pana Zygmonta Walla, starosty Frambor-
skiego, salva quietatione impostabunt, mmi 
p. komisarze zaś za assygnacyami iaśnie 
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лѵіеіт. imci pana Pocieja, hetmana w. x. 
L i i , wypłacać tenebuntur. 

A ponieważ ich mość pp. posłowie singula-
riter od imć panów dożywotników uproszeni, 
iako to: wielm. imć p. Jerzy Ogiński, sta
rosta Radoszkowski, Maciey Grabowski, me-
trykant koronny, Zygmont (Wall) starosta 
Framborski activitate sua laborarunt, że 
iasnie wielmożny imć p. hetman w. x. Lit. 
osobliwym reskryptem y z każdą w krzyw
dzie swey będzie eatisfacią uczynił tutos et 
securos, lubo był wydał assygnacyą do dobr 
imć 'pp. dożywotników chorągwi Petyhor-
skiey iasnie wielmożnego imci pana kaszte
lana Krakowskiego, hetmana w. koronnego, 
na dwadzieście tysięcy złotych, tęż samą 
summę w podatku w szesnasto-złotowym iuż 
pro persoluto przyiąć postanowił; tedy imć 
pp. poborcowie nasi do tego podatku po
stanowienia z dobr imć pp. dożywotników, 
ani sami przez się exekwowac, ani też za 
wypadłemi assygnacyami delate okazować 
nie maią, obligamus; owszem cobyadcom-
plementum summy dwódziestu tysięcy zło
tych z dobr imć pp. dożywotników nie do
starczało imć pp. komisarze nasi, odebraw
szy do imć panów poborców summę у zmiar
kowawszy imć pp. dożywotników dymy y z 
nich quantitatem podatku przy sobie ad 
ulteriorem dispositionem zatrzymać maią. 

Gdy zaś nas informarunt ciż imć pp. po
słowie nasi, iż trybunał skarbowy w. x. Lit. 
seymem Lubelskim postanowiony et actu 
zaczęty, ma być reassumowany, na który 
imć panowie komisarze powiatu naszego iuż 
byli electi, z których że ieden z imć p. 
satis cessit, na ten czas pro socio laboris z 
imć p. Zygmontem Buchowieckim, pisarzem 
ziemskim Grodzieńskim, imci p. Kazimierza 
Piątkowskiego, podczaszego Grodzieńskiego, 
uprosiliśmy. 

A że na różnych mieyscach pokazuią się 

impossibilitates wypłacenia podatku czopo
wego szelężnego, częścią dla spustoszenia 
dobr, częścią dla grassuiącego powietrza, 
przez co nie tylko funktią ale y.podługdaw-
ney taryfiy vix ten podatek vindicari może, 
przeto potrzebną rzecz być widziemy, aby 
karczmy у szynki całego powiatu zlustro
wane byli, a po zlustrowaniu aby imć pp. 
lustratorowie trybunał skarbowy informowali; 
do którey funkciey ich mość pp. Dobrogosta 
Boufała, podstolica Derpskiego, Feliciana 
Wygierskiego, Macieia Franciszka Faniew-
skiego uprosiliśmy. 

Taryfa dymów, iż nie iest ab antiquo 
debito ordine parafiami zporządzona, w któ
rey dymy imć panów dożywotników między 
dobrami ziemskimi są położone, dla czego 
niektórzy ichmość patiuntur detrimentum, 
także dobra senatorskie nie są parafianom 
swoim adjuncta, tedy do zkonfrontowania 
wszystkich dymów przy imć pp. urzędnikach 
grodzkich, imci pana Jana Suchodolskiego, 
podczaszego Liwskiego y Sebestyana Woł-
kowyskiego, horodniczego powiatu Grodzień
skiego, naznaczamy, którzy ich mość non mo-
ranter opus suum exequi maią et propter 
casum namnieyszą quantitatem dymów re-
ducent. 

Bacząc zaś ingruentem confluxiun woysk, 
tak rzeczy-pospolitey w. x. Lit., iako у 
auxiliarnych nayiaśnieyszego cara iego mości 
powiat nasz, z tąd dalszey ruiny zważaiąc 
sequellam indesideriis powiatu naszego ia-
kich że kolwiek szukaiąc do poratowania się 
sposobów, uprosiliśmy e medio nostri za 
posłów do iasnie wielmożnego imci pana het
mana wielkiego w. x. Lit. ich mość pp. 
Samuela Łozowego, sędziego Grodzieńskiego, 
у Konstantego Kalenkiewicza, do iasnie 
oświeconego xiecia imści Mążyka imć pp. 
Alexandra Jeziorskiego, podstolego, Jana 
Grotuza, podstarościego sądowego powiatu 



Grodzieńskiego у Jana Ptaka, podczaszego 
Starodubowskiego, do imci p. Alexego Czern-
cowa, brygadiera woysk nayiaśnieyszego Cara 
iego mości, imć pp. Zygmonta Buchowiec-
kiego, pisarza ziemskiego у Kazimierza Piąt
kowskiego, podczaszego Grodzieńskich, którzy 
imć munus suum podług danych sobie in-
strukcii exequuntur. 

A lubo niektórych ich mościów odia ma-
* iących imć p. Paweł Stryginski, wroyski po

wiatu Grodzieńskiego, passionibus factus był 
sinistre waffectach braterskich położony et 
laudis na seymiku gromnicznym w roku 
przeszłym tysiąc siedmsetnym dziewiątym, 
a tandem die 19 Decembris ejusdem anni 
in absentia sui był circumscriptus, lecz że 
na teraznieyszym congressie in causa tey 
circumscripciey nie chcąc mieć tak na oso
bie swoiey maculam, iako y posteritati do
mu swego nie zostawić honoris pressuram, 
wywiódł innocentiam suam, owszem życzliwą 
usługę całemu powiatowi non sine dispendio 
zdrowia, własney fortuny do różnych obligo
wany legacyi у funkcii (co nam wszystkim evi-
denter tot vicibus patuit) explicavit. Przeto za 
zgodnemi yiednostaynemi wszystkich imców 
na dzisieyszym seymikowaniu głosami po
mienione lauda, cobykolwiek w nich prze
ciwko osobie imci p. Strygińskiego, woy-
skiego Grodzieńskiego, wyrażono było, dzi
sieyszym postanowieniem kasuiemy у in 
omnibus punctis etclausulis, które afficiunt 
osobę iego mości, annihiluiemy у żadney 
pretensyi nie zachowuiemy, które to lauda 
przeszłe tak samemu imci p. woyskiemu, 
iako y successoribus eius nocere imści nie 
maią. 

A ponieważ laudo patet, iż wielm. imć 
p. Hrehory Kotowicz, na on czas chorą
ży, teraz zaś starosta Grodzieński, z ad-
ministracyey swoiey podatku czopowego, sze-

lężnego w roku 1701 у 1702, także imć 
p. Kazimierz Micuta, podsędek Grodzieński, 
p. Alexander Lawaldt Jezierski, podstoli 
Grodzieński, z tey że kurrentiey podatków 
administracyi swoiey w roku tysiąc siedm
setnym piątym y roku tysiąc siedmsetnym 
szóstym w sądach fiskalnych powiatu na
szego calculacią uczynili, iako kwitami de-
duxerunt: przeto ichmciów promajori evi-
dentia et securitate hoc laudo praesenti 
kwituiemy. 

O limitacyi seymiku relationis za przy-
ściem da Bóg authentici conclusi z walney 
rady Warszawskiey ultimis diebus Augusti 
imć pp. posłowie obwieścić maią, podług 
którego conclusum у opisania imć pp. po-
borcowie pretendować powinni salarium. 

Pracę у fatygi ich mość pp. Stanisława 
Czeszeyki, koniuszego Grodzieńskiego ykon-
stantego Kalenkiewicza na usłudze powia-
towey w funkcyey komisarskiey, ponieważ 
nie bez osobliwego, iako nam patet, musiały 
być kosztu, a żadnego stąd nie mieli emo-
hunentum, haerent memoriae nostrae у za 
podaniem się okazyey akomodować ich mców 
omni gratitudine deklaryiemy, a że dyffe-
rentie zachodzą między imć panem Bysmon-
tem у imć p. Michałem z gwałtem ratione 
przjwileiów na czesznikowstwo powiatu na
szego, z których imsciów lubo każdy nie-
retur locum, iednak obuch imściów adma-
iestatis odsyłamy decisionem lub pieczętarzów, 
z tą iednak kondycyą, aby tymczasem oba 
imć nie zasiadali. 

Wielebni xięża Bernardyni у Karmelici 
Grodzieńscy, że sub hoc calamitosum tem
pus summam patiuntur egestatem ex operę 
charitativo elemosinario naznaczamy przy 
podatku wyżey wyrażonym, aby imć pp. po-
borcowie wtóry raty przy exakcyey swey 
na imć xięży Bernardynów po groszy trzy 

24 
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z domu każdego wybrali, a wybrawszy od
dać tenebuntur. 

Że zaś nayduie się niemało ich mościów 
mjuriatorum w powiecie naszym od imściów 
panów woyskowych, cavemus sobie, ażeby 
imć pp. kommisarze nasi powiatowi, gdy 
będą przychodzili do imć hetmańskie as-
sygnatie, nie wprzód wypłacali summy, aż 
wielmożny imć p. starosta nasz Grodzień
ski, iako reymentarz zupełną do sądów ma
iąc władzę, konotować będzie. 

Intervenit zatym postulacya imci p. Sta
nisława Sopocki, łowczego Grodzieńskiego, 
że będąc w legacyey powiatowey nie małą 
poniósł stratę, więc w nagrodę у straty iego 
mościriey у ciężkiego pogorzenia pozwalamy, 
aby imć pp. poborcowie pierwszey raty po 
groszy dwa z dymu wybrawszy imci p. łow
czemu oddali, seymik zaś przyszły ex limi-
tatione, pod tąż dyrekcyą zagaiony ma być. 

Działo się w Grodnie ut supra. U tego 
laudum podpisy... pp. dygnitarzów, urzęd
ników ziemskich grodzkich, rycerstwa, szlach
ty yobywatelów powiatu Grodzieńskiego ty
mi słowy: Jan Suchodolski, podczaszy Liw
ski, dyrektor koła rycerskiego, Hrehory Ko

towicz—łowczy w. x. Lit., starosta Grodzień
ski, pułkownik iego królewskiey mości, Krzy
sztof Micuta — podkomorzy Grodzieński, 
Krzysztof Wiktoryn Jundził—sędzia ziem
ski powiatu Grodzieńskiego, Jan Grothuz— 
podstarości sądowy powiatu Grodzieńskiego, 
Kazimierz Połubiński, Konstanty Kalenkie-
wicz, Wawrzyniec Michał Eysimont, Jan 
Zygmont Wall — starosta Framborski, Kr. 
Dominik Niekupski, Jan Kazimierz Eysi
mont — czesznik powiatu Grodzieńskiego, 
Jan Ptak p. s., Józef Antoni Odlanisaj Po-
czobut—kom. powiatu Grodzieńskiego, Jan 
Wawrzyniec Kaszyc—koniuszy Trocki, Sy-
mon Staniewicz, Stanisław Małyszczyński— 
pisarz Grodzieński, Sebestyan Wołkowycki— 
horodniczy powiatu Grodzieńskiego, Stani
sław Ben. Sopocko — łowczy Grodzieński, 
Władysław Antoni Tołoczko, Antoni Domi
nik Smakowski, Wawrzyniec Micuta, An-
drzey Glinda у innych ichmców w origi-
nalnym laudum podpisy rąk imionami у 
nazwiskami wyrażone. Które to laudum 
za podaniem onego przez osobę wyż mia
nowane do akt, iest do xiąg grodzkich Gro
dzieńskich wpisane. 

i 
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1711 г. 

Н а ъ и н о г о за 1711 г., листъ SO. 

3. Постановлено дворянъ Городненскаго повѣта о сборѣ податей. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
реляціЁный сеймикъ въ Демидковѣ, постановили: 

1) для облегченія участи повѣта отъ воен-
ныхъ постоевъ войска царя Петра, снарядить 
къ Шереметеву п Аларту пословъ, а равно и къ 
гетману великаго княжества Литовскаго для разъ-
ясненія того обстоятельства, что, при стоянкѣ 
войскъ гетмана въ повѣтѣ, не должны кварти
ровать въ немъ царскія войска; 

2) для удовлетворенія требованій царскихъ 

Roku tysiąc siedmśetnego iedynastego 
miesiąca Januaryi dnia piętnastego. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem, pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó 
zefa Kotowicza, łowczego w. x. Lit., starosty 
Grodzieńskiego ustanowionym, stanąwszy 
oczewisto pan Michał Sorosiek, laudum po
wiatu Grodzieńskiego do akt xiąg grodz
kich powiatu Grodzieńskiego podał, tw te 
słowa pisane: 

My dygnitarze, urzędnicy ziemscy, grodz
cy, rycerstwo, szlachta, obywalele powia
tu Grodzieńskiego, z limitatiey seymiku za 
obwieszczeniem wielmożnego imci pana Krzy
sztofa Micuty, podkomorzego Grodzieńskie
go, względem doszłych na wydawanie pro
wiantów iasnie wielmożnego imci pana Bo
rysa Szeremeta, feltmarszałka у wielmożne
go imci pana Alarta, generała woysk nay
iaśnieyszego Cara iego mości, uniwersałów, 
dnia dwudziestego wtórego Decembra, roku 

войскъ назначить подать по 1 зл. и 15 гр. и со
брать оную сборщикамъ 16-и злотной подати; 

3) Собрать также и подать полталеровую; въ 
случаѣ невозможности сборщики обязываются не
медленно выплатить изъ собственнаго кармана 
назначенное разнымъ лицамъ вознаграждение, а 
потомъ покрыть эти издержки сборами; 

4) снарядить коммиссаровъ для разбирательства 
обидъ, причиненныхъ обывателямъ пятигорской 

І хоругвію. 

tysiąc siedmśetnego dziesiątego odprawione
go, iako w sobie postanowienie obrad naszych 
około poratowania się w tak ciężkich powia
tu naszego variis gravaminibus dotykaiących 
praessurach sonat, ex urgenti necessitate nie 
doczekawszy się ikmci panów posłów naszych 
hac in causa do iasnie wielmożnego imci pa
na hetmana w. x. Lit. expediowanych, dla 
niewydania taryffy postanowienia Lubelskie
go od imci pana Wasila Karpowicza Kozło
wa, porucznika prowiantowego woysk nay
iaśnieyszego Cara iegomości mimo "umówio
ne, do dalszey rezoluciey postanowienie cięż
ką exekucya у domaganiem się taryffy, a 
tandem wydawania prowiantów w uniwersa
łach wyrażonych w różnych dobrach oppraes-
sii będąc, pro consilio na dzień dwuna
sty Januaryi, roku tysiąc siedmśetnego 
iedynastego, za obwieszczeniem tegoż imci 
pana podkomorzego do Dziemidkowa zgro
madzeni, bacząc się być undique tam ab 
intra od woysk rzeczy-pospolitey w. x. L i t , 
quam ab extra od woysk nayiaśnieyszego 
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Cara imci oppressos, lubośniy byli assekuro-
wani deklaracyą przez osobliwy reskrypt 
iaśnie wielmożnego imci pana hetmana w. x. 
Lit., gdy nas lokacya woyska władze swo-
iey afficere umyślił, że żadna praetensya 
od wóysk nayiaśnieyszego Cara imci o pro
wianty y lokacyą zimową attingere nas nie 
miała; przecież gdy grunt gravamina, пес 
est qui consuletur nobis, na zabieżenie więk
szym у do wystarczenia niepodobnym, iako 
nas ogłoszenie universalow afficit, ciężarom, 
ichmościów panów posłów naszych, to iest 
imci pana Pawła Strygińskiego, woyskiego, 
imci pana Jana Tymińskiego, skarbnika Gro
dzieńskich, do iaśnie wielmożnego imci pa
na Szeremeta у wielmożnego imci pana ge
nerała Alarta, na przeszłym seymiku na
szym uproszonych y na ten czas, ut nobis 
succurant iisdem precibus compulsos utwier
dziliśmy, plenariam daiąc tractandi pro bo
no powiatu naszego potestatem, którzy ich
mość za powrotem у uczynioną relacyą przez 
ichmość panów posłów naszych od iaśnie wiel
możnego imci pana hetmana w. x. Lit. albo 
rzetelną od ichmościów wiadomością suum 
assumment iter. Że zaś tak tu na mieyscu 
pro placandis ab extera pretensoris fulmi-
nibus, ut minora caveant maiora, a tym bar-
dziey tam skąd ingruens procedit grava-
mine sine muneribus у osobliwych expens 
obeyść się nie może, ultimis spirantes me-
diis contributią a raczey podatek z dymu 
abiuratowego po złotemu у groszy piętnaś
cie umyśłimiśmy, iakoż ninieyszym zgroma
dzeniem naszym postanawiamy, który to po
datek ichmość panowie Wawrzyniec Eysi-
mont, komornik Brzeski, Kazimierz Goda-
czewski, poborcowie, podatku szesnasto-złoto-
wego doraty trzeciey postanowieni przyswo-
ey exakcyey z dymów temu ciężarowi pod
ległych windykować etiam per fortem execu-
tionem tenebuntur, aten podatek, lubo ie-

szcze termin exakcyey podymnego nie przy
szedł, iednak oburgentem necessitatem.te-
raznieyszey postanowioney contributiey non 
moranter, tak rathę trzecią podatku szesna-
sto-złotowego, iako y teraznieyszą contribu-
tutią (po zakończonym seymiku dzisieyszym 
naydaley tygodnia ichmość panowie obywa
tele powiatu naszego ob urgentem necessi-
tatem, bez żadney odwłoki, aby importo
wali zgodnie postanowiliśmy, z którego po
datku półtalerowego pro principali ichmość 
panowie poborcowie ichmość panom posłom 
na expensa powiatowe w kancelaryach mi
nistrów nayiaśnieyszego Cara iegomości ta
larów bitych pięćset, także imci panu Sta
nisławowi Sopockowi, łowczemu Wołkowy-
skiemu, złotych tysiąc sto pięćdziesiąt zacią-
gnionego długu na gwałtowną potrzebę ca
łego powiatu irremissibiliter wypłacić maią 
obliguiemy. Którym to ichmość panom po
borcom za fatygę od złotego po groszu ied
nym przy wypłaceniu tegoż podatku, okrom 
solarium od podatku szesnasto-złotowego oso
bliwie zgodnie pozwoliliśmy. 

Że zaś exigit potrzeba prędszego wyiaz-
du ichmość panów posłów, niźlisię ten po
datek importować może, obliguiemy frater-
no amore ich mościów panów poborców na
szych, aby nim pieniądze wybiorą, swoich 
lub na kredit salva provisione u kogokol
wiek zaciągnąwszy, tak do ichmość panów 
posłów potrzebie powiatowey у teraznieysze
mu postanowieniu naszemu ugadzaiąc, iako 
y imci panu Stanisławowi Sopockowi, łowcze
mu Wołkowyskiemu, satisfaciant, na które 
pieniądze osobliwe assygnacye do ichmców 
od nas całego powiatu są wydane. Cokol
wiek zaś tego podatku półtalerowego resi-
duitatis zostanie, to do dalszey ordynacyey 
powiatowey przy ichmościach panach po
borcach zostawać będzie, z czego ichmość 
rachunek uczynić w powiecie tenebuntur. 
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A ieżeliby ex coniuncturis rerum occurre-
ret, żeby ichmościom panom posłom na
szym do iaśniewielmożnego imci pana Sze
remeta у generała Alarta iechać nie trzeba 
było, tedy naznaczona na expense summa 
ordynacyey powiatowey subiacere powinna, 
lubo by od ichmościów panów poborców, 
ichmość panom posłom iuż oddana była. 

Dla zachodzącey quaerele ichmościów pa
nów braci powiatu naszego od diwiziey woy-
ska w. x. Lit. w powiecie naszym pod ko
mendą imci pana Żabki, podczaszego Sło
nimskiego, porucznika chorągwie Petyhor-
skiey iaśniewielmożnego imci pana kaszte
lana Witebskiego lokowaney, gdy provoca
tes tenże imć pan porucznik iako regimen-
tarz omnem facilitatem w uczynieniu spra
wiedliwości praestare deklaruie y commis-
syą osobliwą na zwerifikowanie krzywd na
znacza, przeto dla tym snadnieyszego skom-
putowania praetensii, krzywd у przeborów, 
e medio nostri uprosiliśmy za kommissa-
rzów ichmościów panów Floryana Machwica, 
łowczego Grodzieńskiego, Stanisława Sopoc
ka—łowczego Wołkowyskiego, Jana Wiń-
skiego — miecznika Grodzieńskiego, którzy 
ichmość spoinie z wysadzonemi ichmość pa
nami kommissarzami woyskowemi na dzień 
dwudziesty Januaryi anni praesentis tysiąc 
siedmsetny dziesiąty do Indury ziacha,wszy,-
krzywdy y przebory spisać maią, obwieściw
szy naprzód po parafiach ichmość panów 
obywatelów, quocunque titulo krzywdy po

noszących, kiedy zaś occuret potrzeba zgro
madzenia ichmościów panów obywatelów po
wiatu naszego, wielmożny imć pan podko
morzy Grodzieński przez kancelaryą grod-
ską Grodzieńską obwieścić tenebitur iako 
dyrektor. Działo się w Dziemitkowie, dnia 
dwunastego Januaryi, roku tysiąc siedmśet
nego iedynastego. 

TJ tegolaudum podpisy rąk wielmożnych 
ichmość panów dygnitarzów, urzędników, 
obywatelów, szlachty temi słowy: Krzysztof 
Micuta — podkomorzy у dyrektor seymiku 
powiatu Grodzieńskiego, Ludwik Karol Ogiń
ski — kanonik Wileński Р . В . , Paweł na 
Stryiney Stryieński — woyski powiatu Gro-
dzieńskiego,Zygmunt Boufał—podstoli Derb-
ski, sędzia grodzki powiatu Grodzieńskiego, 
Stanisław Małyszczyński — pisarz grodzki 
Grodzieński, Wawrzyniec Michał Eysimont— 
komornik ziemski woiewodstwa Brzeskiego, 
Floryan Władysław Machwic—łowczy Gro
dzieński, Jan Suchodolski—podczaszy Liw
ski, Jan Ptak — podczaszy Starodubowski, 
Stanisław Sopocko—łowczy powiatu Wołko-
kowyskiego, Kazimierz Trzebiński mp., Jan 
Stryieński mp., Krzysztof Micuta, Paweł 
Chełchowski у innych wiele podpisów rąk 
ichmościów w oryginalnym laudum podpi
sanych. Które to laudum, za podaniem one
go przez osobę w wierzchu mianowaną do 
akt, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
zapisane. 
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1711 г. 

И з ъ к н и г и з а 1911 г., л и с т ы 113—114. 

4. Постановление дворянъ Городненскаго повѣта на Срѣтенскомъ сейиикѣ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ. въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣ-
даніи, по избраніи сеймоваго ыаршалка, назна
чили администраторовъ чоповаго шеляжнаго, фис-
кальныхъ судей, депутатовъ на гибернн, люстра-
торовъ для освидѣтельствованія корчемъ, швн-
ковъ, деревень, мѣстечекъ и составленія тарифа; 
коммиссаровъ для исправленія мѣръ и вѣсовъ. 
Далѣе дворяне постановляютъ назначить командую-

щаго войскомъ для защиты своихъ границъ отъ 
вторженія коронныхъ властей, полковника ихору-
жаго для составления ополченія на случай вторженія 
оттоманской порты. Въ заключеніе дворяне поста
новляютъ снарядить пословъ къ гетману в. кн. 
Литовскаго для исходатайствованія послабленія 
въвойсковыхъ податяхъ мѣстностямъ, пострадав-
шимъ отъ мороваго повѣтрія. 

Roku tysiąc siedmsetnego iedynastego 
miesiąca Februaryi trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmości etc. my senatorowie, 
dygnitarze, urzędnicy ziemscy, grodzcy, ry
cerstwo, szlachta у wszyscy obywatele po
wiatu Grodzieńskiego, ziachawszy się na sey-
mik pogromniczny w roku ninieyszym 1711 
na mieysce obradom naszym należyte, to 
iest do Grodna, (które a pestilenti aura z 
łaski Naywyższego uwolnione) pro princi-
pali obiecto wzięliśmy sobie ichmość panów 
deputatów na trybunał główny w. x. Lit. 
amplectendo sprawiedliwość świętą, bez któ
rey stare pavent titubantque regna, obrać, 
iako z iednostaynym głosem wielmożnego 
imci pana Zygmunta Buchowieckiego—pi
sarza ziemskiego powiatu naszego, za dy
rektora obrad naszych uprosiwszy, sub fau-
sto onego regimine w. imci pana Kazimie
rza Floryana Micutę—podsędka powiatu na
szego y imci pana Stanisława Sopockę, łow
czego Wołkowyskiego, za sędziów na try
bunał w. x. Lit. obraliśmy, pod którego sa
mą dyrekcyą tegoż imci pana pisarza po- I 

wiatu naszego, gdy ad materias concernen-
tes fiscum nazaiutrz przystąpiliśmy, za zgod
nie pozwoloną limitatią, nie wchodząc w 
materie consultacyom naszym przypadłe, 
lecz tramite zwyczaiu idąc, aby administra-
cya czopowego szelężnego ufundowaną by
ła, za administratorów podatku tego imci 
pana Zygmonta Walla, starostę Frambor-
skiego, y imci pana Konstantego Kalenkie-
wicza postanowiliśmy. Exequendo zaś legem 
publicam, które sędziów fiszkalnych sześciu 
przy ziemstwie у grodzie mieć każe, za sę
dziów fiszkalnych w. imci pana Micutę—pod
komorzego, imci pana Tymińskiego—skarb
nika, imci pana Wołkowyskiego—horodni-
czego, imci pana Michała Żywalta, czesz-
nika, urzędników powiatu naszego, imci pa
na Jana Eysmonta, imci pana. Kazimierza 
Trzebińskiego, podstolego Wieluńskiego, na
znaczamy. Do hiberny in virtute coequacye 
za deputatów imci pana Usewicza Michała 
Czeszeykę, constituimus. Gdy zaś w nie
szczęśliwych czasu teraznieyszego coniunc-
turach tak moles calamitatum nas obarczy-



Ia, że po większey części dwory szlacheckie, 
tym bardziey zrujnowane przez powietrze 
wioski staley ruiny szczycąc się chwastem, 
tę mieć mogą przynaymniey consolacyą, 
że in virtute dekretu trybunału skarbowego 
w. x. Lit. świeżo w Pińsku limitowanego 
z lustracji powiatowey in futurum levamen 
mieć mogą, więc samą sequendo słuszność 
za lustratorów imci pana Jana Tymińskie
go—skarbnika powiatu naszego, imci pana 
Jana Chreptowicza, imci pana Stanisława 
Czeszeykę-— koniuszego powiatu naszego, 
imci pana Michała Sopockę naznaczamy, 
którzy ichmość według dekretu trybunału 
skarbowego exequentur uranus. Podatek 
młynowy, aby był in executione imci pa
nowi Tymińskiemu—skarbnikowi Grodzień
skiemu za kolegę, imci pana Stanisława Cze-

'szeykę — koniuszego tego powiatu, przyda-
iemy, ex quo imć pan Rukiewfcz—podczaszy 
у sędzia nasz grodzki, in ea functione fa-
tis cessit, a ponieważ imć pan Felicjan Wę
gierski, imć pan Maciey Zaniewski, lustra-
torowie do czopowego szelężnego ieszcze na 
seymiku relationis z rady Warszawskiey od 
nas obrani, dotychczas względem różnych 
miejsc zarażonych powietrzem dość swoiey 
funkcyey nie uczynili, obliguiemy ichmo
ściów, aby iako nayprędzey lustracyą wszyst
kich miast, miasteczek, karczm pokątnych 
у szynków szlacheckich uczyniwszy, taryfifę 
na przyszłą kadencyę sądów fiszkalnych spo
rządziwszy podali, a potym na termin de
kretem skarbowym w. x. Lit. naznaczonym, 
imci pana skarbowego w. x. Lit. informo
wali. Dla czego na takich miejscach nie 
maiąc ichmość panowie admmistratorowie 
czopowego szelężnego od nas obrani exten-
dere podatek, które przez powietrze cesse-
rnnt ruinę. Miary że się po miastach, mia
steczkach osobliwie w Grodnie pokazuią być 
niesłuszne, tedy w tym lauda dawać reas-

sumuiemy у miary przez wysadzonych ich
mościów panów kommissarzów powiatu "na
szego postanowione utwierdzamy. A że za
chodzą querulacye braci naszey, że usta
wicznie sub pondere podatków gemunt, a 
drudzy ichmość panowie obywatele powiatu 
naszego, in potioritate dóbr у dymów bę
dący, przez różne sposoby excypuia się, 
przez co gravatur powiat, tedy у w tym 
statuimus iednostayną zgodą, iż kto by kol
wiek z obywatełów naszych iakim kolwiek 
sposobem, czyli to sub praetextu kwitu, 
czyli sub titulo assygnacyey excypował się, 
nie wnosząc do poborców lub legitime obra
nych exactorow, za dojściem tego niesłusz
nego postępku etiam na dobrach onych swo
iey windykować krzywdy fraterne postana
wiamy, co w przyszłych okurrencyach ma 
być in executione wielmożnego imci xiedza 
Ludwika Ogińskiego—kanonika Wileńskie
go, proboszcza Bobruyskiego, tak wielką 
całemu powiatowi świadczoną łaskę, kiedy 
za uniwersałem iaśnie wielmożnego pana 
Alarta—generała woysk auxyliarnych nay
iaśnieyszego Cara iego mości, iuż pro exe
cutione przysłany w kilkaset koni imć pan 
półkownik tegoż imci pana generała, abyś
my prowianty prowadzili do Kowna, na 
swoich własnych dobrach proprio sumptu 
wstrzymał exekucya, należało by -wszelką 
instantanee wdzięczności nieść rekompensę, 
iednak gdy ex zelo in commune bonum nie 
pretenduie iegomość w sercach naszych pe-
rennem zapisuiemy recompensam, wszelką 
profitendo u facylitowaniu życzliwości naszey 
in futurum usługą. 

Granice tak Korony Polskiey, iako w. x. 
Li t , że są publicae legis obwarowane se-
curitate, a tu imć pan Preycz, podłowczy 
w. x. Lit., maiąc cło sobie puszczone od 
imci pana podskarbiego koronnego, inprac-
ticabili exemplo, założywszy w dobrach po-
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wiatu naszego, to iest w Szczebrze у Jast-
rzębney komory, nieznośne czyni depaktacye, 
podwody agrarnie szlacheckie, do Królewca 
czy nazad idąc, braniem niesłusznego у ni
gdy nie bywałego myta, tedy occurendo 
malis imci pana Micutę, podsędka ziemskiego 
powiatu naszego, za reymentarza obieramy, 
który przez uniwersał swóy ruszywszy trakt 
pobliższy tanquam violatores legum tam 
będących na : cle ludzi et invasores granic 
z powiatu naszego ma moc rugować; in 
quantum by zaś przeciwić się mieli, etiam 
eaptiyos do grodu naszego prowadzić po
zwalamy; dla czego aby w powiecie naszym 
dalsze nie działy się inconvenientie, tudzież 
kiedy świeżą mamy wiadomość od iasnie 
wielmożnego imci pana hetmana w. x. Lit., 
że porta ottomaóska minatur malum, se-
querido praxim innych woiewodztw у po
wiatów, obraliśmy za półkownika powiatu 
naszego w. imci pana Kotowicza, łowczego 
w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego, za cho
rążego protunc w. imci pana Zygmunta Bu-
chowieckiego, pisarza ziemskiego, za rotmi
strzów pomienionego w. imci pana Micutę, 
podsędka, imci pana Jezierskiego, podsto-
lego, urzędników powiatu naszego, w. imci 
pana Wala, starostę Framborskiego, imci 
pana Ptaka, podczaszego Starodubowskiego, 
imci pana Żywulta, czesznika powiatu na
szego, imci pana Jana Eyśmonta, imci pana 
Kazimierza Siemaszkę, który ichmość za 
uniwersałem imci pana półkownika od nas 
obranego, gdzie by urgens necessitas poka
zywała pobliższe sobie ruszą trakty. Interes 
imci pana Kazimierza Boryczewskiego, pół
kownika ikmości, gdy iusta petit, ponieważ 
wóytowstwo Szadziuńskie у wieś Smorluny 
w województwie Trockim leżące z abiuraty 
powiatu naszego gravatur executio, . tedy 
ten do sądów fiskalnych odsyłamy, gdzie 
należytą w ukontentowaniu odebrać może 

satisfakcyą, do iasnie wielmożnego imci pa*-
na hetmana w. x. Lit. Że słuszny być zwa-
żemy per delegates odzew, aby przy re-
scriptach nam danych, tudzież dekrecie skar
bowym świeżo w Pinsku ferowanym, chciał 
tueri upadłe у zniszczałe przez klęskę plagi 
Bozkiey grasuiącego powietrza, dobra nie-
dopuszczaiąc wypadłe assygnacye, ad exe-
cutionem uprosiliśmy e medio nostri imci 
pana Michała Żywulta, czesznika Grodzień
skiego, у imci pana Wawrzyńca Eysimonta, 
komornika Brzeskiego, którym ichmościom 
in desideriis powiatu imć pan marszałek 
seymiku naszego dać ma instrukcyą, pote-
statem, non praetermittendo punktu tego, 
aby nim lustracya czopowego szelężnego na
leżyta stanie, o strzymanie się w wydaniu 
assygnacyey do potatku tego, iasnie wiel
możnego imci pana hetmana upraszali, t u 
dzież aby dobra presse zruinowane przez po
wietrze mogły być in executione, y obliga-
mus ichmościów panów poborców, aby sto-
suiąc się ad mentem dekretu trybunału 
skarbowego w., x. Lit. у wydanych do cho
rągwi od i. w. imci pana hetmana uniwersa
łów, in materia nieexekwowania na tych miey-
scach, których manus domini tetigit, po
datków na execucya ichmość panów od cho
rągwi deputowanym nie wydawali, wymar
łych funditus mieysc delat. Który to sey-
mik podtąż dyrekcyą wielmożnego imci pa
na pisarza ziemskiego powiatu naszego li-
mitowawszy, daiemy ich mość moc convocandi 
nas przez swoie innotescencye, kiedy tego 
potrzeba będzie. Dat. w Grodnie, die 17 Fe
bruary}, 1711 roku. U tego laudum podpi
sy rąkwielmożn. ichmościów panów urzęd
ników, dygnitarzów ziemskich, grodzkich, 
szlachty, obywatelów tymi słowy: Zygmont 
Alexy Buchowiecki — pisarz ziemski Gro
dzieński у dyrektor seymiku gromnicznego, 
Hrehory Kotowicz—łowczy w. x. L i i , Ludwik 
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Oginski—komornik Wileński Р. B . Praevia 
, epnstructione laudi o półtalera uczynione w 
-Dziemidkowie w podatku podpisuię się: K a 
zimierz Floryan Micuta—podsędek powiatu 
.Grodzieńskiego, Zygmont Boufał — sędzia 

grodzki etc. у innych in laudo szyrzey imśemi" 
opisanych. Które to laudum za doniesieniem 
przez osobę wyż pisaną ad acta grodu Gro
dzieńskiego iest przyięte i wpisane. 

1712 r. 

И з ъ книги за 1712 г., етр. 690—691. 

5. Сеймиковое постановление дворянъ Городненскаго повѣта. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ 1-го сентября въ обыкновенномъ мѣстѣ 
своихъ засѣданій, постановили: 

1) срокъ составленія абъюраты отложить, по 
примѣру другихъ воеводствъ и повѣтовъ, до 14 
ноября; 

2) для выполненія ассигнации, данной гетма-
номъ его посламъ по поводу всеобщаго ополченія, 
обязать сборщиковъ взыскать полталеровую подать 
съ имѣній экономическихъ съ лѣсничествами; 

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego dwu
nastego, miesiąca Septembra wtórego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Janem J e 
rzym' Grothuzem, podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imci pana Hrehorego Józefa Kotowicza— 
łowczego w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego, 
ustanowionym, stanowszy personaliter imć 
pan Andrzey Maliiewski laudum powiatu 
Grodzieńskiego dnia pierwszego Septembra 
odprawowanego, na rzecz w nim y tu ni-
żey wyrażoną do xiąg grodzkich Grodzień
skich podał, potrzebuiąe, aby było przyięte 
у w xięgi wpisane, które de verbo ad ver-
bnm wpisuiąe, tenor talis sequitur: 

3) потребовать отчета и денегъ у Гизберга, 
который съ ассигнаціей гетмана в. кн. Литовскаго 
собиралъ деньги съ каждой уволоки по 2 талера 
и съ жидовскаго кагала и деньги эти обратилъ 
въ свою пользу; 

4) по поводу назначенія сборовъ чоповаго-ше-
ляжнаго въ - размѣрѣ 40 тысячъ злотыхъ, умень-
шенныхъ до 24 тысячъ трибунадомъ, назначить 
пословъ къ гетману великаго княжества Литов
скаго. 

My dygnitarze,. urzędnicy ziemscy, grodz
cy, szlachta, obywatele powiatu Grodzień
skiego, ex limitatione seymiku dnia piątego 
Julii, tysiąc siedmśetnego dwunastego roku, 
ab authoritate relationis seymiku z seymu 
Warszawskiego extraordinaryinego, dwu-
niedzieluego limitowanego, do dnia dzisiey-
szego in limitationibus ciągnącego się, na 
dzień dzisieyszy, to iest, pro prima Septem-
bris anni praesentis zgromadzeni. Jest u nas 
pro principali animadversione quaequae san-
cita stanów rzeczy-pospolitey, quam consu-
matissime ad efficacem przywieść eventum 
у lubośmy na terminie dzisieyszym nazna
czyli byli laudo praeterito in fundamento 
cpnstitucyey wyrażonego wyżey seypu ex-

25 
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plere dymów abiuraty, lecz że summae in-
terveniunt nam considerationes, ażeby quam 
maturissimo iudicio exequi quaequae, po
nieważ ieszcze у inne woiewodztwa у po
wiaty takoweż dymów abiuraty maią w pro-
tekcyey, у my chcąc in moderno rerum 
statu tym doskonaley od górnieyszych in
formować się woiewodztw у powiatów, abiu
raty dymów do dnia cztyrnastego Nowem
bra następującego miesiąca, sub authoritate 
ejusdem directionis odkładamy. 

Względem zaś pospolitego ruszenia do 
przeszłego laudum referuiemy się, dawszy 
plenariam potestatem obwieszczenia imci 
panu Zygmuntowi Buchowieckiemu, pisa
rzowi ziemskiemu Grodzieńskiemu, chorą
żemu protunc od nas obranemu, ieżeli by 
tego immineret potrzeba, assignacyę ich 
mość panom Franciszkowi Wiechowiczowi— 
podczaszemu Trockiemu, у Antoniemu Po-
łubińskiemu; posłom od iaśniewielmożnego 
imci pana hetmana wielkiego wr. x. Lit. do 
powiatu naszego, do ichmość pp. Wawrzyń
ca Eysymonta—komornika Brzeskiego у Ka
zimierza Godaczewskiego poborców naszych 
od nas dana, ponieważ dotąd totaliter nie wy
płacona, ieżeliby ichmość panowie pobor-
cowie gotowych na wypłacenie nie mieli ad 
complementum naznaczoney summy pienię
dzy z podatku pułtalarowego, tedy delate 
conformuiąc ad praeteritum laudum uchwa
lenia tego podatku, nemine excepto cuius
cunque tituli, dobr osobliwie oekonomicz-
nych, dobr z leśnictwami, w których ieże
liby nalazłasię reninentia, tedy my evinko-
wać ich mość pp. poborców mamy, z któ
rych by ten podatek niedoszedł pro residu-
itate ńiedopłaconey summy, wydać indelate 
tenebuntur, unanimi assensu postanawiamy. 

Maiąc zaś doskonałą wiadomość, iż assy-
gnacyą iasnie oświeconego xiecia iego mości 
Wiszniowieckiego, przed tym imć pan Mi

chał Gisbert, inter limites powiatu naszego 
mieszcząc się, nie mało od ich mość pp. do
żywotników, tak w oekonomiey, iakoywleś-
nictwach na regiment na on czas imć pana 
Sinickiego generała artileriey woysk w. x. 
Lit. z każdey włoki, nemine excepto, wybrał 
po dwa talery bite, co nie małą uczyni sum
mę, którą casu infortunitatis wzięcia na sto
licę imć pana Sinickiego za odmianą czasu, 
in proprium obrócił usum у cale z niey, in 
commodum rzeczy-pospolitey nic nie oddał; 
także у od żydów kahału Grodzieńskiego, 
pod ten że czas maiąc assygnacyą do pogłó-
wnego żydowskiego, oblig na summę na 
swoię osobę wymógł; tedy in fundamento no-
vellae constitutionis seymu przeszłego imć 
pana instigatora sądów fiszkalnych obligu-
iemy, ażeby adcitet imć pana Gisberta, któ
ry z wybraney summy respondere у rachu
nek uczynić tenebitur; tymczasem arest-na 
summę w kahale Grodzieńskim wymożoną 
na siebie przez imć pana Gisberta położyć 
postanawiamy, czego adtendentią imć panu 
Michałowi Chreptowiczowi, у imć panu Sta
nisławowi Cieszeykowi committimus. 

Gdy zaś interveniunt casus zabieżenia in-
commoditatum powiatu naszego, osobliwie 
że z kancellaryey woyskowey wypadły assy-
gnatie do ichmość pp. administratorów czo
powego, szelężnego na cztyrdzieście tysięcy 
złotych z powiatu naszego, byliśmy zaś 
upewnieni relacyą ichmość panów commis-
sarzów trybunału skarbowego, że respektem 
znaczney desolacyey summa czopowego sze
lężnego na złotych dwadzieście cztyry tysiące 
iest redukowana, przeto tak dla uproszenia 
retraktacyey wydanych nad summę dwa
dzieście cztyry tysiące assygnacyey, iako у 
dla zachodzących innych occurencyi, a osob
liwie względem wypadłey na dobra ichmość 
pp. dożywotników assygnacyey potrzebne 
bydż wiedziemy legacyą do iasnie wielmoż-



- 195 -

nego imci pana hetmana w. x. Lit., do któ
rey functiey e medio nostri uprosiliśmy wiel
możnego imci pana Zygmunta Bokieia—ci-
wuna Trockiego y imci pana Jana Sucho
dolskiego, podczaszego Trockiego, którym 
ichmościom za pracę także 'y na inne ex-
pensa z włok dożywotnych, consentientibus 
omnibus possessoribus, złotych dwa tysiące 
onych postanowiliśmy, z których tysiąc zło
tych zupełnie ichmość pp. posłom wyżey 
wyrażonym złotych tysiąc wyliczyć deklaro
waliśmy y deklaruiemy, a dla tym pręd
szego wybrania ichmość pp. Chreptowicza 
Michała у Stanisława Czeszeykę—koniusze
go Grodzieńskiego, etiam adhibita execu
tione, destinuiemy. Działo się w Grodnie 
ut supra die et anno. 

U tego laudum podpisy rąk takowe: Jan 
Zygmunt Wal—starosta Framborski, direk-
tor seymiku powiatu Grodzieńskiego, Hre-
hory Kotowicz — łowczy wielki w. x. Li t , 

Krzysztof Viktorian Jundził—sędzia ziem
ski powiatu Grodzieńskiego, Lewald Jezier
ski—podsędek Grodzieński, Stanisław An
toni Małyszczyński — pisarz grodzki Gro
dzieński, Wawrzyniec Eysymont—komornik 
Brzeski, salva protestatione o tysiąc złotych, 
drugi z dobr dożywotnich, mp. Sebestian 
•Wołkowycki—horodniczy powiatu Grodzień
skiego, przeciwko paragrafowi podatku, 
półtalerowego, na dobra stołowe iego kró
lewskiey mości, któremu dawnieysza zaszła 
protestacya mp. Jakub Rymkiewicz, Kazi
mierz Florian Sielawa mp., Hrehory Sie-
zieniewski, Andrzey Klinda, Jan Piotrow
ski, Franciszek Karczewski, Franciszek Paw
łowicz, Alexander Roszkowski, Józef Kazi
mierz Ponikwicki, Matheusz Franciszek Sien
kiewicz, Matheusz Antoni Połoz, Jan Bał-
tromiey Eysymont, Andrzey Kniewiński, mp. 
Które to laudum, za podaniem onego iest 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich wpisane. 

1713 r. 

И з * книги за 1383 г., л и с т ы 8SS—38®. 

6. Лістъ дворянъ Городненскаго повѣта къ иод канцлер у в. к. Литовскаго. 

Дворяне Городненскаго повѣта просятъ подкан-
пдера в. кн. Литовскаго ходатайствовать предъ 
королемъ о снятіи запрещенія, наложеннаго на 
суммы Городненскаго кагала Виленскимъ каште-

Boku tysiąc siedmsetnego trzynastego, 
miesiąca Maia czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 

ляномъ, вслѣдствіе чего дворяне испытываютъ 
чрезвычайный неудобства, такъ какъ между этими 
суммами находится много дворянскихъ капита-
ловъ. 

od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó -
zepha Kotowicza—łowczego w. w. x. Lit. 
starosty Grodzieńskiego ustanowionym, per-
sonaliter stanowszy imć pan Jan Eranciszek 
Olizarowicz, list od ichmość panów obywatelów 
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powiatu Grodzieńskiego na seymik relacyiny 
zgromadzonych do iaśnie oświeconego xiazecia 
imści podkanclerzego w. x. Lit. ad acta xiąg 
grodu Grodzieńskiego podał, który tak się w 
sobie ma. 

Jaśnie oświecony mści xiąże podkanclerze 
w. x. Lit. nasz wielce mściwy panie у bracie! 
Gdy za pewnemi assekuracyami zapisami różni 
ichmść panowie obywatele nie tylko powiatu 
naszego Grodzieńskiego, ale y z innych wo-
iewodztw у powiatów, niemniey yróżnecon-
venta summy w mieście Grodnie na kahale 
żydowskim Grodzieńskim maiący dla prze
szkody commendy wr tymże mieście będą-
cey, na własney fortunie upadać, a za tym 
у chwała Boska ustawać musi, kiedy nesci-
tur quo fato, ex odio iaśnie wielmożnego 
imci pana Kasztelana Wileńskiego, hetma
na w. x. Lit. przeciwko wielmożnemu imci 
panu łowczemu w. x. Lit. staroście Gro
dzieńskiemu non iure victum, czyli też alio 
respectu wydał ordinans do imci pana Fel-
kierzana, maiora ikmci w Grodnie z ludźmi 
rzeczy-pospolitey stoiącego, ażeby nikomu 
nie dopuszczał swoiey należytości według 
opisów żydowskich upominać się, onych bro
nił у do sądu starościńskiego, de iure na
leżącego, stawać у rozprawować się nie poz
wala, w czym maiąc tak wielką krzywdę 

wńosui tę swoią querlnionia pod czas sey
miku relationis, w tym tedy niesiemy nasze 
proźbę do w. xiązęciey mci naszego wielce 
mściwego pana, iako custodem legum, abyś 
interpozycią swoią u maiestatu ikmci pana,' 
naszego miłościwego wyiednać raczył, prżeż 
list upominalny do iaśnie wielmożnego imci 
pana kasztelana Wileńskiego wydany, ut iura 
non convellantur у każdy krzywdę maiący in 
foro competenti per administrationem spra
wiedliwości in desideriis suis mógł otrzymać 
satisfakcyą. Co gdy w. xiazecia mość nasz 
wielce miłościwy pan, de iustitią świadzyć 
raczysz, powiat nasz cło zastawienia peren-
nem w sercu miec będzie obligationem, w 
którey omni veneratione et cultu piszemy 
się waszey xiążęciey mści,' naszego wielce mi
łościwego pana, życzliwi bracia у uniżoni 
słudzy. Zygmunt Wal, starosta Framborski, 
dyrektor seymiku relacyinego. Na tym że 
liście data takowa. Dat w Grodnie, na sey
miku relacyinym 1713 г., 2 Maia. Tytuł na 
tym liście takowy: Jaśnie oświeconemu xię-
ciu imci Czartoryskiemu — podkanclerzemu 
w. x. Lit., naszemu wielce miłościwemu panu 
у bratu. Który to ten list za podaniem 
onego przez w wierzchu mianowaną osobę 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich powiatu 
Grodzieńskiego iest wpisany. 
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Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, постано
вили; 1) послать пословъ къ королю объ открытіи 
какого либо сейма виѣсто сорваннаго по при-

Bbku tysiąc siedmśetnego trzynastego, mie
siąca Maia czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu
zem—podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego od w. imci pana Hrehorego 
Jozepha Kotowicza—łowczego w. x. Lit., 
starosty Grodzieńskiego, ustanowionym, sta-
noWszy personaliter' imć pan Jan Franciszek 
Olizarowicz; laudum seymiku relaćyinego na 
rzecz w nim niżey wyrażoną ad acta grodu' 
Grodzieńskiego podał, które tak się w so
bie ma: 

My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy 
ziemscy, grodcy, szlachta, obywatele powiatu 
Grodzieńskiego, in virtute uniwersałów ikmci, 
pana naszego miłościwego, post cletermina-
tum diem seymikowania za innotescencyami 
wielmożnych ichmć panów Hrehorego Ko
towicza—łowczego w. x. Lit. у Kazimierza 
Piątkowskiego—podczaszego Grodzieńskiego 
na dzień wtóry Maia tysiąc siedmśetnego 
trzynastego roku in solitum locum seymi
kowania do Grodna zgromadzeni, z kąd po
żądanego po przeciągłym oczekiwaniu spo
dziewamy się solatium, tym bardziey zerwa
nego seymu fatum fecit nos varios tremerė 
casus, kiedy gdzie statuum ordines in prae-

чинѣ назначения чрезмѣрнмхъ податей; 2) послать 
другпхъ пословъ къ гетману в. кн. Литовскаго, 
чтобы онъ повременилъ сборами податей впредь 
до будущаго сеймоваго постановленія. 

sćńtia maiestatis in unum cońgressi, ob
stante simultaneitate, nie mogli perfectum 
finire opus singularitatim nam mimo ordy-
naryiny curs dawnych praw i swobód propo-
nitur podatkowania'nie iesteśmy extra obe-
dientiam filii patri suo ichmć panu naszemu, 
miłościwemu, cokolwiek cum mribus etli-
bertate iest conhexum у żeby tym dÓsta-
tecznėy suećurranms patriae у ostatnia'for
tuna dość caiamitatė publica wycięczona, 
ażeby non sterilem przynosiła eventum chce
my ią'dac iń tributuin non ad privatas, sed 
ad dupplices ex publica mente upadłey oy-
czyzny na zapłatę woysku necessitates, bo 
co kolwiek dotąd extra publićam meritem* 
stimulis subsidiorum commoti wydaliśmy, nie 
wchodziło in compendium rzeczy-pospolitey 
recept, a za tym quae nota, na rzecz zerwany 
seym, expeiisorum bierzemy, tedy przed się 
ninieyszym postanowieniem naszym suppli-
kować maiestatowi ikmci, pana naszego mi
łościwego, ażeby co nam przez zerwanie 
seymu invida internae pacis abstulit siniul-
tas e paterna dementia sua złożeniem sey
mu ordynaryinego lub koronnego reinteg-
rare raczył, dla czego uprosiliśmy e medio 
nostri ikmci, pana naszego miłościwego, 
wielmożnych ichmć panów Hrehorego K o -

1713 г. 

И з ъ книги за 1713 г., листы 398—339. 

7. ІІостановленіе дворянъ Городненскаго иовѣта. 



towicza—łowczego w. x.Lit., starostę, у Pawła 
Stryienskiego—woyskiego Grodzieńskich za 
posłów, którzy o iako nayprędszą determina-
cyąseymu ikmci, pana naszego miłościwego, 
upraszać będą. Expozycya iaśnie wielmożne
go imci pana hetmana w. x. Lit. iest u 
nas summi ponderis у nic słusznieyszego, 
iako omni studio yigilantiae powinna w 
nas ku osobie ikmci wielce miłościwego pa
na manere wdzięczność, ile że, gdy iuż wy-
cięczono nec sufficientem do pociągnienia 
się na zapłatę licznieyszemu woysku uznaw
szy oyczyzny sposobność, in minorem redu-
cit quantitatem, z wżaleniem się, że у te 
suam sortitur mercedem i którey non con-
traveniemus, byle ordinario suo cursu pre
tendowana była; przeto e medio nostri uprosi
liśmy do imci naszego wielce miłościwego 
pana ichmć panów Kazimierza Piątkowskie
go, podczaszego Grodzieńskiego, у Jana Su
chodolskiego, podczaszego Liwskiego, za 
posłów, który ichmć referent, iż osobliwych 
do ikmci, pana naszego miłościwego, wypra
wiliśmy posłów cum supplici libello, iak nay-
prędszego złożenia seymu, ne fiat iuribus 
et libertati z przyszłych bez seymu podat
kowania przykładów detrimentum, upraszać 
oraz będą iaśnie w. imci pana hetmana w. x. 
Lit., naszego wielce miłościwego pana, ażeby 

cierpliwym być raczył et in fidem rzeczy po-
spolitey nagłą praetensyą zapłaty, która nie 
zginie do przyszłego da Bóg seymu authori
tate sua strzymać raczył i że wycięczoney 
oyczyzny zważywszy possibilitatem woyska in 
minorem quantitatem reducit, winne reffe-
rent podziękowanie, ażeby zaś sine consi-
liis nie zostawał powiat, daiemy władzę as-
sensu nostro wielmożnemu imci panu Hre-
horemu Kotowiczowi, łowczemu ww. x. Lit., 
staroście Grodzieńkiemu, ażeby pro exigen-
tia temporis et necessitatis swoiemi obwie
ścił powiatu innotescentiami. Działo się w 
Grodnie ut supra. U tego laudum podpisy 
rąk temi słowy: Jan Zygmunt Wal—staro
sta Framberski, director relacyinego, Hreho-
ry Kotowicz—łowczy w. w. x. Lit., starosta 
Grodzieński, Krzysztoph, Wiktoryan Jun-
dził—sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, 
Zygmunt Buchowiecki pisarz ziemski Gro
dzieński, Floryan Władysław Machwic—łow
czy Grodzieński, Stanisław Antoni Mały-
szczynski—pisarz grodzki Grodzieński, K a 
zimierz Piątkowski—podczaszy Grodzieński 
у innych ichmć podpisy w laudum wyrażo
ne. Które-to laudum za ustnym у oczewi-
stym przez osobę w wierzchu pomienioną 
do akt podaniem iestdoxiag grodzkich Gro
dzieńskich powiatu Grodzieńskiego wpisane. 
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8. ІІостановлеіііе дворявъ Городненскаго повѣта на срѣтенсконъ сейиікѣ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ въ обыкновенноиъ мѣстѣ своихъ засѣ-
даній, постановили: 

1) назначить депутатовъ на Виленскій съѣздъ, 
долженствующей быть предъ открытіемъ трибу
нала и обязать ихъ не допускать никакихъ ново-
введеній, вредныхъ для свободы отечества. 

2) назначить постояннаго депутата въ гетман-
скій судъ, снабдить его реестромъ обидъ, при-
чиненныхъ жителяиъ войсковыми, и потребовать 
удовлетворенія обиженнымъ; 

3) за исправленіе обязанностей назначить де-
путатамъ вознагражденіе; 

4) провозгласить свободными отъ всякаго даль-

Roku tysiąc siedmsetnego czternastego, 
miesiąca Maia trzydziestego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego 
od w. imci pana Hrehorego Jozepha Koto
wicza—łowczego w. x. Lit., starosty Gro
dzieńskiego, ustanowionym, personaliter imć 
pan Alexander Roszkowski, laudum seymi
ku teraznieyszego na rzecz w nim niżey у 
tu wyrażoną ad akta grodu Grodzieńskiego 
podał, które słowo od słowa wpisuiąc tak 
się w sobie ma: 

My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy 
ziemsci, grodzcy, rycerstwo, szlachta, oby
watele powiatu Grodzieńskiego, in locum 
solitum seymikowania ex limitatione z sey
miku przeszłego gromnicznego na wysłu
chanie relacyi ichmościów pp. posłów na-

нѣйшаго отчета адшшистраторовъ чоповаго ше-
ляжнаго 1707, 1708 и 1710 годовъ; 

5) потребовать отчета у сборщпковъ разныхъ 
податей; 

6) ходатайствовать объ облегченіи участи лицъ, 
подвергшихся разнымъ несчастіямъ; 

7) въ виду всеобщей опасности обязать ловча-
го великаго княжества Литовскаго иротмистровъ, 
чтобы они были въ полной готовности, по при-
мѣру другихъ повѣтовъ и воеводствъ; 

8) потребовать отчета у сборщпковъ полтале-
ровой подати; и 

9) ходатайствовать объ облегченіи участи Ви-
герскихъ камедуловъ. 

szych do iaśnie wielmożnego imci pana het
mana w. x. Lit. ordynowanych na dzień 
dwudziesty wtóry Marca zebrani, powysłu-
chaney ichmościów panów relacyi у prze
czytanym reskrypcie będąc genuina infor-
mati relatione onamówioney od ichmościów 
pp. senatorów, tudzież ywoewodztw у po
wiat w. w. x. Lit. у złożoney w Wilnie na 
początku trybunału 'w. x. Lit. radzie, aże
byśmy z szczerą naszą ad bene sentiendum 
pokazali ochotę y applikacyą, na ten pomie-
niony ziazd do Wilna obraliśmy zgodnemi 
głosami e medio nostro ichmciów Kazimie
rza Micutę, podsędka powiatu naszego, у 
Jana Zygmonta Wala, starostę Framborskie-
go, za posłów, obligando ichmościów fide, 
honore et conscientia, ażeby na tey radzie 
probata dexteritate ad salubrium consilio-
rum congeriem swoie złączyli sentimentą. 



Cokolwiek by zaś na teyże radzie exp'erta 
nieraz tam in publicis quam in privatis con-
siliis virtute postrzegli być nocivum prawom 
у swobodom oyczystym, aby na to ullatenus 
nie pozwalaiąc contra puncta iuribus no
stris contraria protestowali się, obstringimus. 

A że częste nasze do iaśnie wielmożnego 
imci pana hetmana w. x. Lit. quaerulatio-
nes na exorbitancye y opressye przez prze-
ehody ichmościów panów woyskowych w po
wiecie naszym poczynione, żadnego dotąd 
satisfactiónis niė odebrały skutku, odebraw
szy w rescripcię od iaśnie wielmożnego imć 
pana hetmana w. x. Lit. wyraźną szczyrey 

..4o uczynienia iniuriatis sprawedliwości ocho
ty sincerisaeyą za słusznemi dowodami na 
sądach swoich hetmańskich w Wilnie zło
żonych , że distantia loci tychże sądów nie 
iednego ukrzywdzonego ob egestątęm na ko
szta prawne od dochodzenia averteret, upro
siliśmy imć pana Michała Wołowicza, skar
bnika Pińskiego, obligando imci, ażeby, po-

Jląnę sobie ab iniuriatis poczynionych szkód, 
^xorbitancyi у cryminałów regestra nie tylko 
pa tvch sądach w Wilnie, ale ypótym przez 
įp]k cały od daty seymikowania tego nasze
go w sądach hetmańskich promowował y j 
aby ukrzywdzonym satisfiat omni et solici-
tudine starał się. 

Wiedząc zaś, że każda funkcya bez kosz
tu у straty obeyść się nie może, abyśmy 
uproszonych z zgromadzenia pomienionych 
ichmców na poselstwo у do dochodzenia 
čzkod przez ichmciów woyskowych poczynio
nych obstricte w funkcyach sobie zleconych 
zaostrzyli, largitatem ichmość panom Kazi
mierzowi Micucie, podsędkowi powiatu na-
.szego у Janowi Zygmóntowi Wahlowi—sta
roście Framborskiemu, posłom na radę Wi
oską po tysiącu złotych na osobę imć ра
да Michała Wołłowicza—skarbnika Pińskie

go, do dochodzenia w sądach hetmańskich 
poczynionych szkód przez ichmościów panów 
woyskowych obranego złotych polskich ty
siąc, imć panu Michałowi Wołowiczowi— 
posłowi do iaśnie wielmożnego imci pana 
hetmana wielkiego w. x. Lit. z seymiku 
przeszłego gromnicznego obranemu, złotych 
pięćset, z remanencyi podatku na woysko 
ikmości Saskie uchwalonego, deklaruiąc ich
mościów pana Jana Grothuza—podstaroście-
go powiatu naszego у Jana Zygmonta Wah
la—starostę Framborskiego, commissarzów, 
od nas do tego podatku saxonskiego obra-
rych, aby po uczynioney calcułacyi przed wy-
sadzonęmi od nas prąetenti т о ф ichmość 
z remanencyi wyżey specifikowaną summę 
de piano wypłacili, ichmościów obliguiemy 
moderno laudo. 

Ichmość panowie Zygmont Bouffał—sę
dzia grodzki Grodzieński у imć pan Karol 
Micuta—administratorowie czoponego у sze
lężnego powiatu naszego, pro anno 1707 
obrani, tenże imć pan Karol Micuta z iego 
mością panem Jakubem Politalskim—ho
rodniczym powiatu naszego, administrato
rowie czopowego szelężnego in anno 1708, 
tenże imć pan Karol Micuta z imcią panem 
Dominikiem Sopocką—poborcowie ratywtó-
rey podatku szesnasto-złotowego na radzie 
walney warszawskiey, in anno 1710 uchwa
lonego, ponieważ expressis funkcyi swoich 
у exaccyi documentis et quietationibus tak 
per decreta sądów skarbowych powiatu na
szego z administracji dwuletniey czopowego 
у szelężnego, iako z poborstwa podatku 
szesnasto-złotowego na trybunale skarbo
wym w. x. Lit. uczynioną, że nic u ichmo
ściów z tey funkcyi у exactii nie zostało, 
probarunt, moderno laudo ichmościów wyżey 
wyrażonych у sukcessorów ichmościów sine 
ulla exceptione liberos pronuntiąmus. 
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Ażeśmy na dzisieyszym zgromadzeniu na
szym słyszeli quaerelam ichmościów pp. 
Karola Micuty у Dominika Sopocka — po
borców powiatu Grodzieńskiego podatku 
szesnasto-złotowego raty wtórey na ichmców 
panów Stanisława Czeszeyka — koniuszego 
powiatu naszego y Jozepha Stankowskiego, 
uproszonych do dochodzenia dziesięciu ty
sięcy złotych ichmościom panom donatariu-
szom od i. w. imci pana hetmana wielkiego 
w. x. Lit. za wymożoną niesłusznie przez 
chorągiew Petyhorską iasnie wielmożnego 
imci pana kasztelana Krakowskiego od nich 
summę, assygnowanych z podatku szesnasto-
złotowego, iż ichmość wyżey wyrażonych 
ichmościów panów poborców raty wtórey 
pociągnąwszy do sądów skarbowych powiatu 
naszego do iuramentu supra ignorantiam 
o tey assygnacyi przywiedli у inszych ich 
mościów panów poborców, iako to: raty pierw-
szey у trzeciey у czwartey, którym ta as-
sygnacya w kalkulacyi pro soluto przyięta 
ma być, nie pociągaiąc do sądów nie wie
dzieć qua ratione, do tych czas tą sprawę 
supresserunt, obstringimus ichmościów pa
nów Stanisława Czeszeyka у Jozepha Stan
kowskiego, aby na przyszłych sądach skar
bowych powiatu naszego z pomienionemi 
iehmośeiami poborcami powiatu naszego raty 
pierwszey, trzeciey у czwartey podatku szes
nasto-złotowego prosequantur, a ieżeliby у 
tey naszey obligacyi ichmość dość uczynić 
nie chcieli, tedy samych że ichmościów za-
pozwać do sądów skarbowych o niedosyć 
uczynienie zieconey sobie od powiatu funk-
cyi imci panu Karolowi Micucie у Domini
kowi Sopockowi zlecamy. 

Imć pan Dobrogost Kazimierz JBoufał z 
imć panem Antonim Sopockiem, poborcowle 
powiatu in anno 1712 na seymiku ante-
еомісіатуш do podatku na ichmościów pa
l iw posłów у inne expensa powiatowe ode

brania obrani, ponieważ na dzisieyszym zgro
madzeniu naszym czynili calculacyą у quity 
z exolucya perceptami produkowali, moderno 
laudo wiecznie sami y successores onych 
acquietantur. A że imci panu Kazimierzowi 
Piątkowskiemu—podczaszemu powiatu na
szego naznaczona, nie zupełnie doszła summa, 
tenentur wyżey pomienieni ichmość panowie, 
poborcowie delate prawdziwą niewybraney 
przez ichmościów summy z powiatu złożyć 
z podpisem rąk swoieh w kancelaryi grodz
kiej7 powiatu naszego, podług którey ichmość 
panowie retentores imci panowi Piątkow
skiemu, podczaszemu powiatu naszego, aby 
nieodwłóczną uczynili exolucya iniungimus, 
ichmościów panów poborców zaś od tey funkcyi 
liberos pronuntiamus. 

Querelantur ichmość panowie obywatele 
powiatu naszego za dobrami swemj suplicem 
wnosząc libellum tak abiuratą onerowanemi, 
iako przez incursie różne у powietrze z de-
solowanemi, mianowicie ichmość panowie 
Benedykt Alexandrowicz—pisarzewicz ziem
ski powiatu naszego, za Dorguniem y Hu-
binką, JakóbChreptowicz—miecznik grodzki 
za dobrami, Hornica nazwanemi, JanBiało-
zor—podstoli Upitski za dobrami nazwanemi 
Kleywy, Jan Snarski, nad któremi słuszną 
maiąc compassyą, obliguiemy ichmościów 
panów commissarzów powiatu naszego, ażeby 
ad postremam calculationem ichmościów 
wyżey wyrażonych na delate у exekucya 
żadną woysku Saskiemu nie podawali, a lu-
bośmy antecedenter ichmościów panów com-
misarzów obligowali, do exolucyi ichmościom 
panom posłom naznaezoney summy post 
calculationem, iednak widząc słuszną po
trzebę pręikiego ichmościów pośpiechn, aby 
te dwa tysiące złotych ex mine ichmościom 
pp. posłom wypłacili, obstrmgiiiis. 

Widząc zaś iawne nie tylko powiatu na
szego, ale у całey oyezyzny exib'um у coraz 

26 
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szkodliwsze malorum consequential ichmo
ściów panów rotmistrzów naszych powiato
wych, generaliter wszystkich, amore boni 
publici obhgamus, aby we wszelkiey byli 
gotowości. Ażebyśmy zaś w tak nieszczęśli
wym czasie nie byli destituti consihis, limi-
tuiąc ten nasz teraznieyszy seymik, daiemy 
moc i obliguiemy w. imci pana łowczego w. 
x. Lit. starostę powiatu naszego, aby in ca-
sum ingruentis necessitatis uniwersałami 
swemi po parafiiach nas convokował. 

Podatek półtalarowy na expensa powia
towe w Dziemitkowie uchwalony, gdzie się 
obrócił, że dotąd do ichmciów panów po
borców raty trzeciey podatku szesnasto-zło
towego nieiesteśmy informati, aby ciż ich

mość panowie poborcowie na przeszłych są
dach skarbowych porządną uczynili calcu-
lacyą, sub confiscatione bonorum irremissi-
bili nakazuiemy. Które to laudum aby in 
omnibus clausulis et punctis in executione 
było mieć chcemy у podpisami rąk naszych 
corroboruiemy. Dat. 12 Marca, 1714 roku. 

Ichmość xięża Kameduli Wigierscy u 
słuszney quaerimonii kilko razem obciążeni 
ciężarami merentur compassionem, aby ich
mość panowie commissarze powiatowi do 
powrotu od wielmożnego imci pana hetmana 
wielkiego w. x. Lit. y resolucyi na list od 
powiatu naszego delaty nie wydali do dobr 
Wygierskich obliguiemy. Dat. ut supra. 

1714 г. 

И з ъ книги за 1714 г., л и с т ы 351—365. 

9. Постановление рорянъ Городненскаго повѣта собранных^ насенмикѣ въ Городнѣ 

Въ этомъ постановленіи дворяне стараются при
вести въ извѣстяость свои податныя и денежная 
дѣла; назначаютъ также 30,000 злотыхъ штрафу 
на жидовъ Городненскаго кагала, которые бы осмѣ-

Roku tysiąc siedmśetnego czternastego, 
miesiąca Junii dnia siódmego. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J o 
zepha Kotowicza—łowczego wielkiego w. 
x. Lit., starosty Grodzieńskiego ustanowio
nym, personaliter stanąwszy imć pan Kon
stanty Gutowski laudum ww.pp. obywate-

лились пользоваться какимъ-то жидовскимъ пра 
вомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ хозака, кото
рое даетъ жпдамъ 30,000 зл. доходу, но въ тоже 
время разоряетъ экономический бытъ повѣта. 

lów powiatu Grodzieńskiego na rzecz w nim 
niżey y tu wyrażoną ad acta grodu Gro
dzieńskiego podał, które od słowa do słowa 
tak się w sobie ma: 

My dygnitarze, urzędnicy ziemscy, grodzcy, 
rycerstwo, szlachta, obywatele powiatu Gro
dzieńskiego, za innotescentiami wielmożnego 
imci pana Hrehorego Jozepha Kotowicza— 
łowczego wielkiego w. x. L i i starosty na
szego Grodzieńskiego, (o wychodzącey aa 
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powiat executiey ludzi auxiliarnych Saskich 
ikmości exactione nie dopłaconey summy 
przez ichmościów panów commissarzów na
szych na regiment i. o. xiecia iegomości Wei-
senfelta przez ichmościów panów postów w 
Warszawie zle skalkulowaney przestrzegaią-
cymi na dzień dwudziesty ósmy Maia w roku 
teraźnieyszym tysiąc siedmsetnym czternastym 
do Grodna zgromadzeni, solita seymikowa-
nia praxi obrawszy za dyrektora moderni 
congressus wielmożn. imci p. Floryana Kazi
mierza Micutę—podsędka powiatu naszego. 

A nayprzód wziąwszy na teraźnieyszym 
congressie in reflexionem, że in omnes 
insufficientiae casus z dymu abiuraty ro
ku tysiąc siedmset dziewięćdziesiątego ex-
cludowawszy sobie ogulnie dobra hyberno-
we ze wszystkich dobr, neminė excepto, po 
tynfów szesnaście postąpiliśmy byli y z tey 
uchwały superaty ieszcze ad dispositionem 
powiatu, spodziewaliśmy się y calkulacyey 
u ichmość panów commissarzów naszych po
wiatowych, to iest u w. imci pana Zygmunta 
Walla—starosty Framborskiego y imci pa
na Jana Grothuza—podstarościego sądowego 
powiatu naszego Grodzieńskiego, requirowa-
liśmy, aby ichmość panowie commisarze z 
asygnowanych do wybierania przez laudum 
seymiku relationis dymów dziesięciu tysięcy 
sta pięćdziesiąt dwu dymów demonstraverunt 
rachunek, z których rachuiąc po tynfów 
szesnaście z każdego wynosić powinna była 
summa sto czterdzieścia sześć tysięcy, czte
ry sta trzydzieści у dwa tynfów. Z tych te
dy ad actum praesentem na summę sto 
dwadzieścia dziewięć tysięcy według calcu-
latiey z commissariatem generalnym uczy-
nioney, ichmość panowie commissarze kwity 
od imci pana Bilenszteyna—commissarza у 
od imci pana Bekiera — regiment kwater
mistrza produkowali, że wypłacili sto dzie
więtnaście tysięcy sześćset siedmdziesiąt sześć 

tynfów у dwa szostaki imci panu Wołowi-
czowi w poselstwie do i. w. imci pana het
mana wielkiego w. x. Lit. obranemu, ad 
rationem postąpionych laudo półtora tysięcy 
złotych, tynfów dwieście trzydzieścia siedm 
ichmść panów pogorzelców ad rationem 
przychodzących według uchwały z tegoż 
podatku szesnasto - tynfowego siedmiuset 
sześciudzisiąt dwuch tynfów у dwu Szosta
ków, tynfów czterdzieści siedm i dwa szo
staki wypłacili, sw7oie postąpione od nas za 
poselskie y commissarskie prace inclusive 
z w. imci panem Macieiem Grabowskim— 
metrykantem koronnym, commissarzem i. 
k. mości tychże woysk saskich według lau
dum dziesięć tysięcy tynfów odebrali, co 
czyni in summa sto trzydzieści ieden tysięcy 
siedmset ośmdziesiąt dwa, na retentach, 
na różnych dobrach specifice pokazali ciż 
ichmość panowie commissarze tynfów czter
naście tysięcy sześćset pięćdziesiąt, z których 
retent dobr różnych ichmość panowie com
missarze quae similiora na dopłacenie summy 
sta dwudziestu dziewięciu tysięcy tynfów na 
regiment dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia 
trzy y szostak ieden, a na imci pana Bli-
vemica — generalnego commissarza woysk 
ikmości za sto czerwonych złotych przy ka-
pitulacyey postąpione, na które ichmość pa
nowie posłowie assecuratyą swą dali, tysiąc 
trzysta trzydzieści trzy tynfów у szostak ie
den, na delate ad exequendum podaią, a 
my to z delatą teraźnieyszym congressem 
connotuiemy, residuum zaś delaty trzy ty
siące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tynfów 
у szostak ieden do dyspozytiey powiatowey 
ichmość panowie commissarze z podpisem 
ręki swey na teraźnieyszym congressie oddali. 
Co wynosi summa sto czterdzieścia sześć ty
sięcy czterysta trzydzieści i dwa tynfów. Do 
tych zaś wybrania retent wszystkich inge-
nere imci pana Jana Wisłoucha za poborcę 
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obieramy, który iegomość cum adminiculo 
exekucyi Saskiey na wszystkich retentorach 
(albo ktokolwiek quocunque titulo by in 
aliqua parte dotkną! się iakich większych 
czy mnieyszych dobr, pożytków albo między 
okolicami w dymie szlacheckich co party
cypował, z gruntu płacić tenentur у exe-
kucya tam się ściągać ma ad fructifican-
tem. Tym zaś wszystkim, którzy quocunque 
titulo zastawą, arendą, czyli per administra-
tionem, albo praetextu successionis interes-
santom ad ususfructus, którzy coacti exe-
kucyą saską zapłacą podatek teraznieyszy, 
albo iuż zapłacili, salvum ius ad haeredes 
dobr zachowuiemy, wybierać ma et instan-
tanee wybieraiąc do imci pana Bekiera— 
reshnens - kwatermistrza za kwitami W Y -
płacać będzie. Z remanencyey zaś trzech ty
sięcy dziewięciuset dziewięciudziesiąt trzech 
tynfów у szostaka do dyspozytiey powiatowey 
ma imć pan poborca, apprime wybrawszy 
dwa'tysiące dziewięć tynfów, wielmożnemu 
imci panu Grabowskiemu — metrykantowi 
koronnemu, oekonomowi Grodzieńskiemu, 
na accomodatią i. o. xiecia iego mości Wey-
senfeltowi ex ratione utrzymania komendy 
regimentu w powiecie naszym locowanego 
у aby inne przechodząc regimenta modes-
tius obchodziły się od całego powiatu ofia
rowaną zaciągnione, na którą summę imć 
pan Micuta—podsędek у dyrektor teraźniey-
szego congressu, oblig z woli naszey imie
niem całego powiatu imci panu Grabow
skiemu—oekonomowi Grodzieńskiemu dany 
podpisał, wypłacić у oblig nas ewinkować 
ma a de residuitate in quantum possibilitas 
wybrania pozwoli, imci pana Wołowicza у 
ichmościów panów pogorzelców według laud 
przeszłych zakwitami uspakaiaćbędzie, te
muż imci panu poborcy ex ratione reni-
tencyey tych dobr, które na delate wycho
dzą po kopie od każdego tynfa pozwalamy. 

In quantum by zaś imć pan poborca ob 
ałkmos casus tey delaty summy wybrać, a 
imci panu Grabowskiemu—oekonomowi Gro
dzieńskiemu dwuch tysięcy dziewięciu tyn
fów wypłacić nie mógł, tedy evincendo oblig 
nasz ręką imci pana dyrektora naszego pod
pisany przy naypierwszym podatkowaniu 
summę tę adiungere у wypłacić imci panu 
oekonomowi Grodzieńskiemu naznaczamy у 
submituiemy się. Ponieważ za dobra Za
błudowskie ex ratione odeszłych poabiura-
cie anni 1690 w różne possesye kluczów у 
partykularzów za podaną delatą od ichmościów 
panów commisarzów do ogulney abiuraty Za-
błudowskiey imć pan Stryieński — woyski 
Grodzieński, dzierżawca ad praesens Zabłu
dowa, na swoich wieczystych dobrach pas
sus exekucya Saxoriska et ut asserit de proprio 
za Zabłudów tey contributiey siedm tysięcy 
tynfów podług kwitów wypłacił, a ieszcze 
klucz Sobolewski za dymów dwieście według 
repartycyey dworney dymów Zabłudowskich 
ieszcze w roku tysiąc siedmset siódmym do 
akt grodu Grodzieńskiego podaney summy 
trzy tysiące dwieście tynfówT nie zapłacił, 
(które iuż w wyż wyrażoną delate includun-
tur), którego klucza Sobolewskiego że i. w. 
pani woiewodzina Podlaska iest dzierżącą, 
tenże imć pan woyski demonstrat, tedy do 
dzierżących y frukty pilnuiących z klucza 
Sobolewskiego podać ma delate, za którą 
dzierżawę Sobolewska Sobolewskiego dobra 
imci pana woyskiego ullatenus respondere 
nie powinny, chyba cała Zabłudowszczyzna 
cum omnibus suis attinentiis, które wogulną 
abiuratę wchodzą in casum niewybrania przez 
exekucya ob solam impossibilitatem. 

A że trybunał główny w. x. Lit. у ledwo nie 
wszystkie woiewodstwa у powiaty posłów do 
maiestatu ikmości wysłali, ingemiscendo su
per inpracticatum exactiey gravamen przez 
ichmciów prowadzone woyska in liberam 
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gentem, dla czego publicis calamitatibus 
zdezelowana oyczyzna ad ultimam przy
chodzi pernitiem, tedy у my sub eodem 
gementes pondere in similibus desideriis 
potrzebną legacyą uznawszy, za posłów do 
maiestatu ikmości, także do i. o. xiecia 
imci prymasa korony polskiey у w. x. Lit. 
w. imci pana Kazimierza Floryana Micutę— 
podsędka powiatu naszego i imci pana Zyg
munta Walla—starostę Framborskiego obra
liśmy, dawszy ichmościóm osobliwe instrukcye, 
oraz cavendo, aby ichmość eodem sumptu, 
który z woli całego powiatu na drogę Wi
leńską odprawioną od ichmościów' panów 
commissarzów odebrali у tę drogę expedy-
ować chcieli. Ponieważ imć pan Dobrogost 
Boufał—sędzia grodzki Grodzieński, poborca 
od nas do poselszczyzny w roku 1712 obra
ny o niewypłacenie naznaczoney od powiatu 
largitiey przez ichmościów panów posłów 
vexabatur, tedy na kim tenże imć pan 
Boufał, iako poborca, podał delate, aby re-
tentores ze wszystkich dobr cum duplici 
pensione wypłacali, praesenti laudo impo-
nimus. Niemałą uznawszy trudność wsey-
mikowaniu dla zatrzymanego laudum prae
senti congressu in perpetuum stanowieni}7, 
aby każdy imć pan dyrektor, teraz y na 
potym będący, zaraz po seymiku lauda do 
kancelaryey grodzkiej- oddawał, a kancela-
rya ma u siebie zawsze lauda trzymać, każ
demu potrzebuiąeemu extraktu nie derogu-
iąc у przeszłego seymiku laudum, które 
na teraźnieyszym congressie praesentowane 
były, aby simili modo w kancelaryey grod-
skiey haereat, też kancelaryą grodzką obtes-
tanmr. Ponieważ to patuit, iż dobra Sza-
dziuny, Morkiny przez i. w. imci pana Sa
piehę—woiewodę Wileńskiego dymów ośm-
dziesiąt w inszym grodzie są zaprzysiężone, 
a tu do taryfy przeniesone do hyberni na
leżące, tedy według produkowanych przez 

imci pana Boryczewskigo—dzierżawcy tych 
dobr, wypłacania hyberny do woiewodztwa 
Trockiego kwitów z dymów piętnastu dwieście 
czterdzieście tynfów wytrącamy od podatku 
teraznieyszego, residuum zaś, co ichmość pa
nowie commisarze na delacie podali, dobra 
Leypuny iako są iunctim zaprzysiężone 
(extra bona Szadziun y Morkin) zapłacić te
nebuntur, imci panu Boryczewskiemu zaś 
do pokazania dekretu trybunału skarbowego 
w. x. Lit. у taryfy woiewodztwa Trockiego 
abiuraty 1690 anni, tudzież kwitów dawniey-
szych dla dalszey informacyey powiatowi o 
tych dobrach salvę zachowuiemy. 

Patuit evidenter całemu powiatowi, że ka
nały żydowskie w powiecie naszym Grodzień
skim będące wymyślonym sposobem nową 
iakąś contributią sobie postanowiły tilulo dio-
saka, za którą kontraktami swemi karczmy w 
dobrach ziemskich у królewskich puszczaią 
żydom, у wynosi ta importancya chozaki 
intraty roczney kanałowi na trzydzieście ty
sięcy złotych, a to się dzieie cum summo 
detrimento tak podatku czopowego szelężne
go, iako też y intrat szlacheckich z arendy, 
ponieważ gdy ieden żyd zakupi u kahału 
na karczmie chazak, drugi nastąpić nie 
może do arendy nie zapłaciwszy oney pierw
szemu lub kanałowi, a tak karczmy pust
kami stoiąy ichmość panowie possesores suche 
czopowe szelężne płacić у w arendach detri
ment mieć muszą, przeto że private ausu żydzi, 
nie maiąc na to żadnych praw у constitu-
cyey, ustanowili sobie takowy podatek, tedy 
stosuiąc się do innych woiewodztw у powia
tów, mianowicie Brzeskiego у Mińskiego, 
które około tego uczyniwszy porządek, lau-
dis publicis abrogowali tę chazakę. I my 
laudo praesenti similiter tę chazakę pomie-
nioną in perpetuum abroguiemy у kassu-
iemy, у ieśli kto z ichmościów panów oby-
watelów u którego-kolwriek sadu dowiedli© 
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żydom, że tę chazak przed tym kontrakto
wali, lub in posterum kontraktować będą, 
paenas trzydzieście tysięcy złotych na kabaty 
temu postanowieniu naszemu przeciwne za
kładamy, dokładaiąc у to, że kto-kolwiek 
z ichmość panów obywatelów dowodzić bę
dzie żydom kontraktowania chazaki, bez 
żadnych dowodów kancelarye powiatu na
szego processum iuris expedyowac będą, 
tey zaś winy założoney połowica dacassam 
powiatu, trzecia część sądowi, czwarta część 
delatorowi. A że na różnych ichmościach 
powyż wyrażoney remanentiey pokazało się 
decessów tysiąc trzysta trzydzieście ośm, te
dy doexakcyey imci pana poborcy na exe-
cutią imci panu oekonomowi у ichmość pa
nom gorzelcom zostaie dwa tysiące sześćset 
piędziesiąt pięć, z którey summy po wypła
ceniu imci panu oekonomowi długu у ich
mość pp. pogorzelcom, reszta imci panu po
borcy przy kopiikowey consolatiey ma ce-
dere, a imci pana Oczkowskiego supplikę, że 
się teraz pomieścić nie mogło w tym podatku, 
do przyszłego podatkowania odkładamy. 

Zesłani ichmość panowie commissarze 
od i. w. imci pana hetmana wielkiego w. 
x. Lit. do zwerefikowania krzywd, poczy
nionych przez przechody woyska w. x. 
Lit., to iest, imć pan Władysław Tomasze-
wicz—regent kancelaryey woyskowey i imć 
pan Dominik Szczygielski towarzystwa Pe-
tyhorskie aby pracy swey nie zostali steri-
les, którym z przyszłego podatku naypierw-
szego iakowy occuret złotych tysiąc dekla
rujemy. Do których to ichmci werefikacyey 
e medio nostri ichmościów panów Benedykta 
Alexandrowicza—pisarzewicza ziemskiego у 
Kazimierza Pancewicza — krayczego Gro
dzieńskiego uprosiliśmy do wspólney z ich-
mościami рапу «штітаггаті woyskowemi 
prace, którzy ichmość przez innotescentie 
obwieścić maią ichmość panów obywatelów 

do tempore. Imci panu Wołowiczowi, po
nieważ podług pierwszego laudum dla nie
dostarczenia z teraznieyszego podatku od 
ichmościów commisarzów in toto non satis-
factum, tedy pokazana residuitas podług 
calculatii ichmościów panów commissarzów 
także z przyszłego następuiącego ехоѵі ma. 

Ichmość panowie commisarze powiatu na
szego mieli sobie incommissis laudo prae-
tenti to circumscriptum, ażeby in suple-
mentum dymów inpossibilis exactionis znay-
duiących się z dobr nowych kultur, w któ
rych ex moderamine seymiku przeszłego re-
lacyinego naznaczono było dymów sto trzy-
dzieścia cztery у pół po tynfów szesnastu 
podatku teraznieyszego wybrali, że tedy te 
nowe kultury są w dobrach ikmości oeko-
nomicznych, medietas onych, to iest, dymów 
sześćdziesiąt siedm cessit in partem dymów 
woekonomiey upadłych, z drugiey zaś po
łowy, to iest dymów sześćdziesiąt siedmiu 
у pół po tynfów 16, co czyni tynfów tysiąc 
ośmdziesiąt odebrali. Którą summę tak wy
dali za dobra zdezolowane, to iest za dob
ra oyców iezuitów Grodzieńskich tynfów 
ośmset dwadzieścia, za dobra panien ber
nardynek Grodzieńskich tynfów dwieście, 
za dobra panien Brygidek tynfów sześćdzie
siąt y taką z tego podatku kalkulacyą na 
seymiku teraznieyszym nam uczynili. Za-
czym pomienionych wielmożnych ichmość 
panów Jana Zygmunta Walla, starostę Pram-
borskiego, у Jana Grothuza—podstarościego 
sądowego, commissarzów powiatu naszego, z 
zupełney ichmościów funkcyey cum succes-
soribus generaliter kwituiemy, laudo prae-
senti to cavendo, że gdzieby się pokazały 
kwity exolutionis na podaną Saxonom de
late te przyiąć pro persoluto panowie exe-
cutores Saxonscy powinni. Imci panu regi
mens - kwatermistrzowi Bekierowi in vim 
gratitudinis od summy reszty na delate te-
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raz onemu podaney od tynfa każdego po 
kopieyce naznaczamy, który in casum in-
sufficientiae dobr podanych na delate u 
dzierżących possesorów extendere ma sum
mę. Pisań w Grodnie, die 4 Junii, 1714 
anni. 

litego laudum podpisy rąk ichmość pa
nów urzędników ziemskich grodzkich у 
ichmość panów obywatelów powiatu Gro

dzieńskiego temi słowy: Kazimerz Floryan 
z Wahanowa Micuta—podsędek у dyrektor 
seymiku Grodzieńskiego; inne zaś wszyst
kie podpisy w samym oryginale pomienio
nego laudum opisane у wyrażone są. Któ
re to laudum, za ustnym yoczewistym przez 
wierzchu pomienioną osobę do akt poda
niem, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
wpisane. 

1Л5 r. 

Изть книги за г., лшетъ 41. 

10. Протестъ дворянъ Городненскаго повѣта прѳтнвъ засѣданіі сейиика. 

Дворяне Городненскаго повѣта протестуютъ 
противъ Лазова и другихъ дворянъ, которые послѣ 

Roku tysiąc siedmsetnego piętnastego, 
miesiąca Februarii piątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości gro
dzkim Grodzieńskim przede mną Janem 
Jerzym Grothuzem podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego od wielmożnego imci 
pana Hrehorego Józefa Kotowicza—łowcze
go wielkiego w. x. Lit. starosty Grodzień
skiego żałowali y solenniter się protesto
wali ichmość pp. obywatele, iako to: ichmość 
panowie Antoni Sierkuciewski, Adam Gon-
kowski, Bazyli Kozłowicki, Kazimierz Sier
kuciewski, Jan Starzyński, Jakub Eysmąt, 
Paweł Sierkuciewski, Miniuczyc, Józef Hor
baczewski, Stanisław Sierkuciewski, Andrzey 
Cidzik, Hrehory Dawidowicz, Kazimierz 
Starzyński, Franciszek Cidzik, Józef Dawi
dowicz, Jan Starzyński, Adam Cypsa, Jan 
Glindzicz, Jan Eysmąt, Jerzy Petelczyc, 

сорванія громничнаго сеймика осмѣлились про
должать его и составлять свои постановления. 

Floryan Swirski, Kazimierz Statkiewicz, Ba
zyli Obuchowski, Krzysztoph Glindzicz, Jan 
Stanisław Chlistowski, Józeph Kaamierz 
Ponikwicki, Józeph Kazimierz SiemMewicz, 
Jerzy Soroka, Józeph Dawidowicz, Wawrzy
niec Horbaczewski, Stephan Eysmąt, The
odor Alexandrowicz, Józeph Jurowski, Jan 
Antoni Kraśnicki, Jerzy Obuchowski, Hre
hory Kulbacki, Andrzey Kulbacki, JanZa-
polski, Woyciech Trokin Snarski, Michał Sie-
zieniewski, Woyciech Eysmąt, Michał Grzy
bowski, Paweł Strzałkowski, Jan Kulbacki, 
Piotr Obuchowski, Jakub Obuchowski, Ale
xander Radziwonowski, Jerzy Dawidowicz, 
Dominik Chlistowski, Jan Sierkuciewski, Sy-
mon Strupiński, Stanisław JazowicM, Stani
sław Adamowicz,Marcin Miniuczyc, Matheusz 
Warzyniec Oleski, Theophu Sierkuciewski, 
Piotr Zapolski, Jerzy SieMeniewski, Adam 
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Niepoykoyczycki, imieniem swoim у całego 
zgromadzenia na seymik Gromniczny przyby
łych w roku teraźnieyszym tysiącznym siedm-
setnym piętnastym, przeciwko iegomości p. 
Samuelowi Łazowemu, staroście Dorbouskie-
mu у przeciwko ichmościom panom dygni
tarzom у innym iehmościom tegoż powiatu 
Grodzieńskiego, iako wspólney radzie у na
mowie będących, w ten sposób, iż co obża-
łowany imć Łazowy będąc pod ten czas na 
dyrectią in primo termino obranym, po zer
waniu seymiku na dniu czwartym Februa
rii roku wyż pisanego y nazaiutrz dnia pią

tego tegoż roku у miesiąca, mimo prawo 
pospolite у constytucye seymowe, tłumiąc 
wolnego narodu wolne głosy, tamuiąc y ruy-
nuiąc prawo у wolność szlachecką, śmiał у 
ważył się zasięść у mimo wolne głosy zin-
nemi ichmościami według upodobania swe-, 
go obrady czynić, zaczym pomienieni ich
mość panowie protestanci przeciwko tako
wemu actowi niesłusznemu, chcąc z obża-
łowanemi ichmościami iure agere dali tę 
solenną swoią manifestatią do xiąg grodz
kich Grodzieńskich zapisać, co jest zapi
sano. 

1715 r. 

И з ъ книги за M I S г., л и с т ы 39—40. 

11. Постановленіе дворянъ Городненскаго повѣта на релаційномъ сеймикѣ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
Городнѣ на релащйный сеймикъ, по выслушаніп 
пдслокв, возвративигахся отъ короля, постановили: 

1) назначить подать на содержаніе союзнаго 
> Саксонскаго войска въ размѣрѣ 50,709 тынфовъ; 

2) для этой цѣли привести въ извѣетность та-
рифъ податныхъ дымовъ; назначить сборщпковъ 
податей и выдать имъ вознаграждение; 

Roku tysiąc siedmsetnego piętnastego, 
miėsiąca Februarii dnia czwartego. 

Na Urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem — podstarościm sądowym 
p-tu Grodzieńskiego od wielmożnego imci 
pana Hrehoreg© ióeeik Kotowicza — łow
czego w. x. L i t , starosty Grodzieńskiego 
ustanowionym, stanowszy personaliter imć 
pan Maciey braneiszek Zaniewski — regent 

3) ксендзамъ бернардинамъ выдать 300 злот 

на починку скамей, часто повреждаемыхъ въ ихъ 

зданіи во время сеймика въ засѣданіи; 

4) ходатайствовать о канонизаціи Костки и для 

этого выдать ксендзамъ съ дыму по шестаку; 

5) выдать вспоществованіе погорѣльцамъ. 

ziemski у skarbowy powiatu Grodzieńskiego, 
te laudum seymiku gromnicznego ad acta 
podał, które wpisuiąc de verbo ad verbum 
sequitur tenor talis: 

My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy 
ziemscy, grodzcy, rycerstwo, szlachta, oby
watele powiatu Grodzieńskiego, iuż za po
wtórnym uniwersałem iego królewskiey mci, 
pana naszego miłościwego, Augusta wtóre
go, nam panującego z powrotem,, oraz a 
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maiestate ichmościów panów posłów naszych, 
to iest: ww. ichmościów panów Kazimierza 
Floryana Micuty—podsędka Grodzieńskiego 
у Zygmunta Wala—starosty Framborskiego, 
także motivis pierwszego uniwersału iego 
królewskiey mości, pana naszego miłości
wego, o podatek liczney summy, na woysko 
tegoż pańskiego maiestatu auxiliarne Sa
xonskie solituiącego, in antecessum od nas 
wyprawionych na dzień dwudziesty wtóry 
Januarii, w roku teraznieyszym 1715, in 
locum solitum seymikowania do Grodna 
zgromadzeni, iuż kiedy fatiscentis w wol
nych swobodach swoich oyczyzny naszey li-
bram publici favoris dolore zamieszanego 
czasu widziemybydź inclinatam, quod per-
didimus, optamus, na przeszłe tylko ima
gine se versantes pospolitego dobra com-
moda, zda się nam nieomylnie svavius też 
matkę naszą e magno tollere acervo, niżeli 
strzeż Boże grandiore fluctuum affligere 
momento. Gdy tedy ex causa przełożonych, 
a maiestate przez ichmościów panów na
szych osobliwemi reskryptami conjunctur у 
podatkowania potrzeb, principis arbitrium 
nunc nobis stetit pro lege, przyniesioną 
arbitriis nostris determinowaną summę, gdy 
cała rzecz-pospolita nasza wypłacać będzie, 
у my submittuiemy się. Chcąc zaś przyiść 
iako do naylepszego w powiecie naszym po
rządku, ażeby determinowaną summę na 
woysko iego królewskiey mości Saxonskie 
pięćdziesiąt pięć tysiąc siedmdziesiąt dzie
więć tynfów у pół iak naysposobniey bez 
krzywdy każdego z nas, w tym powiecie 
dobra swoie maiących, wzięliśmy przed się 
inpublicumpraes entibus omnibus nobis zkon-
frontować у zweryficować taryfę dymów ab-
curatiy roku 1690, w którey to taryfie 
nayduie się dymów wszystkich ogólnie wy
rachowanych dziewięć tysięcy dziewięćset 
czternaście % % dico №9914 V« 'A , a l e 

w teyże taryfie nayduią się errory, iednych że 
dymów po dwa razy wpisanych у niektó
rych po dwa razy zaprzysiężonych, iako to, 
abiuraty na on czas imć pana Teophila Pla-
tera—woyskiego Jnflantskiego, Simmerskie-
go y Melelskiego starosty, z maiętności Wiey-
siey dymów dziewięćdziesiąt, dico №90, w 
parafii Odelskiey imć pan Deynarowicz z 
Usnarza dym ieden, dico № 1, w parafii 
Krynskiey pani Barbara Łabowska dym ie
den, dico № 1, w parafii Krynskiey p. Wy-
ktory Orzechowicz dym ieden, dico № 1, w 
parafii Punskiey pan Alexander Wołk dym 
ieden, dico № 1, imci pana Brzostowkiego 
z Lososny dymów cztery, dico № 4, imci pa
na Kazimierza Steckiewicza, w parafii Kwa-
sowskiey raz, drugi w Eisimątowskiey wpi
sany dym 1, dico № 1, imci pana Andrzeia 
Poczobuta w parafii Odelskiey raz, drugi 
raz w Brzostowskiey wpisany dym 1, dece-
dit № 1, których dymów uczyni wdecessie 
sto spełna, zostanie tedy dymów wszystkich 
dziewięć tysięcy ośmset czternaście *А *A, 
dico № 9814V2 */*, z których to dymów № 
9814V2 ЧІ. eliminowawszy dymów hiberno-
wych siedmset sześćdziesiąt у ieden, dico 
761, zostanie dymów do podatku terazniey
szego dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy, dico 
9053, z których to dymów tak na zapłace
nie determinowaney summy na woysko iego 
królewskiey mości Saxonskie, iako y na in
sze expensa, które się mieli by ratą z każ
dego dymu po tynfów siedmiu y po Szo
staku bitym postanawiamy, z którey to sum
my wybrawszy z dymów sobie taryfą poda
nych naznaczoną summę, a naprzód na wy
płacenie woysku iego królewskiey nioąpi Sa-
xonskiemu tynfów pięćdziesiąt pięć tysięcy 
siedmdziesiąt dziewięć tynfów, na wypłace
nie długu, za konia wziętego na potrzebę 
imci panu Grabowskiemu—ekonomowi Gro
dzieńskiemu tynfów tysiąc dwieście dziesięć,. 

27 



dice- tynfów №1210, ichmościom panom po
słom, których probata activitas et non sine 
potiori dispendio fatiga meretur u nas 
wdzięczność, y zapisuiąc się perenni memo
riae cordibus teraz in recompensam strat 
ichmciów naznaczamy у postanawiamy sum
mę sześć tysięcy tynfów. 

Ichmościom xx. Bernardynom, nie tylko 
dla wyrozumienia ścisłego czasu yskurczo-
ney abundique eleemosyny, lecz nie mniey 
w nagrodę połamanych częstokroć stołów, 
stołków w refektarzu pod zgromadzenie ich 
mościów braci wszystkich powiatu naszego 
pro consiliis naznaczamy tynfów trzysta. 

Ażebyśmy zaś ieden drugiemu w każdym 
upadku zbraterskiey miłości suffragari nie 
zaniedbali, ad postulatą, każdego z ichmoś
ciów niektórych z dopuszczenia Boskiego 
przez ogień, niektórych publica calamitate 
zdesolowanych naznaczamy, to iest: imci 
panu Maleiewskiemu znaczną ruinę, przez 
pogorzenie niosącemu, tynfów sześćdziesiąt, 
imci panu Pancewiczowi tynfów ośmdziesiąt, 
imci panu Macieiowi Eysmątowi tynfów trzy-
dzieście, imci panu Antoniemu Sopockowi 
z imci panem Złotym tynfów sześćdziesiąt, 
imci panu Oczkowskiemu tynfów sto, imci 
panu Branickiemu tynfów trzydzieście, imci 
panu Jerzemu Zapolskiemu tynfów siedm 
у szostak bity; ww. pp. Bernardynom Gro
dzieńskich tynfów pięćdziesiąt, imci panu 
Kazimierzowi Zukowi Eysmątowi tynfów 
siedm у szostak bity, imci panu Wiktoremu 
Eysimątowi z parafii Eysimątowskiey tyn
fów siedm у szostak bity, imci panu Ste-
phanowi Ponikiwickiemu tynfów siedm у 
szostak* bity, imci panu Boguszewskiemu 
tynfów czternaście у S z o s t a k ó w dwa. 

A lubo ad vota nostra dotąd non succes-
sit eventus quaerulacyi naszey na przyście 
woyska w. x. Lit. przecież, gdy motivis nas 
wszystkich zesłani byli imć panowie Toma-

szewiczySczygielski, commissarze do zwery
fikowania szkód przez woysko poczynionych, 
od iaśnie wielmożnego imci pana hetmana 
wielkiego w. x. Lit. swoiey dość czynili com-
parentes in locum assignatum functiey, nim 
dostatecznieysze, cum. feliciori tempore doy-
dzie ichmościów ukontentowanie, teraz tyn
fów dwieście z wyszczuplonego niedostatku 
conferuiemy osobliwie zaś gdy illis, qui pro-
meruerunt iustum est, et eis qui indigent, 
subvenire pium non causa indigentiae, lecz 
bardziey ex zelo amoris pietatisque. 

Erga patronum tak korony polskiey iako 
у w. x. Lit. błogosławionego Stanisława 
Kostki, e visceribus oyczyzny naszey nost-
risque simul progenitum, którego canoni-
zacya (gloriemur inde) . . . . * ) clare quies 
turbines oyczyzny swoiemi przed Bogiem 
uciszył zasługami, felicem nobis ut poscat 
quietem na te szczęśliwą spezę, bez którey 
się sacratissima societas obeyść nie może, 
in subsidium temuż przewielebnemu zako
nowi z dymu każdego wyżey wyrażonego 
po szostaku bitym publico assensu pozwa
lamy у postanawiamy, a oraz, ażeby tego 
postanowienia naszego iasna była clucidacya, 
praesentibus clariguiemy. 

I ż z dymów 9053 t y c h wszystkich expens 
iest summa wystarczaiąca 66,260 tynfy у 
S z o s t a k ó w dwa, zostaie tedy ad complemen-
tum summy z każdego dymu rachuiąc po 
tynfów siedmiu у szostaku bitym do dyspo
zycyi powiatu restuiącey summy tynfów sto 
dwadzieścia ośm, a zosobna na upadłe dymy 
naznaczaią się nowe kultury, gdzie nayduie 
się dymów sto trzydzieście cztery, z których 
ichmość panowie commisarze, do tego po
datku naznaczeni, tynfów dziewięćset dzie
więć у szostak bity exigere tenebuntur, z 
których ponieważ w przeszłym roku dekla-

*) Въ подлиннпкѣ нропусвъ. 
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racyey powiatowey ichmościom xx. iezuitom 
C o l l e g i u m Grodzieńskiego non satisfactum 
na dopłacenia podatku Saxonskiego, który 
dotąd repetitur, a zostaie winną ieszcze od 
ichmościów tynfów 469, tedy na tę summę 
ichmość panowie commisarze do podatku 
teraznieyszego naznaczeni z percepty nowych 
kultur tynfów № 199 wypłacić maią ich
mościom xx. iezuitom, a residuum tynfów 
№ 270 sami zapłacą. Do którego podatku 
za commissarzów ichmość panów Antoniego 
у Jana Micutów naznaczamy, pozwoliwszy 
ichmciom na osobę od tynfa każdego po gro
szu iednym, a na obudwuch po groszy dwa. 

Dotąd od roku 1711 interes wielmożne
go imci pana Alexandra Józefa Unichow-
skiego — sędziego ziemskiego woiewodztwa 
Mińskiego suum non sortitus effectum, wzglę
dem zabranego zboża w szpichlerzu nad 
Niemnem zsypanego, a przez Moskwę, 
iako deducitur za powiat nasz względem 
nie prędko dostarczonych prowiantów zabra
nego; ponieważ praeterito laudo in anno 
1711, ichmościom panom Józefowi Dubraw-
skiemu — stolnikowi Rzeczyckiemu, у Sa
muelowi Szreyterowi—skarbnikowi w. x. Lit., 
iako commissarzom, ażeby tak imci panu 
sędziemu Mińskiemu, iako też у wszystkim 
ichmościom iniuratis, iako to imci panu 
Wallowi — pułkownikowi iego królewskiey 
mości, imci panu Karolowi Micucie y imci 
panu TJsowiczowi zresztuiących dymów tego 
podatku restituatur; tedy ponieważ na te
raznieyszym terminie imć pan Szreyter de-
ducere conatur, iż resztuiące dymy nie wy
starczą praetensiom ichmościów iniuriato-
rum, tedy na przyszłym da Bóg seymiku 
ichmość panowie commissarze calculum de-
ponant postanawiamy propter lumen nie-
dobrannych z dymów prowiantów. 

Dotknęła nas niemniey doniesiona wiel
możnego imci pana łowczego w. x. Lit. sta
rosty naszego afflikcya, którego złością 
ludzką, a co większa umyślną pożogi wiel-

I kiey, a cale ze wszystkim budowaniem dwor
nym y gumiennym zbożem y splędorami 
dotknął upadek, compatitur inde, że na ten 
czas postulatis iegomości pana naszego i. 
w. imci pana subuenire, nie możemy, ale 
ad feliciora tempora bierzemy sobie przysługi 
naszey reflexia. Działo się w Grodnie, anno 
die ut supra. 

U tego laudum relacyjnego seymiku pod
pisy rąk wielmożnych ichmościów panów 
urzędników ziemskich powiatu Grodzień
skiego, ichmościów panów szlachty przy 
zgromadzeniu na ten czas będących tymi 
słowy: Zygmunt Alexy Buchowiecki—pisarz 
ziemski powiatu Grodzieńskiego, direktor 
seymiku relacyinego, Krzystoph Wiktoryan 
Jundził—sędzia ziemski powiatu Grodzień
skiego mpr., Kazimierz Floryan Micuta— 
podsędek powiatu Grodzieńskiego mpr., Sta
nisław Antoni Malyszczyński—pisarz grodzki 
powiatu Grodzieńskiego mpr., Alexander 
Józef TJnichowski—sędzia ziemski woiewod-
stwa Mińskiego mpr., Zygmunt Wall—sta
rosta Franiborski mpr., Wilhelm Wall— 
pułkownik iego królewskiey mości mpr., Ka
zimierz Eysmont — czesznik powiatu Gro
dzieńskiego, MacieyiEysmąt mpr., Heronim 
Kraśnicki mpr., Antoni Micuta mpr., Kazi
mierz Siemaszko mpr., Heronim Złoty—pod-
stoli Brześcki, Antoni Sopoćko mpr. Które 
to laudum, za potrzebowaniem w wierzchu 
mianowanego imci pana Macieia Franciszka 
Zaniewskiego—regenta ziemskiego powiatu 
Grodzieńskiego, iest do xiąg grodzkich po
wiatu Grodzieńskiego przyięte у wpisane. 
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1715 г. 

И з ъ к н и г а за 1915 г., л и с т ы 667—668. 

12. Постановленіе дворянъ Городненскаго повѣта на счетъ сбора провіанта для 
союзнаго войска. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣ-
даній, постановили: собрать со всѣхъ имѣній 
1000 бочекъ муки для продовольствія союзныхъ 
россійскихъ войскъ; для собиранія этой подати 
назначить коммиссаровъ, которые и должны выда-

Roku tysiąc siedmśetnego piętnastego, 
miesiąca Septembra dziesiątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem — podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imci pana Hrehorego Józefa Kotowicza— 
łowczego w. x. Lit., starosty Grodzieńskie
go ustanowionym, stanowszy personaliter 
pan Andrzey Oborski—sługa wielmożnego 
imci pana Grothuza—podstarościego powia
tu Grodzieńskiego, dyrektora pro tunc sey
miku, laudum na rzecz w nim y tu niżey 
wyrażoną od acta xiąg grodu Grodzieńskie
go podał, w te słowa pisane: 

My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy 
ziemscy grodzcy, rycerstwo, szlachta, oby
watele powiatu Grodzieńskiego, za uniwer
sałem wielmożnego imci pana Krzysztopha 
Jundziła — sędziego ziemskiego Grodzień
skiego, na dzień szósty Septembra do Gro
dna zdromadzeni, ob necessitatem expostu-
lacyi imci pana ober-commissarza woysk 
auxyliarnych nayiaśnieyszego Cara iego mości 
commendę iasnie oświeconego xiążęcia imci 

вать означенную муку по требованію русскаго 
оберъ-коммиссара; излишекъ оказавшійся отъ рас-
ходовъ оставить въ распоряженіи повѣта; изъ этой 
же подати выдать вспомоществование разнымъ 
ксендзамъ. 

Repnina w powiat nasz wchodzących, aże
byśmy obmyślili alimentacyą na te woysko, 
iakoż po wszelkich remonstracyach y consy-
deracyach, quo intuitu te woyska inlimiti-
bus prowincyi naszey subsistunt, nie z żad
ney obligacyi, od którey nietylko nas pater-
nus amor nayiaśnieyszego króla imci, pa
na naszego miłościwego, usilnym staraniem 
evinculat, ale też consyderacyą tractatus z 
Portą Ottomanską uwalnia dla affektu są-
siedzkiey przyiaźni, umówiliśmy na woysko 
następuiące auxyliarne y na insze powiatu 
naszego expensa tysiąc beczek mąki, a te
go prowiantu exakcya ma być wybierana z 
dobr duchownych, senatorskich, ziemskich, 
ekonomicznych, dożywotnich ziemskich, sta
rostw et cuiusvis tituli,- sub quo w powie
cie naszym mogą się naydować ad tenorem 
taryfy anni 1690, w którey remonstratur 
powiatu naszego quantitas dymów dziewięć 
tysięcy ośmset dwadzieścia, żeby zaś quam 
meliori modo ten prowiant był wybierany, 
uprosiliśmy za commissarzów imci pana K a 
rola Micutę—czesznika Grodzieńskiego y imci 
pana Wińskiego—strażnika Wołkowyskiego, 
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których ichmościów obstringimus affeetupu-
blici boni, ażeby dla doskonalszey informa-
cyi powiatu całego wydali uniwersały swoie, 
commovendo de importantia iak naypręd-
szey tego prowiantu. Zważaiąc zaś quanti
tatem summy у obmyślony prowiant, żewię-
cey z dymu nie prżydzie, iako tylko z dy
mu anno millesimo sexcentesimo nonage-
simo po garncy dziewięciu, po wydanym 
prowiancie woysku auxyliarnemu siedmiuset 
beczek mąki, remanent residuitas według 
naszey umowy ad ulteriorem decisionem trzy
sta, co adimplet numerum tysiąca beczek 
mąki, у nad to ieszcze naydzie się superata be
czek sto cztyrdzieście trzy czwierci, obligamus 
ichmościów pp. commissarzów, ażeby et hanc 
residuitatem do dalszey dyspozycyi powiatu 
całego mieli w swoiey wiadomości, nic tey 
reszty nie wydaiąc, tylko co singularis af-
fectus ore publico deklarował, wielebnym 
ichmość xięży bernardynom beczek piętna
ście у wielebnym ichmość pannom Bernar
dynkom beczek dziesięć. Nowe kultury, że 
in quantitatem dymów abjuratowych nie 
wchodzą, zostawuiemy ad dispositionem ich
mość panów commissarzów, ażeby za puste 
et impossibilis exactionis dymy zakładali, 
z czego iednak tenebuntur uczynić calcu-
lationem po skończoney funkcyi. Ażebyśmy 
zaś nie zdali się być ingrati, ichmość pa
nom commissarzom za podiętę pracę, po
zwalamy z dymu na osobę po kopieiek dwie, 
które przy wydaniu prowiantu maią być wy
dane. Kalkulacja imchmość pp. commissa
rzów ad quamvis requisitionem ma być czy
niona, to iest, seymików naszych, lub też 
sądów fiskalnych, dla demonstracyi, wiele też 
może u ichmościów zostawać residuitatis ten 
prowiant titulo subsidii charitativi, według 
declaraeyi iegomości pana ober-commissarza 
woysk nayiaśnieyszego Cara iegomości, nie 
wprzód ma być wydawany przez ichmość 

panów commissarzów naszych, aż .na to bę
dzie dana assekuraeya od imci pana t)ber-
eommissarza, aż de piano iego carskiego 
wieliczenstwa będzie wypłacony у dalsze cza
sy dla następuiącyeh wóysk nie upraszany. 
Dobra .dożywotnie injuria fatoram etsubsi-
stentia woyska iego królewskiey mości, pa
na naszego miłościwego, że contra aequa-
lem sortem wydawaniem porcyi y racyi pro-
tunc gravantur, daiemy sponsionem decor-
de, że w następuiących podatkach cujusvis 
generis, czy na auxyliarne woyska iego kró
lewskiey mości, czyli też na woyska w. x. 
Lit , czyli też na własne powiatu naszego 
expensa, one mamy ichmościów do podatków 
obowiązować anno praesenti cum modera-
mine od powiatu. Biorąc zaś praemendita-
tionem conservationis praw dobr dożywotnich, 
które lex publica et observantia pactorum 
conventorum firmo robore tuetur, a teraz 
calamitoso tempore przez ехаксуе contra le
ges patriae, naruszeniem przywileiów alli-
duntur, iakośmy raz uprosili imci pana Sa
muela fŁazowego—starostę Dorohobuskiego 
y imci pana Jozepha Dubrawskiego—stol
nika "Rzecyckiego, do maiestatu iego kró
lewskiey mości, pana naszego miłościwego, 
iak у teraz fraterno amore obstringimus, 
ażeby tak maiestatu iego królewskiey mości 
szukali clementiam, iako też przez confe-
rencyą swoią z imć panem jenerałem Gol
cem adinvenient allevationem. Dat w Grod
nie, die 9 Septembris, anno millesimo sep-
tingentesimo decimo quinto. Po dacie tego 
laudum additament, takowy: Wielebnym 
pannom Bazylianskom mąki beczek numero 
dziesięć. 

U tego laudum podpisy rąk tak wielmoż
nego imci pana marszałka seymiku teraz-
nieyszego, iako у innych ichmościów tako
wymi słowy: Jan Jerzy Grothuz — podsta-

I rości sądowy у marszałek seymiku teraz-
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m'eyszego powiatu Grodzieńskiego, Kazi
mierz Floryan Micuta — podsędek powiatu 
Grodzieńskiego, Lewalt Jezierski—podstołi 
powiatu Grodzieńskiego, Jan Kazimierz Ey-
simąt — czesznik powiatu Grodzieńskiego 
actuałny, Floryan Władysław Machwic—łow
czy powiatu Grodzieńskiego, Samuel Łazo-
wy—czesznik, Jan Starski, Jozeph Gabry

el z Ostrouch Protasowicz—czesznik powia
tu Pińskiego, Antoni Politarski — stolnik 
Starodubowski, Dominik Sopocko mp., Jan 
Kazimierz Micuta, Alexander Starzyński, 
przeciwko kopieykom у groszom protestor. 
Które to laudum, za podaniem onego przez 
osobę wyż mianowaną, iest do xiąg grodz
kich Grodzieńskich zapisane. 

1721 r. 

И з ъ книги за 1991 г., л и с т ы 53—54. 

13. Постановление дворянъ Городненскаго повѣта на Срѣтенскомъ сеймикѣ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
Срѣтенскій сеймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ сво
ихъ засѣданій, постановили: 

1) избрать депутатовъ въ скарбовый трибуналъ, 
коммиссаровъ и люстраторовъ чоповаго шеляж-
наго; 

2) по случаю неправильныхъ реквизицій на 
Саксонское войско просить писаря Городненскаго 

Roku tysiąc siedmśetnego dwódziestego 
pierwszego, miesiąca Febmarii siedmnastego 
dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Janem K a 
zimierzem Tymińskim—skarbnikiem у pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó 
zefa Kotowicza—łowczego wielkiego w. x. 
L i i , starosty Grodzieńskiego ustanowionym, 
personaliter stanowszy imć pan Michał Pan
cewicz, laudum alias postanowienie na sey
miku gromnicznym, in anno praesenti przez 
ichmość panów obywatelów powiatu Gro-

суда удержать половину слѣдуемой на его содер-
жаніе суммы впредь до окончательная разбора; 

3) назначить подать для вспомоществованія по-
горѣльцевъ, для выдачи неуплоченнаго разнымъ 
лицамъ жалованья; 

4) разрѣшить владѣльцамъ ловить бѣглыхъ сво
ихъ крестьянъ и людей праздношатающихся. 

dzieńskiego w Grodnie uczynione ad acta 
podał, w te słowa pisane: 

My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy 
ziemscy, grodzcy, rycerstwo, szlachta, obywa
tele powiatu Grodzieńskiego, na seymik grom
niczny w roku tysiąc siedmsetnym dwudzies
tym pierwszym, do Grodna iuxta praescrip-
ta legum in solitum zgromadzeni locum, 
stosuiącsię ad formam novellae legis, iedno-
stayną zgodą, nemine protestante et con-
tradicente, obraliśmy na prześwietny trybu
nał w w. x. L i i za deputatów wielmożnego 
imci pana Kazimierza—Floriana z Waha
nowa Micutę — podkomorzego powiatu na-
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szego у imci pana Dobrogosta Boufała— 
pisarza Grodzieńskiego naszego y iterum-
que na prześwietny trybunał skarbowy w. 
x. Lit. takoż praxi solita unanimis cordibus 
bez żadney contradictiey potestatem com-
missarstwa powiatu naszego adiunximus, 
imci p. Benediktowi Alexandrowiczowi—stol
nikowi p-tu Grodzieńskiego y imci p. Domini
kowi Sopockowi—skarbnikowi Smoleńskie
mu у taryf czas reformy, osobliwie czopowe 
sżelężnego ob angustiam czasu, ponieważ 
wziąć końca ad praesens nie może, więc 
ich operacya do terminu dnia trzeciego Marca 
blisko przyszłego prorogamus, po którym ter
minie importancya oboyga taryf vigore lau-
di roku tysiąc siedmśetnego ośmnastego na 
terminie Gromnicznym statuti ad manus 
imci pana pisarza grodzkiego powiatu na
szego inferetur, et nisi post peractum trzech 
niedziel terminum norma constytucyey ich
mość panów assygnatariuszów delate wyda, 
na dzień tedy trzeci Marca, ichmość pano
wie lustratores, przez parafie naznaczeni, te-
nentur lustracyey swoiey donieść elucida-
tionem a quaerula przeszłych z powiatu na
szego ichmość panów commissarzów skar
bowych. 

Deducens wielmożnego imci pana Fluka 
generała od gwardyi iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, tu w powiecie 
naszym na regiment stipendium maiącego, 
iako contrarie novella legis controvencyą, 
iż nigdy regulaminu regimentowego pod 
lustracyą ichmość coroczną, to iest requi
sites deductive położyć niechciał, przez co 
summa stipendii, gdzie y iako się obraca 
nigdy dowieść nie mogli, więc praesenti laudo 
cavetur, aby imć pan pisarz grodzki dimi-
dium rocznego stipendium na pomieniony 
regiment ichmość panom assygnataryuszom 
zatrzymał, donec regulamen wielmożny imć 

pan generał Fluk taki iako ma być z fun
damentu naysprawiedliwszą ad acta grodu 
Grodzieńskiego acticari demandabit. 

Ichmość pp. commisarze na prześwietny 
trybunał skarbowy w. x. Lit. że vigore 
constytucyey у dekretu skarbowego maią 
być solariandi, przeto ichmość panom unani-
miter na obiedwie osoby puł-złotego z każ
dego dymu tylko uchwalamy у do grodu 
przy podatku woyskowym importonowaną 
być ma. 

A iako zwykła byćcompassya nadupad-
łemi powiatu naszego, więc у dopiero ge-
mentiam braci przez ogień supliki in prae-
cordio maiąc, drugie pułzłotego z każdego 
dymu naznacza się, to iest ichmość panom 
bernardynom Grodzieńskim po groszy trzy, 
imci panu Antoniemu Sopockowi grosz, imci 
panu Pawłowi Pancewiczowi grosz, у we
dług suplik caeteris ichmość panom con-
flagratom resztę groszy dziewięciu, które 
oboie po pułzłotego przy racie Septembro-
wey anni currentis wnoszoną być ma do 
grodu, a za niewniesieniem, imć pan pisarz 
grodzki delate wydać tenetur, upewniaiąc 
imści całym powiatem, iż od wszelkich im-
petycyi refragantów o wydanie delaty za
stępować mamy. 

Zaległa takoż w przeszłym roku na con-
flagratów postąpiona pensya, aby unanimi-
ter iako insze dymy wniosły, tak у które 
nie płaciły dopłacić teneantur. 

Querula ichmość panów possessorów, że 
poddaństw у lózne osoby do Żuław у za
granice wychodzą, takowych ktoby bez at-
testacyi był, łapać у konfiskować pozwalamy. 

Względem suppliki imci pana Antoniego 
Sopocka o dezolacyą maiętności Kadysza, 
że wystarczyć dymom nie może, przeto przy 
meliorowaniu da Bóg taryf dyminucyą dy
mów declarator. Takoż zaległa pensya prze-
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szłych ichmościów panów posłów у ichmość 
panów kommissarzów, aby do grodu była 
ad praesens importowana unanimiter zezwa
lamy. Takoż z namienioney conflagraciey 
pensyi naznacza się ichmość xięży bernar
dynom Grodzieńskim groszy trzy z dymu. 
Dat. ut supra. 

U tego laudum podpisy takowe: Krzy
sztof Wiktoryan Jundził—marszałek powia
tu Grodzieńskiego, Kazimierz Micuta—pod
komorzy powiatu Grodzieńskiego, iako as-
sensualium według podatku bene. Alexan-
drowicz stolnik Grodzieński mp., Antoni z 
Wahanowa Micuta—podstoli powiatu Gro
dzieńskiego, Kazimierz Ludwik Micuta— 
starosta Symilski, Dobrogost Bouffał—pi
sarz grodzki powiatu Grodzieńskiego, K a 
zimierz Trzeciak—czesznik Smoleński. Bo
gusław Sopocko, Dominik Sopocko, Włady
sław Nowicki—podczaszy Latycz. Józef Ey-

działowicz—starosta Przeroślski, Antoni So
pocko—łowczy Wołyński, Wawrzyniec Chla-
winski—podstoli Wileński, Kazimierz Cheł-
chowski, Stanisław Kobyliński, Alexander 
Mayzoniusz, Mikołay Dosz., Felicyan Wę
gierski, K . J . Jakub Eysmąt, Antoni Eys
mąt, Jan Prokopowicz, Jan Cidzik, Andrzey 
Malicewski, Stanisław Ludwik, Franciszek 
Malinowski, Władysław Eysmąt, Antoni Eys
mąt, Paweł Sobolewski, Stanisław Pance
wicz, Jan Pancewicz, Maciey Eysmąt, Mi
chał Kamieński, Jakub Tukalo, Ludwik 
Eysmąt, Symon Płoński, August Pancewicz, 
Daniel Cidzik, Andrzey Wiszniewski, Mi
chał Kołupayło Suzdzieiewski, Marcin Eys
mąt, Teodor Pyrski, Paweł Pancewicz, Wła
dysław Pancewicz, Łukasz Maliewski, Józef 
Krzywkowski. Które to laudum iest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich wpisane. 

1730 r. 

И з ъ в в в г н за 1730 г., стр. 136—131. 

14. Протестъ Упитскаго посла Марцивкевича противъ сейма. 

Упитекій посолъ Городненскаго повѣта протес
туете противъ всѣхъ пословъ в. кн. Литовскаго, 
въ дѣіствіяхъ которыхъ усматриваете стремленіе 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego, mie
siąca Oktobra dwunastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim comparens personałiter 
coram actis imć pan Ignacy Marcinkiewicz, 
manifest publiczny in facie całey rzeczy-po-

къ отдѣленію отъ короны, по поводу дѣлъ Кур-
ляндскихъ. 

spolitey w izbie poselskiey przez wielmoż
nego imci pana Marcinkiewicza—sędziego 
ziemskiego у posła powiatu Upitskiego za
niesiony у ręką tegoż iegomości podpisany 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał, któ
rego talis sequitur tenor: 
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Ja , niżey na podpisie ręki mey wyrażony, 
solenmssime naypierwiey przed naywyższym 
serc y intencyi ludzkich sędzią, a potym co
ram subalterna maiestate in terris, przed 
nayiaśnieyszym króle mimcią p. m. m., któ
rego pańska klemencya ku prawom у swo
bodom naszym nie tylko naszemu polskie
mu horyzontowi, lecz całemu światu iest 
iawna у wiadoma, referuiąc się oraz do dwóch 
manifestów patryotów tak korony polskiey, 
iako у w. x. Lit. przeciwko seymowi prze
szłemu, indebito modo et termino złożone
mu, zaniesionych manifestuię się, że non 
private ullo interesse uwiedziony, lecz uwa-
żaiąc evidentes przeciwko instytutom у pra
wom oyczystym machinationes, kiedy mi 
którzy turbulentorum etnovorum cupidi, a 
chcąc przez to swoim prywatnym dogodzić 
impressom, у usiłuiąc niby dismembrationem 
prowincyey Litewskiey od Korony polskiey 
uczynić, et compagem bęne solidatam złą
czonych obóyga narodów pomieszać, na wszy
stkich prawie posłów w. x. Lit, rite et le
gitime na seymikach obranych, perprivata 
fomenta et subordinatas personas protestacye 
nieszłusznie uformowali, przez to ordina-
rium cursum seymowania zatamowali, który 
antiquo et usitato more powinien był po
czątek swóy brać de executione na świeżo 
przeszłych seymach constytucyi ustanowio
nych, które ieśli ad eflėetum przyszły, albo 
nie, liber eampus każdemu posłowi do do
mówienia się iest, gdyż frustra leges eon-
duntur, si non observantur, między które-
mi że restytucyą pseudoscripti electionis 
stanów Kurlandzkich grafowi Morytzowi 
danego, a przez iego królewskiey mości, pa
na n. m., diplomate publico do oddania sta
nem rzeczy-pospoUtey assekurowanego, nul
ius dotąd subsequitus effectus, у lubo 
rzecz-pospolita provida iurium et provincia-

rum suarum dość dobrze obwarowała tę-
prowincyą in obedientia et fidehtate sui, tak 
przez konstytucyą, iako у przez kommissyą. 
swoię, iednak że vulnere sanato, a żeby 
etiam cicatrix non maneret, przypominałem 
у teraz in charactere będący poselskiey funk-
cyey, od braci moich przez instrukcyą obo
wiązany tey deklaracyi pańskiey iego kró
lewskiey mości, pana n. m., skutecznego wy
pełnienia, w czym nie odebrawszy łaska-
wey у należytey rezolucyi, zważywszy przy 
tym, że kiedy w tey interveniencyi, gdzie 
idzie o konserwancyą całey prowincyi Kur-
landzkiey nulla adimpletio legis dopie-
roż w drugich lezyach sanctitorum pu-
blicorum neque hiscere mihi licuit. Jeżeli 
zaś kto zechce rimari w tym co perimit 
publieam felicitatem, takowo zebrać у spe
netrować potrafi, gdy minowszy anteriora 
sancitarzeczy-pospolitey koństytucye novellae 
legis anni mfflesimi septingentesimi vige-
simi sexti inamaturam, et non interessatam 
weźmie trutinam, a przeto ex praemissis 
zważywszy imminentia pericula libertatis et 
integritatis publicae, у żeby privatorum mo-
limina nie ważyły się in posterum w zgod-
ney rzeezy-pospolitey у maiestatowi iego 
królewskiey mości, pana n. m., etiam inter 
procellas adversitatum zawsze życzliwey 
iakieś-kolwiek przynosić dyzunii ydyffiden-
cye per inpracticabiles dotąd protestationes, 
tudzież maiąc w konsyderacyey, że te tylko 
koństytucye osychaią у do exekucyi nie 
przychodzą, które in favorem et sustenta
culum praw у swobód oyczystych są ufor
mowane, protestuię się у powtóre contra 
totum actum seymowania et electionis mar
szałka, tudzież contra tumultuosam oppres-
sionem liberae ѵосів, zachowuiąc sobie libe-
ram corrigendi et addendi tego manifestu 
potestatem, oraz dla lepszey wiary ręką 

28 
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własną podpisuię się. Działo się w Grodnie,
roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego trzy-
dziestego, miesiąca Oktobra iedynastego dnia.

U tego manifestu podpis takowy: Paweł
F. Marcinkiewicz — sędzia ziemski у poseł

powiatu Upitskiego. Który to manifest za
podaniem przez wyż wyrażoną osobę do akt,
iest do xiąg urzędowych grodzkich Gro-
dzieńskich przyięty у wpisany.

1743 т.

Изъ КНІЗГШІ з а 374:8 г., листы 346—341?.

15. Нротестъ шляхты Лидскаго нов та противъ Ср тенскаго сеймика.

Шляхта Лпдскаго пов та протестуетъ про-
тивъ своихъ сотоварищей но поводу незаконнаго

избранія ими директора и депутатовъ, а равно и
протпвъ запрещенія свободной подачи годосовъ.

Koku tysiąc siedmset czterdziestego trze-
ciego, miesiąca Apryla dwudziestego dnia.

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień-
skim, przedemną Antonim z Wahanowa Mi-
cutą — podstolim у podstarościm sądowym
powiatu Grodzieńskiego, stanowszy persona-
liter imć pan Marcyan Mowlewicz nomine
suo у wszystkich ichmci panów szlachty,
obywatelów powiatu Lidzkiego ten process
ad acta grodu Grodzieńskiego podał, któ-
rego tenor seąuitur:

My urzędnicy, szlachta, obywatele powia-
tu Lidzkiego, któryśmy się zebrali do mia-
sta Lidy ikmci ad locum solitum consilio-
rum w roku teraznieyszym tysiąc siedm-
setnym czterdziestym trzecim, miesiąca Lu-
tego czwartego dnia, solennissime protestu-
iemy у manifestuiemy przed całym światem
de oppresione liberae vocis et eius suffoca-
tione per tumultus na to przysposobione,
ordynowane insciis nobis w obebraniu dy-
rektora ad placitum suum у onych w za-

sadzeniu tumultuarie prawa pospolitego nie
obserwuiąc et liberam vocem, a tak postrze-
gaiąc prawa у wolności szlacheckiey prze-
ciwko tak szkodliwey całego powiatu krzyw-
dzie у oppressyi protestowaliśmy się solen-
nie in loco competenti consiliorum w zamku
Lidzkim tak przeciwko obraniu dyrektora,
iako contra totum actum, iako w obieraniu
ichnić panów deputatów tumultuarie, mimo
affekta у głosy wolne braterskie у mimo
wolę у wiadomość у zezwolenie całego po-
wiatu, do którego tedy manifestu, iako bro-
niąc prawa wolności et liberam vocem, aby
ex hoc usu insolito in posterum takowe nie
działy się inkonweniencye praevidendo in
futurum, o co iterum contra totum actum
protestowaliśmy się у rękoma naszymi pod-
pisuiemy się. Dat. ut supra.

U tego manifestu podpisy rąk ichnie pa-
nów szlachty tymi wyrażone słowy: Bene-
dykt Pokubiata, Marcyan Mowlewicz, Ste-
fan Żukiewicz, Kazimierz Ometa p. w. р.,
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Ja Krzysztof Rouba, ia Adam pedpisuię się
Rowba do tey protestacyi, Michał Butkie-
wicz, JanOmeta, Antoni Miszniewicz, Mar-
cin Tunkiewicz. Który to manifest, za po-

daniem onego do akt, iest do xiąg urzę-
dowych grodzkich Grodzieńskich przyięty
у wpisany.

1752 r.

uu urn за 17SS г., листы 67—«68.

16. Пр тестъ Казнніра Іорскаго противъ ц даго акта Городенскаго сейма.

Посолъ Сохачевской земли протестуетъ противъ
нарушенія шляхетскихъ правъ и свободъ, а рав-
но противъ правительственныхъ злоупотреблевій,
выразившихся въ сл дующихъ фантахъ: въ не-
прочтеніи результатовъ senatus consiliorum въ по-

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego wtó-
rego, miesiąca Oktobra dwudziestego czwar-
tego dnia.

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim conparendo personaliter
coram actis iaśnie wielmżony imć pan Ka-
zimierz z Morska Morski—poseł ziemi So-
chaczewskiey, manifest na rzecz niżey wy-
rażoną sistendo activitatem dalszego sey-
mowania adacta podał, potrzebuiąc aby był
przyięty у do xiąg wpisany, którego tenor
seąuitur talis:

Stano wszy osobiście przed urzędem у
aktami grodzkiemi Grodzieńskiemi iaśnie
wielmożny imć pan Kazimierz Morski, z
woiewodztwa Rawskiego, z ziemi Sochaczew-
skiey, na seym walny teraznieyszy Grodzień-
ski obrany poseł, naprzód przed Bogiem у
światem, że nie żadnym prywatnym intere-
sem, lecz pure amore oyczyzny ductus, ma-
nifestuie się, a to w tym: iż insistenio pra-
wu pospolitemu o porządku seymowania ro-

сольской изб ; въ пзлишнемъ и противозаконномъ
количеств гвардіи, присланной на сеймъ; въ от-
дач экономическихъ им ній и соляныхъ жупъ
въ руки диссидентовъ; въ новомъ распред леніи
почтъ въ Корон и в. кн. Литовскомъ.

ku tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesią-
tego postanowionemu, zaraz przy zaczęciu
seymu, a złąezeniu izby poselskiey z prze-
świetnym senatem, na powitanie króla iego
mości pana naszego miłościwego, gdy o
przyniówienie się ad pacta conventa przez
kilka seymów zatamowane dopraszali się,
tylko po iednemu z prowincyi głos dany, a
dla każdego prawem obwarowany, у ten w
prowincyach swoich pożądanego nie odebrał
skutku, także ad tenorem tey konstytueyi
wzwyż wyrażoney, resultata senatus consilii
w izbie senatorskiey nie czytane, у podług
konstytucyi anni millesimi sexcentesimi sep-
timi, senatorowie ad latus nayiaśnieyszego
pana, po przeczytaney od tronu propozycyi,
naznaczeni nie zostali, po powrocie do izby
poselskiey, wyrazili w głosach swoich w tych
punktach hesionem iurium cardinalium sey-
mowania, oraz desideria swoie podług in-
strukcyi od woiewodztw danych, na funda-
mencie konstytucyi anni millesimi sexeente-
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-simi septimi, millesimi sexcentesimi quad-
ragesimi primi, millesimi sexcentesimi de-
cimi septimi, millesimi septingentesimi tri-
gesimi sexti, oredukeią gwardyi nadkom-
put prawem postanowioney, in regno nay-
duiącey się, o szarże pierwsze woyskowe au-
thoramentu cudzoziemskiego cudzoziemców, 
dyssydentów zaszczycaiące; odyspozycie dobr 
ekonomicznych, żup solnych, w rękach dys-
sydentskich zostaiące, aby ad tenorem po-
mienionych konstytucyi, te publiczne żąda
nia doskuteczney istoty przyiść mogły, iako 
też poczty koronney у Litewskiey dyspozy-
cyie, w którey wszystkie arkana status za-
wieraią się w ręku rodowitego szlachcica 
polskiego in fide orthodoxa żyiącego zosta
wać mogła, przez iasnie wielmożnego mar
szałka seymowego upraszali у tak circa li
berum veto, activitatem dalszych konsultacyi 
zatamowali, dopominając się u iasnie wiel
możnych ministrów, to iest pieczętarzów, 
krzywdy w pieczętowaniu przywileiów contra 
mentėm legis u iasnie wielmożnych mar
szałków zaniedbałey, attencyi nad komput 
gwardyi Saskiey konstitucyą tysiąc sześćset 
sześćdziesiąt dziewiątą opisaney, iako w iasnie 
wielmożnych podskarbich ustriusque gentis 
ekonomie у żupy cudzoziemcami y dyssy-
dentamisą osadzone. Że zaś wzwyż wyra
żone punkta podług instrukcyi od woiewod-
stwa wniesione pomyślney zupełnie ad men
tėm prawa nie odebrali rezolucyi, у owszem 
miasto ustanowienia pożądaney inter status 
konfidencyi, bardziey ią zirytowano, miesza-

iąc do tego etiam extraneos cum summo 
praeiudicio intaminatae fidei dobrze zasłu
żonych у w niwczym nie notowanych w tey 
rzeczy-pospolitey senatorów; obawiaiąc się 
tedy ex his omnibus praemissis, aby na tym 
seymie non sit pejor medicina morbo, kiedy 
nie tylko na nim reintegrate iurium cardi-
nalium, od których salus pendet publica 
cale odrzucona, podane posłom w instruk-
cyach desideria przytłumione, które być po
winny pro basi et fundamento gerendo-
rum et tractandorum na seymach negotio-
rum, do utwierdzenia potrzebney inter sta
tus konfidencyi, do utrzymania partem san
guine antecessorum hbertatis, do zmocnie-
nia inter maiestątem et libertatem iak nay-
gruntownieyszey apprime potrzebney poufa
łości, kiedy te wszystkie tak gwałtowne 
rzecy-pospolitey desideria et iustissima pe
titą abrogantur et vilipenduntur, praeca-
vendo indemnitati et integritati publicae, 
conservation! iurium et praerogativarum om
nium ordinum quomodocunque et per quem-
cunque laesarum sistit actuitatem ulte-
riorem seymowania et de nullitate seymu 
teraznieyszego quam solennissime manifestinę 
się salva praesentis manifestationis auctione 
vel diminutione pleno in robore reservata 
et praecustodita. 

U tego manifestu podpis samego actora 
wyrażony tymi słowy: Kazimierz z Morska 
Morski—poseł ziemie Sochaczewsłriey. Który 
to manifest iest do xiąg grodzkich Gro
dzieńskich przyięty у wpisany. 
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1764 г. 

Мзъ к н и г а за 1965 г., дгаеты S3—84. 

17. Постановленіе дворянъ Городненскаго повѣта относительно конФедераціі. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обнкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, ло слу
чая междуцарствія, избираютъ разныхъ должност-

Eoku tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Aprila dziewiętnastego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego com-
parendo personaliter imć pan Michał Wit
kiewicz laudum powiatu Grodzieńskiego 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał de te
nore sequenti. 

My dygnitarze, urzędnicy, rycerstwo, 
szlachta у obywatele powiatu Grodzieńskie
go ad solitum consiliorum locum za nad-
głoszonym oznajmieniem od w. i. p. Fran
ciszka Bohufała—marszałka konfederackie-
go na przeszłym immediate seymiku obra
nego, zgromadzeniu podaiemy to ad publi-
cam prowincyi w. x. Lit. notitiam, iż uwa-
żaiąc wyciągaiącą potrzebę, lubośmy się na 
przeszłym seymiku pro natura interregni 
spoili y ziednoczyli in vinculum confoede-
rationis teraz tym strictiori nexu z przy
czyn w manifeście naszym wyrażonych zprzy-
mierzywszy się, post resignationem pomie-
nionego w. i. pana Bohufała, laski mar-
szałkowskiey obraliśmy teraznieyszym na
szym zgodney elekcyi postanowieniem, za 
marszałka konfederackiego z przyłączonym 
pułkownikowstwa urzędem cnotą, zasłu
gami у zdolnością do tey funkcyi zaszczy
conego i. w. i. pana Antoniego Tyzynhauza— 
pisarza w. w. x. Lit., któremu pro sociis 

ныхълицъ—маршалка, полковника иротмистровъ 
и обязываютъ ихъ приступить къ образованію 
всеобщаго ополченія. 

laboris za konsyharzów obraliśmy plenissima 
capacitate eminentes ww. i. pp. Józefa Wo-
łowicza—sędziego grodzkiego p-tu Grodzień
skiego, Jana Wołkowickiego—stolnika Gro
dzieńskiego, Józefa Selskiego—podczaszego, 
i. p. Franciszka Boufała — woyskowicza 
Gród:, obowiązuiemy oraz pomienionego i. 
w. i. p. marszałka konfederaeyi ut exeree-
at munus suum baczno у pilno, straż czy
niąc, aby hunc nexum sprzymierzania się na
szego ni zprzeciwnemi nie ważył rozrywać 
spiskami, takowych podług obowiązków kon
federaeyi naszey rozpraszać, ścigać у do ie-
neralney konfederaeyi do Wilna odsyłać po
winien, suecurendo oraz następuiąeey do 
przyszłey elekcyi potrzebie. Ponieważ do 
urzędu teraznieyszego marszatkowstwa kon
federackiego adiungiturofficium przy komen
dzie powiatowey pułkownikowstwa, obiera
my razem plenum meritorum aptumque et 
idoneum ad munus chorąstwa powiatowego 
w. i p. Michała Eysymąta—woysłriego po
wiatu Grodzieńskiego, naznaczamy tudzież 
rotmistrzów ww. i. pp. Ignacego Ignato-
wicza—podstolego, Michała Politalskiego— 
czesnika, lana Odachowskiego, Ignacego 
Chreptowicza—podskar. sądów kaptur., J a 
kuba Eukiewicza—oboźnego, Jana Moros-
sa, Józefa Sopockę—urzędników у szlachty 
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powiatu Grodzieńskiego. Między których, 
iakie nastąpi parafii rozrządzenie pośledniey-
sze w tym nastąpi pomiarkowanie, teraz zaś 
aby ichmość pp. rotmistrze przezorną czy
niąc w powiecie naszym lustracyą regestra 
szlachty do służby woienney sposobnych spi
sawszy, podali w raporcie i. w. i. p. mar
szałkowi konfederackiemu, szlachta zaś aby 
konie, broń, iak do pospolitego ruszenia 
przysposobiali, ma exekucyi po ww. i. pp. 
rotm. doyrzeć i. w. i. p. marszałek konfe-
deracki, iako in suo officio maiący od nas 
moc sobie daną у zaleconą, in reliquo sto
sować się powinien i. w. i. p. marszałek kon-
federacki do zachodzących do ieneralney 
konfederacji dyspozycii, które exacte wy
pełniać et integritatem powiatu naszego oraz 
robur ninieyszey konfederacyi tueri powi
nien. My zaś nie wprzód ad exvinculatio-
nem przystąpić mamy, aż do następuiącey 
przyszłey elekcyi et in subsequens korona-
eyi, oraz poki prowincya nasza Litewska 
w krzywdach swoich у dolegliwościach uspo-
koioną zostanie, które to postanowienie na
sze obowiązkiem wiary, sumienia, honoru 
у przysięgi naszey zmocnione podpisami wła
snych rąk stwierdzamy: Pisań w Grodnie, 
roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwartego, 
miesiąca Aprila siedmnastego dnia. 

U tego laudum podpisy i. ww. ii. pp. 
obywatełów powiatu Grodzieńskiego temi 
słowy: Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz— 
podsędek у marszałek kaptur, p-tu Grodzień
skiego mp., Antoni Gorszkowski,' Piotr Bo
ufał— siędzia kaptur, powiatu Grodzieńskie
go, Józef Garbowski, Piotr Stetkiewicz, Mi
chał Olędzki, Piotr Jakimowicz, Michał Gro-
myka, Józef Chlewinśki, Józef Malinowski, 
Jan Klidzia, Stefan Nowicki, Ignacy Sza-

niowski, Alexander Sawicz, Michał Witkie
wicz, Jakub Maleiewski, Tadeusz Wulmer, 
Michał Wołkowicki—pisarz у sędzia sądów 
kaptur., Alexander Milikąt Marwoysz p. s. 
d. sę. p. Grodzieńskiego, Jerzy Jodkowski 
sę. k. p. Grodzieńskiego, Antoni Wołkowic
ki, Daniel Lipnicki, Antoni Józef Jelski— 
pod. p. Grodzieńskiego, Tadeusz Siemasz
ko—komorn. Grod., Kazimierz Grobicki, 
Stephan Wołkowicki, Józi Józef Proxyc Kan-
dyba, Piotr Wozbun, Symon Eysymąt, 
Wiktor Kiemozicki, Józef Kłanicki chor. 
Jerzy Weys, Ludwik Lenkiewicz, Kazi
mierz Szyszka, Stanisław Obuchowski, Fran
ciszek Rusiłowicz, Ignacy Worytko—komor, 
wdztwa Wileńskiego, Michał Pietkiewicz, 
Józef Siemaszko, Piotr Rak, Marek Gra
dowski, Stepan Gradowski, Jan Malinowski, 
Mateusz Herbut Heybowicz, Jan Kulikow
ski, Kazimierz Gorzkowski, Jan Chibowski, 
Mikołay Kamiński, Władysław Pawłowski, 
Benedykt Nietupski, Felicyan Brzozowski, 
Mateusz Brzozowski, Franciszek Morozow-
ski, Paweł Płoński, Alexander Sawicz, Sy
mon Sizieniewski, Adam Mucziński, Fran-
cziszek Białokos, Józef Mroczek, Jan Ka-
roża, Michał Konstantinowicz, Józef Wy
socki, Franciszek Siwicki, Antoni Steckie-
wicz, Kazimierz Alexandrowicz, Stepan Woł
kowicki, Ignacy Obuchowicz, Andrzey Obu-
chowicz, Józef Kalenkiewicz, Tadeusz Ka
miński, Franciszek Strzałkowski, Antoni Wą
sowicz, Tadeusz Maculewicz, Ludwik Nar-
woysz, Marcin Eysymąt, Józef Butrimowicz, 
Jan Gorszkowski. Które to takowe laudum 
p-tu Grodzieńskiego za podaniem onego przez 
wyż wyrażonego imci do akt, iest do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich przyjęte у wpisane. 
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1764 г. 

И » книги з а 176S т., днеть 98. 

18. Протестъ дворянъ Городненскаго повѣта противъ сеймиковаго постановленія. 

Дворяне поименованные въ этомъ документѣ 
протестуютъ противъ акта избранія пословъ на 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Oktobra dwudziestego dzie
wiątego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego com-
parendo personaliter i. p. Ignacy Kozakie
wicz manifest seymiku antekoronacyinego 
przez ww. i. pp. w. obywatelów p-tu Gro
dzieńskiego zaniesiony, ad acta grodu Gro
dzieńskiego podał, którego tenor sequitur 
talis: 

My senatorowie, urzędnicy ziemscy, grodz
cy, rycerstwo, szlachta, obywatele powia
tu naszego Grodzieńskiego, gdyśmy się na 
dniu dwudziestym dziewiątym Octobris, in 
anno praesenti tysiąc siedmset sześćdziesiąt 
czwartego do Grodna ad soli tum consiliorum 
locum do zamku ikmci zebrali się na obra
nie ww. i. pp. w. posłów у takowy actum 
seymikowania według dawnych zwyczaiów 
у prawa w. x. Lit. czynić chcieli, in plena 
libertate consulendi na tenczas i. w. pp. 
Antoni Tyzynhauz—pisarz w. x. Lit. у w. 
i. p. Jan "Wołkowicki—stolnik powiatu Gro
dzieńskiego w małey liczbie dożywotników 
у niektórych possesyi w powiecie nie ma-
iących, odłączywszy się a corpore całego po
wiatu, mimo zachodzące manifestą w zam
ku, gwałtownie у nie uważając na con-
tradykcyą będących wszystkich obywatelów 
powiatu Grodzieńskiego, posłami na seym 

коронаційный сеймъ и считаютъ его недѣйстви-
тельнымъ. 

coronationis niesłusznie zaszcycaiąc się być 
obranymi, przeciwko woli у zdaniu powiatu, 
więć my wyż wyrażeni, nie chcąc crimina 
status patrare, solennie przeciwko tako
wemu postępkowi, cum convulsione praw 
uczynionemu, manifestuiemy się coram ac
tis grodu Grodzieńskiego у de nullo et ir-
rito actu iterum iterumque manifestuiemy 
się. Pisań w Grodnie, anno, mensi et die ut 
supra. 

U tego manifestu podpisy rąk i. ww. i. pp. 
w. obywatelów powiatu Grodzieńskiego te
mi słowy: Michał Massalski—kasztelan W i 
leński, hetman w w. x. Lit., Eustachi Mi
chał Benedykt Alexandrowicz—sędzia ziem
ski powiatu Grodzieńskiego, Marcyn Jan 
Nepomucen Olizarowicz—podsędek powiatu 
Grodzieńskiego, Michał Józef Eysymont— 
woyski powiatu Grodzieńskiego, Józef Bou
fał—mierniczy graniczny w. x. L i i , pisarz 
grodzki powiatu Grodzieńskiego, starosta 
Stokliski, Benedykt Boufał—koniuszy powia
tu Grodzieńskiego, Benedykt Sopocko—skarb, 
p-tu Grodzieńskiego, Andrzey Glindzicz— 
krayczy у sędzia kapturowy powiatu Gro
dzieńskiego, Jan Bałtr. Olizarowicz—chor. 
powiatu Grodzieńskiego, Antoni Kleczkow
ski sto mp., Kaietan z Wahanowa Micuta— 
pisarzewicz Horodelski, Andrzey Mianow
ski—czesn. Orsz., Marcin Snarski cz., Mi-
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chał Jeleński—podstar. Mozyr., Jan Ta-
deusz Roszkowski,. Franciszek Puchalski,
Franciszek Ihnatowicz, Michał Józef Szy-
mak—komornik у sędzia kap. powiatu Gro-
dzień., Ignacy Kazakowicz, Józef Wisz-
czyński mp., Karol A. Kmita, Jerzy Ko-
lankowski, Jan Obuchowski, Felician Ihna-
towicz, Józef Antoni Sopocko — rotmistrz у
sędzia kaptur, powiatu Grodzieńskiego, Sta-
nisław Jeleński—podstaros. sądowy powia-
tu Mozyr., Antoni Narzymski, Jerzy Roso-
chacki, Faustyn Sopocko, Antoni Usowicz,
Stepan Sopocko, Józef Szliter, Kazimierz
Sadłucki, Ignacy Sopocko, Józef Kolankow-
ski, Piotr Esymąt, Józef Mroczek, Paweł
Kmita, Józef Szelpach, Stepan Obuchowski,
Jan Moross—mr. powiatu Grodzieńskiego,
Adam Proniewicz, i. rg., Felicyan Wąso-
wicz,. Jan Orzechowski, Andrzey Esymąt,
Ą. Protazy Danowski, Eliasz Proniewicz,
Adam Czeszeyko, Piotr Ihnatowicz, Antoni
Esymąt, Jan Strzelbicki, Jerzy Eysymont,
Jerzy Hrynaszkiewicz, Stanisław Rozczew-
ski—miecz., Bartłomiey Biergiel, Jan Żyr-
kiewicz, Stefan Wasilewski mp., Józef We-
reszczynski, Thadeusz Sadłucki, Jan Ga-
wyanowski, Roch Cieszeyko, Andrzey Ci-
dzik, Jerzy z Krzewa Reszka mp., Józef Pa-
cenko, M. Hromyka, Antoni Gorszkowski,
rotm. powiatu Grodzieńskiego, Antoni Saro-
siek, Benedykt Kulbacki, Józef Bylewski,
Piotr Ginett, Józef Obuchowski, Michał Ey-

symąt, Franciszek Olizarowicz, Kazimierz
Sopocko, Leon Bouffał—obozny p-tu Siar.,
Im. Żyrkiewicz, Maciey Sławeta, Tomasz Da-
nowski, Piotr Krasnicki, Jerzy Pacenko, Jan
Olizarowicz, Ignacy Obuchowicz, Benedykt
Jelimowicz, Jakub Zapolski, Piotr Kra-
snicki, Samuel Jurowski, Jan Obuchowski,
Marcin Bylczyński, Józef ikm., Michał Ma-
cieiewski, Kasper Tomaszewski—budowniczy
p-tu Grodź., Mateusz Wiktoryn Olizarowicz,
Piotr Obuchowski, Ignacy Tołoczko, Antoni
Pacenko, Mikołay Żubrawski, Karol Olizaro-
wicz, Andrzey Swiętorzecki, Maciey Bazi-
lewski, Jakub Wasilewski—ienerał ikmci p.
Grodzieńskiego, Maciey Cidzik, Stefan Pyr-
ski, Jan Pancewicz, Maciey Fulucisz, Ma-
ciey Jodkowski, Bartłomiey Pacenko, Jan
Cidzik, Bartłomiey Wasilewski, Józef Pa-
cenko, Antoni Jodkowski, Alexander Sta-
niewski, Franciszek Jurowski, Jerzy Jod-
kowski, Maciey Staniewski, Antoni Czar-
niewski, Michał Bohusz, Jan Lewoniewski,
Franciszek Luba, Jerzy Szymak, Piotr Ja-
kimowicz—por. powiatu Grodzieńskiego, Je-
rzy Koroza, Józef Butrymowicz mp., Mar-
cin Proniewicz, Alexander Cidzik, Marcin
Proniewicz, Benedykt Muczyński. Który to
takowy manifest i. ww. i. pp. w. obywate-
lów powiatu Grodzieńskiego za podaniem
onego przez wyż wyrażonego imci do akt,
iestdoxiąg grodzkich Grodzieńskich przy-
ięty у wpisany.
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1776 г.

Изъ книги за 1775—1776'г., листы 314—317.

19. ІІостановленіе дворянъ Городненскаго нов та на Ср тенскомъ сейиик .

Дворяне Городненскаго пов та, собравшись въ
обыкновенномъ и ст своихъ зас даній, постано-
вили: 1) избрать въ скарбовый трибуналъ депу-
татовъ—на Виленскую и Городненскую каденціи;

2) назначить коммиссаровъ для приведения в
изв стность д лъ, относящихся къ продовольствію
русскихъ войскъ.

Boku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szó-
stego, miesiąca Februarii szóstego dnia.

Przed aktami grodu powiatu Grodzień-
skiego stanowszy osobiście iegomość pan
Michał Minuczyc — czesznikowicz Wołko-
wyski laudum seymiku Gromnicznego po-
wiatu Grodzieńskiego opowiadał, prezento-
wał у do akt podał, którego tenor de verbo
ad verbum seąuitur estąue talis:

My dygnitarze, urzędnicy ziemscy, grodzcy,
rycerstwo, szlachta у obywatele powiatu
Grodzieńskiego, z przepisu prawa na seymi-
ki gromniczne dnia piątego Februarii ty-
siąc siedmset siedmdziesiąt szóstego roku
do miasta iego królewskiey mości Grodna
na zwyczayne obrad naszych mieysce zgro-
madzeni, praesenti nostro publico laudo wszy-
stkim do wiadomości podaiemy: Po iedno-
myślnym zgodnych głosów całego naszego
powiatu wielmożnych ichmościów panów,
Tadeusza Alexandrowicza—sędziego grod-
skiego Grodzieńskiego na Wileńską у Ta-
deusza Andrzeykowicza—sekretarza kommis-
syi skarbowey w. x. Lit. na Grodzieńską
trybunału głównego w. x. Lit. kadencye
za deputatów z powiatu naszego obraniu у

po wysłuchaniu rotą konstytucyi tysiąc siedm-
set dwódziestego szóstego roku przepisaną
na tęż funkcyą przez ichmościów in publi-
ca facie seymiku wykonanego iuramentu,
gdyśmy do ułatwienia powszechnych powiatu
naszego interessów przystąpili, tedy tak z
powodu uniwersału iego królewskiey mości,
pana naszego miłościwego, za zdaniem rady
przy boku iego nieustaiącey pod datą dnia
dwódziestego Czerwca, tysiąc siedmset siedm-
dziesiąt piątego roku do woicwodztw, ziem
у powiatów wydanego końcem zadość uczy-
nienia onenm, iako też у z szczególney po-
wiatu naszego potrzeby dla powzięcia wia-
domości tak wielości wydatków przez oby-
watelów powiatu naszego nawoysko rossyi-
skie, od tylu lat w kram będące, prowian-
tów у furażów, iako у odebraney za one
płacy za naypierwszą rzecz do obiaśnienia
sądziliśmy; w tey mierze podany nam iest
srzódek pomienionym nayiaśnieyszego pana
uniwersałem, iż byśmy do takowych pro-
wiantów у furażów wyznaczonych komniis-
sarzów na ninieyszym seymiku obrachowaw-
szy у z tąd pewną w tym wiadomość po-
wziąwszy, nie tylko od tych że kommissarzów

29
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z wypłaconych im dla powiatu przez ko
mendy rossyiskie summ należność dla każ
dego pozyskać, ale też ieśliby co ieszcze 
od tych że komend należało za doniesie
niem do kancellaryi rady, przy boku nayiaś
nieyszego pana zostaiącey, przez pieczołowi
tość iego pańską sprawiedliwey satysfakcyi 
spodziewać się mogli. Ta więc w obracho-
waniu przerzeczonych prowiantowych у fu
rażowych kommissarzów czynność, gdy w 
czasie ninieyszych obrad naszych dla wielu 
przyczyn przy zupełności zgromadzonego 
obywatelstwa stać się nie może, przeto pro 
hoc expediendo calculationis actu wielmoż
nych ichmościów panów Ignacego Chrepto-
wicza — podstolego, Michała Eysymonta— 
budowniczego у Michała Sadluckiego—mo-
stowniczego, urzędników powiatu naszego, 
e medio nostri zgodnemi głosami obraliśmy, 
postanowiliśmy et praesenti laudo kreden-
suiemy у authoryzuiemy. Którzy to dezyg-
nowani ichmość, za wydanemi od siebie do 
pomienionych bywszych у teraznieyszego 
ichmościów panów kommissarzów prowian
towych у furażowych у do ich funkcyi ia-
kim-kolwiek tytułem implikowanych otworzy-
stemi obwieszczeni listami na czas y mieysce 
sobie upodobane, a w tym że obwieszczeniu 
wyrazić się maiące, ziechawszy, nayprzód re
gestra perceptowe przystawianych do ma
gazynów rossyiskich prowiantów у furażów 
zlikwiduią, kwity dawane od komend ros
syiskich przed się produkować rozkażą, oraz 
pieniędzy od tych że komend im danych 
rationem exigent, y remanenta pieniężne u 
nich pozostałe do siebie odebrawszy deprae-
stito totali calculo imieniem całego powiatu 
zakwituią, renitentes zaślub z swoiey funk
cyi nieusprawiedliwionych na naypierwsze 
roczki grodzkie Grodzieńskie ad regestrum 

fisci exinstencia instigatoris zapozwawszy 
prawem prosekwować et ad satisfactionem 
praesenti laudo urgere tenebuntur, potym 
obywatelów powiatu naszego, którym satys-
fakcya nie nastąpiła, uniwersałem od siebie 
wydanym obwieściwszy, temiż pieniędzmy, 
które od kommissarzów obrachowanych re
manentem odbiorą, kwity cenę przez ko
mendy rossyiskie ustanowioną wypłacą. Na 
ostatek, ażeby na piśmie o tym wszystkim 
dokładną rezolucyą do kancellaryi rady, przy 
boku nayiaśnieyszego pana nieustaiącey, ciż 
wielmożni ichmość panowie urzędnicy, do 
takowey czynności obrani, przesłali у w tym 
fideliter usługę powiatowi uczynili enixe 
obliguiemy, a dla zupełnieyszey wagi te-
raznieysze laudum rękoma naszemi podpi-
suiemy. Dat. w Grodnie ut supra. 

U tego laudum podpisy rąk iasnie wiel
możnych w. urzędników у ichmościów pa
nów szlachty temi się wyrażaią słowy: J ó 
zef Wołowicz—marszałek powiatu Grodzień
skiego, Jan Wołkowicki — podkomorzy po
wiatu Grodzieńskiego, Józef Jelski—chorąży 
powiatu Grodzieńskiego, Ignacy Ihanowicz— 
woyski powiatu Grodzieńskiego, Michał Po-
litalski—sędzia trybimalny powiatu Grodzień
skiego, Benedykt Boufał—sędzia ziemski 
powiatu Grodzieńskiego, Jan Moross—ko
niuszy powiatu Grodzieńskiego, Józef Anto
ni Sopocko — rotmistrz powiatu Grodzień
skiego, Stanisław z Kleczkowa Kleczkowski, 
Gabryel Moross—rotmistrz powiatu Grodzień
skiego, Tadeusz Wolnier, Franciszek Sel-
ski—sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, 
Michał Witkiewicz, Szymon Rosochacki, An
toni Walcryan Gorkański-Gozdzialkowski— 
mostowy у komornik ziemski woiewodzstwa 
Mińskiego salva integra exolutione nam sa
mym у ichmościom powietnikom summy ex 
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calculatione przypadaiącey, Marcin Jan Ne
pomucen Olizarowicz — sędzia ziemski po
wiatu Grodzieńskiego prezes, Marein Suzin 
Ochotnicki—rotmistrz powiatu Grodzieńskie
go, Michał Mołochowiec mp., Alexander Sa

wicz. Które to laudum, zapodaniem onego 
przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest do 
xiąg grodzkich powiatu Grodzieńskiego przy
ięte у wpisane. 



ИНСТРУКЦИЯ ДВОРЯНЪ ГОРОДНЕНСКАГО ПОВѢТА ПОСЛАИЪ, ОТПРАВЛЯЕМЫМ* UA СЕЙМЫ, И АКТЪ ГОРОДНЕНСКОЙ КОНФКДКРАЦШ 1764 ГОДА» 



1707 г. 

И з ъ книги за 1707—1708 г., л и с т ы 580—588. 

1. Инструкція дворянъ Городненскаго імвѣта, данная депутатамъ, отнравляеныкъ 
на раду въ Новый Городокъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали 
своимъ посламъ, отправляемымъ на раду въ Но-
вогородокъ, инструкцію слѣдующаго содержания: 

1) послы обязываются наблюдать, чтобы на 
предстоящей радѣ общія дѣла не рѣшались 
единичными личностями, особенно въ дѣлахъ ге~ 
неральныхъ трактовъ; 

2) чтобы на мѣста офицерскія выбирались шлях
тичи; 

3) чтобы власть генеральнаго полковннковства, 
назначенная на Олькиницкомъ сеймѣ, была пре
кращена. 

4) чтобы репартиція, назначенная для иово-
образованнаго войска, была названа открыто предъ 
воеводствами и повѣтами вспомогательною; 

5) чтобы сдѣлано было облегченіе Городненско-
му повѣту по части продовольствія имъ русскихъ 
союзныхъ войскъ; 

Roku tysiąc siedmśetnego siódmego, mie
siąca Nowembra dwudziestego ósmego dnia. 

Na urzędzie i. k. m. grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grotuzem, pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielm. imć p. Hrehorego Jozepha K o 
towicza, starosty Grodzieńskiego, ustanowio-

6 и 7) чтобы возвращены были изъ плѣна и 
вознаграждены за убытки лица, захваченныя не
законно людьми Московскаго царя; 

8) чтобы не назначалось новыхъ наградъ, кро-
мѣ установленныхъ древними законами и обыча
ями; въ сучаѣ же ихъ надобности, чтобы таковыя 
награды производились изъ суммъ рѣчи-посполи-
той; 

9) благодарить гетмана в. кн. Литовскаго за его 
труды и просить не прекращать ихъ и на будущее 
время; 

10) выразить такую же благодарность и ІІотѣ-
ямъ; 

11) ходатайствовать оназначеніи Городненска
го старосты командиромъ драгунской хоругви н 
объ возногражденіи его за убытки, причиненные 
его Берестейскимъ имѣніямъ царскими людьми. 

nym, stanowszy personaliter imć pan Ale
xander Siezieniewski, instructią, na seymiku 
na dniu 26 Novembris ichmość pp. posłom 
niżey wyrażonym daną, ad acta grodu Gro
dzieńskiego ku zapisaniu podał, która de 
verbo wpisuiąc tak się w sobie ma: 

Instructią, od nas senatorów, dygnitaraów* 



urzędników ziemskich — grodzkich, rycer
stwa, szlachty, obywatelów p-tu Grodzieńskie
go, którzyśmy się ad locum solitum do Gro
dna ziechali pro die 26 Novembris, anni 
1707, ex limitatione seymikowania na dzień 
12 eiusdem radą Lubelską naznaczonego, 
dla obrania ichmć pp. posłów na radę w 
Nowogródku die 3-Decembris, in anno prae
senti, dana iaśniewielmoź. imci p. Mikoła-
iowi z Kozielska Ogińskiemu, podskarbie
mu w. x. Lit., wielm. imci panuHrehore-
mu Kotowiczowi, staroście Grodzieńskiemu, 
wielm. imci p. Michałowi, podkomorzemu 
Starodubowskiemu, imci panu Jakubowi Po-
litalskiemu, horodniczemu p-tu Grodzień
skiego, imci p. Samuelowi Łazowemu, sę-
dzicowi grodzkiemu Grodzieńskiemu, od nas 
zgodnie obranym у uproszonym. 

Jest nadzieia, że tandem inter fluctuan-
tes publicznych nieszczęśhwości turbidines 
tot pressa infortuniis у niby zanurzaiąc się 
in inundatione wzruszonych praw rzeczy-
pospolitey agro discussis in obicem prze
ciwnego impetu proceltis, у widome mille 
przebywszy discrimina, fehci naufragio po
żądanego conservati starożytnych swobód 
sinabitur portu; tedy continua circa bonum 
publicum vigilantia infractoque studio sine 
taedio curarum w iaśnie ośw. iaśnie w. w. 
ichmość pp. senatorach у posłach ziemskich 
tey miłey oyczyzny non degeneribus filiis 
na teraznieyszych rzeczy-pospolitey obradach 
operantes widzimy naufragos. Za co naprzód 
zastępów panu, per quern imperia durant 
•conservanturque, iura naypokornieysze wy
raziwszy dziękczynienie, hoc duce securi 
ex praementibus wyszedszy malis, secundo 
cursu in orbita przeciwnemi wiatrami z kłu
ty oyczystych zwyczaiów wzruszone, spodzie-
"ffaiąc się widzieć veta za pożądaną unione 
animorum m a M o dieunitorum civium ul-
terieresque faustos mogąe ominari gressus 

tym wszystkim i. o. w. ichmć pp. senato
rom, ministrom, status wodzom zacney ka-
waleryi, którzy cum dispendio fortun włas
nych et detrimento zdrowia na przeszłych 
kilku radach w utrzymaniu wiary ś. świąt-
nic Pańskich у wolnego narodu praw kie-
ruiąc styr, salubri nie omieszkali prodesse 
consilio winnyśmy przy uniżonym podzię
kowaniu affektami naszemi sempiternam re-
munerationem, których zacnych у wielkich 
imion perennem gdy cantabimus gloriam, 
o nieodmienną communi bono upraszamy al-
laboratis, winniśmy też samą gratitudinem 
ex equestri ordine iaśnie wT. w. ichmć pp. 
dignitarzom, posłom ziemskim z woiewodztw 
у powiatów na tę radę delegowanym, in 
profunda ich veneratione, z tąż samą ocho
tą oświadczaiąc się, że osobami naszemi 
dla spólney conservatii inferendo ulteriori 
consiliorum onere deklaruiemy addere hu-

I mera, co teraz re ipsa contestamur przez w. 
w. ichmć pp. posłów naszych, innatae erga 
bonum publicum probataeque dexteritatis, 
którzy ichmć luculentiori sermone zgroma
dzonym ichmć wszystkim na tey radzie po
dziękowawszy pro zelo et pietate erga pa-
triam upraszać będą, ut indeffesso studio 
eiusdem salvandae efficacia curent media. 

1-mo Spólney obradzie addendo laborem 
ichmć pp. posłowie nasi przestrzegać tego 
pilno będą, aby quod ad cunctos spectat, 
soli non decidat na teraznieyszey radzie, 
у aby ad materias status universalem as-
senssum rzeczy-pospolitey requirentes de
terminative nie wdawano się, osobliwie in 
negotium generalnych traktów sine scitu 
ordinum. 

2-do. Lubo penetravit cor każdego re-
gressus woyska w. x. Lit. ab obsequio rei-
publicae, iednak w wyprawie z dymów abiu-
ratowych dragonii na radzie Lubelskiey de-
mulsit animos suppeditatum consilium cho-



rągwiami tegoż powiatu bene possessionati 
byli officerowie, szlachta. 

3-tio. A ponieważ władza pułkownictwa 
generalnego, po Olkienickim postanowieniu 
termino kilku lat circumscripta, cessavit, 
zaczym non plus ultra prorogandam ichmć 
pp. posłowie promovebunt et urgebunt. 

4-to. Reparticia woysku nowo erygowa
nemu, iako sine nobis napisana, tak doy-
rzeć tego maią ichmć pp. posłowie nasi, aby 
na teraznieyszey radzie in facie woiewodztw 
у powiatów pisana była auxiliante clara w. 
x. Lit. 

5-to. Po tak wielu pressurach w powie
cie naszym, którym ex positione loci powiat 
nasz podlega przysłanym reskryptem z ra
dy Lubelskiey ex ratione deklaracji pro
wiantów letnich na woysko auxiliarne nay
iaśnieyszego Cara iegomości, tylkośmy się 
ucieszyli, wsamey rzeczy in antiquo zosta
liśmy calamitatum statu, kiedy we tróynasób 
większe będące pułki Cara imci w powiecie 
naszym prowianty y innemi exactiami in 
victualibus, iako to braniem wołów, maseł, 
gorzałek etc: przy pieniężney krom tego quo-
cie in aequo valore z prowiantem wyexequo-
wali quantitatem, więc doniosą to ichmć pp. 
posłowie et curabunt media, iakobyśmy w 
lokuiącym się teraz woysku na zimową sub-
sistentią w powiecie naszym po cztyry por
cie z dymu pretenduiącey zabiec exactii, 
która na miesiąc ieden więcey niż złotych 
dwieście uczyni. 

6-to. Przy colligatii z nayiaśnieyszym Ca
rem imci bezpiecznie każdy w domu swoim 
zostawać maiący, przeraża się odgłosem na-
iazdów na domy szlacheckie, у tych braniem 
do więzienia, у rabowaniem, iako się to w 
tym czasie pokazało, iako to nad imć p. 
Kazimierzem Mokrzeckim, którego ludzie 
Cara imci naiechawszy z domu wzięli w nie

wolą у do Białegostoku zaprowadzili, któ
rego ztamtąd cum summa contumelia sta
nu szlacheckiego do Mińska posłano, ubo
gą fortunę zrabowawszy, y na drugim imci 
p. Andrzeiem Popławskim, którego simili 
modo z domu wzięto у zrabowano, insta-
bunt ichmć pp. posłowie, aby nie wcho
dząc in ulteriores consiliorum cursus na te
raznieyszey radzie de medio eliberowania 
onych urgetur у o nagrodę zrabowania. 

7-mo. Iako pospolicie uczą nas prawo 
Boskie у ludzkie, aby syn za oyca, ociec 
za syna nie pokutował, więc doniosą ichmć 
pp. posłowie teraznieyszey radzie zabranie 
w niewolą dwuch synów imć p. Chrebtowi-
cza, chorążego Starodubowskiego, przez lu
dzi Cara imci. aby mogli być eliberowani. 

8-vo. Obliguie powiat imć pp. posłów, 
aby na żadne a novo emergentes nie pozwa
lali largitie, krom zwyczaiem starodawnym 
у prawem opisanych, lecz zapłatę woysku 
maiąc prae oculis z przychodzących rzeczy-
pospolitey prowentów obmyślali. 

9-no. Wdzięczni będąc starania yosobli-
wey promotii u nayiaśnieyszego Cara imci 
p. starosty Żmudzkiego, hetmana w. x. Lit. 
circa consei'vntionem interessów powiatowych, 
z nieustaiącą pracą, z uszczerbkiem zdro
wia, у wielkim spendowaniem własnych for
tun nie możemy praetermittere silentio, lecz 
obliguiemy ichmć pp. posłów, aby, gdy my 
tu krótkim sensem winnem ichmci niesiemy 
podziękowanie, ulteriori sensu, zapodiętą po
dziękowawszy pracę, o nieustaiącą upraszali 
continuatią. 

10-mo. Wiadoma całey oyczyznie i. ww. 
ichmci pp. Pocieiów dexteritas erga bonum 
publicum infatigabilisque labor у spólne z 
i. w. imć p. starostą Żmuydzkim staranie 
pociąga nas do wzaiemney wdzięczności, więc 
upraszamy ichmć pp. posłów, aby probatam 



ieh virtutem, uniżonego podziękowania nie-
omieszkali praemiari sensu oddali ią upra-
szaiąc allaboratią. 

11-mo. In sago et toga ex antenatis be
ne merito civi w. imć p. staroście Grodzień
skiemu chorągiew Dragońską, w powiecie 
naszym aby conferowana była, instabunt 
ichmć pp. posłowie. A że na dobrach swo
ich w woiewodztwie Brzeskim dla opaczne
go rozumienia przez ludzi Cara imci ma 
szkodę na kilkanaście tysięcy, donieść ma
ią ichmci pp. posłowie, przy innych inte-
ressach do Cara imci za imć p. starostą, ut 
sit instantionatum, aby w swoich pomienio-
nych szkodach mógł być satisfactus. Cae-
tera dexteritati ichmć pp. posłów com-
mittendo, rękoma własnemi podpisuiemy pro 
meliori fide. Dat. w Grodnie, die 26 No
wembra, anni 1707. 

U tey instructii podpisy rąk ichmci pp. 
obywatelów powiatu Grodzieńskiego temi 
słowy: Jerzy Kazimierz z Kozielska Ogiń
ski—starosta Radoszkowski, dyrector seymi
ku, Krzysztoph Micuta—podkomorzy powia

tu Grodzień., Kazimierz Floryan Micuta— 
podsędek p. Grodź., Lewaldt Jezierski—pod-
stoli p. Grodź., Stanisław Benedykt Sopocko— 
łowczy Grodzień., ms., Grochowski mp., Jerzy 
z Branicy Branicki mp., Kazimirz Siemaszko, 
Jan Kazimierz Tymiński — skarbnik Gro
dzieński, Stanisław Małyszczyński — pisarz 
G., Dominik na Rostoku Ronikier—podk. 
Nowogr., star. Rzecz., Karol Micuta, Ka-
zimerz Stanisław Rymkiewicz, namiesnik są
dowy у reg. ziemski skarbowy, p. G . mp., 
Mikołay Gródecki, Hieronim Michał Jan
kowski—krayczy Grodzień., Kazimierz Gu
mowski, Stanisław Tonikiewicz, Adam Gu
mowski mp., Dominik Boufal, Władysław 
Jankowski, Stanisław Kułak, Jozeph Mac
kiewicz, Jan Piotrowski—vice-regent grodz
ki Grodzień. mp., Jan M. Białobłocki—cze
sznik Płocki, Kazimierz Pawłowski etc. etc. 
Która instrukcya, za ustnym у oczewistyin 
przez osobę wierzchu pomienioną ad acta 
podaniem, iest do xiąg grodzkich powiatu 
Grodzieńskiego wpisana. 
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2. Инструкція дворянъ Городненскаго новѣта, данная депутатаиъ, отправляемым, къ 
князю Алексавдру Меньшикову, 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣ-
даній, дали своимъ посламъ отправляемымъ къ 
кн. Меньшикову инструкцию слѣдующаго содержа-
нія: 1) Послы обязываются выразить князю бла
годарность за его благодѣянія и просить его 
расиоряженій по слѣдующимъ предыетамъ: 2) о 
переводѣ полковъ, находящихся подъ его командой, 
въдругіе повѣты; 3) о предоставлении солдатамъ 
квартиръ внѣ крестьянскаго населенія; 4) о пре-
кращеніи беззаконій и насилій, дѣлаеиыхъ римской 
церкви и духовенству; 5) о прекращении насилій, 
дѣлаемыхъ русскими солдатами шляхтичамъ; 6) о 

прекращении разбоевъ, дѣлаемыхъ русскими солда
тами на дорогахъ; 7) объ освобожденіи шляхет-
скнхъ домовъ отъ квартированія войсковыхъ оф-
фиціалистовъ; 8) о прекращеніи обидъ, наноси-
мыхъ управителямъ имѣній Потѣя за неисполне-
ніе обязательствъ; 9) о прекращены грабежей 
скота дѣлаемнхъ солдатами; 10) о воспреще-
ніи оффиціалистамъ требовать съ повѣта продо-
вольствій для солдатъ впередъ за три мѣсяца; 
11) о прекращеніи разорений, дѣлаемыхъ во время 
переходовъ войскъ; 12) просить распоряженій князя 
о прекращеніи всякихъ вообще обидъ, которыя 
испытываетъ повѣтъ отъ постоя руссквхъ войскъ. 

Roku tysiącznego siedmsetnego siódmego, 
miesiąca Decembra dwudziestego dziewiątego 
dnia. 

Na urzędzie i. k. m. grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem, pod
starościm sądowym p-tu Grodzieńskiego, od 
wielm. imci pana Hreliorego Jozeplia Koto
wicza starosty Grodzieńskiego będącym, sta
nąwszy personaliter imć p. Jan Białobłocki, 
czesznik Płocki, te instruktią ad acta podał, 
którą de verbo ad verbum wpisuiąc tak się 
w sobie ma: 

Instructia od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników, szlachty, obywatelów p-tu Gro-
dzień. ichmć pp. Jakubowi Politalskiemu у 
Adamowi Lenkiewiczowi — łowczemu p-tu 
(Grodzieńskiego, posłom na seymiku relacyi-
nym po walney radzie Nowogródzkiey w inte-
ressach niżey wyrażonych do iaśnie oświe

conego xiecia imci Alexandra Mężykowa ś. 
państwa Rzymskiego dziedzicznego хсіа у 
xcia Ingermanlandii y Estlandii, kawalera 
ś. Andrzeia у białego orła, naywyższego 
ienerala woysk naiaśnieyszego iego Carskiego 
wieliczenstwa dnia dwudziestego dziewiątego 
Decembra w roku teraźnieyszym tysiąc siedm-
setnym siódmym obranym dana. 

Za wszystkie affekta, które-kolwiek iaśnie 
oświecony xże imć na doniesione punktą z 
rady Nowogródzkiey przez ichmć pp. de
legatów świadczył у świadczyć deklarował, 
za wszelką reverentią podziękować maią 
ichmć pp. posłowie nasi у o dalsze respekta 
upraszać będą. 

2-do A że ordynacyey iaś. ośw. xcia imci 
zaś wielm. ichmć pp. ienerali Brygadiero-
wie у pułkownicy, w powiecie naszym łoea-
tią maiący, nie czynią dosyć у nie шшіеу-



szaią porcyi, za które z dymu iednego po 
15, po 20, po 25, po 30 у różni różnie ta
larów bitych przez ciężką executia wyma-
gaią, daiąc tę ratią, że siła w tym powiecie 
postawiono na tak szczupłey ziemi dymów, 
у w kraiu zrujnowanym, iako to: pułk ś. 
Petersburski, pułk imć p. ienerała Darem-
stada, pułk Azowski, pulk Czernihowski, 
pułk Razański, część kawaleryi iaś. ośw. 
xcia imci, a z osobna pięć tysięcy kozaków 
у tatarów, podiazdami w tymże się powiecie 
mieszczą, gdzie iuż dawna ruina, у kraiowy 
nieurodzay nie pozwala sufficiencii, upra
szać będą imć pp. posłowie o zmnieyszenie 
peny у o przeniesienie pułków do innych 
powiatów, gdzie więcey dymów, a mniey 
porcyi у woyska locowanego. 

3-tio Zatym uciążenie powiat czuie, że 
wszyscy prawie żołnierze z executiey susten-
tuią się, у nie maią swoich kwater, bo ze 
wszystkich dymów pieniężne porcye alias 
talary bite biorą, a co iedzą, piią to w ra
chunek nie idzie. 

4-to Kościoły żadnego nie maią bespie-
czeństwa, kiedy ie odbiiaią, plebanów pod 
warty biorą, biią, wiążą, że у nabożeństwa 
po różnych mieyscach ustaie, do klasztorów 
у panien zakonnych warty przystawną, prze
łożonych у xięży konftmduią, iako y imci 
xiedza rektora Jezuickiego w Grodnie trzciną 
pobito. 

5-to Szlacheckiego imienia żadney nie 
masz obserwy, nie tylko biorą, co się podo
ba, ale biorą pod wartę, biią, kaleczą, wią
żą у różne zadaią afflictie. 

6-to Po drogach wielkie violentie dzieią 
się, że nie masz komu gdzie iako wyiechać, 
konie zabieraią, ze wszystkiego odzieraią, 
imć panią Grohicką, szlachciankę znaczną 
у czeladnika zarżnięto, prostych ludzie у 
żydów iuż kilku, a lubo się ichmć pp. offi
cialistowie oświadczaią z uczynieniem spra

wiedliwości, iednak doyść nie można wy
stępnych dla różnych praepedyciey. 

7-mo Po dworach szlacheckich, a nawet 
ichmć pp. urzędników powiatowych po ple
baniach w iednych budynkach z samemi 
gospodarzami ichmć pp. officialistów resi-
dencia iest ciężka, że gospodarz ni w czym 
nie wolen, у co biorą, legumina, prowiantu, 
to w porcie nie rachuią, ale każą z osobna 
talary z i porcye płacić, na ostatek у klucze 
odbierają. 

8-vo Dobra ekonomiczne w dyspozycyey 
według prawa iaś. wielm. imci pana Po-
cieia, podskarbiego w. x. Lit. zostające, że 
dla ruiny porciom nie wystarczaią. Zawia
dowcom imci pana podskarbiego, którzy do 
czasu iakichsi funkcii podieli pod wartę 
biorą у różne czynią ciężkości, a na osta
tek na zdrowiu у własney ichmć fortunie 
exequuia. 

9-no Bydeł grabieżnych, koni, owiec wiel
kie są gromady, któremi cokolwiek żywności 
iakiey być może, spasaią, у iuż teraz głód 
między ludźmi y na resztę niedobranych 
dobytków pokazuie się. 

10-mo Za trzy miesiące razem tak wielką 
summę ichmć pp. officialistowie woyskowi 
każą exequowac porcie, a iak kray zruino-
wany у za ieden miesiąc razem według 
ordynaciey iaś. ośw. xcia im wypłacić trudno, 
nie tylko tak wielką praetensyą у razem 
iak ichmć pp. officialistowie praetenduią. 

11-mo Przechodami wielkie wszystkie 
mieysca ponoszą szkody, na co w porciach 
żadnego nie masz respektu, mianowicie ta-
tarowie przechodząc obory wyrzynaią. 

12-mo Że dymy ciężko zaprzysiężone у 
kray cale zruinowany, cancellarya od ichmć 
pp. officialistów cierpi kłopot у różne prze-
grożki, że kwatery błahe, cancellarya zaś 
to podaie, co ma, w aktach nefas wyrażać 
iako maią oppressią. W tym tedy wszyst-



kim upraszae będą ichmć pp. posłowie iaś. 
ośw. xcia imci, aby według deklarowanego 
tak wiele razy respektu nayiaśn. iego Car
skiego wieliczenstwa у swego affektu zmniey-
szyć kazał ten ciężar, woyska gdzie indziey 
przeniósł, bezpieczeństwa kościołom, szlach
cie у przeiezdżaiącym obmyślić rozkazał, a 
naybardziey upraszać będą z wielką submis-
sią oto; aby któremu z ichmć pp. genera
łów raczył dać moc, tu do sądzenia występ
nych, których iest dość siła, ażeby ichmć 
nie referowali się do sądów generalnego 
commissariatu, ale y tu czynili za innych 
satisfactią. A że tern większy uznaliśmy iaś. 
ośw. xcia imć respekt у pewnieysi bylibyśmy 
sprawiedliwości, gdyby iaś. ośwT. xże imć 
zesłać raczył z ramienia swego kommissarza 
у drugiego pozwolił obrać z powiatu nasze
go, dla czynienia inquizyciey у sądzenia w 
excessach, żeby krótszym terminem sądy 
expedyowac się mogły zapozwami, którzy 
aby ciż ichmć wydawać moc mieli od ge
neralnego commissariatu. 

Przełożą ichmć pp. posłowie krzywdę 
wielm. imci p. Kotowicza, starosty Grodzień
skiego, który interessom nayiaśn. Cara imć. 
w usłudze rzeczy-pospolitey na wszystkich 
obradach assistuie у teraz naradzie Nowo
gródzkiey pracował.. A interea maiętności 
imć p. starosty w woiewodztwie Brzeskim 
imć pan Brygadyer Awgustów zruynować 
funditus kazał; у za ukazem iaś. ośw. xcia 
imci nic oddać y satisfactiey uczynić nie 
chciał. 

Caetera activitati et explicationi ichmć pp. 
posłów naszych poruczamy, aby czego bre-
vis pagina у pióro pisać nequit, ustnie wy
razili, zlecamy у tak u samego iaś. ośw. 
xcia imci ze wszelką submissią starali się 
o respekt у ichmć pp. ministrami expostu-
lowali wzaiemne affektów y reciprocatii na
szych onaruiąo studia. Dat. w Grodnie^ die 
et anno ut supra. 

U tey instruktii podpisy rąk temi słowy: 
Hrehory Kotowicz—starosta Grodzieński у 
dyrektor seymiku mp. etc. etc. 

1710 r. 

И з ъ кянгм за 17©»—171© г., л и с т ы 3®1—3®8. 

3. Инструкцін дворянъ Городненскаго повѣта депутатаиъ, отправляеіьшъ къ 
королю. 

Дворяне Городненскаго повѣта норучаютъ сво
имъ посламъ: 1) выразить королю ихъ вѣрнопод-
данническія чувства; 2) сохранять за туземцами 

права на пожизненное владѣніе столовыми коро
левскими имѣніями -(права bene raeritorum) и не о т 
давать ихъ лицамъ чужестраннымъ. 

Koku tysiąc siedmsetnego dziesiątego, mie
siąca Februarii szóstego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Janem Gro-



ftuzėm, starostą Czerwonskim, potfetaroś-
еШ Udowym powiatu GrodźlenśMego; od 
wielmożnego imci pana Hrehorego Józefa 
Kol ówieźa, starosty Grodzieńskiego będącym, 
sSnąwSzy personaliter imć pan Michał Jat 
mułbwicz, instructią seymiku gromnicznego 
do nayiaśnieyszego króla imci wielmożnym 
ich mość pp. posłom daną, ad acta podał, 
potrzebuiąc, aby była przyięta у zapisana; 
która za przyięciem de verbo ad verbum 
wpisuiąc tak się w sobie ma: 

Instructią do nayiaśnieyszego króla iego 
• mości Augusta wtórego, szczęśliwie nam pa-
nuiącego, pana naszego miłościwego, wiel
możnemu imci panu kuchmistrzowi Ogiń
skiemu—staroście Radoszkowskiemu, imci 
panu Maćieiowi Grabowskiemu, metrykan-
towi koronnemu skarbowemu, imci panu 
%gmuntowi Wallowi, posłom, od nas sena
torów, dygnitarzów, urzędników ziemskich, 
grodzkich, rycerstwa, szlachty, obywatelów 
powiatu Grodzieńskiego na seymik Grom
niczny w roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym dziesiątym zebranych obranym, dana. 

Jako a felieissima inauguratione natron 
polski iego królewskiey mości, pana nasze
go miłościwego, powiat Grodzieński wier
nego imci panu poddaństwa omnia dabat; 
dokumentą, na zaszczyt maiestatu, zdrowie, 
fortuny ultimumque sangumem litare nie 
omieszkiwal; tak у teraz za powrotem iego 
królewskiey mości, pana naszego miłości
wego, z naypierwsżego sejmikowania przez 
separatią, ob absentiam iego królewskiey 
mości niedoszłą oświadczyć się conabamur 
f przez ich mość panów posłów na radę 
"walną obranych idem expressimus homa-
gium у ieszcze większe chcąc dać dowody, 
quo amore et zeło iura maiestatis manute-

fchCćniy, ich mość pp. po-
Ш % , ' й о % ; m ' №ś 'matėiaf st • śttńąwsży, 

iako zaoyeowskiey pieczolówania, circa bo-
ntim oyczyzny naszey nayńiższe fiińdentpo
dziękowanie, tak in reciprocum przy dosto
jeństwie pańsldm et omnia iura maiestatis 
ochotę ad omnes nutus ore labioque no-
stro adultimum halitum reprae-entabunt. 

Lubo w instructiey ich mość pp. posłom, 
na radę walną od nas obranym, położyliśmy 
inter caetera promotionem immunitatum dobr 
stołowych iego królewskiey mości, iednak 
gdy teraz aestuantem widziemy w dobrach 
ich mość pp. dożywotników oekonomicznych 
militarem executionem za wypadłą z kan-
cellaryey iasnie wielmożnego imci pana het
mana wielkiego w. x. Lit. assygnatią, które 
constitutia wyraźna anni 1678 amputat ne-
que concedit, suplikować będą ich mość pp. 
posłowie, aby iego królewska mość, pan nasz 
miłościwy, obviando convulsioni iurium et 
futuris gravaminosis praejudicatis authori-
tate maiestatu providere raczył, aby wypad
łe assygnacye były revocowane. 

Tak wiele constitucyi sejmowych et om
nia iura contra avulsionem dobr stołowych 
iego królewskiey mości tu clamantia są każ
demu wiadome, a że się sub motus bello-
rum w iednych mieyscach ciż ipso actu alie
nage na inne similes conatus pokazuią ex
ponent ich mość pp. posłowie necessitatem 
obviandi hisce casibus, do czego same pac
ta eonventa będą motivo iego królewskiey 
mości panu naszemu miłościwemu, у całey 
rzeczy - pospolitey. A iako ex munificen-
tissima iego królewskiey mości, pana nasze
go miłościwego, pańskiemi (dementia) do tąd 
zaszczycaliśmy się dobrodzieystwy у odro
bin stołu pańskiego, za przywileiami pa
na naszego miłościwego wiele ich mość bra
ci naszych participat, tak aby circa iura et 
privilegia od iego królewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, cdncesga in integro 



— m — 

-zachowani byli, supplicować będą ichmość 
posłowie; y to oraz, aby exoticis nie były 
conferowane dzierżawy w dobrach stołowych 
iego królewskiey mości, tylko tey że oyczyz
ny synom pro maiestate militantium у zdro
wie у fortuny in victimam niosących, któ
rych pańska prosequetur łaska, humiles 
fundent preces у samych ich mość pp. po
słów respectowi pańskiemu iego królewskiey 
mości, iako naypokorniey insinuamus. 

U tey instructiey podpisy rąk różnych ich 
mościów tymi słowy: Jerzy Kmit z Koziel
ska Oginski—starosta Radoszkowski, dy-

rector seymiku Gromnicznego, Hrehory Ko
towicz— starosta Grodzieński, Krzysztof Mi
cuta—podkomorzy powiatu Grodzieńskiego, 
Krzysztof Viktoryan Jundził—sędzia ziem
ski powiatu Grodzieńskiego mp., Kazimierz 
Floryan Micuta—podsędek powiatu Gro
dzieńskiego, Stanisław Czeszeyko—koniu
szy Grodzieński, Jan Eysimont—czesznik 
powiatu Grodzieńskiego, Jan Suchodolski— 
podsędek etc. etc. etc. Która to instructia, 
za podaniem przez w wierzchu mianowaną 
osobę, iest do xiąg grodzkich powiatu Gro
dzieńskiego wpisana. 

1712 r. 

И з ъ книги за .1 ł f 8 г., стр. в 9 С — в * 9 . 

4. Инструкция отъ дворянства Городненскаго повѣта депутатанъ, отправляемымъ 
къ гетману в. кн. Литовскаго. 

Бъ этой инструкции дворяне норучаютъ своимъ 
посламъ ходатайствовать предъ гетманомъ в. кн. 
Литовскаго о слѣдующихъ предметахъ: 1) объ 
умепыпеніи чоповаго-шеляжнаго; 2) о предоставле-
ніи дварянамъ Городненскаго повѣта такихъ же 
правъ, какими пользуются и другіе повѣты; 3) объ 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Septembra wtórego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Janem Gro-
thuzem, podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, od wielmożnego imci pana Hre-
horego Jozepha Kotowicza, łowczego w. x. 
Lit., starosty Grodzieńskiego ustanowionym, 
stanows&y .реюоиаШег 'imć pan Władysław 
ebreptowoz, instrakcyą od iaśnie wtełmoż-

увольненіи отъ войсковыхъ повинностей имѣній 
пожизненыхъ владѣльцевъ; 4) объ освобождение 

•имѣній Трохгоювскихъ, прпнадлежащихъ пожиз-
неннымъ владѣльцамъ, отъ двойныхъ повинностей; 
5) о возвращещи 550 злотыхъ Юндзилу, заграблен-
ныхъ татарскою хоругвіею въ имѣніи Рачкѣ. 

nych wiel. pp. dygnitarzów urzędników ziem
skich, grodzkich, szlachty, obywatelów po
wiatu Grodzieńskiego, na rzecz w niey niżey 
wyrażoną, wielmożnemu imci panu Zygmun
towi Bokieiowi—ciwunowi Trockięmn у imci 
panu Janowi Suchodolskiemu—podczaszemu 
Liwskiemu, postom do iaśnie wielmożnego 
imci pana hetmana wielkiego w. x. Ш-
obranym, daną ad aciaxjag % т ф Ш х i p -
dzieńskich podał, ..ро|щЬи|§е .aby, bjla.afi 
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acta przyięta, którą za przyięciem wpisuiąc 
w xięgi od słowa do słowa tak się -w sobie 
ma:. 

Insiruciia od nas dygnitarzów, urzędni
ków ziemskich, grodzkich, szlachty, oby
watelów powiatu Grodzieńskiego do iasnie 
wielmożnego imci pana Ludwika Pocieia, 
hetmana wielkiego w. x. Lit , n. w. mm. p., 
wielmożnemu imci panu Zygmuntowi Bo-
kieiowi—ciwunowi Trockiemu у imci panu J a 
nowi Suchodolskiemu—podczaszemu Liw
skiemu, posłom naszym, (Jie 1 Septembris, 
roku 1712 dana. 

Aniśmy kiedy spodziewali się bydź eli-
minati z łaski у affektów iasnie wielmoż
nego imci pana hetmana wielkiego w. x. Lit. 
n. w. m. pp., iako nas świeżo przez ich mość 
pp. posłów naszych edocet ich mości n. w. 
mm. pana reskrypt, którym cogimur nolen-
tes mori. Niech kto chce ex malevolis ali
tor mentėm nostram interpretatur, my ied
nak nie będąc nigdy in consiliis adversorum 
contra prosequentes bona przy dostoienstwie 
maiestatu iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, cum moriente patria 
mori viventemque sequi volumus, пес no
bis unquam inseminata fuerat zyzania. By
liśmy upewnieni relacyą ichmość pp. com
missarzów naszych z trybunału skarbowego 
wielkiego w. x. Lit. że iako universis pro-
vinciae nostrae, tak у naszemu powiatowi 
ob respectum publicae calamitatis et ob earn, j żą teraz constitucyą de immunitatibus dobr 

in contrarium suppositione, a znać barziey 
malevolorum delatione, iakoby antiqua pra-
xi z powiatu exacta miała by być in priva
tes usus obrócona summa. Ale opiniose ea 
nie mamy się liczyć ex respectibus iasnie 
wielmożnego imci pana hetmana wielkiego 
w. x. Lit. exclusi, bo któżby mercede za
służonego żołnierza auderet lucrari у tę na 
siebie ciągnął infamii iacturam, co że się 
tak niedzieie, explicabunt, powiat nasz, ich 
mość pp. posłowie nasi et documentis pro-
babunt. 

A lubo, iako edocemur, defalki powiatów 
prowincyey całey dane są dispositioni iasnie 
wielmożnego imci pana hetmana wielkiego 
w. x. Lit. non sine fundamento, iednak po-
kazuie się być decessus przez lustracyą przy
sięgłych ich mość pp. lustratorów; lustracyą 
zaś in virtute constitucyi rady walney War-
szawskiey у dekretu limitationis trybunału 
skarbowego w. x. Lit. w Pińsku ferowane
go czyniona, która w Wilnie w tym że są
dzie trybunału skarbowego w. x. Lit. pre
zentowana była, upraszać tedy będą ich mość 
pp. posłowie nasi, ażeby quo gaudent uni-
versi eidem sorti у powiat nasz był assotia-
tus w łasce iasnie wielmożnego imci pana 
hetmana wielkiego w. x. Lit., n. w. mm. 
pana, ażeby assygnacye na złot. 247 ty
siące wydane retraktowane były. 

Postanowionych na wielu seyrnach у świe

tna tak sumus przez plagę Bożą iacturam 
T i m m e y s z e n i e summy czopowego szelężnego 
na złot. 24,000 iest postanowione, teraz zaś 
Ti dyspozycyey iasnie wielmożnego imci pana 
hetmana wielkiego w. x. Lit., n. w. mm. 
pana, na wypłacenie czterdziestu tysięcy ich 
mość pp. administratorowie podatku tego 
onerantur у cały powiat oneratur assygna-
cyami, widziemy przyczynę, że aceesit res 

stołowych iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, у tak wielu reskryptów 
samegoż iasnie wielmożnego imci pana het
mana wielkiego w. x. Lit., n. w. mm. pa
na, na wydawane assygnacye z cancellaryey 
do dobr ich mość pp. dożywotników tui-
tionem et immunitatem assekuruiących, nie 
trzeba by przywodzić na pamięć, bo te to-
ties quoties enarratae maiorem pariunt do-
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lorem, kiedy у teraz świeżą do dóbr tyeh-
że ichmość pp. dożywotników sączona wraz 
bez żadney distinctiey z poddaństwem wy
dana assygnacya, у o lokacyey zimowey iuż 
są odgłosy, że tedy securitates praw ichmość 
pp. dożywotników przeciwna od dyspozycyey 
ekonomiczney imminet sequella у porówna
nie z poddaństwem, upraszać będą ich mość 
pp. posłowie nasi, ażeby od nałożoney sum
my przez tę dyspozycyą ekonomiczną ich
mość pp. dożywotnicy ex dementia iaśnie 
wielmożnego imci pana hetmana wielkiego 
w. x. Lit., n. w. mm. pana uwolnieni byli. 

Dobra Trochimowskie, eodem titulo gau-
dentia dożywocia, duplici onere gravantur, 
kiedy do włożoney summy przez wielmoż
nego imci pana Dombrowskiego, iako kom-
misarza iego królewskiey mości, na ichmość 
pp. dożywotników pociągnione być muszą у 
teraz przez tęż dyspozycyą, osobliwie okrom 
summy na ichmość pp. dożywotników wło
żoney, pięć tysięcy pięć set oddać postano
wiono, mimo ordynacyą iaśnie wielmożnego 
imci pana hetmana wielkiego wr. x. Lit., n. 
W. mm. pana, do ichmość pp. woyskowych 
wydaną, a okrom tego chorągiew wielmoż
nego imci pana Sosnowskiego, pułkownika 
iego królewskiey mości, w tychże dobrach 
subsistendo, cztyry tysiące pięć set zlot. mi
mo wydaną kassacyą instantanee exigunt, 
у grabieżami bydła у innych extorsyi do 
znaczney poddaństwo przywodzą ruiny, sine 
respetu na dalsze dyspozycye przytulenia się 
żołnierza, upraszać będą ichmość pp. posło
wie, ażeby się dobra równie z innemi dob
rami ichmość pp. dożywotników aequali gau-
deant immunitate у extraordynaryinym nie 
były podległe podatkom. 

Zda się bydź ab infesta sorte iuncta ad-
ferre sibi wielmożny imć pan łowczy wielki 
w. x. Lit., kiedy od zagniewania iaśnie wiel
możnego imci pana hetmana wielkiego w.* 

x. Lit. non destinat unum vulneri suo lo
cum, są tego nie poiednokrotne dowody, a 
osobliwie świeżą teraz przez zabieranie ludzi 
ad latus imci panów będących, y na sa
mego osobę imci pana łowczego od imci 
Truskolaskiego circuitiones poniósł znaczną 
honoris et fortunae laesionem^ nie wiedząc 
cui culpae reus, widzi bydź hetmańską władzę 
toties supplices nonadmittere preces, prze
cież y na ten czas repetens easdem recurrit 
do iaśnie wielmożnego imci pana hetmana 
wielkiego w. x. Lit. przez nas, w czym 
osobliwie instabimt ichmość pp. posłowie 
nasi do iaśnie wielmożnego imci pana het
mana wielkiego w. x. Lit. w dawney swey 
pomyślić raczył łasce y affekeie. 

Dobr ziemskich immunitate gaudemus 
tylko libertateque cavemus in eis, kogóż 
non permovet ruina dobr Eaczek wielmoż
nego imci pana Jundziły, sędziego ziem
skiego Grodzieńskiego, przez lokowaną cho
rągiew rotmistrzowstwa imci pana Fałkow
skiego tatarską, która z lichey wioski ex-
torsit gotowych pieniędzy okrom prowian
tów 550 złot, przez co niechybnie powiat' 
nasz w podatkach rzeczy-pospolitey musi 
pati detrimentum, upraszać będą ichmość 
pp. posłowie nasi, ażeby imć pan hetman 
n. w. mm. pan, osobliwym ordynansem przy
wrócić injungant, cetera fidei et dexteritati 
ichmość pp. posłów committimus. 

Działo się w Grodnie, anno, mensę et die 
ut supra. U tey instrukcyi podpis rąk w 
te słowa: Jan Zygmunt Wal—starosta Fram
borski, direktor seymiku powiatu Grodzień
skiego, Hrehory Józef Kotowicz — łowczy 
wielki w. x. Lit., starosta Grodzieński, Jerzy 
Stof, Victorian Jundził—sędzia ziemski po
wiatu Grodzieńskiego mp., Alexander Le-
wald Jezierski—podstoli powiatu Grodzień
skiego mp., Stanisław Antoni Małyszczyn-
ski —pisarz grodzki Grodzieński mp., Se- -

31 . 



bestian St. Wołkowycki—horodniczy powia
tu Grodzieńskiego тр., J . Chreptowicz—т. 
powiatu Grodzieńskiego, Stanisław Cieszey-
ko—koniuszy Grodzieński, Kazimierz Go-

daczewski тр., Michał Chreptowicz тр., 
Kazimierz Połubiński тр., Franciszek Gro-
bicki mp. 

1712 r. 

Нл-ь книги л» 1712 г., стр. 1061—1010. 

5. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта, данная депутатаиъ, отправляеяымъ 
на Варшавскш сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво-
имъ носламъ инструкцію слѣдующаго содержания.-

1) по засвидѣтельствованіп о вѣрноподданни-
ческихъ чувствахъ дворянъ королю, поели обязы
ваются выразить ему глубокую благодарность за 
открытіе предстоящаго сейма и надежды на счаст
ливый его неходъ; 

2) ходатайствовать о прекращении турецко-
русской войны, и во всякомъ случаѣ о неприня-
тіи къ ней участія рѣчью-посполнтой; въ случаѣ 
сорванія сейма это ходатайство повторить предъ 
senatus consultum или конфедерацией; 

3) ходатайствовать о выводѣ русскихъ войскъ 
изъ предѣловъ Городненскаго повѣта; 

4) объ уменьшении количества войскъ, гене-
ральскихъ должностей, о назначеніи поляковъ 
на мѣста войсковыхъ оффиціалистовъ и въ та-
тарскія хоругви; 

5) о назначеніи новой абьюраты (ревизской 
сказки, подтвержденной присягой); 

6) не соглашаться на назначеніе новыхъ по
датей, въ случаѣ же необходимости—дать знать 
Городпеыскому повѣту; 

7) о замѣнѣ двойной гиберны гнберною simple, 
назначенной скарбовымъ трибу надомъ. и о под
тверждении новаго тарифа конституціей; 

8) о взысканіи съ Городненскаго повѣта чопо-
ваго шеляжнаго въ разиѣрѣ 24,000 злотыхъ и 
объ утверждені и копституціей послѣднеі люстра-

ціи, подтвержденной присягой обывателей; 
9) о подтверждено Люблинской конституціи от

носительно экзекуціонныхъ лпетовъ, предъявляе-
мыхъ войсковыми людьми и о иризнаніи таковыхъ 
людей врагами отечества; 

10) о прекращеніп обидъ, наносимыхъ обыва-
телямъ войсками во время переходовъ и объ удов
летворении обиженныхъ лицъ изъ ординарныхъ 
податей; 

11) о вмѣненіи войсковыыъ дсиутатамъ въ обя
занность являться въ фискальные новѣтовые суды 
для отвѣтовъ обпженнымъ; 

12) о назначеніи будущаго сейма въ Городнѣ; 
13) о назначеніи въ Городнѣ же скарбоваго три

бунала, отмѣненнаго канцлеромъ в. кн. Литов
скаго вопреки Люблинской конституціи; 

14) о назначеніи главнаго трибунала въ Ново-
городкѣ, или же въ Городнѣ. согласно закону о 
каденціяхъ (срокахъ) этого трибунала; 

15) объ освобожденіи Курляндскаго княжества 
отъ постоевъ русскихъ войскъ; 

16) о составлении предстоящей сеймовой кон-
ституціи въ посольской избѣ; 

17) о соглагаеніи пословъ съ остальною рѣчью-
посполитой относительно нредіоженій короля о 
монетномъ дѣлѣ; 

18) объ отмѣпѣ распоряжений гетмановъ в. кн. 
Литовскаго относительно войсковыхъ стоянокъ со-
юзиыхъ Саксонскихъ войскъ въ столовыхъ коро-
іевскихъ имѣиіяхъ, находящихся въ пожизнеа-



номъ владѣвіи лицъ заслуженныхъ (bene meri-
torum); 

19) объ уничтоженіи тарифа, по которому М о -
стовскіи ключъ принадлежащей къ Городненской 
экономін, прияисленъ къимѣніямъ, подлежащимъ 
гиберновой подати; 

20) о назначения королемъ коммиссаровъ изъ 
мѣстныхъ должностныхъ лицъ для разбиратель
ства споровъ, возникшихъ между королевскими 
и земскими имѣніями; 

21).объ освобожденіп г. Городны отъ гиберно-
выхъ повинностей, уничтожепныхъ скарбовьшъ 
трибуналомъ, но требующемъ еще подтвержденія 
сейма; 

22) объ освобождении имѣній бригидокъ и бер-
нардинокъ отъ городскихъ повинностей и сол-
датскихъ постоевъ; 

23) о дарованіи амнистіи политическимъ пре
ступникам^ находящимся въ изгнаніи; 

24) о возвращеніи Луцкому епископу Жабо-
крицкому епископіи, отнятой у него Московскими 
войсками и отданной епископу вѣры благочести
вой Шумлянскому; о возвращении изъ Смоленска 
въ Полоцкъ чудотворной иконы Божіей Матери, 
взятой Озеровьгаъ; о вознагражденіи за Полоцкую 
каѳедральную церковь, въ которой хранилось тѣло 
Іосафата, занятую минами русскихъ войскъ; 

Roku tysiąc siedmset dwunastego, mie
siąca Decembra trzynastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem — podstarościm sądowym 
p-tu Grodzieńskiego od wielmożnego imci 
pana Hrehorego Jozepha Kotowicza—łow
czego wielkiego w. x. Lit. starosty Grodzień
skiego ustanowionym, stanowszy personali-
ter imć pan Jakub Rymkiewicz, instructią 
całego powiatu na seym służącą na rzecz 
w niey y tu niżey wyrażoną doxiag grod-
skich Grodzieńskich podał, w te słowa pi
saną: 

Instructią, od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich—grodzkich, rycerst
wa, szlachty, obywatelów Į owiatu Grodzień-

25) о подтвержденіи привилегій Оупрасльскому 
монастырю; 

26) о возобновленіи дѣла о денежныхъ расче-
тахъ канцлера съ рѣчью-посполитой, отложеннаго 
на прежнемъ сеймѣ до слѣдующаго; 

27) ходатайствовать объ удовлетворении на-
слѣдниковъ кн. Огпнскаго за заслуги отца и де
нежный затраты; 

28) о вознагражденіи за заслуги Минскаго ста
росты Завиши, которому обѣщано было еще преж
де министерское мѣсто; 

29, 30, 31, 32) ходатайствовать о вознаграж-
деніи разныхъ должностныхъ лицъ за ихъ заслуги; 

33) объ освобожденіи имѣній Городненскихъ 
бригидокъ, находящихся подъземскимъ правомъ, 
отъ войсковыхъ повинностей; 

34) объ утвержденіи конституціей фундушей за 
ксендзами доминиканами, назначенныхъ имъ раз
ными лицами; 

35) объ утверждении конституціей декрета скар-
бовацо трибунала въ пользу Выковскаго на право 
владѣнія пмѣніемъ Старымъ-Дворцомъ. 

Въ остальныхъ пунктахъ изложены подобный же 
ходатайства о лицахъ духовныхъ и свѣтскихъ и 
объ учрежденіяхъ, по поводу имущественныхъ 
дѣлъ. 

skiego, na seym walny dwuniedzielny pro di 
5-ta Aprilis anni praesentis od iego kró
lewskiey mości Augusta wtórego, pana na
szego miłościwego, w Warszawie naznaczo
ny, wielmożnym ichmość pp. Hrehoremu 
Jozephowi Kotowiczowi, łowczemu wielkie
go xiestwa Lit., staroście, у Kazimierzowi 
Piątkowskiemu, podczaszemu Grodzieńskim, 
posłom naszym na seymiku dnia 23 Feb-
ruarii, anno 1712, w Grodnie in loco solito 
oonsiliorum obranym, dana. 

Już po przeciągłym czasie tak ciężkich 
przeciwnych nawalności topielisk, taupada-
iąca nowa oyczyzna nasza, ex emanenti fon-
te pieczołowania iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, na niezamęcony 
miały by spłynąć ocean у opłakane in di-
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stillantibus łaskawością iego królewskiey mo
ści rzekach, nas fluctuantium łzy iaśnieiące 
miałoby osuszyć słońce, które nam sporzą
dzonych obrad seymowych zaiaśniało, day 
Boże sine eclipsi, у w Bogu nadzieią, że 
roszczącemi się przeciwko sprawiedliwości 
słońca zaćmieniu panować będzie decresens, 
•kiedy nie tylko remonstrowane, ale barziey 
orbi nostro widoczne maiestatu iego kró
lewskiey mości rozróżnionych ojczyzny sy
nów przywieść do jedności, ojczyznę do upad
ku nachyloną wesprzeć, nieprzyjaciołom dać 
odpór, a barziey iuż skołataną rzecz-pospo
litą do pożądanego przywieść pokoiu wi-
dziemy usiłowania, za co maiestatowi pań
skiemu, iego królewskiey mości, panu na
szemu miłościwemu, ichmość pp. posłowie 
nasi tanquam a filiis patri, panu od wier
nych poddanych, winne referent podzięko
wanie. Upraszać oraz będą, aby gementi 
populo in cessantem paternam praw, swo
bód у wolności praestare raczył tuitionem, 
łaskawe iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, przez uniwersały prze
strogi filialibus przyimuiemy praecordiis, у 
day Boże ipso authore Deo zj pożądanego 
sub aliis iego królewskiey mości protectiey 
cieszyć się pokoiu non interrupta lege. 
Seym ogłoszony cum adiunctione authoritatis 
konfederacje Sandomirskiey nie naruszenia, 
gdzie libera vox vetandi supressa, która 
maiori authoritati walnego seymu podług 
praw y constitucyi cedere у skassowana bydź 
by powinna, ne praeiudicet activitati wol
nych głosów et libertati rzeczj7 - pospolitej-
ichmość pp. pasłowie nasi referować się ma
ią, sine praeiudicio retandae vocis et liber-
tatis. 

Ciągnąca się od niemałego czasu woyna 
nie właśnie rzeczy - pospolitej naszey, ale 
exterorum monarchów o chlebie naszym iuż 
nas do ostatniey przywiodła ruiny, у prawie 

te strapiona ojczyzna, mówić może: .per ж е 
luce alii gaudent sorbeo fumum, у tak się 
iuż exviseerowafe, że ani kołigatom dopo-
modź, ani samadefendi może et deest; mo
dus copiosum woyska mieć numerem: prze
to iego królewskiey mości maiestatowi sup-
plikować, stanów rzeczy-pospolitey upraszać 
będą ichmość pp. posłowie nasi, utadin-
veniant uspokoienia oyczyzny naszey moduin, 
bo propriam non posse miseriam summa 
est miseria etverendum, ażeby dla koliga-
cyi Cara iego mości z portą otomańską non 
interrumpantur foedera, które omnino trzy
mać chcemy, ichmość pp. posłów naszyeh 
obliguiemy, strzeż Boże aliqua immineret 
propozycja, aby ullatenus na woynę turecką 
nie pozwalali, którey obstant pacta Karło-
wickie, a te invidabilia trzymać conamur, 
a strzeż Boże casu niedoyścia seymu, ca-
vent to ichmość pp. posłowie, żeby ani przez 
konfederacją, ani ex senatus consilio woyna 
turecka, у żadna insza klarygowana nie 
była. 

Woyska Cara iego mości dotąd w grani
cach tak korony polskiey, iako у w. x. Lit. 
będące, mimo tak wielo deklaracji osobli
wie przez generalną legacyą od rzeczy-po
spolitey z rady wałney Warszawskiej,' że 
miały by evacuowane, teraz znaczne exigunt 
prowianty cum summa opressione nobilitatis, 
a nadto publica la te t . . . . ze Gdańska tey-
że rzeczy-pospolitey attinentis znaczną też 
woyska exigere conatur summa, co iest 
przeciwko całey rzeczy-pospolitey, ante ora
nia instabunt ichmość pp. posłowie у ni 
do czego przystąpić nie maią, póki dekla-
racya nayiaśnieyszego (lara Jegomości sta
bdėm nie weźmie effeetum w wyprowadze
niu z granic naszych woyska. aby impety-
cye były wolne. 

Któżby z synów oyczyzny do obrony nie 
życzył skutecznych mieć sposobów, gdyby 



-oxwseerowaney matki sufficere mogły vires 
woyska in feliciori rerom statu mieliśmy w 
kompucie w. x. Lit. sześć tysięcy, teraz zaś 
im się większa nayduie depopulatia, tym 
bardziey co raz promovetur auctio, na które 
aequivalentem wystarczyć nie możemy mer-
cedem у lubobyśmy sancita omni conatu 
quam efficacissime adimplere chcieli, patet 
to samym że panom woyskowym, że zmieysc 
spustoszałych cale у powietrzem wyniszczo
nych po większey części prowincyey naszey 
et per fortem executionem podatków wziąć 
nie mogą, a zatym zawiedlibyśmy ichmoś
ciów, gdybyśmy copiosum numerum trzy
mali, do tego woyny żadney nie życzyć so
bie, ani sposoby' maiąc zapłaty, obliguiemy 
ich pp. posłów naszych, ażeby do sześciu 
tysięcy komput woyska był redukowany. 

Domawiaćsię oraz będą ichmość pp. po
słowie nasi et omnino instabunt, aby exteros 
wwoysku naszym nie konserwowali ichmość 
pp. hetmani officialistów, ale teyże ojczyzny 
naszey synów, ad opera belli capaces, że 
zaś w woysku cudzoziemskim liczby tylko 
a nie ludzi nayduie się quantitas. ichmość 
pp. generali, których się namnożyło wiele, 
większe za siebie zabieraią zapłaty sortem, 
niż na żołnierza, cavebunt ichmość pp. po
słowie nasi, aby niepotrzebne officia gene-
ralstwa abrogowane były, у pod tatarskiemi 
chorągwiami, nie tatarowie, którzy bez za
płaty od rzeczy-pospolitey, ale z nadanych 
sobie dóbr, służyć woynę powinni, lecz szla
chta bene possesionati officia, rotmistrzow-
stwa, poruczeństwa у chorąstwa ut gaudeant, 
reasumendo o tym dawnieyszą constitucyą. 

Gdy zaś ob summam desolationem pro-
wincyi Litewskiey nie tylko dymy abiuraty 
anni 1690, ale vix locus reperiri może, in
stabunt ichmość pp. posłowie, aby te abiu
raty^ skasowane, a nowe naznaczone były. 

Ž e zaś prowincya Litewska osobliwie po

wiat nasz ad earn iuż {przyszedł .egestatem 
et rainam, że żadnym eiężarem r podatkowa
nia sufficere nie może, committimus ichmość 
pp. posłom naszym, aby na żaden podatek 
cujuscunque tituli podymnego, pogłównego, 
papierowego et ulla novitate wymyślony, nie 
pozwolili, a ieżeliby pro exigentia et neces
sitate rzecz-pospolita uchwalić chciała, rako
wy podatek, tedy ichmość panowie posłowie 
nasi ad referendum do powiatu wziąć maią. 

Hyberna sowita ponieważ starostwa do 
ostatniey przywiodła ruiny, tak że żołnierz 
cale w nich у dachu mieć nie może, ażeby 
tylko symple płaciły podług decyzyey try
bunału skarbowego w. x. Lit. у taryfy .te
raz meliorowaney, która aby constitutioae 
aprobowana była. 

Currentia czopowego-szelężnego ponieważ 
podług dawnych taryf ob desolationem z 
powiatu naszego wypłacać się nie może, za 
czym aby podług uznania w trybunale skar
bowym z lustracyey powiatowey zaprzysię-
żoney constitucyą nazuaczona była summa 
dwadzieście cztyry tysiące złotych. 

Żesiędzieie contra legem publicam cum 
summo detriments et oppressione nobilita-
tis. iż ichmość pp. wojskowi za paletami, 
których expressa vėtant iura wielkie czynią 
lienciose exorbitancye у znaczne exiguat 
prowianty у pieniężne contrybucye, tedy aby 
constitucyą sejmu Lubelskiego o paletach 
reasumowana była, oraz ażeby takowych 
inconvenientii pactowych autores pro hosti-
bus patriae constitucyą uznani et circum-
scripti byli, serio instabunt ichmość pp. po
słowie nasi. 

Niemnieyszc czynią gravamen przechody 
woyskowe po dobrach ziemskich sine ullo 
respeetu circumscriptae immunitatis, cave-
bunt ichmość pp. posłowie nasi, aby takowe 
nie działy się infuturum discrimina, a » 
poczynione exorbitancye in foro competenti 



-ut respondeant ichmość pp. woyskowi et 
rėstifaantur iuriatis z currentii ordynaryi-
nyeh podatków. 

Za assygtlacyami iaśnie wielmożnego imci 
pana hetmana wielkiego w. x. Lit. wypła-
caiąsię summy narożne chorągwie, iż an-
ticipative, a bardziey ex nunc wybrane bydź 
nie mogą, ichmość pp. deputaci woyskowi 
swoią extendunt execucya, cum aggravatio-
ne dobr różnych, że tedy ukrzywdzeni na 
ichmościów w sądach woyskowych ob di-
stantiam loci у nie zawsze odprawuiących 
się satisfaetiey mieć nie mogą, instabunt 
ichmość pp. posłowie nasi, ażeby ichmość 
pp. deputaci do powiatów z asygnacyami 
przyieżdzaiący w sądach fiskalnych powia
towych nie odwoływaiąc się do sądów woy
skowych respondeant iniuriatis. 

Kadencya seymu walnego constitutionibus 
w Grodnie przez alternate naznaczona, aby 
immutabiliter po teraźnieyszym Warszaw
skim day Boże szczęśliwie odprawionym sey-
mie, pierwsza do Grodna determinowana by
ła, ichmość pp. posłowie serio domówią się. 

Trybunał skarbowy w. x. Lit. constitucyą 
seymu Lubelskiego w Grodnie naznaczony, 
ponieważ per dispositionem iaśnie oświeco
nego xiecia imci pana kanclerza wielkiego 
w. x. Lit. na inszych mieyscach był odpra-
wowany, serio instabunt ichmość pp. posło
wie nasi, ut satisfiat legi et renovetur con
stitucyą, aby w czas przyszły w Grodnie się 
odprawował. 

Kadencya trybunału głównego w. x. Lit. 
Nowogrodzka ponieważ dla szczupłości miey-
sca nie w Nowogródku ale w Wilnie są
dziła się, teraz więc aby in futurum satis 
fiat legi, lubo ieśliby w Nowogródku sądzić 
się nie mogła, żeby do Grodna na kaden
cya przeniesiona była, instabunt ichmość pp. 
posłowie nasi. 

Xiestwo Kurlandskie non postrema pars 

rzeczy-pospolitey loeatią woyska nayiaśniey
szego Cara iegomości obciążone, aby odtąd 
wolne było cum evacuatione tych woysk auxi-
liarnych równo z całą oyczyzną naszą. 

Constitucyą у cokolwiek sancitorum na 
seymie da Bóg postanowiono będzie, aby 
non per delegates, ale publice w izbie po-
selskiey w kole pisana była, omnino cłoma-
wiać się będą ichmość pp. posłowie nasi. 

Względem propozycyey iego królewskiey 
mości, pana naszego miłościwego o otwarcie 
mincy propter adaugendum proventum rze
czy-pospolitey sine detrimento oney confor-
mować się w tym będą ichmość pp. posło
wie nasi do zgody iednostayney rzeczy-po
spolitey. 

Dobra stołowe iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, omni immuni
tate gaudere powinny у tak wielu konsti-
tucyami obwarowane, których ichmość pp. 
donatariuszowie emeriti w oyczyznie cives 
gaudent possessionibus za przywileiami iego 
królewskiey mości ichmość pp. naszych, te
raz zaś dyspozycyą iaśnie wielmożnych ich
mość pp. hetmanów snać umyślnie na wy-
ciśnienie braci łaską iego królewskiey mo
ści munitos, co mu oddzielaiąc od dyspo-
zycyey w oekonomiczney, assygnacyami do 
locacyey woyskowey, extra mentėm publi-
cam przywłaszczała; instabunt ichmość pp. 
posłowie nasi, ażeby ichmość pp. donatariu
szowie omni gaudeant podług constitucyey 
immunitate, sine ulteriori aggravatione as
sygnacyami y kolokacyami, у żeby iego kró
lewska mość pan' nasz miłościwy dóbr do
żywotnich porcyami na woysko Saksońskie 
onerować nie kazał у przy prawach, pfzy-
wileiach tak nayiaśnieyszych antecessorów, 
iako y z miłościwey łaski swoiey ćonfero-
wanych, zachować raczył, reassumuiąc in toto 
pacta conventa. f : 

Klucz Mostowski ab aevo do oekonomiey 
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Grodzieńskiey należący ob subpositionem 
avulsionis, że ż laski nayiaśnieyszych kró
lów ichmości triennales miał arendatorios 
tenutores pisany do taryfy hybernorum że 
iest per hunc errorem, et ejus executiones 
zruinowany, zabiegaiąc avulsioni dóbr sto
łowych iego królewskiey mości et iuribus 
maiestatu ut rex non egeat, zlecamy ich
mość panom posłom, aby taryfy in ante-
cessuni podane publica constitutione ska
sowane były te w których się ten klucz znay-
duie. 

Gdy zaś . między dobrami ziemskiemi у 
iego królewskiey mci oekonomicznemi, oso
bliwie między poddaństwem wielebnych pa
nien bernardynek Grodzieńskich a wsią oe-
konomiczną o rozgraniczenie у wielu innemi 
ichmość pp. obywatelami częstokrotne dzieią 
się simultatės, instabunt ichmość pp. posło
wie nasi, ażeby iego królewskiey mości kom-
missyą ad disceraendas causas naznaczyć 
raczył, upraszać oraz będą, aby ichmość pp. 
kommissarze non exteri, ale tuteysi patricii 
przy imci panu podkomorzym у ichmość pp. 
urzędnikach ziemskich iego mci panem woy-
skim powiatu naszego naznaczeni byli. 

Miasto Grodno z folwarkami Y zvdarni do 
wypłacenia hyberny na zapłatę woysku w. 
x. Lit. y lokacyi zimowey niepodległe, ow
szem tot eonstitutionibus (it privilegiis uwol-
nione у obwarowane, że ob calamitatem 
temporum za wypadaiącemi assygnacyami 
gravatur, o co lubo w trybunale skarbowym 
supplicantas naleźli respectum у uwolnienie, 
przecież pro maiori authoritate instabunt 
ichmość pp. posłowie nasi, aby constitią 
seymu teraznieyszego obwarowano było. 

Juryzdyki w tym że mieście Grodnie, a 
osobliwie wielebnych panien brygidek у ber
nardynek Grodzieńskich, у innych posses-
sorów, którzy-kolwiek privilegiis et liberta-
tionibus przez eonstitucye gaudent, ażeby 

od miasta do żadnego podatkowania pocią
gane nie były, y stacyami źołnierskiemi ut 
non graventur. 

Synowie teyże oyczyzny naszey extra l i -
mites dla zamieszania rzeczy-pospolitey bę-
dącey którzy-kolwiek garną się у garnąć się 
conantur у synów tey że matki у żeby do 
łaski iego królewskiey mości przyięci byli, 
у do fortun swoich bezpiecznie wracali się, 
ktokolwiek dobra tych że ichmość miał w 
possessyey aby uczynili calculum w trybu
nale skarbowym. 

Wzięty w niewolą imć xiadz Żabokrzyc-
ki, episkop Łucki, z episkopii swoieyv na 
którego mieysce per potentiam woysk nay
iaśnieyszego Cara iego mości imć xiądź Szum-
lański, wiary błahoczestiwey osadzony, co 
iest cum summo detrimento wiary uniac-
kiey, instabunt ichmość pp. posłowie nasi, 
ażeby imć Żabokrzycki był restitutus, a imć 
xiadz Szumlański relegowany, schysmę pro-
mowuiący w tameczney diecezyey. Także ob
raz nayświętszey Panny cudowny w cerkwi 
katedralney Połockiey do Smoleńska przez 
imci pana kommendanta Ozierowa zapro
wadzony ut restituatur. Cerkiew także ka
tedralna Polocką minami wysadzona, tan
tum facinus przeciw wierze naszey y z nie
małą szkodą, gdzie ciało ś. Jozephata lo
kowane było, iakowym sposobem nagrodzić 
się może, doniosą o tym samey rzeczy-po
spolitey ichmość pp. posłowie nasi. 

Także o konfirmacyą przywileiów nayiaś
nieyszych królów ichmość konwentowi Su- -
praslskiemu danych interpozycyą uczynią, 
ichmość pp. posłowie. 

Interes iaśnie oświeconego xiecia imci p... 
kanclerza wielkiego w. x. Lit. względem 
summy za legacyey ś.p. antecessora xiecia 
imci od rzeczy-pospolitey winney w reces-
sach seymu Lubelskiego y rady walney War-

j szawskiey do następuiącego seymu odłożony. 
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recommendabunt iego królewskiey mości у
stanom rzeczy-pospolitey ichmość pp. po-
słowie nasi.

Wiadome- у samą rzeczą doświadczone
wielkiey pamięci, iaśnie wielmożnego imei
pana Hrehorego Ogińskiego, starosty xię-
stwa Żmuydzkiego, hetmana wielkiego w.
xv Lit., tak maiestatowi iego królewskiey
mości pana naszego miłościwego, iako у ca-
łey rzeczy-pospolitey ad ultimum vitae fi-
nem życzliwości, przy znacznych na usłudze
tey że rzeczy-pospolitey z własney fortuny
skatach, słuszną tak u iego królewskiey
mości, iako u stanu rzeczy-pospolitey, teraz
nad osieroceniem pozostałych sukcessorów
miały by- naydować kompassyą у respekt,
ile gdy o przyznaną iuż na walney radzie
Warszawskiey conveniunt summae rem iu-
stam tak maiestatowi iego królewskiey mo-
ści,- panu naszemu miłościwemu, iako у sta-
nom rzeczy-pospolitey recommendabunt ich-
mość pp. posłowie nasi.

Godne zawsze wdzięczności labores etsol-
licitatudines wielmożnego iego mości pana
Zawiszy, starosty Mińskiego, na seymie co-
ronationis iego królewskiey mości, pana na-
szego miłościwego, у dwóch pacificationis cum
dispendio własney fortuny gloriose podięte,
ponieważ dotąd nie mogły sortire mercedem,
tak in decleratione circumscripta legę primi
vacantis ministerii, iako w asekurowaney od
stanów rzeczy-pospolitey w. x. Lit., hucus-
que niewyliczoney summie, za czym insta-
bunt ichmość pp. posłowie nasi, tak do ma-
iestatu iego królewskiey mości, iako у całey
rzeczy-pospolitey, aby te desidena firmum
wzięły effectum.

Emeriti ci?is zasługi у szczere przy ma-
iestacie iego królewskiey mości pana nasze-
go miłościwego życzliwey applicacyey stabi-
łitas wielmożnego iego mości pana Hreho-
rego Kotowieza, łowczego wielkiego w. x.

Lii, starosty Grodzieńskiego słuszna, aby
naydowały u iego królewskiey mości pana
naszego miłościwego respectum, iakoż in-
stabunt' ichmość pp. posłowie nasi, aby ło-
wiectwo secundum antiąuum statum w dy-
spozycyey tegoż iego mości pana łowczego
bez żadney exceptiey zostawało.

Pensya do starostwa Grodzieńskiego na-
znaczona z oekonomii Grodzieńskiey, lubo
bardzo mała, i ta suo ordine ąuotannis nie
dochodzi, więc aby teraznieyszą constitucyą
у pensya z łaski iego królewskiey mości
podwyższona у realiter wyliczona była.

Instat solennie powiat nasz do maiestatu
iego królewskiey mości w interesie iego mo-
ści pana Pawła Stryieńskiego, woyskiegó
Grodzieńskiego, którego brat rodzony imć
pan Zygmunt Stryieński, czesznik Sanocki,
oekonom Grodzieński, z własnego grosza do
skarbu iego królewskiey mości za kontrak-
tem na oekonomią Grodzieńską danym dwa-
naście tysięcy talarów bitych wyliczywszy,
yonych nie wybrawszy, iako sonat wyraźna
autentyczna commissya, przez zesłanych od
iego królewskiey mości ichmość pp. kom-
missarzów uczyniona. Na ostatek у sam
quod maximum życie na usłudze iego kró-
lewskiey mości postradał in ехіііо będący
parte adversa multis presuris afflictus у na
fortunie zniszczony, więc że successor le-
gitimus pomieniony imć pan woyski Gro-
dzieński przy rewolucyach teraznieyszych
tego długu realnego hucusąue mieć nie mo-
że, ехоіисуеу upraszać będą sollicitissime
ichmość pp. posłowie nasi iego królewskiey
mości pana naszego miłościwego, aby lubo
imparatis ze skarbu lubo dzierżawą iaką,
skuteczną satisfactią obmyślić rozkazać ra-
czył.

Zasługi dawno zasłużonego w rzeczy-po-
spolitey imci pana Alexandra Lewalda Je-
zierskiego, podstolego powiatu Grodzieńskie-
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go, recomendabunt ichmość pp. posłowie
nasi, ażeby iego królewska mość, pan nasz
miłościwy, folwarek Sudzieniewicze у wioskę
Rudominę w woiewodztwie Wileńskim kon-
ferować raczył, z wniesieniem summy dwu-
nastu tysięcy tynfów za straconą na usłudze
rzeczy-pospolitey fortunę.

Lubo by sancita de inranitatibus dóbr ziem-
skich dawne reassumptiey у aprobacyey po-
trzebować nie miały, bo non niultitudo le-
gum, quae obruit, sed executio paenarum,
quae proficit, instituenda у obserwowana być
powinna, lecz że cancellaria woyskowa w.
x. Lit. volutante utitur pro legę у wyda-
wanie assygnacyi na dobra ziemskie wie-
lebnych pp. brygidek Grodzieńskich, Krze-
mienica, Szydłowiec, Uzłowce, Kochanów na-
zwanych, wzięła in usum, obliguiemy ich-
mość pp. posłów naszych, ażeby takowy abu-
sus był skasowany у dobra pomienione, iako
nigdy lokacyom zimowym niepodległe, re-
assumptią constitucyi dawnych od tego zwy-
czaiu lokowania zimowego różnych chorąg-
wi uwolnione у obwarowane były, ile że tak
znaczna exactionum cedit w komput pro-
wentów rzeczy-pospolitey, a tym bardziey in
liquidationem.

Fundusz Liszkowski wielebnych oo. do-
minikanów przez ś. p. imci pana Jerzego
Kolitę, woyskiego Trockiego, у sukcessorów
iego, iako to: imci pana Alexandra Wolo-
wicza — stolnika у iego mości pana Kazi-
mierza Piątkowskiego — podczaszego Gro-
dzieńskich, aby constitucyą seymu terazniey-
szego był approbowany.

Dobra Stary-Dworzec nazwany, w powie-
cie Wołkowyskim leżące, wielmożnego imci
pana Daniela Wykowskiego—koniuszego w.
x. Lit. przy zaszłych iuż dekretach trybu-
nału .skarbowego wielkiego w. x. Lii, aby
per constitutionem seymu teraznieyszego

mógł suum sortire effectum, instabunt ich-
mość pp. posłowie nasi.

Kamienica w mieście Wilnie na Rudnic-
kiey ulicy, ąuondam Rudziańska nazwana,
ad praesens imci pana Stanisława Mały-
szczyńskiego—pisarza grodzkiego Grodzień-
skiego у samey imci pani Constancyey Lesz-
Idewiczowey Małyszczyńskiey — pisarzowey
grodzkiey Grodzieńskiey, domówią się ich-
mość pp. posłowie nasi, ażeby constitutione
ab oneribus civilibus libertowana była et
iure terrestri gaudeat.

Wielebni oycowie karmelici bosi conventu
Grodzieńskiego, fundacye iaśnie wielmożne-
go imci pana Andrzeia Kotowicza, kaszte-
lana Wileńskiego, o zaczętey niedokonczo-
ney post constitutionem seymu Grodzień-
skiego, anni 1678, którą ten fundusz apro-
bowany, maią nabyte włoki od mieszczan
Grodzieńskich, a od nayiaśnieyszego króla
iego mości Augusta wtórego uprzywileiowa-
ne, to iest w Grandziczach włok trzynaście,
w Małachowiczach włok sześć, w Połodko-
wie włok dwie у trzecin dwie, także fol-
wark nazwany Bala, alias Kownacki, prze-
wóz у wioska Łapieniki, dobra wieczyste,
na które ex singulari zelo iaśnie wielmoż-
ny imć pan Mikołay z Kozielska Ogiński,
podskarbi nadworny w. x. Lit., cum con-
sorte sua, ad auctionem teyże fundacyi słu-
żące, dali, które włoki у dobra aby per con-
stitutionem do dawney fundacyey przyłą-
czone et ab oneribus libertowane były, in-
stabunt ichmość pp. posłowie nasi.

Interes imci pana Stanisława Rajskiego—
łowczego Bracławskiego, względem wyli-
czoney summy dwudziestu sześciu tysięcy
złotych imci panu Joachimowi Plecowi, com-
missarzowi iego królewskiey mości, oekono-
mowi na on czas Brzeskiemu, na kontrakt
pewnych kluczów oekonomicznych, to iest

32



Bucki y Rzeczycki, które podawszy posses-
syą у kontraktem obwarowawszy w puł roku 
uczynił imci panu Rayskiemu expulsya у 
dotrzymać nie dał tenuty, upraszać będą pp. 
posłowie nasi maiestatu iego królewskiey 
mości, aby in re iusta dla skuteczney sa-
tisfactiey albo dzierżawę podług kontraktu 
do possessyey przywrócić, lubo summę od
dać rozkazać raczył. Dobra nazwane Klam-
kupie z wioską Szukrami imci pana Symona 
Stancewicza, regenta kancellaryi woyskowey 
w. x. Lit., także dobra Wiłko - Jeziory у 
Antoniszki imci pana Antoniego Dubiskie-
go, towarzysza chorągwie Petyhorskiey iaś
nie wielmożnego imci pana kasztelana Kra
kowskiego, hetmana wielkiego koronnego, 
w powiecie Kowieńskim leżącego, nie oeko-
nomiczne ale partykularne dzierżawy, pra
wem dożywotnym ob merita pomienionym 
possesorom konferowane, ażeby iego kró
lewska mość, pan nasz miłościwy, prawo 
lenne na te partikularze dać raczył, insta
bunt ichmość pp. posłowie nasi. Deside-
rium imci pana Jerzego Żembeckiego—sta
rosty Augustowskiego, względem ciężkiey 
ruiny iego starostwa na trakcie leżącego, 
iako у partykularzów w nim będących, bez 
possesorów, dla których ab assignatiis wiel
kie ponosi oppresie, osobliwie też o zabicie 
okrutne brata rodzonego, też imci pana sta
rosty przez kwatermistrza Stawskiego z pod 
reymentu dragońskiego wielmożnego imci 
pana Rybińskiego—łowczego wielkiego ko
ronnego chorągwi imci pana Pietrowskiego, 
kapitana Berna у Lubła, porucznika, przed 
lat dwiema, na konsystencyi w starostwie 
Augustowskim będących, exponent ichmość 
pp. posłowie nasi maiestatowi iego królew
skiey mości, iako też stanom koronnym rze
czy-pospolitey; instando ażeby tak przelanie 
krwie niewinney ultionem sprawiedliwości 

zabóycę wzięło; iako też starostwo Augu
stowskie zruynowane, aby iaką-kolwiek al-
leviatią mieć mogło. Widoczna krzywda 
iego mości Lewalda Jezierskiego—podstolego 
powiatu Grodzieńskiego, względem ostępu 
do maiętności Rosoty należącego, za pos-
sesyi ieszcze imci pana Micuty do leśnictwa 
Stryikowskiego, że w zamian grunt inszy 
deklarowano odebrana, teraz zaś bez żad-
ney odmiany z possessyinego ostępu wy-
biiaią, instabunt ichmość pp. posłowie, aże
by gdy kommissya naznaczona będzie y tę 
krzywdę imci pana podstolego Grodzieńskie
go pomiarkowano у aby uspokoiona była. 

Że przez prywatne kommissye et intru-
siones urzędów łowieckich mieniąc sobie 
krzywdę turbacyey nayiaśnieyszych królów 
ichmości wielebni oo. kamenduli Wygierscy, 
instabunt ichmość pp. posłowie, aby piam 
fundationem nayiaśnieyszych antecessorów 
swoich iuż constitucyą rzeczy-pospolitey anni 
1667 approbowaną, iego królewska mość, 
pan nasz miłościwy, ex innata dementia 
sua autorizować, constitutiae seymu teraz
nieyszego, statibus rzeczy-pospolitey pozwo
lił; a ieżeli zachodzą iakie praetensie usur-
pationis nad fundacyą cum praeiudicio ło
wów iego królewskiey mości szczęśliwie nam 
panuiącego et in futurum regnantium, aby 
seymem naznaczona była commissya addi-
scernendum negotium pro debita conserva
t ion iurium maiestatis, promovebunt ich
mość pp. posłowie nasi. A że dobra tych 
że oo. karmelitów były niegdyś mensae re-
giae, które ex natura lokacyom żołnierskim 
wpłaceniu hybera et omnibus oneribus mi-
litaribus nie były у nie są podległe, cave-
bunt ichmość pp. posłowie, ażeby seymu 
przyszłego constitucyą obwarowano у do żad
nych ciężarów żołnierskich nie były pocią
gane. 
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Widząc być niemały zamach oppressyi 
supra nobilitatem, że non usu practicato, za 
dekretami trybunału głównego w. x. L i t 
contumaciter otrzymanemi, iako oczewistemi, 
ale adhibito brachio militari in personis et 
bonis extenduntur executiones, committi-
mus ichmość pp. posłom naszym osobliwą 
hoc in puncto animadversią, ażeby takowe 
per manum militarem nie odprawowały się 
executie, ale przez urzędy ziemskie, grod-
skie et in casu mota nobilitate, non con-
traveniendo iuribus. Pensya do kościoła far-
nego Grodzieńskiego z oekonomiey należą
ca, aby quotannis realnie wypłacona była, 
instabunt do iego królewskiey mości pp. 
posłowie nasi. Caetera fidei et dexteritati 
ichmość pp. posłów naszych committimus, 
ut omnia bona publica promoveant mediis, 
quae obstent.—Działo się w Grodnie die et 
anno ut supra. 

U tey instrukcii podpisy rąk tak wiel
możnego imci pana direktora, iako у wiel
możnych ichmość pp. urzędników ziemskich, 
grodzkich у innych ichmość zgromadzonych 
na ten seymik szlachty w te słowa: Paweł 
na Stryney Stryieński—woyski y direktor sey
miku antekomicialnego powiatu Grodzień

skiego, Krzystoph Micuta—podkomorzy po
wiatu Grodzieńskiego, Krzystoph Victorian 
Jundził—sędzia ziemski powiatu Grodzień
skiego, Zygmont Buchowiecki—pisarz ziem
ski Grodzieński, Zygmunt Bouffał—sędzia 
ziemski Grodzieński, Jan Jerzy Grothuz, 
podstarości sądowy powiatu Grodzieńskiego, 
Stanisław Małyszczyński — pisarz grodzki 
Grodzieński, Alexander Lewald Jezierski— 
podstoli powiatu Grodzieńskiego, Jan Su
chodolski, Sebestian Wołkowycki—horodni-
czy powiatu Grodzieńskiego, Floryan Wła
dysław Machwic—łowczy Grodzieński, K a 
zimierz Garwaski—miecznik Gostyński, Jan 
Badziwonowski, Kazimierz Kowalewski, Ka
rol Kamiński, Kazimierz Stanisław Rymkie
wicz, namiestnik powiatu Grodzieńskiego, 
Kazimierz Gąsowski, Paweł Kazimierz 
Strzałkowski, Alexander Starzyński, Wła
dysław Michał Strenkowski, Kazimierz Sie
maszko, Jozeph Ignacy z Dubrawki Dub-
rawski—stolnik Rzeczycki, Felicyan Wę
gierski, Kazimierz Klukowski. Która to 
instruktia za podaniem oney przez osobę 
zwysz mianowaną do akt, iest doxiaggrod-
skich Grodzieńskich wpisaną. 

ТЛ2 r. 

И з * к и в г в за 4919 г., етр. 984—985. 

6. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта, данная денутатамъ, посылаемымъ къ 
королю. 

Дворяне Городнеяскаго повѣта, собравшись на 
с е і м м ъ въ обыкиовеняомь мѣстѣ своихъ эасѣ-
дані і , дадж свонмъ посламъ инструкцию слѣдую-
щаго содержания: 

1) по засвндѣтельствоваиіи королю благодар
ности дворянства за его заботы о судьбахъ рѣчи-
послолитой, наводненной чужеземными войсками 
и находящейся въ самомъ бѣдствениомъ поіоже-
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віи, послы обязываются засвидетельствовать о на-
мѣреніи дворянства строго исполнять постанов
ления какъ предшествовавшаго сейма Варшавска-
го, такъ и предстоящаго; 

2) выразить настойчивое желаніе дворянъ объ 
открытіи сейма короннаго, въ случаѣ если бы дис
сиденты захотѣли противиться постановленіямъ 
сейма текущаго; 

3) объ устраненіи неумѣстныхъ переходовъ и 
передвиженій войскъ съ одного мѣста на другое, 
которыя причиняютъ странѣ гораздо болѣе убыт-
ковъ, нежели сколько слѣдуетъ съ нея податей 
на ихъ содержаніе; 

4) о необходимости представить отчеты по де-
нежнымъ суммамъ гетманамъ, посламъ, подскар-
біямъ, администраторамъ пошлинъ, начиная отъ 
Люблинскаго сейма; 

5) объ уменьшении подати—чоповой и шеляжной 
и объ отнятіп завѣдыванія оною у гетмана; 

6) объ уравненіи въ податяхъ имѣній лицъ бо-
гатыхъ съ бѣдными; 

7) о возобновлено Городненскаго замка, нахо
дящегося въ развалинахъ; 

8) о назначеніи вальнаго сейма въ Городнѣ и 
вообще о сохранении законной очереди относитель
но порядка вальныхъ сеймовъ; 

9) объ увольненіп города Городна отъ войско-
выхъ повинностей и постоевъ, согласно привиле-
гіямъ; 

10) о назначено коммиссіи относительно раз-
смотрѣнія правъ на владѣнія Годлевскимъ сто
ловыми королевскими имѣніями; 

11) объ освобожденіи столовыхъ имѣній (въ томъ 
чпслѣ пожизненныхъ владѣтелей и донатаріушей) 

Roku tysiącznego siedmśetnego dwuna
stego, miesiąca Nowembra czternastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem — podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego od wielmożnego imci 
pana Hrehorego Józefa Kotowicza, łowcze
go wielkiego w. x. Lit. starosty Grodzień
skiego ustanowionym, stanowszy personali-
ter imć pan Jakub Rymkiewicz instruetią 
ichmościom panom posłom od powiatu słu-

отъ ассигнацій экзекуціонныхъ листовъ гетмановь, 
а равно отъ войсковыхъ постоевъ; 

12) о выдачѣ гетманомъ квитанцій на суммы, 
выданный для войска пожизненными владѣльцами; 

13) объ уничтожено позднѣйпгахъ привилегій, 
полученныхъ лицами вліятельными для уничтоже-
нія правовладѣнія лицъ бѣднѣйшихъ; 

14) о начатін переговоровъ съ Московскимъ ца-
ремъ съ цѣлію освобожденія польскихъ плѣнни-
ковъ; 

15) о прекращеніи злоупотребленій (взятокъ), со
вершающихся на таможняхъ; 

16) объ отмѣнѣ двойныхъ гибернъ, назначен-
ныхъ Олькпницкимъ постановленіемъ и вредныхъ 
для рѣчи-посполитой; 

17) ходатайствовать также и объ осуществле
нии заявлены повѣта, выраженныхъ въ прежней 
инструкціп; 

18) объ удовлетвореніи претензій Гарвасскаго; 
19) объ утвержденіи королемъ уволокъ, остав

шихся Поровскому послѣ смерти его родныхъ; 
20) объ освобождении отъ земскихъ и войско

выхъ повинностей юрисдики Городненскихъ бри-
гидокъ; 

21) объ освобождение отъ войсковыхъ повин
ностей имѣній берпардинокъ; 

22) объ увольнении отъ повинностей плаца 
Полоцкаго воеводы; 

23) на новыя подати послы отнюдь не долж
ны соглашаться до тѣхъ поръ, пока не будутъ 
удовлетворены обиженные; 

24) объ освобождено отъ повинностей плацовъ 
Езерскаго. 

żącą, na rzecz wniin tuniżey wyrażoną do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich podał, w te 
słowa pisaną: 

Skołatany wnętrzną kollizyą świat polski, 
disarmowany z iedności braterskiey uno vel-
le et nolle iuż prawie pod okropną woysk 
cudzoziemskich fatiscendo conspiratią e ci-
neribus nie pamięci wskrzeszony nadzieią 
pokoiu może sobie plaudente spiritu takowe 
uformować omen, że ponentur ferocia pie-
tati corda, volente Deo, kiedy iego królew-
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ska mość, pan nasz miłościwy, zoycowskie-
go pieczołowania y mandukcyey swoiey do 
ufundowania interaae pacis, znaczne każ
demu z nas oświadczaiąc dowody, powtór-
nemi rzeczą-pospolitą in compositionem pub
licznych obrad zgromadza uniwersałami, 
przez co oyczystych spraw у swobód zaszczy
ty, które do tych czas bello silere coacta, 
do swoiey przywrócone kolei, vim vividam 
roburque suum innatum resumunt; za któ
re curas у sollicitudines pańskie ichmość 
panowie posłowie nasi nayniższą plantis iego 
królewskiey mości oddadzą in tributum we-
neracyą, z tym skutecznego przedsięwzięcia 
dowodem, że: 

1) Nie tylko wszystkie sancita przeszłego 
limitationis seymiku Warszawskiego, które 
publicznych obrad iednostayne flecta pectora 
sacrosancta veneratione przyiąwszy, powiat 
nasz exequitur skutecznie, ale też у przy
szłą serie praeceptorum (day Boże by szczę
śliwie doszła) wrodzona pełnić non retar-
dabit miłość у ochota. 

2) Dla powściągnienia illiciti ausus ich
mościów braci dissidentium, którzy by mas-
sam publicznych obrad na tym congressie 

•walnym upornie convellerechcieli, ichmość 
pp, posłowie nasi, o seyni koronny prosząc, 
nasze exponent desideria. 

3) Że contra mentėm praw pospolitych 
•w rycerstwie w. x. Lit. częste zagęściły się 
abusus, niepotrzebnemi szlaclitę supprimen-
do przechodami, ingeminabunt ichmość pa
nowie posłowie, aby takowe przechody, wy-
iowszy gwałtowną, si res exigent potrzebę, 
penitus abrogentur, gdyż znacznieysze za 
sobą min zostawuią szlaki, niżeli proportio-
nalna totalitas płacy na woysko naznaczoney. 

.4) Żeby się in supplementum rycerstwu 
w. x. Lit. z uchwalonych у wypłaconych 
ab ante podatków clarius eniteant ехрепзае 

у dowody, requiritur, aby ichmość pp. po
słowie, hetmani, podskarbiowie w. x. Lit., 
administratorowie ceł, zaczowszy od seymu 
Lubelskiego swoie inliquido deponant cal-
culacye. 

5) Currentia czopowego у szelężnego, któ
ra ob iniuriam temporum nie może eo exo-
lucyi summy przeszłym adaequari czasom, 
sama ludzi powietrzem у woyną pogrążona 
aegestas kolące w serca civium, aby oney 
diminuatur proportią w naznaczeniu, z tym 
dokładem, aby administracyą czopowego у 
szelężnego y discernentia przy imci panu het
manie nie zostawała. 

O) Exceptiones privatne na dobra mag
natów z kancellarii imci pana hetmana wy-
padaiące. które unius generationem dziesię
ciu zaś corruptionem czyniły, aby one wzglę
dem publicznych podatków zarówno z bra
cią ponoszenia wiecznie consopiantur, ich
mość panowTie posłowie specialiter domawiać 
będą, gdyż a pari ad par nulla elabitur 
contrarietas, na których zaś ichmościów dob
rach exceptie, ab ante vel post otrzymane, 
znayduią się, aby one invindicabiliter refun-
dantur. 

7) Zamek iego królewskiey mości Gro
dzieński, od nayiaśnieyszych antecessorów in 
domum consiliorum destinowany, że się tych 
czasów w niemałey zasiedział ruinie, expe
dite aby rzecz-pospolita do reparatii onego 
salubria media obmyślić raczyła. 

8) Seym walny, z trzeciey kadencyi w 
Grodnie przypadaiący, oraz trybunały w. x. 
Lit., skarbowego, stante rerum turbidinė, 
przeciwko tek wielu constitucyom pro per-
petuitate uchwalonym, miseranda sorte z 
swoiey rzucone kolei: desudabunt ichmość 
panowie posłowie impresissime, aby one in 
vigore praw oyczystych ad pristinam redu-
cantur sphaeram. 
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9) Miasto iego królewskiey mości Grodno 
publicznym obradom naznaczone że przez 
consystencye dachowe у niesłuszne płacenie 
hybern, mimo tak wiele constytucyi ferowa
nych, paenitus zrujnowane zostanie, aby one 
sine convulsione iurium у przywileiów sobie 
nadanych abonere militari uwolnione było, 
ichmość panowie posłowie operę praetio sta
rać się będą, et ante omnia aby dekret try
bunału w. x. Lit., ratione zniesienia hibern 
у consistency!, ex seriis partium controver
sies ferowany, przez publiczną approbatią 
confirmetur. 

10) Ponieważ w commissiey imci pana 
Godlewskiego convincitur dowodnie, że ona 
po sobie zostawiła intentionem do elimino
wania possessorów z dobr dożywotnich, za 
przywileiami w nich legitime siedzących, 
których series nayiaśnieyszych antecessorów 
de micis stołu swego karmić zwykła, aby 
eo intuitu generalni commissarze teraźniej
szą uchwałą publiczną naznaczeni byli, ut 
introspiciatur w anteacta tey kommissiey, 
gdyż de immunitate dobr mensae regiae 
wszystkie declamant constytucye, aby one 
legitime otrzymane przy swoiey zostawały 
mocy у walorze, sine dependentia ab autho
ritate kamery. 

11) Dobra mensae regiae, includuiąc w 
nie ichmościów pp. donatariuszów, aby ich
mość pp. hetmani reusa consvetudine prze
szłych czasów assygnatiami у paletami da-
ley nie aggrawowali, expedit, aby to chwa
lebne opus od rzeczy-pospolitey statuatum 
z tym dokładem, aby od locacyi w czym 
cuiusqunque tituli, ciż donatariuszowie wol
ni byli. 

12) A że oekonomia Grodzieńska coniunc-
tim zpany dożywotnikami wydali teraz no-
iabiles summas na woysko Litewskie, requi-
tnr, aby one pro persoluto przyiowszy, imć 

pan hetman Litewski daną od siebie hac 
in parte assekuracyą expleat ineffectu, cze
go ieneralna czynionych obrad approbacya 
będzie nieomylnym dowodem. 

13) Potentiores у inni ichmość za przy
wileiami naprzywiłeie otrzymanemi, że te
raźniejszych possessorów, ex pacifica pos-
sessione excludowali, aby onym legitimitas 
restituatur tenuty, ichmość pp. posłowie al-
laborent tak dalece, żeby prospiciendo dal
szym inconvenientiom, przywileie posterio-
ris datae na przywileie wypadaiące wiecznie 
annihilentur. 

14) Więźniowie przy imci panu Sinickim, 
numerosa praeda zagarnione, w Ozowie do 
tych czas zostaiące, których lachrimae • sunt 
panes, że wrodzoney po nas exposcunt mi
łości y compassyey, expedit, aby rzecz-po-
spolita instet do nayiaśnieyszego Cara iego 
mości z tą expostulacya, ut solvat vincula 
Ruś. 

15) W ciach tak iego królewskiey mości, 
iako rzeczy-pospolitey w. x. Lit. eo deven-
tum est. że extorsya kwitowego nad samą 
inportacyą, podług instruktarza naznaczona, 
dziesiąciorako exigitur od towarów, tak lą
dem, iak wodą idących; za czym, aby ta
kowe praeiudicia w oyczyznie finem malo
nini otrzymały, ichmość panowie posłowie 
omnino promovebunt z tą expozycya, że 
większy patebit prowent skarbu, ieżeli po
dług constitucyi dawnych na cłach przy
sięgli administrabunt pisarze y substituci. 
Żydzi zaś sub paena colli ad instantiam 
cuiusvis in foro ubiquinario luenda, aby nie 
ważyli się na tych zostawać funkcyach. 

16) Dobra hybernom podległe z posta
nowienia Olkinickiego, że sowitości hybern 
onerowane cum detrimento rzeczy-pospolitey, 
ultimam spirant cladem, ichmość panowie 
posłowie omnino instabunt et exponent, aby 
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ta sowitość excludatur cum abolitione sola-
rii na ichmość pp. deputatów pokoiowych. 

17) Aby ichmość pp. posłowie nasi w 
pierwszey instrukcyi dane sobie punkta in 
omnibus clausulis et conditionibus dosta
tecznie obserwowali, hic labor, hoc opus 
iak naypilniey naznacza się. 

18) Imć pan Garwaski, miecznik ziemie 
Gostyńskiey, żeby był w swoich praeten-
syach satisfactus od imci pana hetmana wiel- ' 
kiego w. x. Lit.—ichmość panowie posłowie 
specialiter promovebunt. 

19) Imć pan Porowski, aby post fata 
krewnych swoich w przywróceniu włok po
zostałych osobliwą iego królewskiey mości 
cieszył się clemencyą y zatym instabunt ich
mość panowie posłowie. 

20) Juryzdyka klasztorna ww. pp. bry
gidek Grodzieńskich, aby terresti gaude-
ando iure, mieyskim nie podlegała podat
kom, także dobra ziemskie tychże ww. pa
nien assygnatiami nie były onerowane, ex
pedit, aby publiczną circumscribatur uchwałą. 

21) Także iuryzdyka ww. pp. bernardy
nek у maiętności ichże, które czarny szlak 
et abominationem desolationis za sobą po
ciągnęły, nie oprimatur w dalsze czasy one-

ribus militaribus, iako terrestria bona ich
mość pp. posłowie instabunt za onemi. 

22.) O liberacyą placu, na którym dwór 
imci pana woiewody Potockiego stoi z iuryz-
dyki do Brzestowicy Wielkiey należące, żeby 
gaudeat immunitate bonorum terrestrium,. 
exposcent ichmość panowie posłowie za 
onemi. 

23) Interea na żadne podatki nie maią 
ichmość panowie posłowie pozwalać, aż in-
iuriatorum praessura w należytey satisfactii 
swoie odbierze levamen. 

24) Płacy imci pana Alexandra Lewalda 
Jezierskiego, postolego Grodzieńskiego w 
mieście Grodnie leżące, aby nie podlegając 
oneribus civitatis w ziemskie dobra trans-
ferantur, ichmość panowie posłowie nasi 
postreme uczynią postulacyą. Datum ut 
supra. 

U tey instrukcyey podpisy rąk w te sło
wa, Jan Zygmunt Wall, starosta Franborski 
director seymiku powiatu Grodzieńskiego, 
Alexander Lewald Jezierski, podstoli po
wiatu Grodzieńskiego, Zygmunt Alexy B u -
chowiecki—pisarz ziemski Grodzieński, Sta
nisław Antoni Małyszczyński—pisarz grod-
ski Grodzieński, Jan Strosański. 
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1713 г. 

И з ъ книги за « 1 » г., л и с т ы 888—888. 

7. Ннструкція дворянъ Городненскаго повѣта депутатамъ, отправляеиьшъ къ королю* 

Въ этой таструкціи дворяне поручаютъ своимъ 
посламъ ходатайствовать предъ королемъ: во 1-хъ 
о томъ, чтобы онъ не вводилъ союзныхъ Саксон-
скихъ войскъ въ предѣлы рѣчи-потполитой; во 2-хъ 
въ случаѣ ихъ ввода, сдѣлать распоряжение орав-
номѣрномъ распредѣленіи ихъ между воеводства
ми и повѣтами; 3-хъ чтобы войсковыя иовинно-

Eoku Pańskiego tysiąc siedmset trzyna
stego, miesiąca Nowembra ósmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu-
zem—podstarościm sądowym powiatu'Gro
dzieńskiego, od wielmożnego imci pana Hre-
horego Jozepha Kotowicza—łowczego w. x. 
L i t , starosty Grodzieńskiego ustanowionym, 
stanowszy personaliter imć pan Alexander 
Proniewski, instrukcyą z seymiku do nay
iaśnieyszego króla imci na rzecz w nim у 
tu niżey wyrażoną ad acta do xiąg grodu 
Grodzieńskiego podał, potrzebuiąc, aby była 
przyięta у w xięgi wpisana, która za przy-
ięciem od słowa do słowa wpisuiąc tak się 
w sobie ma: 

Instructią, od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty, obywatelów powiatu Grodzieńskiego 
do maiestatu ikmści, pana naszego miło
ściwego, wielmożnym ichmciom panom Zyg
muntowi Walowi—staroście Framborskiemu, 
Janowi Grothuzowi—podstarościemu powia
tu naszego, od nas obranym, dana, die 6-ta | 

сти были уменьшены; 4-хъ чтобы дано было шесть, 
мѣсяцевъ льготныхъ отъ постоевъ; въ ó-хъ, въ слу-
чаѣ неустройства съ коммиссаріатомъ, просить 
вмѣшательства короля и генеральнаго коммисса-
ріата о выдачѣ правильныхъ ординансовъ о вза-
имныхъ правахъ и обязанностяхъ. 

Nowembris, millesimo septigentesimo decimo 
tertio roku. 

Jeżeli dotąd oyczyznie naszey diffusa in 
lachrimas woycowskim ikmci pana naszego 
miłościwego pieczołowaniu praetiosas nay-
dowała poratowania genimas, nieomylną 
czyni nam nadzieie y na tenczas pańska 
nad poddanemi oycowska nad synami opta-
tae quietis vigilantia, którą populo suo prae-
stare raczy; za co maiestatowi ikmci pana 
naszego miłościwego ichmość panowie po
słowie nasi wiernego poddaństwa fundent 
obsequium. 

A lubo zgadnąć nie podobno, czyli iuxta 
ordinem meritorum synów oycowi crescit 
amoris cumulus w sobie iego mości, pana 
naszego miłościwego, do obrony, czyli też, 
strzeż Boże, doloris w zagniewanym pana 
poddanym, do zagłady przez wprowadzone 
woyska Saka Saksońskie ikmci, pana nasze
go miłościwego, bo sub quieta domini manu 
każdy żyć życzył sobie, sub vita sua, sub 
ficu sua, aliści z nagła z oyczystych oddzie-
dziczeni wolności, swobód, żadną publiczną 
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nie obwieszczeni przyięcia zagranicznego 
woyska potrzebą, disponitur od niego prze
cież, quem nobis regnare optavinms, cunc-
ti upewniamy się, że regnum suum non 
super humeros nostros per tributa, sed in 
cordibus per paternum amorem fundować 
raczy. O co maiestatowi ikmci, pana na
szego, ichmość panowie posłowie nasi supli-
kować będą. Gdyby zaś publicum cum ma
iestate ikmci, pana naszego miłościwego, 
exigeret commodum, ażeby e limitatibus 
nostris zagraniczne ad praesens nie mogli 
revocare woyska, suberunt necessitatis tem
pore ichmość panowie posłowie nasi, supli-
kować oraz będą maiestatowi pańskiemu, 
ażeby aequum dispartimentum porcyi uczy
nić rozkazał moderament, ponieważ regi
mentowi powiat nasz, z woiewodztwem Troc
kim ordynowanemu, bardzo ścisła dostała 
się lokacya, tak dalece, że drugie regimen-
ta w innych woiewodztwach у powiatach 
obszernieysze sowito mieć będą kwatery, my 
zaś in duplo musielibyśmy ferre gravamen. 

Exponent y to, że clade pestilentis peni-
tus kray wygrasowany, gdzie dla widoczne
go wypustoszenia dymów commodum mieć 
nie będzie mógł у my nie możemy ex la-
pide nitielicere sanguinem! Exorabunt tedy 
maiestat ikmści, pana naszego miłościwego, 
ichmość panowie posłowie nasi o umniey-
szenie porcyi у dymów pro solita principis 
dementia. 

Niemniey nas permovit ichmościów panów 
kwatermistrzów у locatiey sześć miesięcy у 
znacznie wielkiego prowiantu remonstracya, 
którey praetensiey przez sześć miesięcy żad
ne dobra sufficere nie mogą, upraszać bę
dą у w tym clementiam pana, ażeby mieli 
iak sobie zakładała sześć miesięcy locacyi 
regimentu od nas avocare у prowianty 
umnieyszyć rozkazał, że zaś in ordine na-
stępuiącey locacyey dla porządku dobrego 

et pro securitate publica puncta desideriorum 
powiatu naszego tymże ichmościom panom 
posłom daliśmy ad expostulandum z iasnie 
oświeconym xieciem imciom Weysenfelsem 
w powiecie naszym locuiącym się, tedy ie-
żeliby w czym ichmość panowie posłowie 
nie uznali facilitatem do tych punktów re
ferować się у ikmci, panu naszemu miłości
wemu, suplikować, także y commissariatu 
ieneralnego starać się będą, aby iuxta iusta 
desideria nostra ordinanse wydane być mog
ły. Caetera activitati et probatae dexteri-
tati ichmciów panów posłów naszych commit-
timus. Datum w Grodnie ut supra. 

U tey instrukcyi, przy podpisaniu ręki 
imci pana direktora seymikowego, podpisy 
rąk tak wielmożnych ichmciów panów urzęd
ników, iako у ichmciów panów obywatelów 
szlachty tymi słowy: Mikołay Franciszek— 
kasztelan Trocki, dyrektor seymiku, Krzy-
sztoph Wiktoryan Jundził—sędzia ziemski 
powiatu Grodzieńskiego, Zygmunt Alexy 
Buchowiecki — pisarz ziemski Grodzieński, 
Zygmont Boufał — sędzia grodzki powiatu 
Grodzieńskiego, Paweł Strzygenski—woyski 
powiatu Grodzieńskiego, Stanisław Antoni 
Małaszczyński—pisarz grodzki Grodzieński, 
Kazimierz Piątkowski—podczaszy Grodzień
ski, Jan Kazimierz Eysimont—czesznik Gro
dzieński, Sebestyan Wołkowycki—horodni-
czy powiatu Grodzieńskiego, Andrzey Pu
chalski—skarbnik ziemie Mielnickiey, Jan 
Suchodolski — podczaszy Liwski, Stanisław 
Sopocko — łowczy powiatu Grodzieńskiego, 
Konstanty Rukiewicz — stolnik Orszański, 
Kazimierz Siemaszko — obozny p-tu Gro
dzieńskiego, Michał Boreysza—woyski Sta-
rodubowski, Jozeph Poczobut, Karol Sie-
micz Stocki—vice-regent grodzki Grodzień
ski, Andrzey Turczynowicz, Kazimierz Sie
maszko, Jerzy Roszkowski—instygator O. 0.» 
Zdanowicz mp., Jozeph Kazimierz Ponik-

• 33 



wieki тр., Antoni Kazimierz Bylewski, K a 
zimierz Floryan Sielawa mp. Która to in-
strukeya, za podaniem oney przez wierzchu 

mianowaną osobę, do xiąg grodzkich Gro
dzieńskich iest wpisana. 

1713 r. 

И з ъ книги за 17S3 г., л и с т ы 848— 879. 

8. Пункты, въ которыхъ высказываются жеданія дворянства Городненскаго пѳвѣта, 
изложенный въ инструкцін депутатамъ, посылаеіынъ къ Санксонскоиу князю Вейсен-

Дворяяе Городненскаго повѣта дали своимъ по-
сламъ, отправляемымъ къ Саксонскому князю Вей-
сенфельсу, слѣдующую инструкцию: 

1) послы обязываются просить о сообщеніп по-
вѣту подробныхъ свѣдѣній относительно квартир-
ныхъ постоевъ Саксонскихъ войскъ; 

2) просить князя сдѣлать распоряженіе, чтобы 
войска предназначенныя для стоянокъ въ другихъ 
повѣтахъ и воеводствахъ не входили въ предѣлы 
Городненскаго повѣта; 

3) чтобы этотъ же князь позаботился о сохране
нии безопасности шляхетекпхъ дворовъ и имѣній; 

4) чтобы солдаты были разнѣщены по городамъ, 
а не по имѣніямъ шляхетскимъ; 

5) чтобы Ѵз Саксонскаго полка была отправ
лена на квартиры въ повѣтъ Троцкій; 

6) чтобы во время постоевъ порціоны требова
лись только за мѣсяцъ, а не за нѣсколько дней; 

7) чтобы князь выдалъ свои универсалы оффи-
ціалистамъ и офицерамъ съ цѣлію охраненія спо-
койствія во время ярмарокъ, сеймиковыхъ засѣ-
даній и въ особенности во время судовъ; 

8) просить о выдачѣ такихъ же универсаловъ 
римско-католическому духовенству и въ особен
ности монахиняыъ; 

9) о принятіи княземъ подъ свое покровитель
ство Городненской академіи и ея воспитавниковъ 
(flos nobilitatis). 

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego trzy
nastego, miesiąca Nowembra ósmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu
zem—podstarościm sądowym powiatu.Gro
dzieńskiego, od wielmożnego imci pana Hre
horego Jozepha Kotowicza—łowczego wiel
kiego xiestwa Litewskiego, starosty Gro
dzieńskiego ustanowionym, stanowszy per-
sonaliter imć pan Alexander Proniewski 
puncta desideriorum powiatu Grodzieńskie
go ad expostulandum ichmościom panom 

posłom tegoż powiatu Grodzieńskiego dane, 
na rzecz w nich y tu niżey wyrażoną ad 
acta xiąg grodu Grodzieńskiego podał, po-
trzebuiąc, aby były przyięte у w xięgi wpi
sane, które za przyięciem od słowa do słowa 
wpisuiąc tak się w sobie maią: 

Puncta desideriorum powiatu Grodzień
skiego ad expostulandum z iasnie oświe
conym xiążęciem imci Saskim Weysenfelsem 
od nas senatorów, dygnitarzów, urzędników 
ziemskich, grodzkich, rycerstwa, szlachty, 
obywatelów powiatu Grodzieńskiego. Wiei-
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możnemu imci panu Zygmuntowi Janowi 
Wallowi—staroście Framborskiemu y imci 
panu Janowi Grothuzowi — podstarościemu 
grodzkiemu Grodzieńskiemu, posłom od nas 
tak do. imci pana naszego miłościwego przy 
osobliwey instrukciey obranym, iako у do 
tegoż xiecia imci Weysenfelsa uproszonym. 

Primo: kiedy nas o locaciey woysk ikmci 
pana naszego miłościwego uniwersały, ani 
informacye, ani też imć pan regimens kwa
termistrz Becher do Grodna sub tempus 
seymikowania przybyły, żadney do nas ni 
od kogo nie produkuie rekwizyciey, oprócz 
swoich dla regimentu wydanych dyspozycyi, 
przeto, ut luculentius informemur, uprasza
my ichmciów panów posłów, aby o demon-
stracyą woli ikmci, iaka iest około tey lo-
cacyey et quod sibi velit, xiecia imci upra
szali. 

Secundo: ieżeli exproductis instrumentis 
zważą inevitabile tey locaciey regimentu 
onus, upraszamy ichmciów panów posłów o 
expostulacya z xieciem imciom, aby drugim 
regimentom na locatią do innych woiewodztw 
у powiatów idącym, ex vi komendy swey 
dał trakty insze, ne afficiunt powiatu na
szego do kwatery regimentu tego należącego. 

Tertio: z maszerunkiem swego regimen
tu aby przez powiat nasz iako nayłaskawiey 
obeyść się chciał, ten że xiąże imść, aby 
omnis securitas we dworach у domach szla
checkich zachowana była у gdzie są wsi, 
aby po dworach pańskich żołnierze у ich
mość panowie officerowie nie stawali, ale u 
poddanych. 

Quarto: kiedy od konstytucyey powiatu 
lub zań pieniędzy gotowych eluctari nie mo
żemy, przynamniey wolny stan szlachecki 
nie przywykły subesse stativis militaribus, 
niech ma w tym solatium, ażeby tak ich
mość panowie officialistowie regimentu te
go, iako у żołnierze po dworach у domach 

szlacheckich nie lokowali się na stativę zi
mową, ale po miasteczkach różnych, w któ
rych znaydą do subsistencyey commodissi-
mas mansiones у porządne domy bez ag-
gravacyey dworów у domów szlacheckich, 
z których у ich poddanych według requi-
zycyey ichmość będzie dochodziła contry-
bucya. 

Quinto: że za regimentu tego locatią ex-
tenditur у w woiewodstwie Trockim, aby 
część tegoż regimentu concernens woie-
wodstwo, która iuxta proportionem suam 
daleko więcey, niż tertiam sortem tey loca-
cyey ferre powinno, z ordynacyey xiecia 
imci nonmoranter tam maszerowała, upra
szać maią ichmość panowie posłowie. 

Sexto: zważając, iako powiat nasz Gro
dzieński z woiewodztwem Trockim per in-
sciam snadź proportionum dispositionem iest 
wielkim nawalony ciężarzem, gdy inszym 
regimentom sowita niż na regiment xiecia 
imci dostała się na locatią y dobr copia w 
czym у nasza do sustentacyey tego pocią
ganych widziemy insufficientiam i regi
mentu incomodum, kiedy z szczupłych kwa
ter praetensam portionem mieć nie będą 
mogli, aby większa na locacią dla wystar-
czenia oneri mogła być naznaczona temu 
regimentowi obszerność, uprosiliśmy ich
mościów panów posłów do iego królewskiey 
mości, pana naszego miłościwego; interea 
aby ten regiment locowawszy się teraz w 
powiecie naszym у w woiewodztwie Trockim, 
tantisper iednym miesiącem kontentował się, 
nie praetenduiąc in praesenti na przyszłe 
miesiące у aby w każdym miesiącu za mie
siąc, a nie przed czasem у razem za wszy
stkie brano co przypadnie na porcią ich
mość panowie posłowie iaśnie oświeconego 
xiecia imci upraszać będą o zachowanie tego 
porządku w powiecie naszym. 

ScpUmo: w mieście Grodnie, gdzie we-
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dług relaeii imci pana regimens kwater
mistrza na residentią iasnie oświeconej xią-
żęciey mości Weysenfels zabiera się, także 
po innych miasteczkach, gdzie subsistent 
ludzie lub ichmość panowie officerowie, aby 
na targi przyieżdżaiącym wszelkiey conditiey 
ludziom securitas była w przedawaniu у ku
powaniu wszelkich przedażnych rzeczy nie 
zabierano, cavebunt ichmość panowie po
słowie, aby xiąże imć pro solita, inoptimo 
ordine commendy swey manutentione uni
wersałami publicżnemi y ordynansami swe-
mi ichmościów panów officerów obostrzeć 
raczył, osobna w tym że mieście Grodnie na 
seymikach a osobliwie podczas sądów, iakie 
przypadną, aby omnis securitas zachowana 
była; także dwory własne szlacheckie, gdzie 
stawaią, wolne od kwater były, ponieważ 
domy mieyskie у żydowskie porządne resi-
duiącym adlatus iasnie oświeconego xiecia 
imci sufficient. 

. Octavo: także immunitati klasztorów, tak 
Grodzieńskich, iako у w powiecie będących, 
a vel maxime panieńskich providendo, upra
szamy ichmościów panów posłów naszych, 
aby expostulowali z xiążęciem imcią o wy
danie ochronnych każdemu klasztorowi, pro
szącemu uniwersałów, ne stativa samych 
klasztorów afficiant, kiedy dobra równo z 
naszemi pari suberint oneri. 

Nono: przy tey że conferentiey у expo-
stulatiey swoiey upraszać będą ichmość pa
nowie posłowie iasnie oświeconego xiążęcia, 
aby flos nobilitatis in palestra akademiey 
GTodzieńskiey zostaiąc, omni gaudeat secu-
ritate у aby z gospod swoich nie byli ru
gowani. Caetera activitati et probatae dexte-

ritati ichmościów panów posłów соттіШ* 
mus. Pisań w Grodnie, in loco seymiko*-
wania, dnia szóstego Novembris, roku ty* 
siąc siedmśetnego trzynastego. 

U tych punktów przy podpisaniu iasnie 
wielmożnego imci dyrektora seymikowegó 
podpisy rąk tak wielmożnych ichmciów pa
nów urzędników, iako ichmciów panów oby
watelów, szlachty, na ten seymik zgroma
dzonych, temi słowy: Mikołay Franciszek 
Ogiński—kasztelan Trocki, dyrektor seymi
ku, Krzysztof Viktoryan Jundził — sędzia 
ziemski powiatu Grodzieńskiego, Zygmunt 
Alexy Buchowiecki — pisarz ziemski Gro
dzieński, Zygmunt Boufał — podstoli Derb-
ski, sędzia grodzki powiatu Grodzieńskiego, 
Stanisław Antoni Małyszczyński — pisarz 
grodzki Grodzieński, Jan Białozor p. ś., 
Maciey Franciszek Zaniewski w. z. G. , Se-
bestian Wołkowycki—horodniczy p-tu Gro
dzieńskiego, Jozeph Poczobut— (?) powiatu 
Grodzieńskiego, Jan Antoni Odlaniski Po
czobut тр., -Michał Theodor Boreysza— 
woyski Starodubowski, Kazimierz Siemasz
ko тр., Jerzy Roszkowski—instygator i. k. 
mci, Michał Kazimierz Stakiewicz, Andrzey 
Turczynowicz, Stephan Kamiński, Mateusz 
Zdanowicz—mierczy powiatu Grodzieńskie
go, Władysław Michał Strzankowski, Antoni 
Bylewski, Tomasz Benedykt Tomaszewski, 
Karol Siemicz Stocki v. r. g. g., Jozeph 
Kazimierz Ponikwicki, Jerzy Kaszuba 1. st., 
Alexander Proniewski, Leon Maluszycki. 
Które te punkta za podaniem onych przez 
osobę wierzchu mianowaną są do xiąg grod-
skich Grodzieńskich wpisane. 
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И з ъ книги за 1713 г., л и с т ы 375—376. 

9. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта депутатамъ, посылаемыиъ къ королю. 

Въ этой инсгрукщ'и дворяне Городненскаго по-
вѣта поручаютъ своимъ посламъ: 1) благодарить 
короля за его заботы о безопасности отечества; 
2) благодарить за его согласіе на утвержденіе 
прпвилегій пожизненнымъ владѣльцамъ столовыхъ 
королевскихъ пмѣній и просить объ увольненіи 
ихъ отъ постоевъ Саксонскихъ войскъ; 3) просить 

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego trzy
nastego, miesiąca Maia czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu
zem—podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, stanowszy personaliter imć pan 
Jan Franciszek Olizarowicz instrukcią od 
powiatu Grodzieńskiego do nayiaśnieyszego 
króla imci Augusta wtórego wielmożnym 
ichmość panom posłom daną ad acta grodu 
Grodzieńskiego podał, w te słowa pisaną: 

Instrukcią do maiestatu ikmci, pana na
szego miłościwego, Augusta wtórego, szczę
śliwie nam panuiącego, od nas powiatu Gro
dzieńskiego ww. ichmościom panom Hreho-
remu Kotowiczowi — łowczemu w. x. Lit., 
staroście у Pawłowi Stryienskiemu — woy-
skiemu Grodzieńskim, posłom naszym dnia 
wtórego Maii, tysiąc siedmśetnego trzyna
stego roku dana. 

Jasne światu całemu nayiaśnieyszego ma
iestatu ikmci, pana naszego miłościwego, 
dowody widome oycowskiego serca erga eluc-
tuantem inabisso wszelkich nieszczęśliwości 
patriam affekta niewypowiedziane circa re-
integrationem publicae tranquilitatis solli-

короля объ учиненіи справедливости тѣмъ обы-
вателяыъ, которые обижены Городненскимъ кага-
ломъ, получившимъ несправедливые листы отъ ко
роля и не являющимся въ старостинскій судъ къ 
отвѣту по неисполняемымъ денежнымъ обязатель
ствам^ 4) просить объ удовлетворении Стрыен-
скаго назначенной ему сеймикомъ суммы. 

citudines, których oyczyzna nasza ustawicz
nym doznawa experimentem, tym bardziey 
na determinowanym niedawno iniquissimo 
fato zerwanym seymie okazane wiekopomne 
w sercach civium rysuią pamięć. Zna у po
wiat nasz wszelkie ikmci, pana naszego mi
łościwego, koło dobra pospolitego praw у 
wolności naszych nieustaiące pieczołowanie, 
widzi y z uniwersałów na seymiki wyda
nych uuicum boni publici zelum, у dla tego 
vivere et mori przy dostoieństwie iego pań
skim sacrosancte ofiarując się przez ichmość 
panów posłów profundissimas niesie gra-
tias, suplikuiąc ikmci, panu naszemu miło
ściwemu, aby iaśnieiąc incessanter felicis-
simis auspiciis w oczach naszych sine eeli-
psi indefesse paterna cura do fortunnego ab 
intra et extra iuż upadaiącą oyczyznę pro
wadzić raczył uspokoienia portu; a gdy nam 
povereans fortuna z nienagrodzoną stratą 
dla prywatnych diffidencii publiczne odięła 
saluberrimum consiliorum asyllum przez 
zerwanie seymu, widząe się być ultimis la
borantes mediis, vota et desideria populo-
rum steriliter zatamowane у zewsząd obar
czeni malis od woysk oyczystych, którym 
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ultra posse płaciliśmy, zawsze iednak usta
wiczne o zasłużone stipendia odbieraiąc so-
licitationes, a zatym widząc e cardine wzru
szone iura libertatis kiedy bez publicznego 
totius reipublicae postanowienia praetendun-
tur od nas zawsze, a co raz cum summo 
iuris detrimento contributie, za czym sin-
gularissime committimus ichmciom panom 
posłom naszym, aby omni studio et solici-
tudine suplikowali maiestatowi ikmci, pana 
naszego miłościwego, ażeby ad sananda vul-
nera reipublicae occurendo, dalszemu upad
kowi praw, swobód у wolności naszych de-
klarowaney w uniwersałach non protrahat 
łaski y iako nayprędszy seym ordynaryiny 
lub konny deklarować raczył. 

Non silet powiat nasz z winnym podzię
kowaniem, maiestatowi ikmci panu naszemu 
miłościwemu, za publiczną miłościwą dekla-
racyą naseymie bliską przeszłym braci na
szey ichmciów panów donatariuszów oeko- . 
nomiey Grodzieńskiey, że ich przy prawach 
у przywileiach inviolabiliter conserwować ra
czył, w których to przywileiach że po wy
płaceniu czynszu do skarbu ikmci należą
cego od innych wszelkich są uwolnieni cię
żarów, więc zlecamy pilno ichmość panom 
posłom naszym, aby wyraziwszy dobr do
żywotnych przez ustawiczne gravamina у 
opressie ultimam desolationem, singularis-
sime upraszali ikmci, pana naszego miło
ściwego, o tę clementią, ażeby vigore tych 
praw у przywileiów, tudzież deklaracii, od 
tronu superius wyrażoney, od subsistence у 
wszelkich porcyi ordynowanym recenter lu
dziom woysk ikmci Saksońskich, nazna
czonych do eokonomiey, uwolnieni byli, któ
rzy ledwo inlumiter powiatu naszego do 
dobr, iak ikmci stołowi pańskiemu należą
cych, tako у w ichmców panów donatariu
szów wkroczywszy, wielkie inconveniencye 
nad ordynans czynić poczęli. Na co osób- I 

liwego rescriptu do imci pana oekonoma 
Grodzieńskiego у do commendę maiącego 
dopraszać się będą. Odebrane zaś niektó
rym ichmciom panom dożywotnikom za pra
wami dawnemi, a osobliwie imci panu 
Siemaszkowi dobra ut restituantur do tegoż 
imci pana oekonoma, o ordynans ikmci exo-
rabunt. 

Niepoślednieyszą wielu ichmć panów oby
watelów w. x. Lit. у różnych konwentów na 
kabale Grodzieńskim kredyta maiących re
ferent krzywdę ichmć panowie posłowie na
si, że mimo opisy iurydycznie obwarowane, 
którym nulla lex postrema obstare może, 
ten że kahał Grodzieński wyprawiono sub-
repticie od maiestatu ikmci zasłania się com-
missyą, a przytym praetenduiącym sprawied
liwości iurysdykcii starościnskiey wyłamuią 
się, supplikować tedy będą ikmci, pana mi
łościwego, ichmość panowie posłowie nasi, 
aby solita praxi sprawiedliwość ab autho
ritate starościnskiey ex brachio regali wła
dze dependeat y creditores byli satisfacti у 
żeby w tym protectiae militaris nie były in-
pedimenta, o recomendacią do iaśnie wiel
możnego imci pana hetmana w. w. x. Lit. 
pilno instabunt. 

Inserowana do instructiey na seym prze
szły pokorna interpozycya powiatu naszego, 
do maiestatu ikmci w interesie imci Pawła 
Stryieńskiego—woyskiego powiatu naszego, 
że causante iniquo fato zerwanego seyma, 
nie mogła sortiri effectum, instat у teraz 
suppliciter powiat nasz, ażeby zwykłey cle-
mentii pańskiey, która cierpieć nie może 
subditorum suomm injuriam długu realne
go za assekuraciami ichmć у skarbowemi 
liquidacyami winnego nieodwłoczną mógł 
odebrać satisfactią. 

Caetera fidei et dexteritati ichmość panów 
posłów naszych committimus. 

U tey instractii podpisy rąk temi słowy: 
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Jan Zygmunt Wal—starosta Framborski, 
direktor seymiku relacyinego. A innych 
ichmć podpisy w originalney instrukciey wy
rażone są. Która to instructią, za podaniem 

oney przez osobę w wierzchu mianowaną 
iest do xiąg grodzkich Glrodzieóskich wpi
sana. 

1713 r. 

И з ъ к II u n i за 17 S3 г., л и с т ы 379—380. 

10. Инструкция дворянства Городненскаго повѣта депутатамъ, посыяаекынъ къ 
гетману в. кн. Литовскаго. 

Въ этой инструкціи дворяне Городненскаго по-
вѣта поручаютъ своимъ лосламъ: 1) выразить 
вѣрноподданническую благодарность за открытіе 
предстоящаго сейма: 2) просить гетмана в. кн. 
Литовскаго объ отсрочкѣ денежной уплаты войску; 
3) благодарить его за обѣщаніе—не подвергать 

Roku tysiąc siedmśetnego trzynastego, 
miesiąca Maia czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem, pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J o 
zepha Kotowicza—łowczego w. x. Lit., sta
rosty Grodzieńskiego ustanowionym, perso-
naliter stanowszy imć pan Jan Franciszek 
Olizarowicz instruktią od powiatu Grodzień
skiego, do iasnie wielmożnego imci pana 
hetmana w. w. x. Lit. ichm. panom posłom 
daną, ad acta grodu Grodzieńskiego podał, 
w te słowa pisaną: 

Instructią do iasnie wielmożnego imci 
pana Ludwika, na Różance у Włodawie 
Pocieia—kasztelana Wileńskiego, hetmana 
w. w. x. Lit., naszego wielce miłościwego 
pana, od nas powiatu Grodzieńskiego ichmć 
panom Kazimierzowi Piątkowskiemu, pod-

войсковымъ постоямъ имѣній, неподлежащихъ 
этой повинности, и удовлетворить обиженныхъ; 4) 
просить о сложеніи съ повѣта 10,000 лишнихъ 
ассигновокъ на чоповое-шеляжное; 5) объ умень
шении войсковыхъ повинностей съ Перевольскаго 
старостства. 

czaszemu Grodzieńskiemu, Janowi Sucho
dolskiemu—podczaszemu Liwskiemu, po
słom naszym, dnia wtórego Maia tysiąc 
siedmśetnego trzynastego roku dana. 

Ktoby nie życzył sobie intaminatam mieć 
libertatis pupillam, która fato zerwanego 
seymu, pożal się Boże, nieumiarkowanemi 
wyciśniona simultatibus szczegulną od zgro
madzonych in unum rzeczy-pospolitey sta
nów, tego wszystkiego, co się in consiliorum 
theatro eoniundować miało, singulis nobis 
dissolutam przyniosła pharaginem у dotąd 
wielu nie nagrodzonych straty umiarko
wana bydź nie potrafi, chiba z compedio-
wane miłością oyczyzny reintegrabunt do 
szczerey iedności serca summo civium desi-
derio z łaski ikm., pana naszego miłości
wego, przez determinowany seym częstych 
expozycii iasnie wielmożnego imci pana 
hetmana w. w. x. Lit niepłatnego woyska 



mieliśmy uspokoienia nadzieie, aliści versi 
retro torquentur. oculi, kiedy upadłey oy-
czyznie incerta mutant lumina, quo plura 
possis plura pacienter feras; iest nam zawsze 
pro solatio svave patriae portare onus, co
kolwiek ex ordinario consiliorum emanat 
cursu. Przeto oycowską ikmci, pana naszego 
miłościwego, upewnieni clementią, że nam 
pro oportunitate seym złożyć deklarować ra
czy, wysłaliśmy ichmć panów posłów naszych 
cum supplici libello, ażeby na zabieżenie 
dalszemu upadkowi oyczyzny praw, swobód 
у wolności tey swoiey non protrahat łaski. 

Wyrażone z publicznych uchwal na za
płatę woysku w wielkim xiestwie Litewskim 
decessus, któż nie widzi że są credibiles, 
bo ledwie reperiantur puste, gdzie były na-
siądłe, pro commodo żołnierza, mieysca, 
przecie powiat nasz у nad publiczne uchwały 
ad velle iaśnie wielmożnego imci pana het
mana wielkiego xiestwa Litew. tyle razy 
znaczne tribuit quantitates, iuż tedy ener-
vatus extra posse sufficere nie może, non 
contravenimus, strzeż Boże, zasłużonemu 
rycerstwu, owszem chcemy iść in obedien-
tiam postanowienia per publicam mentem 
seymowego, lecz że recens percepit usus 
takowe mnożyć subsidia, które sentiunt li-
bertatis depraessyą et futuram ustawiczno-
ści za niedoyściem seymów sequellam, upra
szać będą ichmć panowie posłowie nasi cier
pliwego i. w. imci pana hetmana w. w. x. 
Lit. poczekania, у żeby in fidem rzeczy-
pospolitey nagłą praetensią zapłaty, która 
nie zginie do przyszłego seymu authoritate 
sua przytrzymać raczył. 

Ze zaś wyeiericzoney oyczyzny zważywszy 
inpossibiłitatem woysko ad minorem quan
titatem reducere, y reparticya antiqua praxi 
iuż sine gravamine dobr locatiom zimo
wym niepodległych upewniać raczy, iako 
za upewnienie satisfactionis zkrzywdzonyin 

przez przechodzące woyska winne referent 
ichmć panowie posłowie nasi podziękowanie, 
у żeby bez odmiany iedna chorągiew wiel
możnego imci pana łowczego w. .x. L i i , 
na dawnych swoich mieyscach w powiecie 
naszym subsistat, upraszać będą. 

Quantitas summy czopowego-szelężnego 
nad postanowienia w trybunale skarbowym, 
lubo rescryptem y clarigatią i. w. imci pa
na hetmana w. w. x. Lit. iest assekuro-
wana, przecież gdy iuż nayduie się w po
wiat nasz około czterdziestu tysięcy wypad
łych assygnacyi, upraszać będą ichmć pa
nowie posłowie nasi, ażeby nad determino
wanie trzydzieście tysięcy non praetendatur 
ultra pewnemi assekurowani zapisami różni 
ichmć panowie obywatele powiatu naszego, 
także talony у inne summy kapitalne w 
mieście Grodnie na kahale Grodzieńskim 
maiący, teraz dla przeszkody commendy w 
tym że mieście będącey na własney fortu
nie upadać muszą, adhibitum militare bra-
chium upominaiąe się od żydów у pozyski
wać, co komu należy, nie dopuszcza у spra
wiedliwości czynienia iurisdictiey starościn
skiey tamuie authoritatem, upraszać będą 
ichmć panowie posłowie nasi, ażebym osob
liwym ordynansem takowe inconvenientiae 
prohibeat у teraz persistentem militiam, z 
miasta Grodna movere raczył, et in futurum 
przy wolnościach miasta tego ubogich lu
dzi upewnił. 

Wiadome starostwa desolatie iustam wszę
dzie naydować powinni compassyą, a osob
liwie starostwo Przewalskie, nie tylko loca
tią zimową od swoiego terminu, lecz у przez 
kilka miesięcy letnich in antecessum, a tym 
bardziey feto zeszłego imci pana Eierdeia, у 
teraz executia hibernową przyciśnione, do 
takowey przyszłe ruiny, że in futurum de-
erit subsistentia; upraszać będą ichmość 
panowie posłowie nasi ludzi teraz będących 



o mitiorem у со się naydzie z letnich mie
sięcy wybioru w hibernie alleviatiey. Ce
tera fidei et dexeritati ichmć panów naszych 

•committimus. 
U tey instructiey podpisy rąk temi sło

wy: J a Zygmunt Wal—starosta Frambowski, 
direktor seymiku relacyinego, Hrehory Ko
towicz—łowczy w. w. x. Litewskiego, sta

rosta Grodzieński, Krzysztoph Wiktorian 
Jundził—sędzia ziemski powiatu Grodzień-
skego, Zygmunt Buchowiecki—pisarz ziem
ski Grodzieński etc, у innych ichmć podpisy 
w instructiey wyrażonych. Która to in-
strukcia, za podaniem oney przez osobę w 
wierzchu pomienioną do akt, iest do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich wpisana. 

1714 r. 

И з ъ книги за І"Ч г., л и с т ы S70—$91. 

1 1 . Инструкция дворянъ Городненскаго довѣта, данная депутатамъ, отправляемымъ 
къ гетману в. кн. Литовскаго послѣ Срѣтенскаго сеймика. 

Въ этой инструкціи дворяне Городненскаго по-
вѣта поручаютъ свопмъ посламъ ходатайствовать 
предъ гетманомъ, главнымъ образомъ: о воспре
щении войсковымъ дѣлать безчинства въ шляхет-
екихъ имѣніяхъ и объ удовлетвореніи обиженныхъ; 
о неувеличеніи чоповыхъ шеляжннхъ взносовъ 

Koku tysiąc siedmsetnego czternastego, 
miesiąca Februaryi dziesiątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od w. imci pana Hrehorego Kotowicza— 
łowczego wielkiego w. x. Lit., starosty Gro
dzieńskiego ustanowionym, personaliter sta
nąwszy imć pan Michał Siezieniewski in-
strukcyą ichmość panom posłom od powiatu 
Grodzieńskiego daną ad acta grodu Gro
dzieńskiego podał, którą od słowa do słowa 
wpisuiąc w xięgi, tak się w sobie ma: 

Instructią, oo* nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty, obywatelów do i. w. imci pana Lud-

свыше размѣра 30,000 злотыхъ; объ увольненіи 
отъ войсковыхъ иостоевъ имѣпія Рабовичъ, Ми-
цутн; объ уменьшении войсковыхъ повинностей съ-
имѣнія ловчаго; объ освобожденіи отъ войсковыхъ 
повинностей имѣнія кс. камедуловъ. 

wika Pocieia—kasztelana Wileńskiego, het
mana wielkiego w. x. Lit,, nam wielce mi
łościwym panom ichmość pp. Jozephowi z 
Dubrawki Dubrawskiemu—stolnikowi Rze-
czyckiemu, Michałowi Wołowiczowi—straż
nikowi Pińskiemu, posłom naszym dana w 
Grodnie die septima Februarii. 

Jeżeli kiedy iako gdy coraz nachyleńszą 
et semper novis deflendam lacrimis widzie-
myoyczyznę, to mieć winniśmy salubre me
dium ad quaeque vota ministerii i. w. imci 
pana hetmana wielkiego w. x. Lit. gratis 
resonare pectoribus у bez podejrzenia szcze-
reini correspondować aftectami, w czym nas 
stabilitos referent ichmość panowie posłowie 
nasi i. w. imci panu hetmanowi wielkiemu 

34 



- 266 -

w. x. Lit., nam wielce miłościwemu panu, 
у że od ściany nieprzyiacielskiey upewnił 
bydź dotąd zaszczyconych niewygasłą pec-
toruni repraesentować będą wdzięczność. 

Ordynaryine przed tym bez publicznych 
obrad, ut voluerant, libertatis iura niepłat
nego rycerstwa i. w. imć pan hetman wielki 
w. x. Lit., nasz wrielce miłościwy pan, a te
raz de recenti expositio praecessit visa men
ti ikmość, pan nasz miłościwy, locatiey zi-
mowey regimentów saskich dispositią, et 
stetit ante aras z ostatnich fortun victima, 
co lubo iest patheticum, przecież explicabunt 
ichmość panowie posłowie nasi, że et con-
sonum velle iuż destitutum. 

Wprzód niżeli mamy od i. w. imci pana 
hetmana wielkiego w. x. Lit. odezwę in rem 
subsidii na woysko w. x. Lit. względem 
zniszczoney locatiey na królewszczyźnach, 
donieśliśmy iakowe ichmość panowie woy-
skowi po ziemskich dobrach exercent licen-
tias, - у lubo ad quaeque postulatą irrecusa-
bilis sprawiedliwości iest deklaratia, non sor-
titur effectum unquam, kiedy do zawartego 
obozu, albo do determinatiey w odległym 
mieyscu sądów differtur disiudicatio, gdzie 
ubogi szlachcic comparere nie zdąży, у pew
nie by z terminów prawa nie wziął swoiey 
sprawy końca; upraszać tedy kędy facilio-
rem do dóyścia krzywd у umiarkowania li-
centowanych rnilitiae modum, ichmość pa
nowie posłowie nasi exponent. Oraz że dobra 
ziemskie iuż nie są praestantioris aestima-
tionis iak królewszczyzny, ponieważ et in 
antecessum у teraz powracające z companiey 
woysko od mieysca do mieysca przenosząc 
się gravare non cessat, iako osobliwą ich
mość panowie posłowie uczynią deductią et 
exterorum quanto cum gravamine ponieś
liśmy przeyścia subiicient iasnie wielmoż
nego pana hetmana wielkiego w. x. Lit. 
nam wielce miłościwego pana uważeniu. 

Gdy zaś następuiącey currentiey czopo
wego у szelężnego imminet dispositią, ażeby 
assygnatie i. w. imci pana hetmana wiel
kiego w. x. Lit. summy trzydziestu tysięcy 
postanowioney nonsuperent oclarigatią as-
sygnacyi, wiele za którą wypłacić będzie 
należało, upraszać będą ichmość panowie 
posłowie nasi. 

Dobra Rabowicze w powiecie Rzeczyckim 
w. imci pana Micuty—podsędka powiatu na
szego, lokacyi zimowey niepodległe, przy-
wileiami i constitucyami obwarowane, teraz 
na chorągiew wielmożnego imci pana straż
nika w. x. Lit. assygnowane, znaczną po
niosły ruinę, ażeby wydana na locatią do 
dobr Rabowicz assygnacya detraktowana у 
osobliwym ordynansem dla tym pewniey-
szego ustąpienia odmiana była naznaczona, 
instabunt ichmość panowie posłowie nasi. 

Dla wiadomych dobr hibernowych deso-
latii, lubo wiemy, i. w. imci pana hetmana 
wielkiego w. x. Lit., nam wrielce miłości
wego pana, nad niemi respectum, przecież 
gdy inne stativom żołnierskim podległe do
bra maią alleviatią, a łowiectwo w. x. Lit. 
muito genere gravaminum zniszczone, na 
teraznieyszą lokatią iest obciążone, instabunt 
ww. panowie posłowie nasi, ażeby i. w. imć 
pan hetman wielki w. x. Lit. na tym ło
wiectwie portii umnieyszyć raczył. 

Na replikę i. w. imci pana hetmana wiel
kiego w. x. Lit. nam wielce miłościwego 
pana, ad interesse ichmość xięży kamedu-
łów, iakoby dobra ichmościów nie miały 
mieć in antecessum naturam dobr stołowych, 
dostateczną ichmość panowie posłowie nasi 
uczynią notitiam, że między Przełomskim 
y Perstunskim leśnictwem, a między Prze
łomskim quondam starostwem iest differen
tia. Leśnictwo Przełomskie у Perstuńskie, 
dobra natury dobr ikmości stołowych, cea-
serunt na fundatię ichmość lięiy kamedu-



łów, a starostwo Przełomskie cessit in na-
turam dobr Exulanskich, iuż tedy insza iest 
rzecz leśnictwo Przełomskie, a insza sta
rostwo quondam Przełomskie, y z tych przy
czyn, że generalny commissariat dobr tych 
w taryfie hybernowey nie naydował, podał 
in dispositione do contributiey saskiey, po
wtórnie tedy instabunt, za temi dobrami, 
ichmość pp. posłowie nasi, ażeby od locatiey 

zimowey iako iure terrestri gaudentia uwol
nione były. 

U tey instrukciey podpis ręki takowy: K a 
rol Micuta—dyrektor seymiku gromnicznego 
powiatu Grodzieńskiego. Która to instruk
cią, za podaniem oney oczewistym przez oso
bę w wierzchu pomienioną do akt, iest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich wpisana. 

1714 r. 

ЕЖзъ книги за 1914 г., л и с т ы 71—81. 

12. Пункты на инструкцию, данные депутатамъ Городненекаго повѣта отъ коро-
левскаго комннссаріата. 

Koku tysiąc siedmśetnego czternastego, 
miesiąca Januaryi dwunastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Hrehorym Józefem Ko
towiczem—łowczym w. x. Lit., starostą Gro
dzieńskim, stanąwszy personaliter imć pan 
Andrzey D'.,dat punkta na instructią ich
mość panów posłów powiatu Grodzieńskiego 
z commissaryatu ikmości wydane, ad acta 
grodu Grodzieńskiego podał, które aby było 
do xiąg wpisane potrzebował. Jakoż przy
lawszy a wpisuiąc w xięgi od słowa do słowa 
tak się w sobie ma: 

Kiedy prześwietny powiat Grodzieński 
przez ichmość panów postów, iako to: imci 
pana Zygmunta Wala — starosty Frambor-
skiego y imci pana Jana Grothuza — pod-
starościego, dość obszernie ruinę swoię ikmci, 
panu naszemu miłościwemu, przez woynę, 
powietrze у inne calamitates reprezentował, 
supplikuiąe, aby mógł od zimowey konsisten-

cyi woysk ikmości bydź wolny, co iego kró
lewska mość łaskawie przyiąwszy, zlecił com-
misaryatowi swemu, aby o to z ichmość pa
nami posłami iak naylepiey się skombino-
wał, tedy generalny commissaryat, stosuiąc 
się do woli Pańskiey, takowe czyni z ich-
mościami panami posłami postanowienie: Po
nieważ ichmość panowie posłowie bacząc tę 
potrzebę, iż woyska ikmości auxyliarne na 
zaszczyt całey rzeczy-pospolitey wprowa
dzone bez konsystencyi zimowey obeyść się 
nie mogą, zaczym in vim zimowey konsi-
stencyi deklaruią summę generalną alias 
ryczałtową z całego powiatu sto dwadzieście 
dziewięć tysięcy z tynfów według taryfy 1690 
z dobr ziemskich ekonomicznych у doży
wotnich excepto królewskich, którą na dwie 
raty, iako to: pierwszą per medium ultimis 
Febraarii, a także anni futuri do rąk imci 
pana kommissarza w Grodnie zostaiącego, 
lub też do regimentu xiążęcia iego mości 
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de Weisenfels za kwitem wyliczyć obiecuią; 
tedy wzaiemnie generalny commissaryat de
klaruje, że cokolwiek regiment ikmci do 
tych czas tam stoiąc у insze przez ten po
wiat marszem przechodząc pieniędzmi lub 
prowiantem wybrały, to wszystko za slusz-
nemi dowodami у według rewizyi ichmość 
panów commissarzów w drugiey racie zu
pełnie ma być przyięto, wymówioney ry-
czałtowey summie nie deciduiąc, oraz wszy
stkie pretensye . poczynione, ieżeli by się 
iakie pokazały. Umówionemi tey summy 
pieniędzmi regiment ten przez całą zimę 
kontentować się powinien będzie, nie upo-
minaiąc się ani porcyi, racyi, serwisu lub 
prowiantu, ale po miastach, miasteczkach 
rozłożywszy się za pieniądze strawować się 
będzie, kupuiąc według targu. Ażeby trud
ności invarietatecurrencyimonety niebyło, 
acceptować będzie regiment trzy szostaki za 
tynfa, rachuiąc tynf groszy trzydzieścia ośm, 
talar bity po sześciu tynfach y troiaczku 
albo zylber-groszy pięć, a czerwony złoty 
po trzynaście tynfów у bitym szostaku. Se-
curitas wszelka dworom szlacheckim waruie 
się, w których złudzi ikmości tak namiey-
scu stoiących, iako przechodzących stawać, 
ani podwód zabierać, koni na przeiazdkę 
у posiłki tak z dobr ikmości ekonomicznych 
dożywotnich у ziemskich nikt ważyć się nie 
będzie у owszem, kiedy się za dosyć stanie 
w summie deklarowanej, tak siebie iako у 
konie za pieniądze wiktować powinny będą, 
dobra wszystkie ziemskie od lokacyi wcale 
maią bydź excipowane. Aby się zaś żadne i 
excessa albo exorbitancye nie działy, suro-
wemi ordynansami od regimentu obostrzo
no, inquantum by iednak iakie pokazać się 
miały, a na mieyscu przez officyera comen-
dę maiącego, albo przy regimencie uspo-

koione nie były, tedy iest na to sąd woy-
skowy od ikmości naznaczony, na którym 
xiąże iego mość de Weisenfels, iako iene
rał komendę maiący, w Grodnie zasiadać у 
prezydować będzie, do którego każdemu in-
iuriato via patebit, ile że z tego samego 
powiatu, gdzieby się exces iakistał, wolno 
będzie ichmość panom delegatom w tym że 
sądzie zasiadać, salva iednak decisione sa
mego, króla iego mości in criminalibus, wTa-
ruią y to ichmość panowie posłowie1, aby 
żadne nie wychodziły przed terminem exe-
kucye. Ciż ichmość panowie posłowie prze
świetnego powiatu Grodzieńskiego praeca-
veant y to sobie, ażeby po umówioney wy-
płaconey zwysz specifikowaney summie woy
ska ikmości actis tam znayduie się, lubo 
też nowe ieżeli teraźniejszą konsistencyą 
nie pretendowali. Commissariat zaś upew
nia powiat Grodzieński, iż na co się pokażą 
kwity, tedy wszystko to ma bydź pro per-
soluto przyięto w summie generalney, co 
wszystko generalny commissariat authori-
tatem od króla iego mości maiący dotrzy
mać deklaruie, tey będąc nadziei, że wza
jemnie ichmość panowie posłowie imieniem 
prześwietnego powiatu Grodzieńskiego daney 
deklaracyi za dość uczynią, co inquantum 
by subsequi nie mało wolno będzie regi
mentowi do zupełney wrócić się konsysten
cji. Dan w Warszawie die 24 Decembris. 
U tych punktów przy pieczęci podpis ręki 
temi słowy: Nayiaśnieyszego króla imci Pol
skiego, elektora Saskiego woysk ieneralny 
commissariat Jan Bliwernik mp. Które to 
punkta za ustnym у oczewistym przez osobę 
w wierzchu pomienioną do akt podaniem, 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich wpi
sany. 



1720 г. 

И з ъ книги за 172О г., л и с т ы 408— 

13. Инструкція дворянъ Городненскаго повѣта депутатамъ, отправляемымъ на Вар-
шавскій сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта собравшись на 
антекоипціадьный сеймикъ въ обыкновенномъ мѣ-
стѣ своихъ засѣданій, дали своимъ посламъ ин-
струкцію слѣдующаго содержанія: 

1) благодарить короля за открытіе предстоя-
щаго сейма и просить его очистить повѣтъ отъ 
союзныхъ войскъ; 

2) ходатайствовать о возобновленіи власти гет
мана великаго княжества Литовскаго; 

3) объ утвержденіи сеймомъ поправки Литов
скаго статута относительно трибунала в. кн. Литов
скаго, которая была предлагаема на прошломъ со-
рванномъ сеймѣ п неполупила надлежащего хода; 

4) о возобновлено разрушенныхъ цехгаузовъ 
и арсеналовъ; 

5) предложить кому слѣдуетъ войти въ сно-
шеніе съ Берлинскпмъ дворомъ о возвращено 
Эльблонгской крѣпости; 

6) вслѣдствіе прекращенія рода Курляндскаго 
князя Готарда, ходатайствовать о присоединено 
Курляндскаго и Семигальскаго княжествъ, со
гласно съ договорами, къ обоимъ народамъ; 

7) ходатайствовать о прекращено взиманія не-
законныхъ пошлинъ съ шляхетскихъ товаровъ, о 
возобновленіи и подтверждено конституцій, вос-
прещающйхъ жндамъ получать мѣста въ скарбо
вой службѣ и объ усовершенствовано навигаціи 
но судоходнымъ рѣкаыъ—Нѣманѣ, Двинѣ и ВилО; 

8) о назначеніи монетной коммиссО н объ остав
лено въ дѣйствш прежней монеты; 

9) о воспрещеніи вывоза за границу шерсти 
для поддержапія мѣстной промышленности; 

10) стараться всѣми силами о сохранено древ
них» зажоновъ о столовыхъ корлевскихъ имѣніяхъ; 

11) стараться также о сохранено королевскихъ 
нмѣній за пожизненными владѣльцами (bene menti); 

12) благодарить іороля за его заботы одостав-

кѣ соли въ в. кн. Литовское и просить на буду
щее время, чтобы таковая доставлялась въ каж
дое воеводство; 

13) предложить рѣчи-посполитой согласиться 
на желаніе короля о возвращеніи Шавельской эко-
номіи; 

14) предложить вниманію рѣчи-посполитой про-
пагандистическія заслуги Виленскаго епископа и 
ходатайствовать о воспрещеніи диссидентами не 
только строить новые, но и возобновлять старые 
ихъ сборы. 

15) наблюсти, чтобы диссиденты непремѣнно 
возвратили захваченный ими костелъ въ Визанахъ, 
къ явному поруганію римско-католической вѣры; 

16) ходатайствовать объ оставлено за воевод
ствами права назначать подати, и объ отмѣнѣ 
прежнихъ податей по случаю крайняго разоренія 
воеводствъ революцией, между прочимъ о назна
чено поголовной подати на основаніи новыхъ пе
реписей (abjurat); 

17) о подтверждено уніятамъ правъ и преиму
щества полученныхъ прежде; 

18) ходатайствовать о канонизаціи Іоеафата Кун-
цевича; 

19) ходатайствовать предъ королемъ о сред-
ствахъ для поддержанія древней Коложскрй цер
кви, подмываемой Нѣманомъ, и другой соборной 
церкви, принадлежащихъ ордену базиліанъ; 

20) ходатайствовать объ утверждении за Су-
прасльскими базиліанами типографш и дарованіи 
имъ входовъ въ королевскія пущи и къ р. Соколдѣ; 

21) предложить храігателямъ печатей коронной 
и в. кн. Литовскаго, чтобы они въ вдбѣжаніе пе-
реписокъ иностранныхъ государствъ издали свои 
ноты; 

22) требовать снятш подшить съ товаровъ в. 
кн. Лнтовсіаго, омачешпш» попиивоі въ ГдІя-



скѣ, которые подвергаются новому взысканию на 
коморахъ коронныхъ; 

23) ходатайствовать у рѣчи-посполитой о воз
награждены потомковъ покойнаго канцлера Ли
товскаго кн. Радивила за его посольства Вепден-
ское, Венеціанское и Римское, а также объ осво-
божденіи имѣній Новогородскаго воеводы отъ по
датей, по случаю пожара; 

24) ходатайствовать также о выдачѣ обѣщан-
наго вознаграждения Минскому старостѣ Завишѣ; 

25) о прекращеніи на будущее время захватовъ 
земель рѣчи-посполитой царскими людьми; 

26) о сохраненіи за маршалкомъ и другими 
законными соучастниками Найбургскихъ имѣній, 
какъ вотчинныхъ владѣльцевъ. 

27) ходатайствовать объ удовлетвореніи потом
ковъ русскаго воеводы и короннаго хоружаго сум
мами, выданными ихъ отцомъ; 

28) объ утверждении фундушей за ксендзами 
камендулами; 

29) о возобновленіи доминиканскихъ монасты
рей, находящихся въ Городненскомъ повѣтѣ; 

30) о выдачѣ содержанія госпиталю св. Духа и 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego, 
miesiąca Septembra piątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Kazimierzem Ty
mińskim— skarbnikiem у podstarościm są
dowym powiatu Grodzieńskiego, stanowszy 
personaliter imć pan Benedykt Malinowski, 
sługa wielm. imci pana Hrehorego Jozepha 
Kotowicza—łowczego w. x. Lit , starosty Gro
dzieńskiego, instrukcią, od powiatu Grodzień
skiego na seym Warszawski wielm. ichmć 
pp. posłom daną, ad acta podał, w te słowa 
pisaną: 

Instrukcią, od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty, obywatelów powiatu Grodzieńskie
go wielm. ichmć panom Hrehoremu J o -
zephowi Kotowiczowi—łowczemu w. x. Lit., 
staroście Grodzieńskiemu, у Zygmuntowi Wa
lowi—chorążemu powiatu naszego, na sey-
тйш teraźnieyszym antekomicialnym na I 

вспомоществованія Городненскому приходскому 
костелу, пострадавшему во время послѣднихъ ре-
волюцій; 

31) объ освобождены отъ государственных^ 
повинностей юрисдикп того же приходскаго ко
стела; 

32) ходатайствовать объ утверждении за Город-
ненскими іезуитамп фундушей, завѣщанныхъ имъ 
Моравицкимъ въ Оршанскомъ и Городненскомъ 
повѣтахъ; 

33) Также точно ходатайствовать объ утверж
дении за іезуитами фундуша, завѣщаннаго Бака-
новскимъ; 

34) о сохраненіи за Городненскимъ повѣтомъ 
Новодворскаго алтаря; 

35) объ освобождение отъ подати (simplex quar-
ta) фольварка Криштофа Юндзила; 

36) объ освобождении отъ гиберны имѣній В е 
недикта Александровича. 

Въ остальныхъ пунктахъ излагаются ходатай
ства по частнымъ дѣламъ — имущественнымъ и 
служебнымъ. 

seym Warszawski innotescenciami od nay
iaśnieyszego króla imci, pana naszego miło
ściwego, teraz szczęśliwie nam panuiącego 
determinowany, zgodnie bez kontradykcyi 
iednostaynemi głosami roku tysiąc siedm
setnego dwudziestego, miesiąca Augusta dzie
więtnastego dnia obranym, z takowemi przez 
nas postanowionemi punktami dana: 

Ktoby się bono omine nie spodziewał, że 
skołotana praw у swobód oyczystych, argo 
tak długo nieszczęśliwych conjunctur na-
walnością mediis in undis wnętrznego fluc-
tuans zamieszania, pracowitą czułego pali-
nura manudukcią patris patriae ikmci, Pa
na naszego miłościwego, ad felicissimum 
dulcissimae quietis dopłynąć nie miała por-
tum, kiedy ią ćwiczony argonauta nie zmy
śloną ochotą, indefessa et omni solicitudine 
z tak ciężkich usiłuiąc wyprowadzić nawal-
ności szczerego circa bonum publicum sta
rania determinowawszy- z oycowskiey swey 
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opatrzności seym przeszły pokazać chciał 
nostris litora ventis. Ale że ią nieszczęśliwa 
fatorum crisis przez zerwanie seymu od po
żądanego odepchnęła brzegu, nie daie iey 
ieszcze nieustraszona tempestatibus ikmci, 
pana naszego miłościwego, manutenencią 
w zamęcie turbulentorum fluctuum perire, 
kiedy z oycowskiego swego circa bonum 
publicum pieczołowania seym magnae spei 
w "Warszawie determinować raczył; iest tedy 
za co nayiaśnieyszemu maiestatowi ikmci, 
pana naszego miłościwego, naypokornieysze 
deferre dzięki, że z oycowskiey dobroci swo-
iey ob nexum colluviae malonini oyczyznę 
naszą do pożądanego singulorum votis soli-
cita cura prowadzi portu. Przyzna świat pol
ski, a tymbardziey ichmć panowie posłowie 
nasi exprimant, że za szczęśliwie ikmci pa
nowanie nie inna w sercach civium zapi
sana będzie wdzięczność, tylko w wieczney 
pamięci rysować będziem, iż ikmci, pana 
naszego miłościwego, gloria cum terra sta-
bit coeloque manebit cummundus considet 
et ipsa eadem manebit. A iako iego kró
lewska mość, pan nasz miłościwy, w in-
strukcyi swoiey conservationem у utrzyma
nie pokoiu publicaeque felicitatis, na czym 
salus nostra pendet zalecać nam raczy, tak 
у my ichmość pp. posłów obliguiemy, aby 
utrzymaiąc pokóy publiczny w wszelkich oka-
zyach, któreby przeciwne ciągnęły conse-
quentie, postrzegali у tym szkodliwym ma
rzeniem, co by miało inclueere w iakowe 
coniuktury niepokoili, zabiegali, owszem se-
curitatem internam tranquilitatis utrzymo-
wali, a uważaiąc exhaustam rem publicam 
na żadne woyny ni s kim nie pozwalaiąc te
go u magistratu ikmości, pana naszego mi
łościwego, dopraszaiąc się maią, aby iak z 
clemencii swoiey ikmość, pan nasz miłości
wy, woyska zagraniczne ewakuować raczył, 
tak aby żadnych externae copiae titulo auxi-

liarnych nie były wprowadzone, suplikować 
będą ichmć panowie posłowie do maiestatu 
ikmość. 

Ponieważ z legacyi iaśnie • wielm. imci 
pana woiewody Mazowieckiego ikmość, pan 
nasz miłościwy, optimum eminatur eventum, 
władzy zaś hetmanskiey reassumowanie kon-
stitucie traktatem у seymeni roku 1717 
wpisano w tey że władzy ordinacią, aby 
ichmć pp. posłowie utrzymywali, insinuamus 
quibusvis obviando dispositionibus. 

Ponieważ wielkość nasza na prawa et 
in sancitis reipublicae ufundowanie maią, in
stabunt ante omnia ichmć panowie posłowie 
nasi, aby napisana na przeszłym niedoszłym 
seymie corcectura iurium, a osobliwie try
bunału wT. x. Lit. у w izbie poselskiey prze
czytana, zgodnie akceptowana, aby była po
parta omnino у swóy wzięła skutek, o co 
vel maxime starać się maią ichmć panowie 
posłowie nasi. 

Ruina cekausów, arsenałów et iustum pa
na naszego eget doloris, o których repera-
cyi ad assensum rzeczy-pospolitey, ichmość 
pp. posłowie referować się maią. 

Eliberacia fortecy Elblonga dotąd nonsor-
titur effectum, .ponieważ młynowy podatek 
był na to postanowiony excitat zelum, ied-
nakże ze dwor Berliński vigore zaszłeyra-
tione feudi constitucyi у publicznego z rze-
czą-pospolitą postanowienia zadość nie czyni, 
owszem recognitionem tituli pretendit, tedy 
ichmć panowie posłowie nasi tak o te ter-
ritorium, iako o kleynoty rzeczy-pospolitey 
ingrosowane z innemi ichmć panami posła
mi у całą rzeczą-pospolitą znosić się maią 
et adinvenire modum, ażeby to redeat ad 
dominum, quod fuit ante suum. 

W interessie xiestwa Kurlandskiego y Se-
migalskiego ponieważ zaszła tysiąc pięćset 
sześćdziesiąt dziewiątego konstitucya titulo 

I o xiestwie Kurlandskim, iż deficiente stir-
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ре xiążęcia Kurlandskiego Gótarda pomie-
niona ziemia do obudwóch narodów rzeczy-
pospolitey przyłączona bydź ma, omni zelo 
ichmć panowie posłowie promovebunt, aby 
constitucii satisfiat. 

Że zaś na komorach y przykomorkach 
ceł w. x. Lit. cum summo praeiudicio dru
gie depactacie у większe kwitowe za sum
my do skarbu należące extorquentur, ow
szem przeciwko prawu pospolitemu znay-
duiąc się żydzi, którzy tyleż konstitucyami 
od skarbu przeszłey exclusi; zaczym y to 
curae ichmć pp. posłów solicissime zaleca 
się, aby te obce iako у cło szlacheckie no
vella lege formowane tolli mogło, a z kwi
towego w nie małey kwocie przychodząca 
summa extorsa in summam rzeczy-pospo
litey obrócona była; tudzież aby konstitucya 
o żydach, żeby się do skarbu ullo praetexto 
et titulo interesować nie ważyli, reassumo-
wane były. Cum vigore w nich et inpactis 
conventis expresso puncto o kupno, ponie
waż dawnieysze ordynacie skarbowi koron
nemu rzeczy-pospolitey zleciły, skarb ten że 
providebit także na Montawsku y kuplu 
z samą navigatią propter suum commodum 
у pożytku ichmość pp. koronnym należy cu-
ra, bardziey ichmć pp. posłom naszym zle- j 
camy, aby ze wszystkiemi ichmć pany po
słami w. x. Lit. znieśli się o sposobie, iako-
by wszelka była na rzekach portowych w. 
x. Lit. Niemnie, Wilii yDzwinie, zkąd co
rocznie et pericula et damna obywatelom 
w. x. Lit. fiunt, opatrzność. 

Znaiąc doskonale łaskawe studium ikmci, 
pana naszego miłościwego, ex ea commodum 
z rzeczy-pospolitey, że z gór dobywania skar
bów nam pari et multum cursum, gdy to 
creari może expens rzeczy-pospolitey, lecz 
cum emolumento oney tak przeto o kommis-
sią, iako у aż do otwarcia miny aby curen-
tia monety tak, iak dotąd była, zostawała. 

Miasta zaś że przez zaciąganie rzemieśni-
ków reparari mogą у przez niewyprowa-
dzenie zagranicę wełny emolumentumspe-
randum, demisissime ichmć panowie posło
wie podziękowawszy, upraszać maią. 

O dobrach stołowych ikmści, pana nasze
go miłościwego, iako sądowne de immuni-
tatibus konstitucye et novellae legis, tak aby 
ad pristinum florem redeant et in iustissi-
ma contra leges non patiantur gravamina 
solidissimae curae ichm. pp. posłów zalecamy 
у ieżeli by się iakie pokazać miały avulsa 
contra leges et consensum ikmci ad iuri-
dicum . . . *) neprinceps egeat reinducere 
in corpus de cognomine summopere starali się. 

Konferowane zaś ichmć panom dożywot-
nikom dobra per privilegium legitime od 
nayiaśnieyszych antecessorów у ikmci, pana 
naszego miłościwego, collata ponieważ pro
went czynszu corocznego do skarbu ikmci 
z nich interrupte dochodzi, iako proavulsis 
ullatenus rozumiane być nie maią, tak aby 
przy prawach y possesiach swoich konser
wowane były, sollicite supplikować ad cle-
mentiam ikmości ichmć panowie posłowie 
będą, in super za temi ichmci, których ma-
iących słuszne prawa a possessione rugowa
no, aby ikmść, pan nasz miłościwy, od odro
bin stołu swego iako bene meritis nie oddał, 
ale onych ad possessiones suas reinducere 
rozkazał, sollicite do maiestatu ikmci sup
plikować będą у wszystkiego dokładać sta
rania powinni, ażeby proiekta szkodliwe w 
konstytucye nie wchodziły. 

Za wiadomości ikmci circa bonuin publi
cum pieczołowanie de provisione soli wiel
kiemu xieztwu Litew. nayuniżeńsze powiat 
nasz reprezentuie obligacie, ieżeli to sine de-
trimento у wielkich expens nobilitatis gra-
vaminoso pretio być może, ieżeli znaleść się 

Швуромъ прорванно слово. 
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może sposób, aby do każdego woiewodztwa 
у powiatów bydź mogło komportowano. 

Recuperacią ekonomii Szawelskiey że iest 
iustissime od.ikmci proponowana, tedy ichmć 
panom posłom naszym de modo eliberationis 
ad assensum* ordinum zreferować się zale
camy. 

Czułość iasnie wielm. im. xiedza biskupa 
Wileńskiego chwalebna circa orthodoxam 
fidem propagandam iuxta antiquas et no-
vellam legem ut promoveatur de dissiden-
tibus, tudzież quo ulla rzecz-pospolita za
częta exemplariter praktikować in non ad-
mitendum ad officia et dignitates na sey-
mach у trybunałach, aby kontinuowana у 
per constitutionem approbowana była, ichmć 
panów posłów obliguiemy; tydzież у tego 
domawiać się będą, aby według praw ykon-
stitucyi ichmć panowie dissidentes nie tylko 
nowych zborów nie budowali, ani starych 
nie naprawowali. 

Ile kiedy iawne ausus et recenter ad ca-
sum pokazuie się, że kościół katolicki w 
popielec w dobrach Wizańskich zabrawszy, 
dissidentes dekretami imci xiedzu pleba
nowi tamecznemu przysądzoną dotąd nie wra-
caią in contemptuni fidei et iuris, aby pra
wa dawne ex orbitu legum nie wypady wały, 
ichmć panowie posłowie invigilare maią. 

Iakoby podatki przy dyspozycyi woiewodz
twa у powiatów zostawały, a że nieszczęśli
wych czaszów rewolucią, woyną у powie
trzem niemałą w ludziach po woiewodztwach 
у powiatach uczyniły detrimentum y deso-
lacią, także po niektórych mieyscach znacz
nych włości у zaprzysiężonych w nich dy
mów nec vestigia restant colonorum, a na
wet у samych szlacheckich dworów, z tąd 
że dymowey kontrybucii zawodna być musi 
żołnierzowi płata, ieżeliby za zgodą rzeczy-
pospolitey miał iaki emanere podatek ex 
inevitabili necessitate,. aby insze genus con-

tributionis albo solius pogłówne z nową. 
abiuratą obmyślono było, seriam ichmość 
panowie posłowie dołożą curam. 

Immunitas cleri graeco-uniti ritus, iako z 
dawnych czasów zaszczyca się privilegiis 
rzeczy-pospolitey, tak aby circa tuitionem 
oney wszystkie były reassumowane konsti-
tucie, ichmć panowie posłowie domowiać się 
maią. 

Błogosławiony Jozefat, patron korony 
polskiey у w. x. Lit., tak miraculis clarus,. 
iako od dawnego czasu meretur canoniza-
tionem, tak deducendi oney ad. affectum z 
drugiemi woiewodztwy у powiaty, curabunł 
ichmć panowie posłowie adinvenire medium. 

Cerkiew w. w. oyców Bazylianów Gro
dzieńskich, na Kołoży у fundach ab anti-
quo nayiaśnieyszych monarchów polskich 
zdesolowana у przez podmycie Niemna pra
wie do ostatniey nakłoniona ruiny, także 
soborna, którey się recenter bok uwalił, ad 
clementiam ikmci recomendabunt ichmość 
panowie posłowie. 

Łaska - nayiaśnieyszych królów ichmć pol
skich w pozwoleniu wstępu do puszczy na 
potrzebę klasztorną у do rzeki Sokołdy, tu
dzież drukarni konwentowi Supraskiemu w. 
w. oo. Bazylianów unitów świadczono aby 
była corroborowana, instabunt ichmć pano
wie posłowie. 

Że się zagęściły per extraneos do postron
nych potencii legacie, ut dent rationem 
ichmć panowie pieczętarze koronni у w. x. 
Lit. danych instrumentów ichmci na za-
przyszły czas, ut his cessent abusus, pilnie 
ichmć panowie posłowie domawiać się maią. 

Skarb w. x. Lit., że niemałe ztąd po
nosi detrimentum, iż kupcy zapłaciwszy 
cła na komorach w. x. L i t , ze Gdańska, 
gdy się od tegoż towaru na cle koronnym 
w prawach polskich odmykać się muszą: 
zaczyni soUcitabimt ichmć panowi© posło-

35 



wie, aby depaktacia konstitucią warowana 
у zniesiona była. 

Deklarowana rzeczy-pospolitey gratitudo 
ś. pamięci iaśnie oświeconego xiecia imci 
rodzicowi iaśnie oświeconego xiecia imci 
Radziwiła, kanclerza w. w. x. Lit. niedawno 
w Bogu zeszłego za legacyą Wandeńską, 
Wenecką у Rzymską, aby mogła wT skutku 
successoribus przynieść coronidem, ichmość 
panowie posłowie instabunt; tudzież dobr i. 
oświeconego xiecia imci woiewrody Nowo
grodzkiego przez inkursie nieprzyiacielskie 
popalonych desolationem stanom rzeczy-po
spolitey enucleabunt. 

Deklaracya wielmożnemu imci panu Za
wiszy—staroście Mińskiemu, na seymie prze
szłym za straty у prace aby mogła sortiri 
effeetum, sollicite instabunt ichmci panowie 
posłowie. 

Że zaś potencya pograniczna ludzi nay-
iaśnieyskiego ceszarza imci irrepsit w dobra 
i. wielm. imci pana Sapiehy—starosty Bob-
ruyskiego у zabiera znaczną część fundo-
rum, a ztąd konwulsya granic polskich dzie-
ie się, insinuować będą ichmci pp. posłowie 
statibus reipublicae, aby wynaleziony był mo
dus et evindicationis avulsorum у zabieżenie 
dalszey krzywdzie granic polskich wielm. 
imci pana Ogińskiego, starosty Radoszkow-
skiego, przydaney ichm. pp. hetmanów L i 
tewskich assekuracye, pretensyą reguluiącą 
się, ad communem ichmć pp. posłowie nasi 
assensum promovebunt. 

Dobra Neyburskie, iako ex natura dzie
dziczne, circa ius suum były konserwowane, 
do których у iaśnie wielm. imć pan mar
szałek iure successionis z innymi ichmć na
leży, instabunt ichmć pp. posłowie. 

Za ichmć pany woiewodą Ruskim у cho
rążym koronnym Jabłonowskimi, aby erro-
gowanych in necessitatibus rzeczy-pospoli
tey przez i. w. imci pana świętey pamięci 

kasztelana Krakowskiego oyca swego, o 
summach, insistendo konstitucii anni 1703 
у dawnym deklaraciom na ziazdach publicz
nych, uspokoieni być mogli, aby sposób ad 
satisfactionem był wynaleziony, instabunt 
ichmć pp. posłowie. 

Fundacya ichmciów oyców Kamedułów 
Wigierskich, przez nayiaśnieyszego króla 
imci pana Kazimierza uczyniona у konsti
tucią całey rzeczy-pospolitey approbowana, 
że ex ratione łowów pana naszego miłości
wego ikmci w roku 1715 recenti diplomate 
cum consensu tych że oyców uformowana, 
aby approbowana była, z mieyscami od eko
nomii Grodzieńskiey w odmianę odeszłych 
dobr od łowów danymi, in eodem diplo
mate wyrażonymi, instabunt ikmci ichmć 
pp. posłowie. 

Coż barziey państwo nasze zdobi, iako 
cultus religionis sacrae, więć że prodecore 
powiatu naszego, de nova radice fundowane 
Różana, Stocki, Klimowski, Liszowski, Za-
bielski klasztory ichmci xięży dominikanów 
potrzebuią osobliwey rzeczy-pospolitey kon
stitucii circa inmunitatem cum omnibus 
suis pietatis sedulam navabunt operam. 

Pensia, spitalowi świętego Ducha, nayiaś
nieyszych królów ichmć fundacie у kościo
łowi farnemu Grodzieńskiemu należąca, że 
w nieszczęśliwych rewoluciach za lat siedm 
z ekonomii Grodzieńskiey, aby ten kościół 
у sam znaczney potrzebuie reperacyi у w 
kościelne ubogie ornamentą, exponent ichmć 
pp. posłowie nasi ikmci maiestatowi supli-
cem libellum imci xiedza proboszcza Gro
dzieńskiego et instabunt, ażeby у zaległa 
pensya wypłacona była et summa inopia 
kościoła tego szczodrobliwą ikmci munifi-
cencią wsparta. 

Juryzdyka do tegoż kościoła farnego na
leżąca, iako ante unionem ieszcze od króla 
imć Alexandra conferowana, aby od staacyi 



seymowey, kommisarskich et omnibus one-
ribus quocumque titulo per constitutionem 
uwolniona byla, starać się ichmć pp. posło
wie amore Dei obligantur. 

Ponieważ fundusz na dobrach ziemskich, 
nazwanych Szupienie, w powiecie Orszań-
skim leżące, od w. imci xiedza Heronima 
Dziewiałtowskiego s. g., a drugi na dobra 
nazwane MiłoszewTszczyzna. wr powiecie Gro-
dzieńskim leżące, od imci pana Krzystopha 
Morawickiego y samey iem. na wystawie
nie у konserwowanie kościoła w. oo. iezu-
itów collegii Grodzieńskiey nie iest ieszcze 
konstitucyą roborowany, ut hoc fiat, insta
bunt ichmć pp. posłowie. 

Eodem modo fundusz świętey pamięci imci 
pana Jana Bakanowskiego, horodniczego No
wogrodzkiego, wielm. iezuitom na maiętności 
Ostrów nazwany, na filozofią w Nowogródku 
cum attinenciis w tym że woiewodztwie le
żące promovebunt. 

Altaria Nowodworska, w powiecie naszym 
leżąca, aby circa immunitatem ecclesiasticam 
zachowana była, pilno ichmć pp. posłowie 
attendere maią. 

Merita imci pana Krzysztofa Wiktoriana 
Jundziła—marszałka powiatu Grodzieńskie
go, maią na los rescriptu tyle, aby summa 
dwa tysiące złotych na folwark Stempkow-
szczyzna, w powiecie Grodzieńskim leżący, 
ab oneri simpliquarty podlegaiący, na tymże 
folwarku konstitucią warowana była, o co 
ichmć pp. posłowie curabunt. 

Imci pana Michała Benedykta Alexandro-
wicza—stolnika powiatu naszego Grodzień
skiego folwark Kougiany alias wieś Siżany, 
w woiewodztwie Trockim leżący, iako anti-
quitus nie był podległy płaceniu hiberny, ale 
teraz tylko per iniuriam temporum hoc 
onere gravatur у inne rzeczy-pospolitey 
exolvunt podatki, aby od hiberny był wolny, 

w roboratią konstitucyi apponant curam 
ichmć pp. posłowie. 

Tak dawne zasługi imci pana Barano
wicza—strażnika polnego w. x. Lit. iawne 
у wiadome całey rzeczy-pospolitey wycią
gaią parem meritis mercedem, którą że 
kontentuiąc rzpta assygnowała była summę 
dziesięć tysięcy do podatku piętnasto-złoto-
wego, ichmć panowie posłowie mentem w 
tym rzptey sequi maią. 

Znaczne in arena Martis tak antenatów, 
iako у samego imci pana Jakuba Chrebto-
wicza—miecznego powiatu naszego Grodzień
skiego, merita nie poiednokrotnie dla defen-
syi pospolitego dobra effusus sangvinis vin-
dicat respectum ikmci у całey rzeczy-pospo
litey, aby za straty swoie w woienney służ
bie dla zachęcenia do dalszey woienney 
usługi iustam mógł odebrać mercedem. 

Dobra, nazwane Prepunti, w woiewodztwie 
Trockim leżące, że iure terrestri zaszczycaią 
się od lat stu kilkunastu z attinenciami, ie-
ziorami, od seriey xiążąt ichmć Radzwiłów 
odłączone, będące w possesyi wielm. imci 
pana Kazimierza z Wahanowa Micuty— 
starosty Sumiliskiego, iniuste przez odebra
nie iezior od ludzi xiecia imci Pruskiego 
compatiuntur, więc ichmć pp. posłów na
szych o liberacią onych affectibus obliga-
mus. 

Znaczne merita w oyczyznie tak ex an-
tenatis iako z osoby wlasney imci pana 
Antoniego Politalskiego—stolnika Starodu-
bowskiego, ratione powiatu naszego meren-
tur respectum, ażeby ichmć panowie posło
wie sollicite instare chcieli do ikmci у rze
czy-pospolitey , iakoby dworek w mieście 
Grodnie na placu Zapanowskim mógł być 
per constitutionem libertowany. 

Konwent Grodzieński oo. karmelitów bo
sych suplikuie, żeby przy dawnych konsti-
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tucyaeh, przywileiach, libertaciach byłkon-
serowany у vigore tego seymu approbowanych. 
Insuper dla szczupley y niedokończoney 
fundacyi grunta nabyte w Grandziezach, 
Połotkowie, w Sowkowie żeby byli liberto-
wane acensu annuali do skarbu ikmci, re-
gulando do przywileiów nayiaśnieyszych kró
lów ichmć, także ab omni impetitione mili-
tari šalvis oneribus rei publicae procura-
bunt ichmość pp. posłowie. 

Dwor w Grodnie będący wielm. imci pa
na Kazimierza Floriana Micuty—podkomo
rzego powiatu Grodzieńskiego, że przez 
spalenie przedmieścia przy incursii woysk 
Szweckich ze wszystkimi officynami ad mi
nimum dziesięć tysięcy tynfów kosztuiące in 
favillam poszedł, ażeby mogła być recom-
pensa, ichmość pp. posłowie u maiestatu 
ikmci humilima deponunt vota. 

Dobra, nazwane Łosośna y Dziemitka— 
dziedziczne tatarom na usługę rzeczy-pospo
litey ante unionem nadane, w powiecie na
szym leżące, po wyszłych tatarach ad male 
narrata przez Kulbickiego tatara u ikmci 
podpisane у wyprawione, że magnum rzeczy-
pospolitey у powiatowi naszemu przynoszą 
detrimentum, bez tych dobr ad minimum na 
usługę oney у powiatu bywała ludzi, fortis-
sime maią invigilare ichmość pp. posłowie, 
ażeby te dobra ad pristinum statum usługi 
tatarskiey redukowane były. 

Dobra, nazwane Podbereż, od leśnictwa 
Praskiego ante unionem odłączone, włok 
trzynaście, w powiecie Kowieńskim w Troc
kim zapuszczańskim z summa tysiącem dwu
nastu złotych onerowane, teraz za przywi
lejem ikmci in possessione imci pana Nar-
woysza będące, ex ratione straty fortun w 
Inflantach Szweckich w rzeczy-pospolitey 
iego у antecessorów iego, aby wolnemi by

ły per constitutionem obrócone ichmć pp. 
posłów curae et dexteritati (committimus). 

A że różne zachodzą contravencie mie
dzy dobrami ikmci, pana naszego miłości
wego, a szlacheckiemi ziemskiemi o grani
ce, iako to: imci pana Kazimierza Goda-
czewskiego miedzy Rusolą a Striiowskim leś
nictwem, miedzy morgami Tobolskiemi wsi 
Obuchowa ekonomiczney a Tobolą wsią 
Stryiowską; item miedzy Szczerbowiczami, 
Hladowiczami, wsiami ekonomicznemi z dob
rami zaś Ciławka wielebnych panien Bernar-
dinek Grodzieńskich у w innych wielu 
mieyscach ekonomii a ziemskiemi dobrami, • 
potrzebuią rozeznania, zaczym aby na te 
dyferencie kommisia ikmci, pana naszego 
miłościwego, naznaczona była, ichmość pp. 
posłowie nasi curam gerent. 

Na erekcią mostu pod Grodnem uchwa
lona była summa per constitutionem z czo
powego szelężnego powiatu naszego, która 
przez dwie lecie wybrana została przy imci 
panuEustachim Alexandrowiczu, natenczas 
marszałku Grodzieńskim, potym kasztelanie 
Nowogrodzkim sine ullo apparamento do 
budowania mostu, zaczym aby successores 
tegoż imci pana kasztelana dali rationem у 
z dobr swoich, których niemało za tę sum
mę pansowali, imć pan kasztelan respondeat 
nie exkuzuiac się quitami iasnie wielmoż
nego imci pana Sapiehy—podskarbiego wiel
kiego w. x. Lit., który do tey na most uchwa-
loney summy nie należał, tylko do tey, któ
ra concernebat skarbowi rzeczy-pospolitey, 
a osobne czopowe szelężne sowite do powiatu 
należało у wybierane było, o co domawiać 
się ichmć pp. posłowie maią. 

A iako wolny nasz naród liberie штш 
suffragiis nayiaśnieyszych królów polskich 
obierać zwykł y na tronie polskim osadzać, 
tak y na teraznieyezym seymie tenże woł-
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ny glos szlachecki, tanquam pupillam liber-
tatis у wolną electią, warowali ichmć pano
wie posłowie amore boni publici obstringi
mus ichmć. 

W interesie successorom zeszłym ichmć 
pp. Pawła у Zygmunta Strygońskich, któ
rzy azardowali summy swe na kontrakt ca
łey ekonomii Grodzieńskiey у leśnictw, co 
tak inimitate et per revolutionem tempo-
rum, iako y tenut ekonomicznych odmiany 
nie dobrane zalegaią у iuż przez verifica-
cyą w liquidowanym, a przez rescriptią 
ikmci obespieczone, że dotąd sukcessorowie 
nie mogą odebrać satisfactii przy suplice 
tychże sukcessorów ichmć pp. posłowie ad-
dent momentum starania swego. In simili 
causa et concurrencia imci pana Alexandra 
Rayskiego o summę daną za kontraktami 
na klucze ekonomii Brześckiey y na Zabłu
dowskie partikularze, które dla zamieszania 
niedobrane, interponent activitatem suam 

ichmć pp. posłowie nasi, aby skarb ikmci 
modos satisfactionis providere chciał. 

Żydzi Grodzieńscy per calamitatem publi-
cam zruinowani et dispersi suplikuią do 
maiestatu ikmci o protekcią, z któremi dla 
konserwacii miasta et provisionem kredyto-
rów, a naybarziey zaborów od summy quo
tannis instabunt, ne in contractione iniuriosa 
zostawali, hoc adiecto, aby chazaki były 
skasowane przez kahał sub poena capitis 
starszych, gdzieby też chazaki investigari 
mogły. 

U tey instrukcyi przy pieczęci sygnetem 
przyciśnioney podpis ręki wielm. imci pana 
marszałka powiatu Grodzieńskiego takowy: 
Krzystoph Wiktorian Jundził—marszałek 
powiatu Grodzieńskiego. Która to instruk
cią, przez osobę wyż wyrażoną do akt po
dana, iest do xiąg ze wszystką w niey wy
rażoną rzeczą grodzkich Grodzieńskich wpi
sana. 

1732 r. 

Иать книги aa 1732 г., л и с т ы ЗОв—399. 

14. Инструкция, данная дворянствомъ Городненскаго повѣта депутатамъ, отправляе
мымъ на эшраординарійный сеймъ. 

Въ этой инструкции дворяне Городненскаго по
вита благодарить короля за его заботы о без
опасности рѣчи-посполитой; высказываютъ свои 
опасенія по поводу откритія предстоящаго экстра
ординарная с е і ш ; просятъ объ открытіи сеіма 

ординарнаго въ очередноиъ мѣстѣ; о сохранение 
правъ и привилегий пожизненнымъ владѣльцааъ 
въ королевскихъ имѣніяхъ и о канонизаціи Че-
слава поляка. 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego wtó
rego, miesiąca Augusta dziewiątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień

skim przede mną Antonim z Wahane*® 
Micutą, podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od i. w. imci pa-
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na Michała Massalskiego—pisarza w. x. Lit., 
Grodzieńskiego, Radoszkowskiego, Berznic-
kiego etc. starosty ustanowionym, stanowszy 
personaliter imć pan Mikołay Szymak—ko
mornik powiatu Grodzieńskiego, tę instruk-
cyą na rzecz w niey y tu niżey wyrażoną 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał. 

Instrukcya, od nas senatorów, dignita-
rzów, urzędników ziemskich, grodzkich, ry
cerstwa, szlachty, obywatelów powiatu Gro
dzieńskiego w. ichmciom panom Michałowi 
Massalskiemu — pisarzowi w. x. Lit., sta
roście Grodzieńskiemu, Władysławowy Sel-
skiemu—staroście Drohobuskiemu, pułkow
nikowi Petyhorskiemu woysk w. x. Lit., da
na posłom powiatu naszego Grodzieńskiego 
na seym extraordynaryiny dwuniedzielny' 
zgodnie obranym w roku 1732 dnia siód
mego Augusta antecomitialnym. 

Łask imci pana naszego miłościwego 
oyczyznie naszey widomie pokazanych sta
rania, prac, fatyg у trudów dla dobra pos
politego podiętych у wyliczyć nie podobno 
у za niedostateczney wypłacić się podzięko
waniem trudno, w życzliwe iednak serca 
nasze przysposobiwszy wierność у wdzięcz
ność dziękuiemy imci panu naszemu miło
ściwemu za pożądane państwa naszego przy 
Boskiey pomocy miłym pokoiem urado
wania dziękuiemy, iż oyczyznę nasze iey 
wolności, tanquam iure sibi ligata sponsa, 
nie tylko amore prosequitur, nie tylko pa-
terna tuetur circumspectione, ale też synów 
teyże oyczyzny, a wiernych podannych swo
ich, we wszem ostrzega, czasu potrzeby na 
ratunek oyczysty wzywa, dorad pomocnych 
zgromadza у zbiera et ad usum publicis 
negofciis swoiego pańskiego nie żałuię zdro
wia, które my iako sidus patriae vitae no-
strae non equiparamus, sed anteponimus, 
a przecież gdy na zgromadzonych publicz
nych obradach iegomość pan nasz miłości

wy, przy zbawiennych dobru pospolitemu 
od siebie wzniesiony początek chwalebnych 
у pożytecznych w zakończeniu nie widzi 
skutków, także non respondet ultima pri-
mis, oycowskim na to ubolewa sercem y ten 
żal z nami dzieląc, w swoiey wyraża instruk-
cyi у do powetowania tey straty wokuię 
przez inotescencye na seym extra-ordina-
ryiny, których my iako filii obedientiae ad 
metam consiliorum spieszemysię przez de
legowanych ichmoścw panów posłów sta-
wamy, non sine metu iakowych na oy
czyznę naszą ingruencyi. Ile że nas prawo 
pospolite, które ichmć panowie posłowie cy
tować maią, wiele constitutiach informuie 
у uczy, iż seym extra-ordynaryiny ad solas 
tylko belli casus et externa pericula skła
dany bywał у być powinien, co iako nas 
niepomału terret, tak ad consursum consilii 
et auxilii spiesznie movet: wysyłamy tedy 
ichmść panów posłów pomienionych, na 
prawie mocno obstalowanych z takową in
structią. 

A żeby ichmość nasi wielce miłościwi pp. 
przy oyczystych vita et sanguine antecesso
rów naszych zabyłych prawach у w swobo
dach mocno stawali, a iuxta naturam extra-
ordynaryinego seymu subvenire chcieli in-
gruentium derepente następuiącym, explo-
rando iednak causam et necesitatem złoże
nia tego seymu y adevidentiam przyczyny 
temu seymowi przyzwoitey ogłosiwszy w 
izbie poselskiey dolendam temporis naturam, 
in qua seym ordynaryiny ginie, mogli in hoc 
insticyą dwuniedzielnego seymu znioszy się 
ze wszytkiemi forma re consilium prawom 
przeszłym nieszkodliwe, przyszłym pomocne 
у we dwuniedziele omnino conserwuiąc, a nie 
wdawaiąc się in materias seymowi ordyna-
ryinemu competentes, a nie dyspensuiąc ul-
latenus dłużey seymować nad dwie niedziele, 
po których expiracyi exclusa omni ratione 
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do powiatu powracali, non mtermitendo usil
nego starania, aby seym ordynaryiny podług 
prawa opisanego, w mieyscu należącym у 
czasie swoią odebrał satisfactią. 

Nie możemy przy tern zamilczać sen-
sum doloris civium cordibus, że walny or
dynaryiny seym, a cuius actu sperabatur 
salus internae et externae securitatis z ułat
wieniem spraw wszystkich oyczystych, iuż 
w swoim nie może się expedyowac czasie 
incusando causam extra ordynaryinego, który, 
pro natura sua, у sam temu prodesse nie 
będzie mógł у ordynaryinemu seymowi cam-
pum et vim eripiendo, wszystkie zatamował 
negotia, ponieważ tedy quod dividi nequit, 
seperari non potest, użyć ze wszystkiemi 
sprawami seym ordynaryiny sczęśliwego cza
su czekać musiemy, ciż ichmć panowie po
słowie przy tey instrukcyi obliguiemy amore 
debito patriae, vincula legum et conscien
ce, ażeby redintegratione seymu doGorodna 
domawiałsię, nad niedziel dwie seymować 
więcey nie rezolwali się у nic nad prawo 
pospolite czynić nie chcieli, in virtute zaś 
instrukcyi, particulariter sobie daney, in de-
siderio ichmość panów donatariuszów będąc, 
iż ichmość panowie posłowie suplikowTać do 
maiestatu ikmci, pana naszego miłościwego, 
aby circa przywileia legum quam ex bene-
ficio clementiae pańskiey zachowani byli. 

Non intermittent icszcze instare u ma
iestatu ikmci o promocyą kononizacyi bło
gosławionego Czesława, polaka ordinis prae-
dicatorum do Rzymu, aby ociec święty, 
tanquam vicarius Christi, na tak poważną 
interpozycyą pożądanym kray polski obda

rzył szczęściem, udzielaiąc у błogosławień
stwa Czesławowi titulum sanctitatis у oy
czyzny naszey beneficium protectionis. 

Nakoniec wszystkie boni publici negotia 
activitati, dexteritati et probatae fidei ich
mość panom posłom committimus. Do któ
rey to instrukcyi rękoma naszemi podpisu-
iemy się. Pisań w Grodnie in solito con-
siliorum loco ut supra. 

U tey instrukcyi i. w. ichmość dygnita-
rzów, urzędników ziemskich, grodzkich, ry
cerstwa, szlachty, obywatelów powiatu Gro
dzieńskiego takowemi słowy: Kazimierz Flo
ryan Micuta — podkomorzy у dyrektor po
wiatu Grodzieńskiego, Jan Zygmunt Wal— 
chorąży powiatu Grodzieńskiego, Michał 
Benedykt Alexandrowicz — stolnik powiatu 
Grodzieńskiego, Antoni Micuta—podstoli у 
podstarości sądowy powiatu Grodzieńskiego, 
Dobrogost Kazimierz Boufał—pisarz grodzki 
powiatu Grodzieńskiego, Wawrzyniec Eysy
mont—czesznik p-tu Grodzieńskiego, Mar
cin Olizarowicz, Michał Maciey Eysmont— 
obozne powiatu Grodzieńskiego, Michał K a 
zimierz Sierkuciewski, Andrzey Chrebtowicz, 
Stefan Eysmont, Marek Franciszek Grobic-
ki—strażnik powiatu Grodzieńskiego, Ale
xander Sopocka, Bogusław Sopocka, Maciey 
Eysimont, Dominik Kazimierz Sopocka— 
czesznik Sanocki, Olbrych Micuta mp., K a 
zimierz Połubinski—podkomorzy Parconaw-
ski, Antoni Kraśnicki, Paweł Pancewicz mp. 
Która to instrukcya, za ustnym у oczewistym 
przez supra mianowanego imci do akt po
daniem, iest do xiąg grodzkich Grodzień
skich przyięta у wpisana. 
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15. Ивструкція дворянъ Городненскаго повѣта депутатами отправляемымъ након-
вокацшньш сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво
им* посламъ инструкцію слѣдующаго содержанія: 

1) послы обязываются ходатайствовать: объ 
укрѣпленіи шляхетскихъ свободъ и вольностей 
при новомъ королѣ; 

2) объ избраніи короля вольными шляхетскими 
голосами; 

3) объ избраніи на польскій престолъ короля 
патріота и отнюдь не иностранца; 

4) объ уничтоженіи. подати, назначенной сей-
момъ съ шляхетскихъ имѣній, такъ какъ таковая 
подать назначена до будущаго сейма; 

5) объ оставленін королевскихъ столовыхъ имѣ-
ній въ рукахъ служилой шляхты; 

6) объ удаленіи и непринятіи на службу чуже-
странцевъ; 

7) о вознагражденіи убытковъ, причиняемыхъ 
пожизненнымъ владѣльцамъ; 

8) о вознагражденіи убытковъ, причиняемыхъ 

Roku tysiąc siedmsetnege trzydziestego 
trzeciego, miesiąca Marca dwudziestego trze
ciego dnia. 

Przed aktami grodzkimi powiatu Gro
dzieńskiego stanowszy personaliter imć pan 
Paweł Pancewicz—krayczy powiatu Gro
dzieńskiego, instrukcyą od powiatu Grodzień
skiego podał his verbis: 

Instrukcyą, od powiatu Grodzieńskiego na 
seymiku ante-convocacyinym zgodnie una-
nimi ass«nsu umówiona, dana na seym kon-
vocacyiny w. ichmość panom posłom, liberę 
obranym, imci panu Michałowi Massalskie-

пограничнымъ жптелямъ прусскими вербовщиками; 
9) о сохраненіи въ законной силѣ постановле-

ній трибунала в. кн. Литовскаго и во время меж-
дуцарствія; 

10) о вознагражденіи Гумецкаго за исправление 
посольской обязанности; 

11) о вознагражденіи убытковъ, причиненныхъ 
державѣ Брестскаго воеводства; 

12) объ утвержденіи за базиліанами фундушей 
и таковыхъ же за доминионами; 

13) объ увольненіи отъ городскихъ повинностей 
плацовъ и домовъ ксендзовъ іезуитовъ; 

14) о воспрещеніи жидамъ и татарамъ держать 
у себя тайнымъ образомъ христіанскую челядь; 

15) о подсудности каптуровымъ судамъ духов-
ныхъ лицъ, виновныхъ по дѣламъ нападеній на 
имѣнія шляхетскія; 

16) о вознаграждении за заслуги Массальскаго 
и Хрептовича. 

mu—pisarzowi w. x. Lit., staroście Grodzień
skiemu y imci panu Józefowi Walowi—sta
roście Pramborskiemu, w roku tysiąc siedm
setnym trzydziestym trzecim, na dniu dwu
dziestym pierwszym miesiąca Marca. 

Gdy. iuż nayiaśnieyszy monarcha polski 
August wtóry ex re condita sądów Boskich 
vicissitudine panowanie swoie dokończył, w 
sercach wiernych poddanych niezmierney 
żałości uczynił początek, iż go communi 
deplorando luctu tym serdeczniey żałuiemy, 
immiłey wspominamy, iako suavi regimine 
in dulcedine paeis długoletnie wolnym rzą-
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dził narodem, a dopioro in nido electoral! 
regum, bo prawie in sinu rz.-ptey życie у 
koronę składaiąc, podczas seymowych obrad 
circa medium expiravit conatum, któremu 
my у post fate wierności dotrzymuiąc, za 
wszytko niebieskiey życzemy korony, sami 
provide o sobie obmyśłaiąc, motivo prymicyal-
nych i. o. x. imci expedyeyi, convokuiących 
nas do dania pomocy osierociałey teraz oy-
czyznie, od którey iako wszyscy civilem zło-
tey wolności participamus vitam, tak wza-
iem za tę swobodne żywność nie lenimy się 
one consiliomm et auxiliorum nutrire me-
dullis y slratecznego publicznym proźbom 
przynosić subsiclium przez ichmość panów 
posłów, od nas obranych y na konwokacyą 
ordynowanych, zaleciwszy ichmciom omnimo-
do intaminatum prawowierney religii ze-
lum, tudzież utrzymanie w państwie naszym 
solide plantatam quietem, a zatym summam 
praw oyczystych manutentionem z zacho
waniem się circa ordinationem dawnieyszych 
konvokacyi у umówieniem czasu elekcyi 
nowego pana, którą elekcyą ichmść pano
wie summopere obwarować maią, aby na 
niey praw у wolności revivescat etreflo-
rescat vigor, iakobyśmy przy dawnych swo
bodach zostaiąc, liberę mogli przyszłego 
obierać regnanta absque commitatu woy-
skowych assistencyi, które podług praw gra
nicom państwa naszego bespieczenstwo у 
obrony providere powinny. 
- Dopilnuią у tego ichmść panowie posło

wie, aby, uchowany Boże, nic się nie uszczei-
biało szlacheckiey wolności wolnym obiera
nia nowego pana, tak iżby każdemu na 
elekcyą aparte libertatis porta przybyć wol
no było, komu się tylko szlachcicem urodzić 
godziło, cum libertate szafowania wolnego 
głosu.' ' -

• I fś ichmć panowie posłowie nasi' defe* 
reni.*~lżkocbaiąc"całość oyczyzny, życzemy, | 

aby do panowania natron polski był obie
rany tegoż państwa potriota, a nie extraneus, 
co iako rozumiemy być utilius, tak pokażmy, 
iż oyczyzna nasza lubo królów nie rodzi do 
królowania, iednak godne znayduia, póitfalśi 
będziemy, gdzie ex decisioiiibus nostris nad 
nami panowanie otrzyma też prawa, pod 
któremi sam zostawał, dostateczniey zacho
wać potrafi у wdzięcznością paterną wszyst
kich ukontentuie regimine, pamiętaiąc, iż z 
braterskiey równości naoycowską у królew
ską wyniesiony godność. 

Ciż ichmość panowie posłowie expriment 
intolerabile podatkowanie z dobr ziemskich 
gravamen, który podatek z teyże constitu-
cyi, z którey urodził vim requirendi exolu-
tionis utracił, a gdy do doszłego seymu 
pozwolony, samym doyściem seym szlachtę 
a viniculo płacenia dyspensował, po którym 
czasie non tak debebamus, iako, tempori 
parcendo, iugum tolerebamus, teraz zaś 
deklaruiemy у przez ichmść panów posłów 
у żadnym sposobem więcey płacić nie chce
my, nie obiecuiemy y niebędziemy, zaleca-
iąc ichmciom panom posłom, aby de modo 
utrzymania woyska obmyślali absque ulla 
spe podatkowania szlacheckiego. 

Vacat census ad naturam dobr hiberno-
wych diminuantur przez ichmocśiów pan. 
officialistów utriusque authoramenti, który 
ichmość iako bracia nasi, wiem że zechcą 
compati nad krzywdą szlachecką, atque mi-
nori ukontentuią się portione, bo te pensye 
postanowione tym hoyniey naznaczone, im 
bardziey szlachty nie żałowano, pensya na 
straconych penitus tollatur, ponieważ nad 
szlachtą bracią nigdy więcey nie utracił 
przez lat tak wiele tyle wypłaciwszy milio
nów, co summe ichmć panom posłom zale
camy, aby in condesiderio pomyślnym do nas 
powracali skutkiem, rekomenduiemy ichmć 
pp. posłom, aby de immunitate dobr ziem-

36 
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skich et conservationem bonorum mensis 
regiae dostateczną uczynili circuniscrypcyą 
z dawnymi prawami zgadzaiące się. -

Proinovebunt y to. aby extranei nonpos-
sessionati nie byli przypusczani у używani 
ad officia ea, quae lex praeclusit. 

O krzywdę ichmć. panów dożywotników 
mocną obstawać obligantur ciż ichmość pa
nowie posłowie, aby beneficio privilegiorum 
za pozywaiący się penes immunitatem iu-
rium zachowani byli. 

Pańskim werbunkiem, które etiam znacz
nym w oyczyznie naszey osobom vim infe-
runt у gwałtownie w granice wpadaiąc lu
dzie zabieraią. obviabunt communi censitu 
ichmość panowie posłowie, aby y,przeszłe 
krzywdy nagrodę sw?ąwTzieły у czas : przysz
ły należyte mógł mieć bezpieczeństwo. 

Na utrzymanie w oyczyznie naszey wnę-
trznego uspokoienia maią. obwarować у opi
sać, aby tranzakcye spraw zakończonych w 
trybunałach w. x. Lit., wzniecane podczas 
interregnum nie były in potentiis wznawiane. 

Instabunt ciż ichmość panowie posłowie 
pro iniuria prowincyey Litewskiey, zktńrey 
skarbu gdy sors tertia idzie na expens le-
gacyi postronnych poseł, adidofficium non 
utitur z Litwy, iakoby się sufficiens nie-
znaydował ad exequendum munus, zaczym 
cavebunt też in futurum, aby z ichmość pa
nami koronnemi perfecta iuxta ordinem za
chowywała się unio; a za teraźniejsze ubli
żenie będą się ichmć panowie posłowie upra
szać restutionem honoris nayiaśnieyszego 
królewica imci polskiego Jakuba wyrażone 
do powiatu naszego desideria circa iura an-
terius nayiaśnieyszemu domowi praestita, 
aby wosobliwszy ichmć. panów posłów były 
promocyey, tak ex viiustitiae, iako ex vi gra-
titudinis. 

I . w. imci pana Humieckiego—w-dy Po
dolskiego z ichmć pan y kollegaini na uspo

kojenie spraw rzeczy-pospolitey/ in operę 
traktatowego pokoiu prace, 'fatygi !y. koszty 
tym większej' potrzebuią , nagrody, -iinsą 
dłuższym umartwione oczekiwaniem^ .więc 
iż to niesłuszna; aby tanta virtus in virtuo-
sis operatis : miała propria carere mercede, 
instabunt ichmć: .panowie < posłowie speėiali-
ter positionem,.: aby pro mensura zasług 
nagroda cuni gratudine obmyślona była. 

I . o. xiecia imci Radziwiła—koniuszego 
w. x. Lit.,, krzywda nam'przez expedycya 
wyrażona, circa violationem privilegii dzier-
żawy w Brzeskim w-dztwie przez kommis-
sią odebrana, recommendatur ichmościom pa
nom posłom do promocyey restituendae in-
iuriae. ; 

Fundusz konwentu Liskowskiego ww. oo. 
Dominikanów do approbatii recommendatur. 
Fundusz ab antiquo od urodzonych Micu
tów Kuźnicy w. ichmć xx. Bazylianów uni
tów prawem zapisowym de nova radice z 
klasztorem erygowanym na górze nadanym 
folwarkiem, Stropeyki nazwanym, у wioską 
Wołyńcami, nulla obstante a successoribus 
praepeditione in futurum per constitutionem 
był soliter corroborowany, ichmć panom po
słom rekomenduiemy. 

Place w mieście Grodnie za Bogu w. o. 
Jezowitami, na rogu samym leżące, у dwo
rek na podołu na placu nazwanym Kołba-
senkowy, zabudowany przez w. imci p. K a 
zimierza Micuty—podkomorzego Grodzień
skiego, od mieszczan Grodzieńskich Petrow-
skiego Hermanowicza у innych za prawem 
nabyte, absque ulla impositione, iakoby za 
ciężarów od mieszczan tychże Grodzieńskich 
te place cum assensu regio publice były li-
bertowaue. Kamienica quondam Delemar-
sowska z placem pustym będącym, w Wil
nie situowana, adpraesens w possesyi w. imci 
Kazimierza Ludowika z Wahanowa Micu
ty—starosty Symiliskicgo będącą, od stancyi 



- 283 -

deputackiey y od inszych ciężarów mieyskich 
aby była libertowana у prawu ziemskiemu 
inkorporowana, z płaceniem z dymu iednego 
podymnego z niesieniem do grodu Wileń
skiego, tymże samym ićhmó panom posłom 
committimus. 

Lubo tak wiele praw zabroniły żydowstwu 
у Tatarom, woyny nie służącym, constitucyi 
chowania czeladzi chrześciańskiey utriusque 
sexus,. co że swoiey niema obserwancyi у 
cum scandalo et iniuria religionis po róż
nych mieyscach chrześciańska czeladź u 
żydów: у tatarów służbą się bawi, więc 
ichmć panowie posłowie za tym maią zelare 
punctem, aby przez teraznieyszą był opi
sany convocacią. 

Ponieważ w konfederaeyi ieneralney sey
mu convocationis roku tysiąc pięćset siedm-
dziesiątego szóstego iest folio ducentesimo 
quadragesimo quarto opisano, że casu in-
terregni у od duchownych osób krzywda w 
dobrach szlachcie się działa, zaczym corro-
borowanie tey constitucyi, aby każdy za ta
kowy exces wr sądach kapturowych, a nie 
gdzie indzie był sądzony, domówią się ich
mość panowie posłowie. 

Obracaiąc powiat nasz rectum na zasługi 
w. imci pana Massalskiego—pisarza w. x. 
Lit., starosty Grrodzienskiego, oculum, widzi 
prawdziwie lucidas et luce dignas in publi

co consiliorum actiones y ztąd chcąc earn 
praemiare virtutem, przynosi na seym convo-
catiy instancyą, aby mógł participare pro-
porcyalną zasługom swoim recompense; tu
dzież imci pana Jakuba Chreptowicza— 
miecznika Grodzieńskiego recommendantur 
merita, które w tak wielu walecznych expe-
dycach pokazane prawie prowincyi w. x.. 
Lit. całey wiadome, promovebunt przez ich
mość panów posłów do należytey za krwa
we zasługi nadgrody. Cetera fidei, activi-
tati et dexteritati ichmość panom posłom 
commitimus. 

U tey instrukcyi podpisy takowe, iako 
dyrektor seymiku anteconvocationis podpi
suię się: Samuel Lazowy—kasztelan Mści-
"sławski mp., Kazimierz Floryan z Waha
nowa Micuta — podkomorzy powiatu Gro
dzieńskiego, Eustachi M. Alexandrowicz— 
stolnik у rotmistrz powiatu Grodzieńskiego, 
Antoni z Wahanowa Micuta — podstoli у 
podstarości sądowy powiatu Grodzieńskiego, 
Antoni Sopocko, w. Marcin Olizarowicz, J ó 
zef Rosochacki, Władysław Nowicki p. 1. 
mp., Krzysztof Zaleski, Jan Zalenski, Ma-
ciey Michał Eysimont—oboznie powiatu Gro
dzieńskiego. Która to instruktia, za podaniem 
oney przez wyż wyrażonego imci do akt, 
iest przyięta у wpisana. 
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Инструкція дворянъ Городненскаго иовѣта депутатами отправляемым* на из
бирательный сеймъ въ Варшаву. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъзіѣстѣ своихъ.засѣданій, дали сво
имъ посламъ инструкцию о ходатайств!; по слѣ-
дующимъ предметамъ: 

1) объ избраніп на польскій, нрестолъ по пре
имуществу поляка, а не чужеземца; 

2) объ избраніц сеймоваго маршалка 'и объ 
ункчтоженіи подымной нодатп съішѣній шляхет-
скнхъ и духовиыхъ ,н перелбженіи ихъ нанмѣція,"! 
подлежащая пшернамъ; i 

3) о сохраненіи. за избирателями полной сво- j 
боды при подачь голосовъ; j 

4} о вмѣненіп гвардейскому полку въ обязан- j 
ность собраться въпо.шомъ своемъ составѣ и яв- i 
ляться на службу по прпказанію начальства; j 
. 3) о сохраненіи кбмнутоваго войска, пужпаго J 
для,безопасности отечества: j 

G) о возобновлено Городненскаго замка въ виду ; 
предстоящего сейма, долженствующаго открыться [ 
въ Городнѣ: . į 

~i) о сохранены за каитуровы'ми (междуцарствен- į 
нами) судьями правь приводить иъ пеполнете 1 

своп постановленія; • : 
• S') о прекращен:"» на будущее в р е м сѵіЪшвъ į 
экстраордпнарныхъ, несогласныхъ съ pacta'Mii con- i 
venta'MH п злоупотреблепіГі : соверигающпхся на 
Врандебургской границѣ; 

9) объ удовлетворена! іштересовъ Огинскаго, 
относительно правь его на Браславское староство, 
отданное jure communicatiro старостинѣ Свебоп-
сі:ой; 

10.) объ удовлетпорепіи также интереса Схле-
бена относительно долга Роговпиской акожш'и; 

11) о воспрещенііі чужеземщшъ. диссидентам* 
владѣть столовыми королевскими имѣніями и слу
жить въ войскахъ rt о предоставленіи нерва го 
права bene merit is. а втораго—шляхтнчамъ: 

12) о сохраненіи за пожизненными владельцами 

и донатаБушами иравъ навладѣніе королевскими 
имѣніями, доставшимися имъ но; королевскимъ 
привилегіямъ; ' 

13) о возвращеніи староствъ отъ чужестранцев* 
и дііссидентовъ и передачѣ ихъ въ пользованіё 
bene meritis; 

14) о возобиовленіи закона, воспрещаюіцаго 
духовенству пріобрѣтать шляхетскія имѣнія; 

15) о сохраненіи очереди каденціямъ Литов
скаго трибунала и о назначении слѣдующей въ 
Городнѣ: 

1С) объ уравненіи пошлинъ, взимаемыхъ въ в. 
кн. Литовскомъ съ таковыми же въ Коронѣ и объ 
уничтоженін K'iumotimo; 

"17) о нредоставленіы K U . Массальскому меньшей 
печати в. кн. Литовскаго; 

18) о вознаграждепіи за заслуги Баранковича 
и Хребтовпча; 

19) о вознагражденіи • за < заслуг»' Казюора Бо-
гуфала: . . . 

20) объ, удовлетворен»! ксендзовъ камедуловъ 
за. убытки, причиненные, имъ Кевличами носред-
ствомъ вчннанія незаконнаго иска •относительно 
иравъ ихь на владѣніе столовыми имѣніями: 

21) объ утвержденіп за ксендзами базиліанами 
фундуша, завѣщаннаго имъ Минутой; 

22) для ирекращенія школьныхъ злоупотребле
ние встрѣчающпхся у іезуитовъ, которые часто 
оскорбляютъ шляхетское достоинство въ дѣтяхъ, 
a нерѣдко бьютъ ихъ до смерти, ходатайствовать 
у сейма права позывать ихъ къ отвѣту въ суды; 

23) объ освобожденін отъ городскихъ повин
ностей корчмы M ни гака, короннаго маршалка; 

24) объ освобожденіе юрисдикк Городненскаго 
нриходскаго костела отъ квартирной повинности; 

25) объ освобожден!!! отъ таковой же повин
ности дворовь базнліапокъ и бериардннокъ; 

1 7 3 3 г. 



26) объ освобождена* отъ городскихъ повин
ностей домовъ Александровича; ;. 

27) объ освобождении отъ квартирной П О В И Н 

Н О С Т И И М Ѣ Н І Й мптрополйтальныхъ; 
28) о вознаграждение за убытки, причиненные 

Шведской войной Росохацкому; . 
29) о возвращеніи Застѣнка Козловичъ закон

ному владѣльцу,' насильно присоединеннаго къ 
лесничеству; : 

30) о воспрещеніи крестьянамъ поступать въ 
школы по пословицѣ: „rnstica gens est optima flens, 
sed pessima gaudens, albo szMncmi паиЫтгіоу-1 

p a t r o i i a n a 1 , . . . . . . . 

31) объ уравненіи иравъ Виленской академіп 
съ таковыми же академіи Краковской:.- ' 

32) объ псправленіп закона относительно при
ведения въ исполненіе судебныхъ пригоіюровъ при 
содѣйствіи военной помощи; 
- 33) о возвращеніи Карпямъ ихъ имѣнія, не
правильно пііисоедгіненнаго къ Городненской эко
номна 

34) объ изданін особой конституціи относитель-

Koku tysiąc siedmset trzydziestego trze
ciego, . miesiąca Julii dwudziestego: dnia. 

Przed aktami grodzkiemi powiatu Gro
dzieńskiego conmarens- personaliter imć pan 
Marcin Olizarowicz—krayczy powiatu Gro*, 
dzieńskiego, instrukcyą na seym elekcyiny 
na rzecz w niey y tu niżey wyrażoną ad 
acta grodu Grodzieńskiego podał his verbis: 

Instrukoya na seym przy^ly elekcyiny ku 
obraniu przyszłego regmmta, utrzymaniu 
praw у wolności naszych i. w. imci panu 
Michałowi Massalskiemu — pisarzowi w. x. 
Wit., staroście Grodzieńskiemu, marszałkowi' 
seymowemu koła rycerskiego a. pułkowni
kowi naszemu у wszystkim wielmożnym ich
mość panom urzędnikom ziemskim, rycer
stwu, szlachcie, rotmistrzom, obywatelom 
powiatu Grodzieńskiego w roku teraźniej
szym tysiąc siedinst* trzydziestym trzecim, 
dnia czternastego Julii, ш seymiku relacyi-
nym przy r.knnlWlorowaniu ichmciów panów 

но гіредупрежденія "крестьянскихъ побѣговъ отъ 
помѣщиковъ; 
,35) о возвращеніи законному владѣльцу Пыр-

скому имѣнія, присоединеннаго къ экономіи; 
36) о возвращеніи Семашкѣ отнятагО. у BteTo 

островка; • • -. » 
37) объ освобожденіи отъ повинностей и пода

тей Городненскаго ловчества; 
38) о воспрещеніи жидамъ и татарамъ держать 

у себя слугъ изъ хрпстіанъ, а также брать на 
аренду пошлины и мыта; 

39) о возвращении бригидкамъ отнятыхъ у нихѣ 
нмѣній; 

40)'о вознагражденіи за заслуги Михаила Жи-
вальта: 

41) объ утвержденіи привилегий городу Городнѣ; 
42) объ утвержденіи фундушевыхъ записей кар-

мелитамъ босымъ; 
43) объ удовлетвореніи Обуховскихъ деньгами, 

оставшимися на долгахъ у крестьянъ, отошедшихъ 
камедуламъ; 

44) обо всемъ томъ, что полезно для обществен-
наго блага. 

obywatelów powiatu naszego in • loco solito 
w zamku Grodzieńskim dana. 

Zaczynającym- się początku ani, też przy 
konkluzii, lecz = ut fas loqui sine principio 
et sine ugruntowana-, coequationis de inte-
gritate tey wolney oyczyzny in magno i. o. 
xiecia imci primasa ab antenatis nomine, 
aplikacja gdy- in praesenti supra fata-nay
iaśnieyszego regnanta dołore, et in vacillan-
tis viduae patriae statio, iak oVezyzna et 
pateniam' in benedictione et filialem in ad-
ministratione praw<fciwey- synowskiey życzli
wości Obiera • cum. infessó labore dispositio-
nem. ma za,co nie tylko powiat nasz,.lecz 
cała oycz-yzna (tak nieustające у nieznośne 
immunitates et iilra fidei łibertatis: et iai-
munitatis allaboracye i. o. xiecia.imci pri
masa uznaiąc) immortąlem propensionis'et 
gratitutfnk zapisać: in praecordife memo
riału, ale też niewygasłą valorem w siebie 
zachować pamięć, iakoż powiat nasi iako 



paternam w tey osierociałey oyczyznie i. o. 
xiecia imci primasa uznaie circa bonum 
publicum circumspectionem, tak cum filiali 
demissae propensionis oświadcza się ad mi
tus aplicatione, a iako gloriosa praecessorom 
na przyszłey konfederacji zgromadzonych 
stanów opera, tak y powiat nasz annuendo 
iustitiae et libertati, wziowszy sobie e gre-
mio suiducem et comitem, junctis manibus 
przez wybranych ad tandem patriae opus 
concives w tropy całey wstępuiąc oyczyzny 
przy napisaney instrukcyi tendet ad metam 
postanowionych w konfederacji obligacji 
biorąc sobie pro priori, że magno duce 
praesens iustitia dabit fortunatum bene cep-
tis eventum. A żeby ichmość nasi wielce 
mość panowie przy oyczystych vita et san
guine od antecessorów naszych nabytych 
prawach у swobodach mocno stawali et iuxta 
naturam seymu elekcyinego subvenire chcie
li, utrzymuiąc oraz trwałość praw orthodo-
xae romano-catholicae et ritus graeco-uni-
torum ecclesiae. 

Ponieważ na seymie convocacyinym do-
pioro świeżo stanowioney konfederacyi sta
nęło, aby wszystkie stany rzeczy-pospolitey 
idące na przyszłą ełekcyą poprzysięgli, iż 
przyszłego regnanta urodzeniem polaka cum 
exclusione cudzoziemca (iako iest rzetelna 
expressia w tey że konfederacyi) obierać 
mamy, tak amore Dei et patriae, vinculo 
legum ас conscientia, wszystkich ichmościów 
obowiązuiąc się, aby ziechawszy się pod War
szawę y po podniesieniu przez w. imci pana 
chorążego Grodzieńskiego chorągwi у nie 
od inney materyi zaczęli, aż przysięgę teraz 
stanowioną wykonamy, ieśliby zaś kto, ucho-
way Boże, chcąc teraz stanowione prawo 
violare, tam przysięgać niechciał, albo przy 
dyspensie czyli iakim-kolwiek sposobem ob
stawał, przeciw tokowemu wszyscy mamy 
powstać, iako nieprzyjacielowi oyczyzny. 

A że zawsze obieranie imci pana mar
szałka equestris ordinis stanom rzeczy-po
spolitey wielką wymaga stratę у około dob
ra pospolitego czas pożądany upływa, przy 
wolney elekcyi przez vota wszystkich ich
mościów, tedy inherendo teraznieyszey War
szawskiey konfederacyi daiemy potestatem 
ichmciom tam ziechawszy się pod Warsza
wą przez delegowanych e medio sui nie z 
wielkim kompletem obierać. Po obraniu zaś 
imci pana marszałka przyszłego in primario 
domówić się maią ichmość panowie obywa
tele wszyscy o zniesienie podatku podym-
nego z dóbr ziemskich szlacheckich у du
chownych, a włożenie na dobra hybernowe, 
vigore teraznieyszey konfederacyi pro sum
mo et principali kładziemy y z dobr hyber-
nowych nie tylko sowito hyberay, ale też 
tertia pars intraty starostwa cedat. 

Jako wolny głos szlachecki, funduiący się 
in iure vetandi iest nayprzednieyszy kley-
not wolnego narodu tey rzeczy-pospolitey, 
tak manutentionem onego na seymie, sey-
mikach у wszystkich publicznych zjazdach 
in perpetuum konserwować przyrzekamy, 
princypalną oraz godność circa antiqua iura 
et decora zupełnie zachowuiemy, a na ich
mościów inposessionatos antiqua reassumun-
tur iura. 

Regiment gwardyey pieszey Litewskiey 
w powiecie naszym konstytueyą maiący, iako 
przed tym był refragarius prawu pospolite
mu, tak y dopioro za wydanym uniwersa
łem z koła ichmciów panów sędziów kaptu
rowych popisywać się nie chciał у zawsze 
nie w zupełnym komplecie zostaie, dawszy 
dopioro rationes, że ordinans i. o. xiecia 
imci regimentarza Litewskiego zaszedł aby 
szli pod Warszawę, w którym niemało cu
dzoziemców у dissidentów w szarzy oficer-
skiey zostaie z krzywdą nie małą szlachty 
rodowitey у zasłużoney, domówią się у w 



tym punkcie- ichmość, aby da Bóg po przy
szłey elekcyi popis regimentu tego usitata 
praxi był odprawiony sub;paenis у ichmć 
panów dissidentes ;in religione tak w woy
sku cudzoziemskim iako .polskim nie mie
ściło się, rekomenduiąc1 to iVo. xieciu imci 
regimentarzowi; у reinonstruiąc, iż się - z 
krzywdą dzieie ichmośćpp'.rycerstwu,szlach
cie, a; prawowiernym katolikom, a ta lustra-
cya praevio iuramento super completum nii-
merum у dawania pó półtalarney płacy żoł
nierzowi samego . pułkownika у kapitanów 
quotannis expedienda. • 

Renioiistrabunt też ichmość nasi wielmoż
ni panowie delegowani у umówią się auk-
cyą' woyska komputowego, którego cale na 
obronę oyczyzny naszey praw у wolności 
konsenvacyi potrzeba. 

A ponieważ po seymie da Bóg corona-
tionis na alternate Litewską seym ordyna
ryiny w Grodnie przypadać powinien, do- j 
mówią się ichmć obmyślanie reperacyi zam
ku Grodzieńskiego zintrat dobr stołowych, 
albo ze skarbu rzeczy-pospolitey у tegoż 
miasta fortificatią przez nowego regnanta 
у drugich miast Litewskich in casum in-
gruentis cujusvispericuli proreclinatorei sum
my potrzebne. Tak że ażeby przyszły ichmć 
panowie obywatele powiatu Grodzieńskiego 
seymiki swe w zamku, a nie na innym miey-
scu odprawowali у dla tey wygody tantisper 
chcąc szopę wystanowioną mieli, eavebunt. 

Exekucya dekretów sądów kapturowych 
przez tych że ichmościów panów sędziów na 
te sądy obranych у od stron użytych aby 
in valore była zachowana vigore konfede
racyi roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt siód
mego у aby strony w tym wszystkim ubez
pieczone były, ponieważ ichmć panom urzęd-

4 nikom ziemskim grodzkim po koronacyi 
przyszłego nowego pana intra sex septima- | 

nas iuxta iuris obloquentiam wolność na ten 
czas do exekucyi expediowanie otwiera się. 

• Maią też mieć ichmć staranie przy opi
saniu pactorum conventorum przyszłemu 
regnaritowi iń ratione iuż praktikowanych za
czętych seymów extraordynarjinych w War
szawie, w czasie ich seymowi ordynaryinemu 
przyzwoitych, a prawu przeciwnych, aby te
go in futurum nie było у seym ordynaryiny 
w Litwie w Grodnie podług alternaty zaw
sze się odprawowal yrezydencia przyszłego 
szczęśliwie nowo obrać maiącego regnanta 
у następców iego co trzeci rok wj Litwie 
przez rok contynuowana była, in perpetuum 
cavendum.: Gravamina у inne violencye at-
tenta od ludzi Brandeburskich, iako w za-
werbowaniu imci pana Benedykta Sopocka, 
dobrze przez antecessorów swoich rzeczy-
pospolitey zasłużonego, także ichmców pa
nów Bysmontów у teraz świeże imci pana 
Bykowskiego recomendat pamięci y stara-

i niu ichmościów ciż ichmość panowie com
missarze do dworu Brandeburskiego con
stitucyą anni tysiąc siedmset dwudziestego 
szóstego naznaczeni indelate commissyąswą 
expediowali. 

Interes i. w. imci pana Ogińskiego—oboz-
nego w. x. Lit., in ratione przywileiu iuris 
communicativi wielmożney pani starościney 
Swiebowskiey przeciwko prawu na starostwo 
sądowe z ekonomią Bracławską służącego, 
ponieważ prawo zabrania y iest z praepe-
dicyą temuż i. w. imci panu oboznemu, iako 
staroście Bracławskiemu, rekomenduie się 
ichmościom domówić o cassaeyą iuris com
municativi zprzerzeczoney ekonomiey; tak
że dobra Przewalskie hybernowe aby nie 
były praeagrawowane przy czynieniu tabelli 
znaszaiąc podatek ponieważ у dotąd sowitą 
hybernę płacą. 

W zachodzącey requizycyi w. imci pana 
! Schliebena woiewodzica Inflanskiego in ra-
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tione długu na ekonomiey Rogowińskiey w 
Prusiech imci należącego ponieważ zaszły 
iuż konstitucye, iako to: tysiąc sześćset pięć
dziesiąt dziewiątego у tysiąc sześćset sześć
dziesiąt pierwszego roku, zaleca się ich
mościom conformuiąc się do stanów rzeczy-
pospolitey, aby był satisfactus. 

Extranei et exoticae personae cudzoziem
ce, takoż dissidentes in religione, ażeby ani 
w ekonomiach, dobrach stołowych, ani w 
woysku in officiis szarż nigdzie у w żad
nych penitusdobrach niebyli substituowani 
i konserwowani, ale bene et non novo pos-
sessionatis w tych że powieciech admini-
stracye ekonomiey у kluczów inter concives 
tegoż powiatu ad dispositionem, salvo censu 
ęt proventu regio, rodzone były, lege per-
petue eavendum. 
- Dobra ichmciów panów dożywotników у 
donatariuszów, generaliter wszystkie za przy-
wiłeiami od nayiaśnieyszych regnantów na
dane y rescriptami aprobowane у za onemi 
in possessione będąc approbowane etutpry-
vilegia legitimentur et confirmentur, atque 
ne in posterum commissie praesument ullo 
titulo odbierać, a tym bardziey z prywat-
ney ekonomiczney dyspozycyi, oraz hyberny 
z onych dotąd nullo iure extorsivo wyma
gane ab hinc aby zniesione były et ullo 
titulo praetendantur cavemur. In quo punc-
to aby constitucyą tysiąc siedmset siedm-
nastego roku non noceat ichmciom panom 
donatariuszom, lecz vigore constytucyi ty
siąc sześćset siódmey modifikowana była у 
dalsze konstitucye de immunitate praw do
żywotnich approbowane zostały. 

Starostwa у inne cujuscunque tituli kró
lewskie dobra extraneis cudzoziemcom za
granicznym et dissidentibus per abusum et 
in observantiam legis dane у ad praesens 
in possessione onych będące, provocanti ad 
regiam distributivam justitiam podane et 

bene meritis in republica civibus,; a nie dzie
ciom incurialibus albo in exercitu scholari 
annos competentes niemaiącym conferowane 
być powinne у temi starostwami de pane 
bene meritorum muneribus nałeżącemi wię
cey przedawaiąc nie handlowano et iure 
communicativo amplius dawane nie były; 
In simili w regimentach cudzoziemskich 
aby szarżami, iako to: pułkownictwem, ka-
pitaństwem non perseverentur przedaże у 
handle, albo bene meritis projustitiae me-
ritoria każdemu ferowane, szarża była tyl
ko patriocie tuteyszemu, per legem caveatur. 

Status spiritualis idque conventa wszelkie 
ab hinc dobr ziemskich albo titulo, vel prae-
textu nabywać, kupować у ad bona spiri-
tualia przyłączać nie ważyli się, co iest po
wielił mieyscach cum summo preiudicio sta
nu szlacheckiego caveatur, excepto status 
spiritualis saecularis, którym iako szlachcie 
libera dobr ziemskich emptio, iednak sine 
alienatione onych od stanu rycerskiego sub 
nullitate zapisów, ieżeli by też, czy to na 
ziemskie dobra zapis у mimo sukcessorów 
u duchownych pokazały się, czy to na kró-
lewszczyzny vivente possesore wyprawione 
przywileia znaydowały się, te pro nullis et 
irritis ipso facto censeri maią, recommenda-
tur dihgentiae ichmców, у lenne aby penes 
auctoritatem suam zachowane były. . 

Trybunał skarbowy w. x. Lit. ut resti-
tuatur loco per legem antiquam w Grodnie 
designate, ante omnia promovendum lub 
po powiatach sądy fiskalne resuscitowane 
były. 

Cło w. x. Lit. reducatur ad normam pra
wa koronnego, a kwitowe nullo iure et ex
torsive dotąd wymagane, excedens samą im-
portancyą na wszystkich trzech komorach, 
aby in perpetuum obrogowane у zniesione 
było sub paenis. 

Widome statui polskiemu także aateees-



- 289 -

sorów'godnych, iako tym bardziey yzwłas-
ney osoby i. w. imci pana Michała Mas
salskiego, pisarza w. x. Lit., starosty Gro
dzieńskiego, merita et virtutes, które iako 
innych czasów, tak tym bardziey na seymie 
przeszłym convocationis sub directione te
goż imci gloriosissime zdrowia у własney 
•fortuny ze wszelką circa bonum et emolu-
mentum publicae tranquillitatis et conserva-
tionis iurium solo gloriose pokazały się, aby 
żelo et recommendatione teyże nayiaśniey
szey rzeczy-pospolitey u przyszłego da Bóg 
regnanta condignas odebrały proemia y z 
pierwszych wakansów ministeriorum osob
liwie pieczęci mnieyszey w. x. Lit. konfe
rowany był honor, cały powiat nasz urgen-
tissime instabit. 

Merita w. imci pana Łukasza z Jałowa 
Baranowicza—strażnika polnego w. x. Lit., 
od lat pięciudziesiąt in operę belli zostaią-
cego, w. imci pana Wala—chorążego Gro
dzieńskiego pro republica w okazyach у 
funkcyach, tak tym bardziey na kommissyi 
Kurlandskiey od rzeczy-pospolitey per con
stitutionem naznaczonego, cum applicatione 
et dispendio fortuny, tudzież w. imci pana 
Jakóba Chrebtowicza — miernika powiatu 
Grodzieńskiego, meritissimorum sago et 

!toga in republica civium ad specialem res-
.pectum całey rzeczy-pospolitey recominenda-
tur. 

Wiadome dobrze całey w. x. Lit. rzeczy-
pospolitey w. imci pana Dobrogosta Kazi
mierza Boufała — pisarza grodzkiego Gro
dzieńskiego, merita et in sago pro integri-
tate patriae ważone zdrowia, życia у fortuny 
dispendia, aby osobliwszą przez ichmciów 
do rzeczy-pospolitey miały rekomendacyą 
oddaiąc się fraternae ichmciów amicitiae у 
staraniu. 

Wielkie dzieie się praejudicium zasłużo
nym w woysku rzeczy-pospolitey officialistom 

у imieniowi towarzyskiemu Podlaskiego au-
thoramentu, gdy ichmość panowie pułkow
nicy obeymuiąc de novo chorągwie sobie 
konferowane у one zwiiaiąc, zasłużonych z 
regestru kassuią y oddalaią, a nowe krea
tury swoie promowuiąc; zaczym aby i. w. 
ichmość panowie hetmani lub regimentarze 
generalni ordynansów takowych do zwiiania 
chorągwi cum iniuria benemeritorum sine 
consensu rzeczy-pospolitey nie wydawali, ca-
vemus. 

Pundacya w. oo. kamedułów Wigierskich 
w dobrach stołowych w powiecie Grodzień
skim iest constitutione anni tysiąc sześćset 
sześćdziesiąt siódmego, tysiąc siedmset siedm-
nastego у tysiąc siedmset dwudziestego szó
stego approbowana у ograniczona; iednak 
mimo tak wiele konstitucyi seymowych od 
w. imci pana Micuty—starosty Similiskiego 
za dokumentami iakowymiście ichmciów pa
nów Kiewliczów byli do kaptura Grodzień
skiego extra forum od lat kilkaset wznie-
caiąc o niebyłą sprawę pociągani mimo sądy 
w takiey materii seymowe lub relacyine: 
zaczym waruiąc securitatem internam pos-
sessyi fundacyi oo. kamedułów у aby extra 
forum nigdzie pociągane nie byli, remon-
strabunt całey rzeczy-pospolitey. Dobra Sur-
pity, w powiecie Grodzieńskim leżące, quon
dam ichmość panów Kiewliczów wieczyste, 
a teraz za prawem w. imci panu Kazimie
rzowi Micucie — staroście Similiskiemu od 
ichmciów danym służące per injustam ap-
propriationem teraz wpossessyi per partem 
ekonomiey Grodzieńskiey, per partem w. o. 
xięży kamedułów Wigierskich zostaiące, 
aby iako wieczystemi za prawem desuper 
wyrażonym w. imci panu staroście Simili
skiemu przez kommissyą, praevia deductione 
iuris in foro competenti, przywrócone były. 
Tegoż imci kamienica Delamarsowska na-
zywaiąca się, na Zamkowey ulicy leżąca w 

37 
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Wilnie, aby była od stancyi deputackiey у 
od mieskich praeagravacyi uwolniona. 

Fundusz w. ichmciów panów Micutów z 
dawnych czasów cerkwi Kuznickiey, ich
mciów xięży bazylianów, tamże w Kuźnicy 
mieszkaiącym, za powszechną zgodą aby 
był approbowany z wioską Wołyócami у fol
warkiem Sterpeykami w powiecie Grodzień
skim. Szlachta, która zawala się przez ubó
stwo у przyszła do wielkiey utraty honoru, 
aby wolny mieli wywód każdego czasu na 
seymiku. 
. Dzieie się niezwykły у owszem nefandi 
foetoris zwyczay, że nie wiedzieć quo jure 
tak po akademiach, iako też po szkołach 
ichmciów xięży iezuitów у innych, szlachtę 
rodowitą ichmość panowie studenci przy 
zgromadzonych kupach iednych konfuzyą 
ciężką karmią,: drugich o śmierć przypra-
wuią, o co sprawiedliwości że trudno doyść, 
ponieważ tylko iedną kontentuiąc ichmość 
xięża professorowie exkluzya y to na czas, 
aby in futurimi takowe excessa forum w 
grodzie naznaczono było et liberam capti-
vationem kryminalistów ichmć panowie po
słowie exposcent. 

Karczma i. w. imci pana Mniszka—mar
szałka w. koronnego, iako na ziemskim grun
cie w Grodnie sytuowana, aby ab oneribus 
miasta ikmci Grodna wolna była. 

Jako wszystkie kościoły sua gaudent im
munitate, tak osobliwie kościół fary Gro
dzieńskiey z iurysdyką ieszcze od dziedzicz
nych xiążąt Litewskich nadaną, iuxta an
tiqua jura wolnością gaudere powinna у aby 
taż iuryzdyka farska z iuryzdyką szpitalną 
ś. Ducha od dyspozycyi i. w. ichmciów pa
nów marszałków у rozdania ex officio go
spod podczas seymów wolna była, równie 
z dobrami ziemskiemi, cavetur. 

Dwor w Grodnie pod bazyliankami у ber
nardynkami, tudzież iuryzdyka w tym że 

mieście na Podolu quondam w. imci pana 
Kotowicza — łowczego w. x. Lit., starosty 
Grodzieńskiego, ad praesens w. imci pana 
Karpia—woyskiego Grodzieńskiego, ut im-
munitatibus łibertatis gaudeant у do usur-
powaney niesłusznie miasta Grodna dyspo
zycyi nie należały, in virtute praw sobie 
służących, urgebunt ichmć, ażeby etiam pod
czas seymów у ziazdów ad dispositionem 
gospod nie narażał. 

Dwory w. imci pana Alexandrowicza— 
stolnika Grodzieńskiego trzy w mieście ikmci 
Grodnie situowane, lubo ab antiquo jure 
terrestri gaudent, iednak aby od miasta ullo 
praetexto ad onus civitatense nigdy pocią
gane nie były, lege perpetua cavendum. 

Juryzdyka metropolitańska na Podolu w 
Grodnie jure terrestri podległa, a iednak 
czasu seymów у żołnierskich locacyi przez 
stacye nie raz aggrawowana była, aby in 
futurum to nie praktikowało się у ad onus 
civitatense pociągana nie była, obwaruią. • 

Znaczna dezolacya fortuny przez woynę 
Szwedzką imci pana Stanisława Rosochow-
skiego—krayczego powiatu Wołkowyskiego, 
na kilkadziesiąt tysięcy exordowano tyran-
nissime ogniem cum supelectilibus deva-
stata, że dotychczas in sago et toga bene-
meriti civis bynaymniey maiestate у od 
rzptey żadney nie odebrała gratitudinem, 
teraz ad cor patriae demissa instamus 
fronte, aby godney rekompensy stała się sa-
tisfakcya, przez rekomendacyą do przyszłego 
nayiaśnieyszego regnanta. 

Dobra ziemskie dziedziczne abaevo iure 
terrestri zaszczycono ichmć panów Kozło-
wickich, w powiecie naszym leżące, nazy
wające się zaścianek Kozłowicki, per abu-
sum a bardziey per potentiam zabrane vio-
lenter do leśnictwa ikmci Stryiowskiego, ut 
redeant ad legitimos actores, quondam hae-
redes tych to dobr, do odebrania y reindu-
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kowania onych o naznaszenie commissii. Ta
koż o łąkę Ciechanowszczyzna у Kownacki 
grad, a Hrychów Hrud ziemski do klucza 
Jeziorskiego milliter przywłaszczony a w. 
imci panu Alexandrowiczowi — stolnikowi 
Grodzieńskiemu należący, lege praesenti 
caveator. 

Doznawaiąc od dawnego czasu często, a 
niemal codzienną experyiencya, że zostaiąca 
w szkołach in exercitio nauk mstica pro
les, do wszystkich szkol postąpiwszy y prze-
polorowawszy się wiele sobie pozwala, rodo
witą szlachtę postponuie, a osobliwie otrzy
mawszy ubiquam clericali statui praeroga-
tivam z własnemi dziedzicznemi panami, 
zapomniawszy suam originem, crudo postę-
puie, należy nam wynaleźć sposób, aby tenże 
szkodliwy kąkol w szkołach między wy
braną szlacheckiey młodzi krescencyą wię-
cey się nie znaydował y daley się nie pie
nił; przeto upraszać ichmć panowie posłowie 
będą delegowani, aby wyiednali stabilem 
legem, żeby pro eruditione in literis nikogo 
ex rustica prole do szkół nie przyimowali, 
gdyż ex mente nabożnych fundatorów szkoły 
erigowane pro eruditione szlacheckiey mło
dzi, z którey swego czasu może mieć rze
czy-pospolitey pro bono publico adiumen-
tum, nie dla plebeis, z których naukami 
przepolorowanych częstokroć nobilitati bywa 
praeiuditium et impedimentum, a in quan
tum by który szlacheckim podszywszy się 
imieniem w szkołach znalazł, tedy tego re-
verendissimi praefecti scholarum że szkół 
ex nunc powinni eliminować, nie respektu-
iąc na ich płacze y lamenta, gdyż dawne 
iest przysłowie: rustica yens est optima flens, 
sed pessima gaudens, albo szkolnemi nau
kami wypolorowana. 

- Stosuiąc się do postanowioney konfede
racyi generalney roku tego podczas konvo-
kacyi titulo securitas miastom у akademi

kom Krakowskim, Wileńskim uczynioney, 
aby akademia Wileńska, pro honore gentis 
nostrae chwalebnie ufundowana, inferior w 
praerogaty wach Krakowskiey być nie zdała 
się, instabunt ichmość panowie posłowie, żeby 
we wszystkim z akademii Krakowskiey pra
wami lege regni expressa porównana у przy 
prawach swoich do tąd otrzymanych zacho
wana byla. 

Correcturae iurium będąc in antiquibus 
punctis antiquae legi repugnantibus, po
trzeba correcturam sui, aby ad normani praw 
dawnieyszych regulowana była, dokładaiąc 
to aby za drugim dekretem lub trzecim, 
ale za czwartym execucya finalna była у 
ichmć panowie rotmistrzowie na affectacyą 
strony z szlachtą swoim supmtem za wy-
danemi innotesceneyami pomocą byli, a ieś-
liby temu prawu contra refusionem dam-
norum stronie żatuiącey przywrócili. 

O grunta, attinencie dobr dziedzicznych 
nazwanych Karpowicz attinentii do nich w 
powiecie Grodzieńskim leżących, ab aevo 
ichmościów panów Karpiów milliter przy
właszczone do ekonomiey Grodzieńskiey, 
klucza Chodorowskiego, w czym ogranicze
nie między pomienionemi dobrami Karpo
wiczami, a kluczem Chodorowskim toties 
była naznaczona od nayiaśnieyszych regnan-
tów kommissia, na żadnym terminie nie 
przywiedzona ad effectum, więc pro defini-
tiva sententia do reindukowania tych dobr 
legitimo aktori et haeredi w. imci panu J a 
nowi Karpiowi—woyskiemu Grodzieńskiemu 
praevia deductione iuris naznaczenia ich
mościów panów kommissarzów, per legem 
praesentem constituatur. 

De transitoribus bez listów, paszportów 
et sine testimoniis variae conditionis ludzi, 
osobliwie zbiegaiących, mieszkających od 
panów swoich ludzi, poddanych ziemskich, 
dziedzicznych szlacheckich, aby nigdzie nie 
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byli przepuszczeni per possesores bonorum, 
któremi by mieli przechodzić, ale zaraz se-
questrowani,. formetur constitutio, in casu 
non observandae legis każdy transgressor 
paenis subiceat. 

W praetensyi imci pana Stefana Paniuka 
Pyrskiego in ratione odebranego grunta 
wlewu dożywotniego za prawami ww. oo. 
kamedulów Wygierskich trzymaiącego, kon-
stitucią anni tysiąc siedmset dwudziestego 
szóstego, a fundacii Wigierskiey reassum-
muiąc, aby te dobra violenter odebrane у 
do dobr stołowych przyłączone, byli przywró
cone imci panu Pyrskiemu, starać się oto 
obliguiemy. 

Ostrówek imci pana Kazimierza Siemasz
ki, w parafii Chodorowskiey będący, za przy
wileiem nayiaśnieyszego regnanta dożywot
nie służący, analiter odebrany, aby przy 
onym mógł, być zachowany, rekomenduie 
się pilnemu staraniu ichmościów. 

Łowiectwo w. x. Lit., w powiecie Gro
dzieńskim y Lidzkim situowane aby w ni
czym nie było agrawowane у przy prawach 
dawnich zachowane, caveator. 

Conformuiąc się do constitucyi tysiąc pięć
set sześćdziesiąt piątey, tysiąc sześćset dzie-
więdziesiątey у innych praw, ażeby żydzi 
у tatarowie czeladzi chrześciańskiey utrius-
que sexus chować у rocznie naymować nie 
ważyli się (excepto żydom dniami do bro
warów у furmanów w drogę, a tatarom, 
którzy woynę służą podczotowych) nie cho
wali, także ceł, myt, czopowych, szelonżnych 
i innych wszelakich podatków rzeczy-pospo
litey, ani przez arendę, ani przez adraini-
stracyą nie trzymali, sub paena sto kop gro
szy Litewskich, medietas parti, a druga iu-
dicio, a s chrześcianina więzieniem sześć nie
dziel w turmie w zamku albo dworze kró
lewskim, forum w Grodzie naznaczając sine 
appellatione obwarować. 

- Jako w oyczyznie naszey orthodoxa fides 
catholica et integritas funduszów nadanych > 
conservari powinna, przeto znaczna krzywda; 
w Bogu ww. ichmość panien Brygidek -
Grodzieńskich w odebraniu illićito modo przez 
wieś ekonomiczną Wirciliski nazwaną, łąk 
temuż klasztorowi funduszem nadanych, tu
dzież włok morgów у sianożęci między klu
czem Mostowskim situowanych a przywile-
iami nayiaśnieyszych regnantów temuż klasz
torowi nadanych, in violenti od tegoż klasz
toru avulsione, tudzież w bronieniu wstępu' 
do puszczy Mostowskiey у spławu drzewa 
na klasztorną potrzebę aby vigore praw, 
przywileiów у funduszów temuż klasztorowi 
służących reintegrari mogła у do dawney 
possessyi te łąki у grunta przywrócone były, 
instabunt ichmość panowie concives nostri. 

Żważaiąc życzliwe ku oyczyznie in operę 
publico imci pana Michała Żywalta—pod
stolego Połockiego praw godna wwieluoka-
zyaeh za regiminu i. o. xiecia imci regi-
mentarza teraznieyszego dzieła, że dotąd 
praeclara gesta mercedem nie odebrały sui, 
takoż remonstrabunt nasi wielce mściwi pa
nowie, aby condignam od rzeczy-pospolitey 
mogła odebrać gratitudinem expostulabunt. 

Miasto zaś Grodno, iako domicilium sey-
mów cum approbatione przywileiów im na
danych, vigore dawnieyszych konstitocyi a-
żeby w iuryzdykcyach swoich sine ulla con-
vulsione iurium iuxta privilegia et confir-
mationes antiquas nayiaśnieyszych regnan
tów zachowane było, manutenencyi ichmciów 
zalecamy. 

Fundacyi de nova radice w. o. Karmeli
tów bosych w Kownie ponieważ dotąd nie 
iest approbowana, więc teraz pia opera ich-
mości pana Krzystofa—kasztelana Smoleń
skiego, Józefa—cześnika w. x. Lit. na Mi
rowie Jezytów, Józefa Oziembłowskiego—sę
dziego ziemskiego Wiłkomirskiego у Mar-
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eina Dąbrowskiego—marszałka powiatu Wił
komirskiego z dobrami, mianowicie Kaci-
niszkami w. x-twie Żmudzkim—łopianami 
cum omnibus attinentiis et pertinentiis, ia
ko to: Rawiszkami, Poniemuniem y Elge-
tyskami w powiecie Wołkomirskim, tudzież 
legacyinemi Szlanów nazwanemi, w powiecie 
Kowieńskim leżącemi, od w. iey imci pa-
niey Zuzanny zFinków Woydałowey—łow-
czyney powiatu Kowieńskiego, teraznieyszą 
seymową konstitucyą approbowana, oraz у 
mieysce na którym kościół у klasztor cum 
omni sua latitudine, ab omnibus oneribus 
tam reipublicae, quam. civitatis perpetuo 
uwolnienia у libertowania starać się będą. 

Interessu okolicy ichmość panów Obu-
chowskich у całey parafii Jezierskiey, po
nieważ na dobrach stołowych, które odeszły 
do oo. kamedułów dotąd niesą uspokoieni 
w summach pożyczonych poddanym, zaczym 
y ten punkt rekomenduie się ichmościom 
panom posłom. 

Nakoniec wszystkie boni publici negotia 
authoritati, dexteritati etprobatae fidei ich
mościom panom posłom committimus. Do 
którey instrukcyi rękoma naszemi podpisu-
iemy się. Dat ut supra. 

U tey instrukcyi podpisy takowe: Domi
nik Kazimierz Sopoćko—dyrektor seymiku 
relationis powiatu Grodzieńskiego mp., Mi
chał Massalski—pisarz w. x. Lit., Grodzień
ski, Radoszkowski, Berznicki starosta, puł

kownik powiatu Grodzieńskiego; x-dz Jan 
Suchodolski — kanonik Wileński, proboszcz 
Grodzieński; Jan Karp Woyski—rotmistrz 
powiatu Grodzieńskiego, šalvis legibus rei-
publiquae et civitatis; Eustach Benedykt 
Alexandrowicz — stolnik, rotmistrz у sędzia 
kapturowy powiatu Grodzieńskiego; Jakub 
Chreptowicz—miecznik, sędzia у rotmistrz 
powiatu Grodzieńskiego; Dobrogost Kazi
mierz Bouffał—pisarz grodzki у sądów kap
turowych powiatu Grodzieńskiego rotmistrz;, 
Alexander Jodkowski—horodniczy y, sędzk; 
Kapturowy powiatu Grodzieńskiego salva 
veteri lege et libertate; Stanisław Trze
ciak—šalvis iuribus reipublicąe; Władysław, 
Jelski—rotmistrz powiatu Grodzieńskiego;, 
Jan : Olizarowicz mp.; Marciu Olizarowicz; 
Samuel Antoni Skirmot ps. ps.; Wawrzyniec: 
Obuchowski — lustrator parani Jezierskiey; 
Symon pienski—ręką swą; Stanisław Koto
wicz; Michał Antoni Nargilewicz; Stefan 
Sopocka; Stefan Sabinowski, FranciszefcOli-
zarowicz; Jakub. Strękowski; Bałtromiey 
Eysmąt; Józef Sopocko; Mikołay Ciehowski;; 
Michał Boufał, h. G . ikmci; Józef Wołko-
wyski; Michał Starzyński; Franciszek Hor
baczewski; Bonifaci Rukiewicz; Stanisław 
Cichowski; Antoni Syrkuciewski; Michał,, 
Rukaczewski—miecznik woiewodstwa Troc-
kiego. Która to instrukcyą, za usmym у oczes 
wistym podaniem, iest przyięta do xiąg yv 
wpisana. 
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Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво-
имъ посламъ инструкцію слѣдующаго содержанія: 

1) по засвидѣтельствованіи о вѣрноподданни-
ческихъ чувствахъ дворянъ королю, послы обязы
ваются просить его о поддержаніи дружбы съ 
Россіей и о заключении съ ней новаго союза съ ц ѣ -
лію сохраненія въ цѣлости границъ рѣчи-поспо-
оттой; просить также о выводѣ русскихъ войскъ 
изъ предѣловъ рѣчи-посполитой; 

2) просить короля о выводѣ русскихъ войскъ 
изъ предѣловъ Городненскаго повѣта, о снятіи 
подымной подати съ имѣній шляхетскихъ и по
жаловании шляхтѣ королевскихъ имѣній, но безъ 
ущерба для другихъ пожизненныхъ владѣльцевъ; j 

3) о воспрещеніи разнымъ лицамъ добывать 
себѣ привидегіи на имѣнія пожизненныхъ вла-
дѣльдевъ, а равно и татарамъ пользоваться по
жизненными имѣніями послѣ шляхты; 

Бъ остальныхъ пунктахъ слѣдуютъ ходатайства 
о разныхъ правительственныхъ и частныхъ ли-
цахъ, а именно: о назначены Кіевскаго воеводы 
военачальникомъ короннаго войска; объ оставле-
ніи канцлера по прежнему региментаремъ войскъ; 
о предоставленіи какой либо почетной награды 

Roku tysiąc siedmset "trzydziestego pią
tego, miesiąca Augusta dwadziestego szó
stego dnia. 

Przed aktami grodzkimi powiatu Gro
dzieńskiego stanowszy personaliter imć pan 
Paweł Pancewicz—instrukcyą na rzecz w 
niey na seym pacificationis daną ichmć pa
nom posłom tu niżey wyrażoną ad akta gro
du Grodzieńskiego podał his verbis: 

Instrukcyą od nas senatorów, dygnitarzow, | 

Троцкому воеводѣ; о предоставленіи такой же на
грады кн. Радивилу; о вознагражденіи какимъ 
либо имѣніемъ подкоморія в. кн. Литовскаго За
вишу; о предоставлен іп награды конфедератскому 
маршалку Понинскому; о предоставленіи таковыхъ 
же наградъ Лозову—Мстиславскому каштеляну, 
Флемингу—Шерешевскому старостѣ, Барановичу— 
польному стражнику в. кн. Литовскаго; о возна-
гражденіи Александровича за убытки, понесенные 
отъ русскихъ войскъ; о вознагражденіи Мицутовъ 
за убытки и объ утвержденіи за базиліанами за-
вѣщаннаго имъ фундуша; о вознагражденіп Хреб-
товича какъ за заслуги, такъ н за убытки, при
чиненные ему русскими войсками; о вознаграж-
деніи разныхъ должностныхъ лицъ Городненскаго 
повѣта какъ за заслуги, такъ и за убытки, при
чиненные пмъ русскими войсками; о предоста
влены какихъ либо денежныхъ субсидій Городнен-
скому францишканскому ордену; о сохранении ко
личества податей п чоповаго шеляжнаго въосво-
божденныхъ имѣніяхъ въ размѣрахъ, назначен-
ныхъ люстраціей Городненскаго повѣта; о воспре
щены іезуитамъ совершать разныя преступления 
въ стѣнахъ своихъ монастырей; о вознагражденіи 
Тиминскаго за заслуги, Гордѣевскаго—за убытки. 

urzędników ziemskich, grodskich, rycerstwa, 
szlachty, obywatelów powiatu Grodzieńskie
go w. ichmć panom Kazimierzowi z Jało
wa Baranowiczowi — strażnikowi polnemu 
w. x. Lit., staroście Kowniańskiemu, Jakie-
wickiemu, Markowi Grobieckiemu— straż
nikowi Grodzieńskiemu, posłom na seym 
pacificationis w roku teraznieyszym tysiąc 
siedmsetnym trzydziestym piątym, miesiąca 
Augusta szesnastego dnia dana. 

1735 г. 
И з ъ к н и г и за 1733—1935 г., л а с т ы 853—858. 

17. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта, данная депутатамъ, ѳтправляемьшъ 
на сеймъ pacificationis. 
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Niewystarczaiąca oycowskiemu pieczoło-
waniu publicum wiernych synów у podda
nych wdzięczność у usługa niczym więcey 
regratificari nie może, tylko powolności у 
prawdziwey ad verba patėrna usługi i rea-
łizacyą powiat nasz—Grodzieńki, zaszczyca-
iący się zawsze amore paterno, te ex se czy
ni dla imci pana swego miłościwego ćon-
servandae patriae et maiestatis munus, że 
у oycowskiemu chcąc podziękować pro in-
dulgentia starania et positivam adimplendo 
legem na seym ordynaryiny pacificationis 
obrawszy wyż wyrażonych ichmć panów7 po
słów tym amplecti maiestatem, venerare 
patrein. adorare paternam gratiam у niżey 
wyrażoną instrukcyą promovere zlecił: w 
krórey chcąc naprzód paternam ikmci, pa
na naszego miłościwego, circa! integrita-
tem oyczyzny ichmść panom posłom zlecić 
dispositionem, instrukcyą votis et amore pa
terno pienam do tegoż powiatu naszego 
a niajo przysłaną in omni manutenere obłi-
guie. 

Jeżeli conservatio państw królewstw 
naybardziey consistit in cultura stateczney 
у nienaruszoney przyiaźni z sąsiedzkimi po-
tenciami у w obserwancyach zachodzących 
z nimi traktatów, zaczym któż nie przyzna, 
że ratio status et conservationis rzeczy-pospo
litey naszey z okoliczności teraźnieyszych 
conjunctur w chrześciaństwie precipue na tym 
consistit, ażeby dobrą przyiaźń у harmonią 
servare z nayiaśnieyszą monarchinią Rosyi-
ską, z którey antecessorami nie tylko rzecz
pospolita traktatami soiuzami iest zmocniona, 
ale też y z własnych teyże nayiaśnieyszey 
monarchini wydanych manifestów iest ube-
spiecżona o iey przyiaźnych ku sobie inten-
eyach, że żadney w państwach у granicy 
rzeczy-pospolitey nie pretenduie avulsyi lub 
diminucyi, owszem całość, praw, przywile
iów, swobód, wolności у szerokości granic, 

którą Korona polska у w. x. Lit. cum ane-
xis provinciis usque ad praesens momentum 
possidet, contra quoscunque usurpatores et 
aggressores ne quidquam respublica detri-
menti capiat, obronić у utrzymować dekla-
ruie, zaczym injungimus ichmć panom po
słom naszym, aby na blisko następuiącym 
seymie omnes veniant modos et rationes, 
króre by tak dawną przyiaźń у zacho
dzące między polskim y Rosyiskim pań
stwem soiusze у traktaty mogły tym bar
dziey utwierdzić, iako też aby у nowy so-
iusz, nayiaśnieyszą monarchinią mógł sta
nąć obowiązek, któryby commoda, emolu-
menta et securitatem tych oboyga narodów 
contra quosvis agressores iako naymocniey 
y nayleypiey ugruntować potrafił. Aże ac vis 
intaminata liberę vetandi vocis była w oy-
czyznie naszey wolność, aby ta sine discri-
mine et in futurum zachowana została. Cir
ca iura patronatus umówią się у prosić bę
dą ichmść panowie posłowie nasi króla imć, 
pana naszego miłościwego, przyiazne у są
siedzkie konfidencye z postanowioney har
monii nayiaśnieyszych Kosyiskich potency! 
ad manutenendam libertatem kopce dotąd 
in limitibus patriae nostrae zostaiące, tu
dzież assistencya nayiaśnieyszego regnanta 
naszego za państw dziedzicznych tu spro
wadzona, aby iako inbrachiis prawdziwych 
synów manentem patrem zostawiwszy in 
visceribus patri sama eo curari mogła. O wy-

I prowadzenie tych woysk oboyga ichmć pa
nowie posłowie do ikmci instabunt. 

Łaską oycowską per constitutionem raz 
darowane przed tym libera voluntate oy-
czyznie naszey impositum onus płacenie po-
dymnego że absque dispositione regia у 
rzeczy-pospolitey dotąd extenditur nad ubo
gą szlachtą, aby łaskawą pan nasz miłości
wy klemeneyą hunc abusum coercere ra-

I czył, solennie ichmć panowie posłowie aa-
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si upraszać imci pana naszego miłościwego 
będą, a dalszego obmyślenia woysku płacy 
consonabunt animos ichmć panowie posło
wie z drugimi prześwietnemi woiewodstwy 
у powiatami. Szczodrobliwą antecessorów 
nayiaśnieyszego króla imci munificencyą co
kolwiek od drobin swoich z pańskiego stołu 
na imię rzuciła szlacheckie, to aby per in-
directas delationes nie było uszczerbkiem 
tych ad hoc tempus possessorów, ichmć pa
nowie posłowie, ile vigore konstitucyi ano-
rum 1607 et 1632, nie tylko dla nich pro 
praesenti, ale et pro futuro do ikmci pana 
naszego miłościwego suplikować będą. 

Aźe per abnsum pod żywymi osobami 
zwykli praetendentes lucrum podpatrywać 
na dobra distributive ichmość grate nale
żące przywileie, aby takowe subreptitia eo 
ispo cassari mogły у aby Tatarowie po 
szlachcie advitalicyą nie wyprawowali, ten 
punkt prawa w. x. Lit. tak statutem, iako 
też constitucyami obwarowane, aby sine vio-
iatione in essentia sui zostawały, ale które 
in his revolutionibus iako maią w sobie 
sentire violencyą ad integritatem przyiść 
mogły у ten punkt ichmć panowie posłowie 
nasi do konstitucyi promovebunt. 

Z własnych ab origine tey oyczyzny tam 
in toga, quam in sago zacnego imienia czy
nów innatus nierozdzielnego narodu amor 
z powiatu naszego Grodzieńskiego niosąc 
applausum planetarum ikmci pana naszego 
miłościwego iw. imć pana Połockiego, wo
iewody Kiiowskiego ad regimen woyska ko
ronnego rekomendować ikmci ichmć pano
wie posłowie obliguiemy. 

J . o. xiecia imć kanclerza w. y regi-
mentarza generalnego woysk w. x. Lit. prak
tykowane cum summo zdrowia у fortun 
"ffispendio pro integritate maiestatis et li-
Tjertatis pracy у fatygi żaden nie tylko enu-
merare, ale y na wybornieyszą wyexpliko- I 

Wać у przyozdobić nie potrafi elegancyą, 
iednak powiat nasz dla wstawienia łask ie
go dla siebie odebranych et ad dandum vo-
tum przed nayiaśnieyszym maiestatem śmia
ło bierze do ikmci instare, aby iakodopio-
ro partykularney regimentarskiey od maie
statu sobie powierzoney władzy realem tey 
swoiey funkcyi prowadził dispositionem tak, 
aby munifica dextra ikmci, pana naszego 
miłościwego, do godnych у zgodnych tegoż 
Jo. xiecia imci rąk primum regimen woysk 
Litewskich oddać raczyła, ichmć panów po
słów swoich, ut sua у całego powiatu ad-
stent promotione obliguie. 

Urodzona do dzieł heroicznych jw. imci 
pana woiewody Trockiego qualitas magnis 
dotata wielkiego imienia у samego imci jw. 
imć pana erga paternam majestatem meri
tis osobliwszą mieć powinna recognoscen-
cyą w sercach civium, ztąd у powiat nasz 
do osobliwszego respektu nayiaśnieyszego 
króla imci, pana naszego miłościwego, in-
stat przez ichmścw panów posłów swoich, 
ażeby corresponduiącą zasługom qualifiko-

[ wanym ikmci pana naszego miłościwego re
alizować raczył benewolencyą, obstringimus 
ichmśw panów posłów. 

Jako stany rzeczy-pospolitey zkonfedoro-
wane doznawszy in numera merita i. o. xiecia 
imci Mikołaia Radziwiła—woiewody Nowo
grodzkiego tam in campo electorali, iako 
у w dwuletniey invigilacyi w prowincyi w. 
x. Lit. z wielkim kosztem y azardem ży
cia, fortun koiarząc ad unionem aminorum 
woiewodztwa, powiatu przy dostoieństwie 
ikmci Augusta trzeciego, pana naszego mi
łościwego, raczyli rekomendować do realne
go respektu pańskiego, iniungimus. 

To co in votis dla i. o. x. imci woiewo
dy Nowogrodzkiego powiat nasz wyraził sui 
ut cedat pariter in applausum u maiestatu 
ikmci, pana naszego miłościwego, i. o. x. 
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imci marszałkowi nadwornemu Litewskiemu 
powiat nasz apprecat ichmościom panom 
posłom instare dożdać patenti recentia i. 
w. imci pana Zawiszy — podkomorzego w. 
x. Lit. z expediowaney legacyi, merita prae-
termitti nie mogą beznależytey wdzięczno
ści, którą powiat nasz innumerabiłia zasług 
wielkich praedecessorów domu imci n. w. 
m. p. chcąc manifeste oświadczyć obliguie 
ichmść panów posłów naszych, ażeby ad 
distributivam ikmci pana naszego miłości
wego, rekomendowali gratiam et justitiam. 

Tak wszystkie od powiatu naszego oy-
cowskiey łasce rekomendowano, i mieniona 
sequitur godność i. w. imci pana Poniń-
skiego — marszałka zkonfederowanych sta
nów rzeczy-pospolitey koronnych, która pro 
tot cessis laboribus abyiustam zoycowskiey 
ikmci, pana naszego miłościwego, dobroczyn
ności odebrała gratitudinem, instabunt ichmść 
panowie posłowie nasi. 

Doświadczony incessanti labore i. w. imci 
pana Łazowego — kasztelana Mścisławskie-
go pro maiestate et libertate całey oyczyz
ny, a zatym pro conservation integrita-
tis powiatu naszego, desudationis rigor po
winien z serc concivium do serca do i. k. 
mci pana naszego miłościwego aperire 
ostium, dla tego aby tak wielkich strat pro 
bono publico у dla zachowania tegoż po
wiatu w całości (osobliwie przez imci pana 
Woieykowa—pułkownika, który ledwo nie in 
favilam wszystkie in circumferencya Grod
na sytuowanych maiętności obrócił у od 
woysk Litewskiego koronnego poniesionych 
pro tuitione manifestis erogowanych, cle-
mentiam et gratitudinem mógł znaleźć, ich
mość panowie posłowie nasi królowi panu 
naszemu miłościwemu dabunt vota sua. 

Nie dla zalecenia tych, które magnis vo
tis in toga et sago nie tylko godnych ante
cessorów, ale у dawnych in hac republica 

samey osoby w. imci pana Jerzego Flemin
ga—starosty Szereszewskiego, prac eminent 
godności, ale tylko dla zaszczytu godności 
oświadczoney z tegoż imci pana pro sorte 
powiatu przyiaźni powiat nasz practica-
tam ikmści, pana naszego miłościwego, te
goż w. imci pana Fleminga przypomina-
iąc usług prawdziwych exactionem et dex-
teritatem, też do oświadczenia łaski pańskiey 
ichmść panów posłów rekomendować у przy
pomnieć zaleca. 

Stateczna pro maiestate et libertate w. 
imci pana Łukasza Baranowicza—strażnika 
polnego w. x. Lit. w sobie et in successo-
ribus, to iest: w wielmożnym imci panu po
śle naszym cum discrimine zdrowia у for
tun perseweruiącą sine nota applicatią nie
sie earn libram justitiae i. k. imci, pa
na naszego miłościwego, powiat Grodzień-
skiemi oycowskiemi dobroczynnościami re-
ciprocationis, którą aby ichmść panowie po
słowie nasi pańskiey zalecili łasce, ichmścm 
recommendatur. 

Jeżeli mieysca res digna misericordiae 
dopioro niewola w woysku Rosieyskim przez 
zabranie tychże woysk nayiaśnieyszey im-
peratorowey Rosieyskiey w. imci pana Ale-
xandrowicza—stolnika Grodzieńskiego, me-
retur od powiatu naszego, iako zasług zna
cznych w tym powiecie imieniowi osobliw-
szą z wdzięczności compassyą, zaczym com-
mittitur dexteteritati ichmścw panów posłów 
naszych, ażeby o eliberacyą omnino attin-
gere raczyli. Conatus clemencyi łaskawego 
serca pańskiego temuż imci panu stolniko
wi Grodzieńskiemu, nie przepomniawszy zac
nych , rekomendować do bonifikacycy z re
spektu pańskiego ruin w dobrach przez 
woysko Rosieyskie. 

Znaczne in republica merita prawie in 
sago et in toga praktykowane w. ichmść 

I panów Kazimierza Floryana—podkomorzego, 
38 
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Antoniego—podstolego podstarościego sądo
wego z Wahanowa Micutów — urzędników 
p-tu naszego ręinovent intima corda przy-
iaźni naszey widząc nieustanney czasu te
raznieyszego rew7olucyi wszelkich pozycyach 
dóbr ichmścw dezolowanych, co cum gemi-
tu namienić się może, iż per scintillam nie
winności combustae domus, пес locus est ubi 
Troia fuit, o co ad innatam nayiaśnieyszego 
króla imci, pana naszego miłościwego, cle--
mentiam wiele możności ichmść panowie po
słowie supplicare mogą. Tych że w. ichmść 
panów Micutów ab antiquis, tudzież zakonu 
ś. Bazylego w. w Bogu przewielebnych 
ichmść xiezy Bazylianom unitom w Kasnie, 
powiatu naszego Grodzieńskiego sytuowa
ny na górze, gdzie klasztor zabudowany,; 
na co iest prawo dane od imci pana Karola 
Micuty, osobliwo zaś do tego funduszu od 
w. ichmść panów Krzysztofa oyca Kaspra 
syna Micutów — podkomorzych Grodzień
skich, folwark Sterpeyki z wioską Wołyń-
cami, że ргахі legis publica pretenduie cor-
roborationem o inserowanie do konstitucyi, 
tych że ichmść panów posłów militabit apli-
kacya. 

Wiadomych całey oyczyznie naszey za
sług w. imci pana Jakuba Chreptowicza— 
miecznego p-tu Grodzieńskiego, nieustanna 
w przeświętym p-cie naszym panuie insze
go ad recompensam nieznayduię sposobów, 
iak tylko aby ichmść panowie posłowie miey-
sca maiestatowi ikmci wielkie zasługi re
komendowali. 

Particulariter, a zaś przez teraznieysze w 
oyczyznie nieszczęśliwe rewolucye przez 
woyska Rosyiskie przechodzące funditus 
zrabowanych dobr, zwłaszcza na szlaku bę
dących, szkody na kilkadziesiąt tysięcy pan 
у ikmsć łaskawie у nagrodzić, ichmścw pa
nów posłów sua activitate przypomnieć ob
liguiemy. 

Nie tylko od początku szczęśliwego pa
nowania naiaśn. króla imci, pana naszego 
miłościwego, lecz ledwo non a cunabulis 
zaczęte et recte trwaiąc w. ichmść pana— 
Jana Karpia—woyskiego, Kalękiewicza—ko-, 
niuszego, Józefa Wala—chorążyca, urzędni
ków naszych grodzkich maiestatibus usłu
gi, ale też in hoc temporis spatio przecho
dzące woysk Rosyiskich zaiazdne quantita-
tis sine numero poniesione w dobrach rui
ny, tudzież imci pana Jana Franciszka Oli-
zarowicza—nunc regenta grodzkiego p-tu 
Grodzieńskiego,przy kommissarskiey—funk
cyi poniesione straty, łącząc znaczną tegoż 
imci у całego powiatu desolacyą oycowskiey 
nayiaśnieyszego króla imci, pana naszego 
miłościwego, ichmść panowie posłowie nasi 
recommendabunt clemencyi. 

Kiedy nam orthodoxa fides hanc zawsze 
imponit legem, abyśmy honor Boski et ul-
tionem świątnice iego primo przed wszyst-
kiemi circumstancyami ad promovendum u 
siebie sytuowali loco, więc że konwent w. 
o. Franciszkanów Grodzieńskich dość pau-
ca provisus fundatione, a ieszcze nie wy-
explikowano his in tempestatibus nie tyl
ko w rzeczach alimentationi należących, 
ale niemal kościołowi służących apparen-
cyach ponieśli ruinę, aby z oycowskiey, 
ile tego pana, z którego promocyi sonitus 
chwały Bożey łedwo non per omnes terra-
rum partes obiia się, justam odebrał ten 
konwent clemencyi vitaliationem у nagrodę, 
nie tylko z rekomendacyi p-tu naszego, ale 
też ex activite sua, ichmść panowie posło
wie nasi ikmci, naszego miłościwego pana, 
recommendabunt. 

Kommissya seymcm anni 1726 dla zwe
ryfikowania podatków w dobrach libertowa-
nych у czopowego szelążnego naznaczona, 
w p-cie Grodzieńskim expedyowana, ieżeli 
na teraźnieyszym seymie melioracya taryfy 
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nastąpi, aby według lustracyi, w p-cie Gro
dzieńskim naszym stałey, nie byli sumina
mi praeagrawowane wszystkie dobra—pilne
mu staraniu ichmść panów posłów reko-
menduiemy. 

Inpracticatus, bo spontaneus et delibera-
tivus imci pana Jełowickiego w domu swo
im własnym, po zaproszeniu do sąsiedzkiey 
kommitywy, godney pamięci wr. imci pana 
Krzysztofa z Wahanowa Micuty — pisarza 
grodzkiego Horodeńskiego, homicidii per-
patratus actus aby e legibus paternis debi
tam pro labore odebrał mercedem; addent 
ichmść nanowie posłowie swoiey korpora-
cyi y instancyi momentum, tak do i. o. imci 
prymasa, iako też do i. w. imci xiecia nun-
ciusza, by suam spiritualem ichmść x. je-
zowitom Krasnosławskim chcieli imponere 
legem, iakoby daley takie nefanda scelera 
swoią zakonną klawzurą protegere nie chcie
li, ile iuribus perennis iuż dawno convicta, 
tudzież у do maiestatu pańskiego imci su-
plikować będą, aby supra expressos actus 
żadnym reskryptem zasczycać się nie mógł 
y amnestyi dla siebie nie otrzymywał. 

Imci pana Józefa Tymińskiego—skarbni
ka grodzkiego, praktikowane merita, niezli
czone circa bonum publicum pieczolowanie 
cum dispendio znaczney fortuny, anaybar-
dziey у utraty życia w funkcyi poselskiey 
na seym coronationis n. k. i. p. naszego 
miłościwego, teraz nam szczęśliwie panują
cego Augusta trzeciego okazane, de grati-
tudine sukcessorów pozostałych movent in-
stantiam, przeto do maiestatu ikmci insta
bunt ichmść panowie posłowie. 

Jawna stała się strata imść pana Kon
stantego G ierdzieiewskiego—stanowniczego 
w. x. Lit. przez zabranie przeciwnej' par-
tyi ad minimum na tysiąc talarów bitych, 
trzymaiącego się przy dostoieństwie nay
iaśnieyszego króla imci, pana naszego mi

łościwego, aby swoią zupełną mieć mogli 
rekompensę, rekomenduiemy ichmościom pa
nom posłom, im dobre zasługi azardowa-
ne pro fide, lege et rege pańskiey ikmci 
lasce oddać. Co wszystko dexteritati et ac-
tivitati w. ichmościów panów posłów na
szych committendo tę instrukcyą rękoma 
naszemi podpisuiemy. Pisań supra. 
. W tey instrukcyi podpisy ichmścw pa
nów senatorów, urzędników7 i szlachty ta-
kowemi słowy: Samuel Lazowy—kasztelan 

: Mścisławski, derektor seymiku przed sey-
mem następuiącym pacificationis, Kazimierz 
Micuta—podkomorzy powiatu Grodzieńskie
go, Jan Karpoboyski—powiatu Grodzieńskie
go, Antoni Micuta—podstoli у podstarości 
sądowy powiatu Grodzieńskiego, Dobrogost 
Kazimierz Boufał—pisarz grodzki powiatu 
Grodzieńskiego, Józef Wal—chorązyc pow. 
Grodzieńskiego, Jakub Chreptowicz—mie
cznik powiatu Grodzieńskiego, Władysław 
Pławiński s. g. p. p. Stefan Kułak, Mar
cin Antoni Nargilewicz, Antoni Politulski 
—stolnik, Benedykt Tyzenhausz ss., Kazi
mier Smogorzewski, Jan Antoni Małach 
Rusiłowicz r. s. Konstanty Gierdzieiewski 
ś. w. x. Lit., Bogusław Szczesnowicz, Bo
gusław Szczepkowski, Jerzy Małach Rusi-
nowicz, Michał Polubiński, Jan Franciszek 
Olizarowicz—namiestnik у regent grodzki 
p-tu Grodzieńsktego, Stanisław Kotowicz, 
Stefan Eysmont, Marcin J . N . Olizarowicz, 
Władysław Antoni Nowicki, p. s. Paweł 
Pancewicz, Ignacy Wierbicki s. j . Antoni 
Szaniawski, Franciszek Czeszeyko, Jan Mi-
cewicz, Franciszek Horbaczewski, Andrzey 
Czaplicz, Bazyli Kozlowicki, Antoni Kra
śnicki, Tomasz Tomaszewski, Franciszek M. 
Olizarowicz, Antoni Damanowicz, Jakub 
Gliniecki, Józef Białopiotrowicz, Antoni Bie-
likowicz, Wincenty z S. Pietkiewicz s. d. 

I Antoni Siemaszko, Michał Cidzik, Symon 
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Olenski, Stefan Siezieniewski, Teodor Pyr-
ski, Michał Tomaszewski, Alexander Mi-
nuczycz, Jakub Cidzik, Józef Kubiński, 
Jan Cidzik, Marcin Macieiowski, Antoni S. 
Wulmer, Andrzey Maliiewski, Franciszek 

Dacżewski, Kazimierz Jankowski, Stani
sław Cichański, Wawrzyniec Obuchowski, 
Antoni Massalski, C . Z. Kazimierz Siema
szko — komornik powiatu Grodzieńskiego, 
Michał Kamiński, Józef Siruć. 

1736 r. 

И з ъ к н и г и за t ? 3 6 г., л и с т ы 787—788. 

18. Инструкция коммиссарскаго сеймика, данная кошиссараэгъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво-
имъ новоизбраннымъ коммиссарамъ на генераль
ную коммиссію инструкцію слѣдующаго содер-
жанія: 

1) Коммиссары обязываются прежде всего тре
бовать сложенія съ имѣній шляхетскихъ и духов-
ныхъ подымной подати; 

2) для содержанія войска изыскивать средства 
въ имѣніяхъ королевскихъ — староствахъ и дер-
жавахъ; 

3) въ видахъ справедливости не позволять силь-
нымъ владѣльцамъ этихъ пмѣній освобождаться 
отъ уплаты гиберны; 

4) на остатки отъ суммъ на содержаніе пред
назначаемая войска, увеличить содержаніе дру-
гихъ ополченій; 

5) въ случаѣ недостатка этихъ средствъ ком

миссары обязываются изыскать другіе источники, 
но только безъ обремененія имѣній шляхетскихъ; 

6) требовать воспрещенія магнатамъ оказывать 
покровительство торговлѣ вь ущербъ государ-
ственнымъ доходамъ; 

7) въ случаѣ надобности представить повѣту 
вооруженно-пѣшихъ воиновъ коммиссары должны 
принаравливаться въ этомъ къ постановленію всего 
княжества Литовскаго и требовать назначенія на 
нихъ если не Ѵз, то покрайней мѣры Ѵг издер-
держекъ съ пмѣній земскихъ; при этомъ воины 
должны находиться въ распоряженіи повѣта; 

8) объ уменьшены для Городненскаго повѣта 
податей: подымной, чоповаго шатяжнаго, ошибоч
но увеличенныхъ прежними коммиссарами; 

9) стараться всѣми силами о воспрещены жи-
дамъ и татарамъ держать у себя христианскую 
прислугу. 

Roku tysiąc siedmśetnego trzydziestego 
szóstego, miesiąca Oktobra dwudziestego 
szóstego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Grodzień
skim stanąwszy personaliter imć pan Pryż-
mont instrumentalis instrukcyą tę na rzecz 
w niey iako niżey wyrażoną ad acta grodu 
Grodzieńskiego podał de sequenti tenore: 
My senatorowie, dygnitarze, urzędnicy ziem

scy, grodzcy, rycerstwo, szlachta obywatele 
powiatu Grodzieńskiego, tak vigore consty-
tucyi seymu pacificationis w roku terazniey-
szym tysiąc siedmset trzydziestym szóstym 
w Warszawie szczęśliwie doszłego, iako też 
za wydaniem nayiaśnieyszego króla iego 
mości Augusta trzeciego, pana naszego mi
łościwego, szczęśliwie nam panującego, na 
następuiącą generalną kommisyą uniwersa-
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łami, dla obrania e medio nostro powiatu 
naszego na też kommisyą ww. imć panów 
kommisarzów ad solitum nostrum consilio-
rum locum do Grodna na termin tymiż 
ikmości uniwersałami nam assygnowany, to 
iest nadzień dwudziesty trzeci Oktobra ro
lni tysiąc siedmset trzydziestym szóstym zgro
madzeni, chcąc oycowskie iego królewskiey 
mości, pana naszego miłościwego, circa bo-
num- publicum et integritatem praw у swo
bód oyczyzny naszey pieczołowranie, pari po-
winney wdzięczności, relatiare obligatione, 
nec modus nec methodus adinveniri może, 
które ipsi supplebunt superi. My zaś tym 
przynąymniey oycowską ikmości, pana nasze
go miłościwego, łaskę rependemus sposobem, 
że conformes do postanowienia całey rzeczy-
pospolitey у do wydanych ikmości univer-
sałów na wyż wyrażonym terminie у dniu 
consonis votis et affectibus e medio nostri 
obraliśmy, za kommissarzów powiatu naszego 
i. w. imci pana Michała hrabię na Zasła-
wiu, Bychowie, Dombrównie, Sapieżynie, Sa
piehę—starostę Gulbińskiego, i. w. imci pana 
Jakuba Chreptowicza—mecznika p-tu Gro
dzieńskiego, których ichmość panów upra
szamy cum fide, honore et conscientia. 

A naprzód conformuiąc się do wyż wy
rażonych constitucyi płacenia podatku po-
dymnego z dobr ziemskich szlacheckich у 
duchownych per totuin znieść totaliter. 

A że rzeczy-pospolita nasza propter tuitio-
nem praw у wolności swoiey bez w7oyska 
obeyśćsię nie może, przeto płaceniu stipen-
diorum woysku terażnieyszemu w kompucie 
constytucią tysiąc siedmset siedmnastego ro
ku assignowanych znayduiącemu się, z tych 
sposobów intrat, które tak w konstytucyi 
seymu pacificationis w roku teraznieyszym 
tysiąc siedmset trzydziestym szóstym doszłe-
go, iako też w uniwersałach ikmci na te-

raznieysze seymiki tym ichmościów obowią-
zuiąc, aby każde starostwo у dzierżawa у 
wszelkie na tenczas podatków obmyślenie, 
intraty bez żadnych prywat у respektów tak 
też na naymnieyszego przez ichmościów ad 
unum skomputowane były. 

A że znayduią się takowe w dzierżeniu 
potentiorum starostwa, które per favores et 
comparitiones w roku tysiąc siedmset siedm-
nastym znacznie w płaceniu hiberny ode
brali alleviacye, adhibebunt ichmość pano
wie kommissarze nasi curani, aby przynąy
mniey dotąd od słuszney iuxta obloquen-
tiam konstytucyi płacy nie były tymże spo
sobem uwolnione. 

A gdy skombinowana tych wszystkich 
prowentów in unum zniósłszy będzie prze
nosiła quantitatem stipendiorum terażniey
szemu woysku należących, tedy ichmość pa
nowie kommissarze nasi residuitatem tey 
summy na podwyszenie komputu utriusque 
authoramenti, tym sposobem iako у dopiorą 
woysku dochodzi, płacę naznaczyć conabun-
tur. 

Jeżeliby zaś te sposoby przez konstytucyę 
wyż wyrażoną y universaly ikmci wynay-
dzione na zapłatę woysku terażnieyszemu nie 
wystarczały,. tedy ichmość panom kommis-
sarzom naszym daiemy potestatem innych 
wynaj'dzienie sposobów, iakich tylko sine 
notabili onere dobr ziemskich, szlacheckich 
у duchownych, aby były et sine ullo prae-
textu z onych płaceniu podymnego. 

A że zagęściły się wielkie protekcye, które 
magnates kupieckim handlom у towarom 
zwykli dawać, a przeto wielkie skarbowi 
rzeczy-pospolitey dzieie się detrimentum, 
abhinc aby ullo praetextu nie były dawane, 
extendent rigorem na nie ichmość panowie 
kommissarze na przyszłey kommissyi. 

I to też w moc ichmość panom kommis-



- 302 -

sarzom daiemy, iż gdy wszystkim przeświet
nym woiewodztwom у powiatom w. x. Lit., 
zdaiesię promaiori rzeczy-pospolitey naszey 
securitate z woiewodztw у powiatów obmyślić 
żołnierza pieszego powiatowego, w tym ich
mość panowie kommissarze nasi z dyspozy
cyą całego w. x. Lit., regulować się mogą 
hoc praecauto, żeby te postanowienie więk
szego dobram ziemskim ciężaru nie przy
niosło, to iest, żeby ieżeli nie tertia pars, 
to przynaymniey medietas teraznieyszey quan-
titatis podymnego na tegoż żołnierza z dobr 
ziemskich naznaczona była. Który to żoł
nierz do dyspozycyi woiewodztw у powiatów 
należeć ma, у corocznie przed ichmość pa
nami kommissarzami swoiego woiewodztwa 
у powiatu more komputowego żołnierza po-
pisowaćsię powinien. I to też cavetur, aby 
ci żołnierzi oficierów nad sobą szlachtę w 
tym w. x. Lit. dobrze urodzoną mieli. 

A że powiat nasz roku 1717 podczas seymu 
pacificationis przez niedozor imć panów kom-
missarzów na ten czas znacznie iest dyma
mi z czopowym у szelężnym onerowany, 
przez co od wielu lat dobra ichmość panów 
possesorów niemałą ponosili dezolacyą, a do 
tego у przez teraznieyszą nieszczęśliwą re-
wolucyą nieustawnemi poborami 'w Grod
nie у marszami woysk różnych po całym 
powiecie wielkie nayduią się ruiny, a pa
nowie kommissarze nasi activitate sua ощ-
nimo procurabunt na przyszłey kommisyi 
alleviacye dymów у czopowego szelężnego 
powiatu naszemu. 

Dzieie się też wielkie praeiudicium nie 
tylko w powiecie naszym, ale у w całym 
w. x. Lit. Bozkiemu у świeckiemu prawu, 
kiedy mimo tak wiele konstitucyi tatarowie 
у żydzi czeladź chrześcianską do swoich 
konserwuią usług, a że ten abusus po woje
wództwach у powiatach przez bronienie dy

spozycyi grodowrey coercere nie może, ieżeli 
ab hinc ta czeladź chrześcianską utriusque 
sexus u tatarów у żydów znaydowaćsię bę
dzie, aby imć panowie kommissarze nasi 
na przyszłey kommissyi na tatarów у żydów, 
czeladź chrześcianską na usługę swoią cho-
waiących, quantitatem proportionatam, na 
które może suffragari, przy iustych prowen-
tach rzeczy-pospolitey oney, że expresse za 
zgodą wszystkich woiewodztw у powiatów 
imponowali, obliguiemy. 

Caetera iiiratae fidei et dexteritati imć 
panów komrnissarzów committimus. Data 
wr Grodnie ut supra. 

U tego instrumentu takowe podpisy rąk 
ichmość panów de nomine et cognomine 
wyrażone: Jan Karp—woyski у director sey
miku konimissarskiqgo powiatu Grodzień
skiego, Michał Massalski—pisarz w. x. Lit., 
star. Grodzieński; Benedykt Alexandrowicz— 
stolnik y rotm. p-tu Grodzieńskiego, salva per 
omnia auctione skarbu w. x. Lit., podpisuię 
się, Antoni Micuta, p. p. s. p. £.; Jan Mi
chał Stratyński, Dobrogost Kazimierz Bouf-
fał p. g. p. g., Stanisław Kotowicz, Jerzy 
Snarski, Michał Nargielewicz, Krzystof Za-
leski, Michał Czieszeyko, Antoni Bykowski,. 
Władysław Antoni Nowicki p. 1., Heronim 
Bohatyrewicz, Jan Bykowski, Marcin Mar-
gilewicz, Franciszek Siemaszko, Andrzey 
Malewski, Józef Bylewski, Józef Eysmąt, 
Dobrogost Pryżmont, Kazimierz Eysmąt, 
Piotr Leszczyński, Andrzey Obuchowski, 
Kazimierz Jankowski, Jerzy z Branic Bra--
nieki, Tomasz Kodłubay, Teodor Tołocko, 
Dominik Głowaczewski, Benedykt Mickie
wicz, Mikotay Zaniewski, Józef Eysmont, 
Paweł Pancewicz, Stanisław Sadkowski, Tho-
masz Charliński, Maciey Michał Eysmont,. 
Piotr Hliński, Mikołay Tyszyriski, Andrzey 
Turczynowicz, Teodor Tołoczko, Antoni-: 
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Kraśnicki, Józef Siemaszko, Samuel Jelec, 
Antoni Jodkowski, Bazyli Żywult, Maciey 
Eysmont. Takowa instrukcyą alias instru

ment, za podaniem onego przez wyż pisa
nego iegomości, do akt grodzkich Grodzień
skich iest przyięty у wpisany. 

1740 r. 

И з ъ i: ci II n i за 17-ІО г., стр. в4Ѳ—4»9. 

19. Инструкция дворянъ Городненскаго новѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
большой шести-недѣльный сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій дали сво-
имъ посламъ инструкцию слѣдующаго содержания: 

1) по засвидѣтельствованіп королю благодарности 
• за его заботы о благѣрѣчп-посполптой, иослы обя
зываются требовать назначенія опредѣленной оче
реди для сейма въ предѣлахъ в. кн. Литовскаго 
согласно международнымъ трактатамъ п cefmo-
вымъ постановденіямъ относительно этого предмета 
и не приступать къ разсмотрѣніго дальнѣйшихъ 
дѣлъ, если не послѣдуетъ относительно этого 
предмета опредѣленнаго рѣшенія; 

2) относительно переговоровъ съ иностранными 
государствами руководствоваться констптуціями 
1726 и 1736 годовъ; 

3) на увеличеніе войска дать согласіе, но толь
ко съ условіемъ, чтобы содержаніе его произво
дилось на счетъ староствъ и гпбернъ н отнюдь 
не на счетъ пмѣній шляхетскихъ; 

4) ходатайствовать объ изысканіи средствъ къ 
удучшенію благосостоянія торговли н мануфактуръ; 

5) объ открытіи монетнаго двора съ цѣлію урав-
ненія польскихъ монетъ съ чужеземными, объ 
укрѣпленіи крѣпостей и вооруженіи войска; 

6) объ освобожденіи Эльблонгской территоріи 
и возвращении неаполитанскихъ капиталовъ; 

7) о воспрещеніи чужеземцамъ передавать пре
емственно другъ другу офицерскія мѣста въ поль
скихъ войскахъ; 

8) о воспрещеніи чужеземцамъ и диссидентамъ 
аладѣть королевскими имѣніями; 

9) о воспрещеніи тѣмъ же иностранцамъ за-
вѣдывать сборами пошлинъ; ' 

10) о воспрещены- тѣмъ же чужеземцамъ вла-
дѣть земскими имѣніями на правахъ наслѣдства 
съ условіемъ, чтобы имѣнія, владѣемыя ими те
перь, подверглись jure caduco (выморчонному 
праву) и на будущее время не давались; 

11) о восирещеніи гвардіи в. кн. Литовскаго 
составлять вооруженный купы и причинять жи-
телямъ насплія; 

12) о сохранены для пожизненныхъ владѣль-
цевъ и ихъ прямыхъ наслѣдниковъ имѣній, по-
жалованныхъ имъ королями;' 

13) о назначеніп опредѣленнаго курса для мо
неты, понижаемаго продѣлкамп жидовъ; 

14) требовать, чтобы должности въ в. кн. Ли-
товскомъ раздавались мѣстнымъ уроженцамъ; а 
также чтобы Городпенское городничество остава
лось въ распоряженіи повѣта; 

15) просить королевскаго вмѣшательства въ 
разрѣшеніи споровъ, возникпшхъ между Оленд-
скимъ и Незабнтовской; 

16) требовать пересмотра постановленій, отно
сящихся къ Варшавскимъ піарамъ; 

17) требовать возвращенія захваченныхъ земель, 
принадлежащихъ къ фундушу кармелитовъ босыхъ, 
завѣщанному Григоріемъ Котовнчемъ; 

18) требовать исполненія декретовъ въ спорахъ 
Виленской академіи съ Краковской и закрытая Шар-
скихъ школь въ Вильнѣ, Плотной и Гераннахъ; 
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19) ходатайствовать объ утверждевіи фундуша 
ксендзовъ іезуитовъ; 

20) объ утвержденіи такого же фундуша ба-
зиліанъ; 

21) о подтвержденіп привилегій города Город-
на и другихъ правительственннхъ распоряженій; 

22) о разрѣшеніи безпошлнннаго провоза соли 
изъ Гданска въ в. кн. Литовское по р. Бобру; 

23) о возстановленіи и исполненіи Варшавской 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego, mie
siąca Augusta dwudziestego piątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim z Wahanowa Mi
cuta — podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od i. w. imci pa
na Michała Jozefa Massalskiego—woiewody 
Mścisławskiego, Grodzieńskiego, Radoszkow-
skiego, Berznickiego etc. starosty, ustano
wionym, comparendo personaliter coram actis 
imć pan Józef Eysimąt, sąsiad z koligat w. 
imci pana dyrektora seymiku antecommi-
cyalnego instrukcyą na rzecz w niey у tu 
niżey wyrażoną ad acta grodu Grodzieńskiego 
podał, którą za przyięciem wpisuiąc w xięgi 
de verbo ad verbum tak się w sobie ma: 

Inctrukcya, od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa 
szlachty, у obywatelów powiatu Grodzień-' 
skiego w. ichmć pp. Józefowi Walowi—w7oy-
skiemu powiatu Grodzieńskiego у Jozefowi 
Sosnowskiemu — chorążemu Petyhorskiemu 
znaku nayiaśnieyszego króla imci, posłom 
naszym, libero et unanimi voto, neminė con-
tradicente za wydanemi od ikmci, pana na
szego miłościwego, na seymiki antekomicy-
alne uniwersałami e medio nostro obranym, 
w roku teraźnieyszym tysiąc siedmsetnym 
czterdziestym, miesiąca Sierpnia dwudzie
stego wtórego dnia na seym sześe-niedzielny 
ordynaryiny w roku tymże wyż pisanym na-
stępuiący in solito consiłiorum loco w Grod- į 
nie dana. 

конституции 1683 года относительно имѣній ко-
стельныхъ; 

24) о приведеніи въ дѣйствіе конституціи 1678 
года о новой шляхтѣ и воспрещеніи владѣть бо-
лѣе нежели двумя староствами; 

25) ходатайствовать объ утвержденіи консти-
туціи 1662 г. подъ названіемъ: gratitudo bene 
meritorum (вознагражденіе заслуженннмъ). 

Ktoż nieskomponowane et sine nmnero 
tanto sudore cum dispendio własnego zdro
wia nayiaśnieyszego iego królew. mości, pana 
naszego mśc-go, circa bonum tey oyczyzny 
naszey publicum oycowskiey od początków 
szczęśliwego panowania nie ustaiące enarrare 
może pieczołowania? kto strawione insomnes 
około utrzymania całości praw, swobód у 
prerogatyw oneyże noctes wyliczyć może, 
potrafi? kto pro amore paterno filiali wy
starczy reddere. gratitudinem? Nec modus, 
nec media oycowskie starania у trudów 
ikmci, pana naszego miłościwego, wdzię
czności adinveniri protrafią, у żaliż nie iaw-
ne z samych początków otwartego serca 
oycowskiego uznała ta oyczyzna dowody, 
kiedy de ruderibus novam erexit Tro-
iam, z dyfidencyi sąsiedzkich ad pacitissi-
mam у teraz durantem przyprowadziwszy 
ta oyczyzna tranquilitatem, nie ustaiącą 
oycowskiey swoiey miłości gerit curam et 
solicitudinem, tak przy publicznych tey. oy
czyzny obrad,, iako też у przy prywatnych 
swoich negotiach iawny у niepoślednieyszy. 
Y teraz ta rzecz-pospolita nasza od ikmci, 
pana naszego miłościwego, odbiera oycow
skiego pieczołowania dowód, kiedy na zło^ 
żony naśtępuiący seym przy wydanych od 
siebie do woiewodstw у powiatówuniwersałach 
saluberrima ad integritatem у utrzymania 
swobód tey oyczyzny w instrukeyach swoich 
podaie media, które powiat nasz, quodemi-
sissimo z oycowskiego mandatu filiali przy-
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iowszy poplite więcey swoiey synowskiey uka
zać nie może wdzięczności, iako kiedy te 
wszystkie media od ikmci, pana naszego 
miłościwego, podane wielm. ichmć panom 
posłom swoim do instrukcyi inserowawszy 
in fide manutenere zlecił у zaleca. 

A naprzód iako wszystkie królestwa na 
doskonałym swóy fundament zakładaią po
rządku, tak ażeby у wielm. ichmość p. po
słowie nasi, przystępuiąc do początku sey-
mowania, naprzód o alternate kadencyi L i 
tewskiey seymu serio umówiwszy się у pod 
starą laską declarationeni certam przyszłej 
kadencyi odebrawszy у tego punktu etiam 
cum discrimine seymu nie odstępuiąc, iuxta 
obloquentiam tak wielu praw, constitutiae 
annorum tysiąc sześćsetnego dziewiędziesią-
tego dziewiątego, tysiąc • siedmset siedmna-
stego et tysiąc siedmset trzydziestego szó
stego o porządku sejmowania, in seria ob-
servatione mieli obligantur. 

Na reasumpcią konferencji z ministrami, 
prezydentami postronnych monarchii, dla 
skombinowania у poparcia interessów pu
blicznych z różnych okoliczności pochodzą
cych, także de novo emergent.! wynikaiącjrch 
iuxta mentėm constitutionum annorum ty
siąc siedmset dwudziestego szóstego et ty
siąc siedmset trzydziestego szóstego, assen-
su unanimi wszystkich woiewodstw у powia
tów praecedente, pozwolą, 

Aukcyą woyska pro tuitione securitatis in-
ternae et externae oyczyzny, iako iest po
trzebna, tak za zgodą wszystkich woiewodstw 
у powiatów w. ichmć p. posłowie nasi one 
manutenebunt, hoc praecauto, aby ta auk
cyą woyska z sposobów w przeszłej* gene-
ralney konmńssyi podanych, tudzież z so
witych hybern, z starostw у innych dalszych, 
które adinveuiri mogą, sine ulla na dobra 
ziemskie podatków impositione stać się mo
gła, do którey impozycyi aby wielmożni 

ichmć pp. posłowie nasi niė przystępowali 
у na nic nie pozwalali, omnino obligantur. 

Na obmyślenie ustanowienia y ubezpe-
czenia quorumvis commertionum, na znie
sienie niesłusznych kupców, miast i miaste
czek depaktacyi, na opisanie ich bezpieczeń
stwa a violentiis privatorum, na wprowa
dzenie manufactur, consensu całey izby po-
selskiey у wielmożni ichmć pp. posłowie 
nasi zezwolą. 

Otwarcia miennicy cum coaequatione va-
loris monetae z sąsiedzką kurencyą у kom-
missyi do gór Olkuskich, iako te obiedwie 
rzeczy są potrzebne, tudzież reparacji у 
opatrzenia fortec pogranicznych, oraz przy
sposobienie amunicyi woiennych non recu-
sabunt. 

Ehberacyaterritorii Elblągskiego y kley-
notów, ieżeli może mieć sposób, przyścia ad, 
effectum, sine iniuria dobr ziemskich, tudzież 
o rekuperacią sum Neapolitanskieh aby ikmci 
interponi raczył powagą swoią, w. ichnie p. 
posłowie nasi do ikmci, pana naszego mi
łościwego, suplikować będą. 

A że per abusum mimo konstytucyą anni 
tysiąc siedmśetnego siedmnastego у inne 
prawa w niektórych regimentach cudzoziem
skich praeocupavit od naywyzszey do nay-
niszszey szarzy potioritas cudzoziemców у 
ieden drugiemu przedawać zwykli, a szlachta 
benenati et possessionati nigdzie się pomie
ścić nie mogą, przeto w. ichmć panowie po
słowie nasi etiam cum discrimine seymu 
urgebunt, aby te abusus zniesione były у 
wszystkie prawa, osobliwie konstytucyą wyż 
pomieniona in hoc puncto reassummowana 
yapprobowana była у ad executionem przy
wiedziona. 

Ponieważ у to tak contra pacta conventa, 
iako też przeciwko tak wielom prawom у 
konstytucjom dzieie się, że w dobrach i. 
k. mości stołowych ekonomicznych zagęściły 

39 
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się cudzoziemskie et dissidentium in reli-
gione dyspozycje, przez co wielkie ichmość 
p. donataryuszom przez odbieranie niesłuszne 
arbitraria potestate dobr, za przywileiami 
trzymaiących, iako też przez impozycie po
datków у aukcyowanie hybem (iako się spe-
cialiter w tuteyszey Grodzieńskiey przez imci 
pana Szwarca czyniącego się kommissarza 
praktikuią ekonomii) dzieią się krzywdy, w. 
ichmć p. posłowie nasi wszystkie prawa ma-
nutenebunt y konstytucye o tym opisane pa
ri modo, iako у wyższy punkt, у aby te 
wszystkie niesłusznie odebrane dobra pri-
mitivis possessoribus przywrócone były, у 
przywileia dawne aby kassowane nie były. 

Similiter w. ichmć p. posłowie ikmci 
upraszać będą tudzież у od tych, którzy na 
cłach, komorach znayduią się simili modo, 
aby te praeiudicia, contra leges patriae dzie
lące się, ustały, addent solicitudinem, ażeby 
od tąd te wszystkie iuryzdykcye у szarże ofi-
cierskie penes terrigenos zostawały; a to 
ex prima fundamentali ratione, że się to 
przeciwko prawu dzieie; a do tego, że przez 
tychże cudzoziemców skarb ex ditionibus rze
czy-pospolitey wychodzi. , 

Dzieie się у to in praeiudicium iuri pa-
tronatus, że cudzoziemcy dobra ziemskie iu
re haereditario occupant, zaczym które się 
teraz in possessione takowych znayduią dobra, 
ut iuri caduco subiaceant, a daley takowe 
nie działy się praeiudicia, w. ichmć p. po
słowie ctiligentissime curabunt; licencyowaw-
szy się na tak wielkie krzywdy y praeiudi-' 
cia ciż ichmć p. dyspozytorowie ekonomicz
ni, które zwykli ichmć p. donataryuszom 
czynić у czynią, tym barziey ieszcze violando 
prawa pospolite iuż у dobra ziemskie fun-
duszowe wielu ichmć p. obywatelom powiatu 
naszego, tudzież у zakonom, iako speciałi-
ter w Bogu wielebnym ichmć p. Brygitkom 
у Bernadynkom Grodzieńskim, tudzież ichmć | 

p. Szyszkom nie. mało grantu у sianożęci 
violentissime poodbierali; od przewozów na 
Niemnie pod Grodnem et de recenti na 
rzece Kotra, od podwod z legominami do 
klasztoru idących, z wielkim uciemiężeniem 
zapłatę wydzieraią, w czym aby takowe nie-
działy się abusus у ukrzywdzonym aby była 
satysfakcya, w. ichmć p. posłowie nasi do 
ikmci instabunt y o komissią w krzywdzie 
wielebnych ichmć panien Bernardynek ikmci 
upraszać będą. 

Kegiment gwardyi ikmci Litewskiego re-
abcesive, nie pilnuiąc lokacyi swoiey, kon-
stitucyą naznaczoney, na nienależących mies-
cach rozlokowawszy się, na różne komende-
rówki używany bywa, a przez to wielka 
rzeczy-pospolitey a specialiter powiatowi na
szemu dzieie się krzywda, kiedy у zagra
niczny ludzie w granice nasze ludzi nam 
gwałtownie zabieraią у domowe swywolne 
kupy, nie widząc dla siebie poskromienia 
na złeausus odwazaią się, w. ichmć p. po
słowie nasi iniunctionem tego wszystkiego 
regimentowi ikmci procurabunt. 

Dobra iure advitalitio od nayiaśnieyszych 
królów panów naszych za przywileiami, kon-
sensami, od stołu ikmci, pana naszego mi
łościwego, bene meritis de patria civibus 
zdawnych czasów nadane et pactis conven
es nayiaśnieyszego króla imci, pana miło
ściwego, szczęśliwie nam panuiącego, circa 
possessionem approbowane, ażeby circa mu-
nia et privilegia zachowane były; owszem 
kiedy za dawnych królów przez konferowanie 
tych odrobin zastawnym w oyczyznie synom 
żadney stołowi ikmci uyiny nieczyniły, aże
by post decesum teraznieyszych posessorów 
ich sukcessorom lub zasłużonym patriotom' 
konferowane były, instabunt • w. ichmć p. 
posłowie. • 

Opisana konstytucyą tysiąc siedmset siedm-
naetego currentia monety, że przez wymysły 
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et abusus żydowskie nie iest in suo vigore 
z wielką stratą wydaiących monetę, aby taż 
kurencya ninieysza konstitucyą approbowana 
była у ad executionem przywiedziona, w. 
ichmć p. posłowie nasi opponent pełnego 
starania. 

Wielką krzywdę et innatum cordis dob
rem w. imć p. Chreptowicza — miecznego 
powiatu Grodzieńskiego in ratione imć p. 
Karola syna imci w Brandeburskim woysku 
liberę zadaną sobie kapitulacyą applikowa-
nego a post elapsum tempus w teyże ka-
pitulacyi assignatum, teraz w niewoli nie
mal zatrzymanego, w. ichmć p. posłowie 
nasi o dymissią tak u imci pana posła 
Brandeburskiego urgentissime instabunt, ia
ko też u ikmci o instancyą suplikować bę
dą, etiam praemissio materiis status, iako 
in causa honoris stanu szlacheckiego et li-
bertatis. 

Wszystkie ministeria Litewskie, osobliwie 
urzędy, wakanse et oficia aby nie były roz
dawane ichmć pp." koronnym, a koronne 
ichmć pp. Litewskim, tym barziey cudzo
ziemcom et personis exoticis у któreby zaś 
incompetenter znaydowali się bydź dane, 
aby byli odebrane, secundum obloquentiam 
praw dawnych et moderni regnantis pacto-
rum conventorum. Tudzież z konstitucyi 
ieszcze nieoscbłey roku tj'siąc siedmset trzy
dziestego szóstego dzieie się też abusus, że 
horodnictwo zamku Grodzieńskiego, de iure 
należące do horodnictwa powiatowego, avul-
sum i extraneo do dyspozycyi adpraesens 
iest oddane, ażeby vigore praw do tegoż 
horodnictwa powiatowego inkorporowane by
ło, w. ichmć pp. posłowie nasi ikmci upra
szać będą. 

Doniesiona odezwa do powiatu naszego 
w pretensyi ścielącey i. w. ieymć p. Nie-
zabitowskiey — kasztelanowey Nowogródz
kiey у w. imci pana Olendzkiego — mar

szałka p-tu Wołkowyskiego do i. o. x-ny 
ieymć kanclerzyńey w. x. L i t , iako meret 
compassionem, tak bstabunt ichmć pp. po
słowie nasi do ikmci, aby per mterpositio-
nem majestatis mogła być ufacilitowana. 

Ponieważ in volumine sexto legum edy-
cyi ichmć x. Piarów Warszawskich różne 
się znayduią jancita, które per legem pu-
blicam nie są approbowane, więc serio do-
mawiać się będą ichmć pp. posłowie nasi, 
ażeby ta expedycya na seymie następuią-
cym approbowana niė była, lecz dla kor-
rekty ażeby tak ex senatorio iako ex eques-
tri ordine ichmć pp. delegaci destinowani 
byli. 

Chcąc szczupłą fundacyą w. w. o. o. Kar
melitów bosych konwentu Grodzieńskiego, 
fundacyi quondam i. w. bić panaAndrze-
ia Kotowicza—kasztelana Wileńskiego, ze
szły w Bogu wielm. imp. Hrehory Koto
wicz—łowczy w. x. Lit. augere, maiętność 
swoią dziedziczną Kudziałów, Wybranowce 
у Słoyki cum attenentiis, w powiecie Gro
dzieńskim leżących, przyłączył, który addy-
tament funduszu konstitucyą anni tysiąc 
siedmset siedmnastego iest approbowany, a 
teraz per dispositores ekonomii ikmci Gro
dzieńskiey violenter odebrany et b convul-
sionem constitucyi, nescitur ad quam iuris-
dictionem przyłączony, ażeby, b virtute 
wspomnianey konstitucyi, y ten praesenti 
constitutione był approbowany, do fundu
szu powrócone violenter odebrane dobra ex 
zelo pietatis y z obserwacyi praw у konsti
tucyi ichmć pp. posłowie nasi ten proiekt 
do konstitucyi inserować serio curabunt. 

Lubo tak wiele prawami, statutem w. x. 
Lit., konstituciami, a mianowicie constitu
cyą tysiąc siedmset dwudziestego szóstego 
roku exequendorum decretorum są opisane, 
iednak ponieważ niektórzy litigamium po 
trzech dekretach у sprowadzonych ezeku-



cyach in positionein praw, in laesionem au-
isoritatis sądów, dawszy się czwarty raz kon-
demnować, ichmć x. x; Scholarum Piarum 
Vilnensiuni , Błotnenśium, Gieranenšium 
wprawie akademii Wileńskiey per privile-
gia et constitutiones z akademią Krakow
ską primitive quoad alias coetus porównaney; 
-czwartey exekucyi niedopuszczać ważą się; 
zaczym committitur ichmó pp. posłom et 
quam ferventissime insinuatur, ażeby tako
we dekretą ultimae instantiae fortissime 
przez samych i. w. ichmó panów woiewo-
dów у starostów ad executionem captato tem
pore przyprowadzone były; oraz eorundem 
decretoruin vi iurium et privilegiorum szko
ły ichmć x. x. Scholarum Piarum w Wil
nie, w Błotney y Gierannach przeciwko pra
wa otworzone, ażeby ex nunc zamknięte у 
zawarte były. 

Za uniwersalną wszystkich stanów zgodą 
fundacya wr. w. o. o. Jezowitów Nowogródz
kich przez i. w. imć pana Michała Potockiego 
i małżonki onego de domo Duninównę—pod-
stolich w. x. Lit. у innych uczynioną, una 
cum possessione dóbr wszystkich do tego 
kollegium. należących у przez wielebnych 
x-ży nabytych, wespół z fundacya filozofii 
przez imć pana Bakanowskiego z dóbr Os-
trowia uczynioną, ażeby na teraźnieyszym 
następującym seymie authoritate conventu 
approbowane były. 

Za zgodą wszech stanów fundacya w. o. 
Bazylianów Unitów w Kuźnicy, alias Woy-
niowcaeh, na dobrach ziemskich przez uro
dzonych Krzysztofa Kazimierza Floryana— 
podkomorzowych Grodzieńskich у Kazimie
rza Ludwika—starosty Sumiliskiego Micu
tów — z folwarkiem Storpeykami, wioską 
Wołyńcami, także połową wsi Weynowców 
у iuryzdyka ziemską pod Kuźnicą et cum 
omnibus attinentiis, iak teraz maią wtenu-
cie swoiey w. o. Bazylianie Kuznieccy, aże

by praesenti authoritate convėnt'us appróbo^ 
wana była, ichmć pp. posłowie curabunt. 

Miastu Grodnowi tanquam Domicilii con-
siliorum aby przywileie dawne, wszystkie 
dekretą ikmci kommissarskie, które iuż są 
konstituciami anterius approbowane, także 
przywiley nayiaśnieyszego ś. p. króla imci 
Augusta wtórego de data w Grodnie pod
czas seymu walnego roku tysiąc siedmset 
osimnastego dwudziestego szóstego Nowem
bra у dekret kommissyi prowincyalney w. x. 
Lit. sub actu roku tysiąc siedmset trzydzie
stego ósmego dnia czternastego Junii w 
Grodnie ferowany, które ieszcze w konsty-
cyą nie weszły in omnibus clausulis et pa
ragraphia approbowane były. 

A ponieważ wielkie x-stwo Litewskie ma
iąc rzeki Bobry defluctacyą do Gdańska, 
tak iż statki wdół idące у nazad powracać 
mogą, a że z powracania próżnego patiun-
tur injuriam, ażeby do brania z tamtąd soli 
у prowadzenia oney tu do Litwy licencio-
wane były, hoc praecauto, aby żaden pro
wadzący przedawać nie ważył się sub con-
fiscatione teyże soli, w. ichmć pp. posłowie 
nasi starać się będą. 

A że konstitucyą Warszawska anni ty
siąc sześćset osimdzicsiąt trzeciego, respek
tem lustracyi dóbr kościelnych w staro
stwach x-stwa Inflanskiego sytuowanych, 
suum nie wzięła effectum у ad executionem 
do tych czas nie przyszła, przez co litigia 
prawne inter possessores urosły, exinde ich
mość pp. posłowie domówią się, aby pomie
nionemu approbowawszy konstitucyą rzecz
pospolita komissarzów in liac materia na
znaczyła, którzyby fundationem bonorum 
et ecclesiasticorum zweryfikowali, discerno-
wali et definitive postanowili. 

Konstitucyą roku tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt ósmego titulo o!nowey szlachcie aby 
in toto reassumowana była, tudzież aby ikmć 
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pan nasz miłościwy nikomu więcey nad dwa 
starostwa nie konferował przeciwko prawom 
у konstitutiom, — ichmć pp. posłowie nasi 
omnem manu tenebunt. 

Konstitucya anni tysiąc sześćsetdziesiąt 
wtórego titulo gratitudo benemeritorum ażeby 
in suo rigore konserwana była у tak in ef-
fectu assygnowanych mieysc, iakoteż roz
dawanych wakansów in executione zostawa
ła, ciż w. chmć pp. posłowie nasi serio do
mówią się et quam strictissime mann te
nebunt, instando do ikmci, pana naszego 
miłego. 

Cetera fidei, activitati et dexteritati w. 
ichmć pp. posłów* committendo, tę instruk
cyą rękoma naszemi podpisuiemy. Pisań 
ut supra. 

'W tey instrukcyi podpis y i. w. w. ichmć. 
panów senatorów, dygnitarzów, urzędników 
ziemskich, grodzkich, rycerstwa, szlachty у 
obywatelów powiatu Grodzieńskiego temi 
wyrażone słowy: Stanisław Kotowicz — dy
rektor seymiku poselskiego mp., Michał Mas
salski—w*oiewoda Mścisławski, starosta Gro
dzieński, Eustachi Michał Benedykt Ale-
xandrowicz — stolnik p-tu Grodzieńskiego, 
Jakub Chreptowicz—mieczny p-tu Grodzień
skiego, Alexander Sopoćko—skarbnik p-tu 
Grodzieńskiego, Dominik, Kazimierz Sopoć
ko — czesnik p-tu Grodzieńskiego, Marek 
Franciszek Grobicki—strażnik p-tu Gro
dzieńskiego , Michał Eysymąt — rotmistrz 
p-tu Grodzieńskiego, Ludwik Daszkiewicz, 
Józef Kalenkiewicz, Antoni Sopoćko—łow

czy p-tu Wołkowyskiego, Wawrzyniec Onu
fry Chlewiński—podstoli Witebski, Bazyli 
Kozłowski—mostowniczy p-tu Grodzieńskie
go, Adam Synion Gorzkowski, Stanisław 
Larp, Franciszek Horbaczewski, Michał An
toni Nargilewicz, Antoni Kazimierz Kraś
nicki , Piotr Kraśnicki, Adam Korczak, 
Jakub Ludwik Huszcza, Wawrzyniec Obu-
chowski, Józef Czeczot, Benedykt Toma
szewski, Paweł Branicki, Mikołay Oleński, 
Jan Zapolski, Fabian Kondracki — skarb
nik Orszański, Jakub Chreptowicz, Adam 
Wiszniewski, Ignacy Branicki, Jan Horba
czewski, Jan Franciszek Olizarowicz — na
miestnik у regent p-tu Grodzieńskiego, Sta
nisław Wisłouch — stolnik Derpski, Theo
dor Horczak, Stanisław Daszkiewicz, Jan 
Pyrski, Dominik Bouffal—podstolicz Derpr 
ski, ikmci porucznik, Symon Oleński, Ale
xander Władysław z Milkonta Narwysz, 
Maciey Usowicz, Józef Antoni Kamieński, 
Jan Obuchowski, Alexander Jodkowski, 
Adam Dawidowicz, Franciszek Czeszeyko— 
koniuszycz p-tu Grodzieńskiego, Jan Ey
symąt, Michał Obuchowski, Jakub Eysy
mąt, Józef Olenski, Mikołay Obuchowicz, 
Paweł Kramkowski, Theodor Huszcza, Mi
kołay Trzeciak, Józef Siemaszko, Franci
szek Kraśnicki, Kazimierz] Horbaczewski, 
Michał Strupiński, Józef Antoni Kolankow-
ski, Alexander Józef Zawrotyński. Która 
to instrukcyą za podaniem oney przez wyż 
pisanego imci do akt iest do xiąg urzędo
wych przyięta у wspisana. 
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1744 г. 

И з ъ к н и г и з а 4744 г., д и е т ы 777—78Ł 

20. Инетрукція дворянъ Городненскаго повѣта депутатами отправляемымъ на орди
нарный шести-недѣльнмй сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенноыъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво
и м посламъ инструкцию слѣдующаго содержанія' 

1) по засввдѣтельствованіи королю о вѣрно-
лодданническнхъ чувствахъ дворянства и благо* 
дарности за его попеченія о сохраненіи внѣшняго 
и внутренняго мира, послы обязываются защи
щать право „liberum veto" даже до сорванія сейма; 

2) согласиться на увеличеніе войска, но только 
съ условіемъ, чтобы содержаніе его производилось 
изъ увеличенныхъ гибернъ и третьей части ста-
ростинекихъ доходовъ, поголовной жидовской по
дати, монополій монетнаго двора, изъ скарба в. 
кн. Литовскаго и другпхъ источниковъ, какіе 
откроетъ рѣчь-посполитая, но отнюдь не на счетъ 
имѣній земскихъ (шляхетскихъ); 

3) желать установления купечествъ и торговли 
и безопасности для нихъ, защиты городовъ и мѣ-
стечекъ и введенія мануфактуръ; 

4) совмѣстно со всѣми воеводствами и повѣ-
тамп домогаться открыты монетнаго двора; 

5) въ сношеніяхъ съ иностранными дворами 
руководствоваться конституціями 1726 и 1736го-
довъ, въ назначеніи посольствъ руководствоваться 
древнѣйшими констптуціямн; 

6) требовать установленія курса для червоныхъ 
золѳтыхъ одинаковаго съ иностранными государ
ствами; 

7) 8) 9) 10) 11) и 12) пункты заключаютъ въ 
себѣ ходатайства о вознаграждении разныхъ за-
служенныхъ правительственныхъ лицъ; 

13) объ удалеиін чужеземцевъ отъ службы и 
пазначеніи на ихъ мѣста ватріотовъ, а также объ 
установлении правидъ для получеш'я содержанія 
чужеземнымъ войскамъ; 

14) о принятіи мѣръ къ воспрещенію чужезем
цамъ заниматься вербовкой въ предѣлахъ рѣчи-
восполитой и захватывать насильно людей; 

15) для безопасности судовъ земскихъ и грод-
скихъ, терпящихъ насилія, ходатайствовать о на
значены покрайней мѣрѣ 20 жолнеровъ; 

16) министерскія мѣста и староства раздавать 
заслуженнымъ патріотамъ и отнюдь не чужезем
цамъ; 

17) также точно ходатайствовать предъ коро-
лемъ о возобновлены древнѣйгаихъ конституций 
относительно жолнерскаго мѣсячнаго; 

18) ходатайствовать о подтверждены древннхъ 
конституцій относительно освобожденія отъ по
винностей разныхъ плацовъ въ городѣ Городнѣ; 

19) объ утверждены фундуша Мицуты, завѣ-
щаннаго Супрасльскимъ базиліанамъ; 

20) объ утверждены такого же фундуша босыхъ 
кармелптовъ Виленскихъ; 

21) объ утверждены конституціей деревни Ш о -
стаково, завѣщанной прежнимъ королемъ Раду-

! товскому; 
22) объ утверждении всѣхъ фундушей базиліа-

намъ всего в. кп. Литовскаго, на которые пзъяв-
ляютъ претензіи дизуниты; 

23) о сохраненіи почтъ и почтовыхъ сборовъ 
по конституціи 1673 года; 

24) объ удовлетворены заслугъ и затрата Боу-
фала; 

25) о взысканіи съ наслѣдниковъ Александровича 
суммы въ 120,000 злотыхъ, собранной съ повѣта 
на постройку моста на Нѣманѣ въ Городнѣ и 
похищенныхъ вншепомянутымъ маршалкомъ Але-
ксандровичемъ; 

26) о возобновленіи въ Городнѣ ратуши подъ 
страхомъ лишенія фольварковъ; 

27) о назначеніи въ городѣ Городнѣ безопас-
паго мѣста для храненія актовыхъ кяигъ; 

28) все прочее поручается благоусмотрѣнію 
пословъ. 
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Roku tysiąc siedmset czerdziestego czwar
tego,' miesiąca Augusta dwudziestego ós
mego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przedemną Antonim z Wahanowa Mi
cuta — podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od i. w. imci pa
na Michała Józefa Massalskiego, kasztelana 
Trockiego, Grodzieńskiego sądowego, Ra-
doszkowskiego, Berznickiego etc. starosty 
ustanowionym, stanowszy personaliter w, 
imć pan Karol Chreptowicz—direktor sey
miku antekomicialnego tę instrukcyą ad ac
ta podał, którą de verbo ad verbum wpi-
śuiąc w xięgi tenor sequitur talis. 

Instrukcyą od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty у obywatelów7 powiatu Grodzień
skiego na seymik przedseymowy dla obra
nia imci pp. posłów na seym ordynaryiny 
szescio-'niedzielny przez uniwersały ikmci 
p. n. m. w roku teraźnieyszym tysiąc siedm
set czerdziestym czwartym w Grodnie de
terminowany, adsolitum consiliorum locum 
do Grodna zgromadzonych w. ichmć pp. 
Józefowi Massalskiemu—staroście Grodzień
skiemu у Kazimierzowi Baranowiczowi — 
strażnikowi polnemu w. x. Lit., posłom 
przez nas zgodnie, -neminė reclamante et 
contradicente, iako też у do ikmci p. n. 
in., obranym w roku tymże tysiąc siedmset 
czterdziestym czwartym, miesiąca Augusta 
dwudziestego czwrartego dnia dana. 

Uszczęśliwioną rzecz-pospolita wiary świę
tey fundamentem, praw chrześciańskich wa
runkiem, złótey wolności zaszczytem, nie
śmiertelnemu Panu у Bogu naszemu, quo 
in instanti czynić dzięki powinna, że ią 
w tym mieć chciała у chce dotąd konser
wować chciała stanie, wiekopomnie zaś ad 
consumationem mundi quod momenta, tot 
monumentą słodkiey wysławiać obowiązana 

pamięci, z iak naygłębszą wdzięczności re-
kognicią у wysławieniem pro profusis be-
neficiis naiaśnieyszym królom, p. n. m., wia
ry świętey promotorom, praw у wolności 
instytutorom, ich następcom у zastępcom, 
quos zelus, quos pietas, quos robur in аг-
mis, quos magni custos dementia throni 
ducebat, których regiae virtutes od innych 
postronnych narodów, monarchów heroicz-
nem znacnie dystyngwowały decus et glo
ria, dzieły hoc interest inter bonos prin-
cipes et improbos, quod boni libertatem. 
amant, servitutem improbi namiestniczą 
właśnie w tym exercendo naywyższego pa
na Władzę nad powierzonemi sobie od nie
go państwy, głoszą ich napełnione elogii 
voluminum tomy, magnifikuie oyczyzna pe-
rerinatura (civium memoria, caedit ta wszy
stka gloria regnanti iknić p. n. m., naiaś-
nieyszych antecessorów iego, który par om
nibus aequo inforti genitore minor inqui-
linarum od Ottona trzeciego gestans, de domo 
coronam vere vicariam na sobie reprezen-
tuie Dei potestatem, quia vult libertate 
caeli cunctis cum omnibus omnia tribuens, 
widzi świat у adoruie dzielność, wspania
łość animuszu y' oycowskiego serca ikme 
p. n. m. staie powiat nasz demisso popłite 
in adoream maiestatis ikmć p. n. m. у ie
go oycowskie circa bonum publicum obser-
vando et acceptando pieczołowanie ichmć 
pp. posłom zaleca у obowiązuię, aby na
przód porządek seymowania tak wielu pra
wami y konstytucyami obwarowany omni-
modo zachowali у naypierwiey od obrania 
imć pana marszałka izby poselskiey w cza
sie prawem opisanym zaczynali. 

Praerogatywy liberę vetandi vocis etiam 
cum discrimine seymu manutenere ichmu 
pp. posłowie nasi obligantur. 

Aukcya woyska że dla ubezpeczenia tak 
wewnętrznego iako у zewnętrznego ieatpo-
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fcczebna, na te ichmć pp. posłowie nasi si-
multanee wszystkich prześwietnych woie-
wodztw, ziem у powiatów tak koronnych, 
iako у w. x. Lit. assensu pozwolą, dawszy 
media na zapłatę temuż aukcyonowanemu 
woysku, naprzód z aukcyi hyberny y z trze
ciey części intrat starostw hybernowych, 
praevio juramentu samych ichmć pp. sta
rostów lub ich subalternów, supra veram 
quantitatem tak intrat wynoszących, iako 
też możności płacenia hyberny, pogłównego 
żydowskiego sowitego, z monopolium z men
nicy, na którey otwarcie pozwolą, z skarbu 
w. x. Lit. Ex ultimo consumenti y z dal
szych, iakie rzecz-pospolita unanimi assen
su wynaleźć będzie mogła, non auctionando 
nec imponendo żadnych nowych na dobra 
ziemskie podatków, które woyska tak no
wo auctionowane, iako у dawneysze ażeby 
nie tylko ludźmi, ale у wszelką bronią у 
amunicyami opatrzone były, też media wy
żey podane у dalsze wszelkie iusta propor-
tione aby były dystrybuowane, staranie do
łożą. 

Do należytego domeny ekonomii rospo-
rządzenia, kupiectw wszelkich у handlów 
ustanowienia y ubespieczenia od niesłusz
nych kupcuiących depactacyi, obwarowa
nia miast, у miasteczek, manufactur do kra-
iu wprowadzenia żądać się będą ichmć pp. 
posłowie nasi. 

Od wszystkich prześwietnych woiewodztw, 
ziem у powiatów, na otwarcie mennicy, ia
ko ad usum rzeczy-pospolitey, iako się wy
żey namieniło potrzebney, ichmć pp. po
słowie nasi pozwolą. 

Na konferencye z postronnemi ministra
mi lub rezydentami circa praescriptum con
stitutionem annorum tysiąc siedmset dwu
dziestego szóstego у tysiąc siedmset trzy
dziestego szóstego, tudzież na legaeye do 
postronnych potencyi, które będą potrzeb- | 

ne pro; bono respubbco, insimul et se-
mel wszystkiemi prześwietnemi woiewodz-
twy, ziemiami у powiatami ichmć pp. po
słowie nasi pozwolą у powagą у rygor 
prześwietnych trzybunałów, w iakim punk
cie krzywdę maiący vestabiliabunt, dawney
sze konstitucye reassummować y coby de 
novo potrzebnego było, pro administranda 
justitia przydadzą. 

Kurrencya czerwonych złotych, że tak 
stypendyi militaribus, iako też handluiącym, 
juxta obloquentiam quantitatis w konstitu
cyi tysiąc siedmset siedmnastego roku ex-
pressa, wielką przynosi krzywdę, aby taż 
kurencya z postronnemi pogranicznymi na
cjami porównana była—ichmć pp. posłowie 
nasi instabunt. 

Jasne у dowodne merita maiestatowi ikmć 
pana n. m. iak у rzeczy-pospolitey i. i. 
o. o. xiążęta ichmć hetmana wielkiego у 
polnego w. x. Lit. instabunt respektowi 
ikmć ichmć pp. posłowie nasi. 

Znaczne et tot documentis okazane tak 
circa tuitionem maiestatis, iako też około 
utrzymania integritatis praw y swrobod oy
czystych, nie tylko w teraznieyszym wieku 
osoby i. w. imć pana Michała Massalskie
go—kasztelana Trockiego, ale też ex an-
tecessoribus iego oyczyznie merita, iako w 
niepomnianych per alvum apud concives 
powinno haerere pamięci, tak у do tey po
ciągają wdzięczności, aby osobliwszeinu i. k. 
mości, р. п. т . . respektowi rekomendowane 
były, które acz mogą być w osobliwszey 
ikmci p. n. m., pamięci, iednak у ichmć 
pp. posłowie nasi temuż pańskiemu insi-
nuabunt respektowi. 

Wiadome nie tylko kraiowi naszemu, ale 
prawie całemu polskiemu światu poniesio
ne przez conflagrate w. imć pana strażni
ka polnego w. Ł Lit., szkody у pełnione 
usługi; distributivae et patemae ikmci, p. 
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о. т . , powiat nasz przez ichmć pp. postów 
oddaie clementiae. 

Niemałe takoż w. imć p. marszałek Bene
dykta Alexandrowicza—stolnika Grodzień
skiego dobr ruiny in sinum respektu ikmci, 
р. п. т . , ichmć pp. posłowie nasi złożą. 

Zaczęte niemal a teneritudine aetatis cum 
perseverantia у dotąd tam in toga, quam 
in sago wierno imć pana Karola Chrebto-
wicza—chorążego gwardii ikmci lit. dyrek
tora seymiku naszego pro rege, lege et 
patriae usługi nie tylko pańskiemu ikmci 
respektowi ichmć pp. posłowie nasi reko
mendować będą, ale też gdy cała rzecz
pospolita aukcyą postanowi woyska, ażeby 
iako bene meritis tak ex antenatis, iako у 
z siebie et gnarus belli miles niepośled-
nieyszą mógł bydź ex distributiva ikmć de
mentia regalizowany szarżą instabunt. 

Wiadomo takoż całemu powiatowi nasze
mu tak antecessorów, iako у samego imć 
pana Benedykta Sadluckiego—-starosty Kry-
kszanskiego w oyczyznie zasługi у znaczne 
straty, przez służbę woienną poniesione, iu-
stam requirunt mercedem, którey ichmć pa
nowie posłowie nasi tak clemencyi ikmci, p. 
п. т . , iako y rekognicyi całey rzeczy-po
spolitey rekomendować będą. 

Abusum konstitucyi tysiąc siedmset siedm-
naśtego roku w opisaniu у postanowieniu 
służby cudzoziemskie)7 autoramentu dzielą
cy się ad 'bonum ordinem podług teyże 
konstytucyi ichmć pp. posłowie nasi przy
prowadzać oraz procedencyą et praeferribi-
litatem nacyonalnych patriotów manutenere 
obligantur. A że tenże autorament cudzo
ziemski, nie pilniuiąc naznaczonych sobie 
wyż wspomnianą 'konstitucyę łokaeyi nanie-
należących miejscach poczynił, subsysten-
cye y niechcąc satislacere dyspozycji pra
wa 'W фгоямйоѵюши щ oororanym iprzed 

ichmć pp. kommissarzami z woiewodztw у 
powiatów, na trybunał skarbowy obrane-̂  
mi, czyni renitencyą, ażeby odtąd koniecz
nie tenże autorament cudzoziemski y na 
własnych, nie tylko przed ichmć pp. kom
missarzami, ale у przed całym woiewodz-
twem lub powiatem, w którym swoią ma 
subsystencią, za wydanemi sobie od tegoż 
woiewodztwa czy powiatu una z ichmośćmi 
pany kommissarzami innotescencyami, pre
zentował się coroczne et circa earn praesen-
tationem ażeby każdy imci pan kapitan su
pra verum continuum completum pod swo
ią chorągwią żołnierzy numerum iurament 
przed tym woiewodztwem lub powiatem wy
konał; proiekt ten za doszłym szczęśliwie 
seymem ichmć pp. posłowie nasi do kon-
stytucyi inserow7ać curabunt. 

A że zagęściły się różne zagraniczne 
werbunki cum praeiuditio rzeczy-pospolitey 
y z wielką krzywdą w zabieraniu gwałtow
nym ludzi, co też werbunki tam intra, quam 
extra limites regni do zabieżenia takowym 
inkonwencyom ichmć pp. posłowie nasi sa-
luberrima procurabunt media. 

A ponieważ podczas expeduiacych są są
dów często dzieią się swawole у exorbitan-
cye, a to Ob inermitatem powiatu, dla po
skromienia у zabieżenia 'którym tymże są
dom ziemskim у grodzkim assystencyą ad 
minimum dwudziestu żołnierzy z underof-
ficerami od tego regimentu, który ma w 
powiecie subsystencyą, cum omnimoda tych
że żołnierzówsecuritate, ichmć pp. posłowie 
nasi per constitutionem obmyślą. 

Ministeria pacis et belli, także starostwa 
hybernowe ażeby benemeritis patriotis «fc 
non extraneis oddawane były, iehmć pano
wie posłowie 'nasi у dawniejszo io ' tym pra
wa reassiimować cnrabmrt i do ikmci, p. 
п. *т., instabunt 

40 
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Takoż miesiące żołnierskie reassumendo 
konstytucye dawnieysze respektowi у pamię
ci ikmci, p. n. m., revocabunt. 

Bezpieczeństwo placów ziemskich liberto-
wanych w mieście ikmci Grodnie, confor-
muiąc się do dawnieyszey konstytucyi, aby 
y teraznieyszą przyszłą konstytucyą obwaro
wali ichmć pp. posłowie obligantur. 

Fundusz w w. ichmć pp. Micutów do 
cerkwi Kuznickiey ichmć xx. Bazylianów 
unitów konwentu Supraslskiego z nadaniem 
dwuch wiosek, iedney Woynowców pod Kuź
nicą, drugiey Wołynców z folwarkiem Ster-
peykami, w powiecie Grodzieńskim sytuo
wanych, prawu ziemskiemu podległych, za 
zgodą wszech stanów aby był approbowany, 
ichmć pp. posłowie nasi instabunt. 

Fundacya ww. ichmć xięży Karmelitów 
bosych w Wilnie, przy Ostrey-Bramie miesz-
kaiących, kościoła у klasztoru przez i. w. 
ichmć pp. Paców — podkanclerzych litew
skich, у szlachetnego p. Ignacego Dubowi-
cza — burmistrza Wileńskiego, cum iure 
onych że do tąd nie iest approbowane, ww. 
ichmć pp. posłowie na przyszłym seymie o 
takową instabunt approbate. • 

Wieś Szostaki, w powiecie Orszańskim, w 
woiewodztwie Czemanadowskim (?) leżąca, 
od antecessorów nayiaśnieyszego antecessora 
króla imości imieniowi Kadułowskiemu na
dana,, iako sonat w przywileiach, aby przez 
konstytucyą novellae legis approbowana była. 
• Dawne fundusze y legaeye od nayiaśniey
szych monarchów, takoż i. o. i. w. ichmć 
pp. fundatorów у kollatorów nadane, hucus-
que w nienaruszoney possessyi w. w. ichmć 
xx. Bazylianów prowincyi litewskiey zosta
wały , ad praesens disuniti odięciem od
grażała, instabunt ikmci ichmć pp. posło
wie do nayiaśnieyszego króla, p. n. m., aże-

I by regia authorite sua obmyślić raczył, dla 
utrzymania wiary świętey katolickięy me
dium, przy danych posessyach zachowania 
у teraznieyszą konstytucyą konfirmowania. 

Poczta xiezstwa Lit., aby antiqua praxi 
podług praw dawnieyszych ordynaryiny kurs 
у płacenie niezawodne, vigore konstytucyi 
tysiąc sześćset siedmdziesiąt trzeciego roku, 
dla siebie miała, ichmć pp. posłowie nasi 
instabunt. 

Pracowite zasługi w. imci pana Wilhel
ma Rafała Bucholca—starosty Lucińskiego, 
podkomorzego ikmci у experta errogowano 
przez obligacyą pomienionego imci do dwo
ru ikmci od i. o. niegdy xiecia imci Kur-
landskiego Ferdynanda z niemałą ruiną wła-
sney fortuny, respektowi у pamięci ikmci 
ichmć pp. posłowie rekomendować będą. 
Takoż dezyderia w. imci p. Antoniego z 
Kocielska Puzyny — starosty Upitskiego 
ichmć pp. posłowie' promotione sua do ikmci 
instabunt. 

. Jak wielka szkoda у krzywda powiatu 
naszego przez zatrzymanie summy sta dwu
dziestu tysięcy na erekcyą mostu na rzece 
Niemnie w Grodnie, ad manus zeszłego w 
Bogu i. w. imci Alexandrowicza, natenczas 
marszałka powiatu naszego, a potem kasz
telana Nowogrodzkiego oddana у dotąd ste-
rilescit w tymże domu у imieniu, ex ratio
ne, że tenże zeszły i. w. imci pan kaszte
lan Nowogrodzki ex condictamine przez zer 
szłego i. w. imci p. Benedykta Sapiehi---
podskarbskiego w. x. Lit., od rzeczy-pospo
litey per constitutionem subreptive otrzymał 
kwit, przeto aby takowy kwit był per con
stitutionem , skasowany, a libera pomienio-
ney summy na dobrach sukcessorów i. w. 
imci pana Rukiewicza, instygatora w. x. 
L i i , ad satisfactionem errogowanych, еж-
pens przez zapozwanie o pomienioną summę 
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cum consensu powiatu pozwolona była, ichmć 
pp. panowie instabunt et procurabimt. 

Miasto Grodno tak znaczne maiące fol
warki, a że porządnego nie maią ratusza, 
aby ony iak nayprędzey pod utratą folwar
ków reparowali, ten proiekt ichmć pp. po
słowie do konstytucyi podadzą. 

Akta grodzkie Grodzieńskie y mieysce 
na kancellarią konstytucyą roku tysiąc sześć
set iedynastego było naznaczone w starym 
zamku Grodzieńskim z sklepem murowa

nym na konserwacyą actorum, która rezy-
dencya zaprzeszłeyrewolucyiSzwedzkiey zo
stała zdezolowana, a per consequens te 
mieysce pałacem ikmci iest zaięte, insta
bunt imci pp. postowie nasi do ikmci, aże
by per communicationem dla konserwacyi 
fortun szlacheckich securum raczył desi-
gnare locum. 

Nakoniec wszystkie boni publici negotia 
activitati et dexteritati et probatae fidei im
ci pp. posłów committimus. 

1745 r. 

И з ъ книги за 4946 г., л и с т ы f 4d—150. 

21. Пункты для исправленія правнлъ таможенной ииструкціи, поданные Андреемъ 
Декизипкомъ, пнсаремъ Городпенской коморы. 

Бъ этомъ документѣ излагается новая редакція 
нѣкоторыхъ пунктовъ инструкціи для дѣятельно-
сти таможенъ: о взиманіп пошлинъ, объ охране-

• Roku tysiąc siedmset czterdziestego pią
tego, miesiąca Februarii dwódziestego wtó
rego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Antonim z 
Wahanowa Micutą — podstolim у podstaro
ścim sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
iasnie wielmożnego imci pana Michała J ó 
zefa kniazia Massalskiego—kasztelana Wi
leńskiego, hetmana polnego w. x. Lit., Gro
dzieńskiego sądowego, Radoszkowskiego, 
Berzniekiego etc. starosty, ustanowionym, 
stanowszy personaliter imć pan Andrzey 
Dekizink—pisarz komory Grodzieńskie? cel 
iego królewskiey mości у rzeczy - pospolitey 

ніи таможенъ, о назначены опредѣленнаго курса 
для монетъ и другіе. 

punktą sub titulo: „desideria iustissima" 
ad akta podał, potrzebuiąc, aby do xiag 
urzędowych były przyięte у wpisane, których 
za przyięciem de verbo ad verbum wpisu-
iąc w xięgi tenor sequitur talis: 

Desideria iustissima, bo na fundamencie 
kontraktów dawnych oraz zwyczaiów y na 
deklaracyi oraz w nowo pokładane у ufun
dowane: 

Primo: vigore wyrazney w kontraktach 
moich sonancyi lubo by należało, ażeby 
czerwony złoty był po złotych ośnmaście 
akceptowany, iednak że upraszam, ażeby 
semel pro semper po talerów bitych dwa 
У tynfowi. bez dyskwizycyi był do skarbu 
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akceptowany. Ad jorimum, podług expres-
syi umowy у postanowienia w kontrakcie 
takowey kurencyi czerwonego złotego po dwa 
talary bite y po tynfowi zupełnie ma być 
zachowane. 

Secundo: deklarowanych dziesięć żołnierzy 
na przykomorki Żmuydzkie pilno upraszam; 
ad secundum, aby zadość się stało w ordy
nowaniu dziesięciu żołnierzy na przykomorki 
Żmuydzkie. Zaraz wydaie się dyspozycyą 
do wielmożnego imci pana pułkownika pa
trona. 

Tertio: wielmożny imć pan de-Szwarcen-
teld chce, żeby płacili za numery po tyn
fowi wcale nieszłusznie wymaga, czemu do 
tych czas kiedy żydzi lat kilka sądowe ko
mory iego królewskiey mości nigdy tego 
nie płacili od numerów. Ad terium. Lubo 
przez wszystkie lata potaiemnym sposobem 
panowie pisarze y substituci od numerów 
cła starego brali po tynfowi, iako tabel z 
samych wyznania y handluiących, iednak 
aby ten zwyczay dopiero był wyprowadzony, 
serio ichmościom panom pisarzom у sub
stytutom zakazuie się, w czym osobliwa dla 
handluiących nastąpi wkrótce informacya 
у co wzięli dotąd ad calculum reservatur, 
in posterum zaś ieżeliby mieli ważyć się brać 
cum duplici refusione oddać tenebuntur. 

Quarto. Do Wierzbołowa, aby chciał na
pisać de-Szwarcenfeld, aby tameczny pisarz 
na cłach rzeczy-pospolitey, nie wtrącał się 
do rozprawy kupców Moskiewskich, у tak 
roczne pieniądze, co wzioł imć pan pisarz 
w Wierzbołowie, aby chciał co rocznie, tak 
rok od kupca Moskala imć pan Wiszniewski 
żeby wrócił. Ad quartum. Wzięte od Mo
skałów kupców pieniądze, aby podług kon
traktu były wrócone od ichmościów panów 
pisarzów bez omieszkania; staranie będzie 
y investygacyą wiele wzięto. Inposterum 
zaś aby imć pan pisarz nowych ceł doexpe-

dyowania nie interessował się adiungitur 
dyspozycyą. 

Quinto. Dla odprawy kupców lądowych 
żeby iaśnie wielmożny imć pan ienerał ar
tylleryi woysk w.x. Lit. raczył wydać uni
wersał swóy, żeby na każdey komorze była 
rewizya, co za towar maią kupcy w wozach 
swoich, a po rewizyi trzecia część lub po
łowę według instruktarza płacili, a nie oślep 
nie wiedząc, co iest wwozach odprawować. 
Ad quintum. Ponieważ rewizya iest potrzeb
na tak dla informacji skarbowey, iako też 
dla kupców defraudacji skarbowi czynią
cych ieszcze niby pro gravamine obyskuią-
cych y uskarzaiącj7ch, więc po rewizyi w 
expediowaniu wszelka dyskrecya aby była 
z ukontentowaniem handluiących, zalecić 
ichmościom panom pisarzom у substytutom 
w prędce nie omieszkano będzie. 

Sexto. Ponieważ kupcy, co przed tym 
lądem chodzili, teraz wodą póki swroie spła-
waią, więc trzeba listu, imci pana ienerała 
do imci pana Umiastowskiego, ażeby у za 
lądowe brał razem; a tak by kupcy widząc 
na wodzie że droźey przychodzi, musieli się 
wrócić do lądu, ne confundant iurisdictio-
nes. Ponieważ y ia na lądowe iego królew
skie mości, iako też у imć pan ienerał na 
lądowe rzeczy-pospolitey szkoduiemy przeto, 
Ad sextum: Dla takowego postępka kup
ców, iż towary lądowe wyprowadzają spła
wem, wydaie się surowy ordynans do imci 
pana chorążego Umiastowskiego, aby ścisła 
była rewizya na komorze Jurburskiey. 

Septimo. Upraszam imci pana ienerała, 
ażeby kupcom Mohylewskim przykazał, aże
by Brzesckich komor ukrainę nie mijali, 
przez co wszystkim trzem cłom wielka dzieie 
się szkoda у krzywda. Ad septimum. O na-
wrócewie kupców Mohylewskich na komorę 
Brzeską, iuż trzeci rok iest staranie, ale bez 
żadnego do ted skutku, iednak у teraz ш 



- 317 -

omieszkano będzie im perswadować z de-
klaracyą wszelkiey dla nich dyskrecyi. 

Octavo. Ponieważ żyd iako strażnik no
wych komor Brzesckich, tak nowym iako у 
starym cłom przez fakcye swoie, iako to, 
przez zataienie towarów у przez potaiemne 
zgodzienie się z kupcami, tudzież у inne 
sposoby swoie czyni, zaczym upraszam o 
wydanie ordynansu na odmienienie onego, 
w którym interessie petitur, ażeby był list 
do imci pana Boreńca, porucznika gwardyi 
iego królewskiey mości, iako też у oto, że 
żołnierze naciach Brzesckich będące, ni w 

czym dopomagać nie chcą strażnikom у pi
sarzom komory Brzesckiey. Ad actavimt. 
Jeżeli takowe czyni zabiegi żyd sub titulo 
ceł nowych, daie się ordynans do imci pana 
Borensa, porucznika iego królewskiey mości, 
aby uczyniwszy inąuizycyą, za pokazaniem 
się takowych akcyi actionował od skarbu. 

U tych punktów podpis takowy: graf 
Flemming. Które to takowe punkta zapo
daniem onych przez wyż wyrażone osoby 
do akt, iest do xiąg urzędowych przyięte у 
wpisane. 

1750 r. 
V 

И з ъ книги за 1950 г., етр. 389—ЗО». 

22. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта депутатамъ, отправяяемынъна сеймъ 
въ Варшаву. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво-
имъ носламъ инструкцию слѣдующаго содержанія: 

1) по засвидѣтельствованіи королю благодарно
сти за его заботы о благѣ подданныхъ, высказать 
сожалѣніе о томъ, что экстраординарный сеймъ 
назначается почти въ момента сейма ординарнаго 
къ явной обидѣ г. Городна и нарушенію между-
народныхъ правъ о соблюдены сеймовой оче
реди; 

2) на избраніе новаго сеймоваго маршалка со
глашаться не иначе, какъ съ условіемъ, чтобы 
экстра-ординарный сеймъ не заключалъ въ себѣ ни
чего противорѣчашаго закону о сеймовой очереди; 

3) по избраніи маршалка требовать, чтобы при 
произнесены поздравленія королю, этотъ марша-
локъ публично засвидѣтельствовадъ, что пред-
стоящій сеймъ не нзиѣнитъ древняго закона о 
сеймовой очереди; 

4) требовать исправленія законовъ, въ особен
ности относительно внесенія въ трибуналъ дѣль: 
помимо судовъ земскаго и гродскаго; 

5) ходатайствовать объ оставлены столовых-; 
имѣній за заслуженными лицами и ихъ потом
ками; 

6) снестись съ русскимъ правительствомъ и хо
датайствовать о воспрещены русскимъ поддан-
нымъ провозить безпошлинно товары по Двинѣ 
подъ видомъ военныхъ провіантовъ; 

7) ходатайствовать о раздачѣ мѣстъ въ Коронѣ— 
короннимъ, въ Литвѣ—литовцамъ; 

8) о выдачѣ вспомоществованія городу Вилыг& 
по случаю пожара; 

9) объ уголовномъ преслѣдованіи разбоевъ а 
разныхъ насилій придворныхъ татаръ, позволяю-
щихъ себѣ обижать шляхту; 

10) все прочее поручается усмотрѣнію самихъ 
пословъ. 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego, mie
siąca Junii dwudziestego piątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Samuelem Antonim Skir-
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muntem—łowczym у podstarościm sądowym 
p-tu Grodzieńskiego, stanowszy personali
ter imć pan Alexanders Milkąta Nar-
woysz—regent ziemski Grodzieński, instruk
cyą ad acta podał de sequenti tenore: 

Instrukcyą od nas senatorów, dygnitarzów, 
urzędników, ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty, obywatelów powiatu Grodzieńskie
go na seymik przed-seymowy ad solituin 
consiliorum locum do Grodna na obranie 
ww. ichmć pp. posłów na seym extra-ordy-
naryiny dwuniedzielny zgromadzonych iasnie 
wielm. imci panu Józefowi Massalskiemu— 
staroście Grodzieńskiemu у w. imci panu 
Łukaszowi Baranowiczowi—oboznemu p-tu 
Grodzieńskiego, posłom,,unanimivoto z po
wiatu naszego na seym extra-ordynaryiny 
dwuniedzielny za uniwersałami nayiaśniey
szego króla imci, p. w. m., w roku terazniey-
szym tysiąc siedmset pięćdziesiątym dnia 
czwartego Augusta w Warszawie złożony у 
w tymże roku miesiąca Junii dwudziestego 
trzeciego dnia obranym dana. 
. Widzi świat cały oycowskie ikmci, p. mil., 

około dobra pospolitego rzeczy-pospolitey 
starania, doświadcza oyczyzna nasza, tyle 
pracy, fatyg, przez wszystek czas panowania 
na to oczewiscie łożonych, ażeby doskonale 
sub svavi imperio uszczęśliwiona była, usi-
.łował ikm., p. n. m., przez złożenie tak wie
lu seymów, ażeby rzecz-pospolita przezorną 
radą ugruntowana prawem у sprawiedli
wością utwierdzona, dobrą ekonomią ufun
dowana, zachowaniem przyiaźni z sąsiedz-
kiemi potencyami ubezpieczona, siłami przez 
aukcyą woysk zmocniona у obwarowana 
była, że przez niedoyście tylu seymów z nie-
oszacowanym żalem oycowskie iego królew. 
mości, p. m., żądze skutku żadnego odebrać 
nie mogły. Przyznaie powiat nasz naywyż-
szey Pana Boga prowidencyi у staraniu 
ikmci, p. n. m., że nie naraszoney wolności 

zaszczytem у trwaiącym dotąd cieszy się 
pokoiem, ile od sąsiedzkich potencyi nie 
dawno woiennych pożarów, szczegulnie po
wagą et regia cura zasłonioną widząc być 
oyczyznę naszą; nie ustaią у teraz indefessi 
conatus około dobra pospolitego, kiedy dla 
zatamowanego trybunału Korony polskiey 
poprawy praw do sprawiedliwości świętey w 
wr. x. Lit. reguluiących się seym extra-or
dynaryiny dwuniedzielny w roku terazniey-
szym na dzień czwarty miesiąca Sierpnia 
zakładać raczy, ażeby na nim sprawiedliwość, 
którą się wszystkie rządzą państwa, mogła 

! być przywrócona у ufundowana, wszystko 
to iest dowodem ikm., p. n. m., se regem 
patremque probat, A zatym zaleca powiat 
nasz ww. ichm. pp. posłom naszym, ażeby 
od powiatu naszego u maiestatu ikm., p. n. 
mił., powinne złożyli dzięki za wszystkie 
około dobra pospolitego starania cum voto, 
ażeby ikm., p. n. m., z nayiaśnieyszą kró
lową panią naszą miłościwą y z nayiaśniey
szą familią długoletnie у szczęśliwe pano
wanie pobłogosławić raczył, w skutecznym 
w zbawiennych dla dobra pospolitego za
mysłach powodzieniu. 

A że z postanowienia w roku terazniey-
szym rady Warszawskiey senatu seym extra-
ordynaryiny wyniknoł w Warszawie ledwo 
nie w samym czasie ordynaryinego w Grod
nie, podług prawa przypadaiącego, dla reas-
sumpcyi trybunału koronnego w przeszłym 
roku nieufundowanego, ubolewa powiat nasz, 
iako pars corporis ziednocznych sacro foe
deris vinculo prowincyi koronnych nigdy 
dotąd niepraktykowanym przy pad kiem. Nie
mniej też żalu swego taić nie może, że 
z iedney inkonweniencyi у nieobserwancyi 
prawa drugą następuiącą konwulsyą przez 
wyniknienie seymu extraordynaryinego na 
strącenie ordynaryinego seymu kadencyi w. 
x. Lit., z alternaty w Grodnie tak wielo 



prawami y konstytucyami obwarowanego, 
przez co desideratissima visione ikm., р. n. 
mil., etpraesentia in metropoli powiatu na
szego privamur y na zaszczycie prerogatywy 
w. x. Lit. szwankuiemy; tak słuszny żal in 
facie publica oświadczą ww. ichm. pp. po
słowie nasi. Lubo by dopraszać się ikmci, 
pana naszego miłościwego, y u stanów rze
czy-pospolitey dopomnieó się należało, ażeby 
in virtute constitutionis tego perpetua cautae 
anni millesimi sexcentesimi octogesimi quinti 
et millesimi sexcentesimi septuagesimi tertii 
folio decimo octavo seym trzeci w teraźniey
szym roku in loco et tempore był agitowany 
w Grodnie ordinaryiny, na którym tak wielu 
у tak wielkim potrzebom у żądzom rzeczy-
pospolitey zadosyć by się stało. 

Ile kiedy pod oycowrskim ikmci, pana na
szego miłościwego, staraniem żadne nie iest 
imminens periculum, ani ulla extrema et 
indispensabilis necessitas causat seymu extra-
ordynaryinego wyniknienie; niechcąc iednak 
powiat nasz oycowskiemu ikm., p. n. mił., 
przynosić przykrości sercu, obwiązuiemy ww. 
ichm. pp. posłów naszych fide, honore et 
conscientia, ażeby pod starą laską nie wprzód 
przystąpili do obrania nowego marszałka, aż 
będą upewnieni, iż ten seym extraordyna-
ryiny nihil quidquam praeiudicabit tak pra
wom dawnym o altemacie seymu na ka
dencya prowmcyi w. x. Lit. w Grodnie przy-
padaiącego postanowionym, iako też w zło
żeniu onego za lat dwie w Grodnie w cza
sie seymu ordynaryinego przypadaiącym et 
eo nomine obligować będą ww. ichmć pp. 
posłowie nasi ichmci pana marszałka starey 
laski izby poselskiey do ikmci, p. n. mił., 
ut adeat maiestatem suplikuiąc, ażeby w 
tych kontentach proiekt naypierwszy do kon
stitucyi następuiący był assekurowany, po 
otrzymaniu takowey deklaracyi ikmci, p. n. 

mił., у koła rycerskiego do obrania nowego 
marszałka ww. ichm. pp. posłowie przystą
pić maią. 

A po obranym marszałku przed łącze
niem się izby poselskiey z senatem in or-
dinem powitania ikm., p. n. mił., obstrin-
gent ww. ichm. pp. posłowie im. p. mar
szałka nowey laski, ażeby in facie stanów 
rzeczy-pospolitey też same disiderium ore 
publico doniósł suplikuiąc maiestatowi ikmci, 
o ubespieczenie alternaty seymu ydesigna-
cyi ża lat dwie w Grodnie, a za powrotem 
do izby poselskiey po wykonanych iuramen-
tach iaśnie ww. ichm. pp. deputatów do 
konstitucyi tam ex senatorio quam ex equestri 
ordine proiekt o tym quam firmissimi na
pisany do konstitucyi podać ingrossować cu-
rabunt z warunkiem, ażeby infuturum se
natus consilium in materiam status non in-
volvatur vigore praw dawnych et in simili 
gdzie nie iest extrema et indispensabilis ne
cessitas rzeczy-pospolitey seymy extraordy-
naryiny ex resultato senatus consilii na 
strącenie seymów ordynaryinych nie wyni
kały, sinsecus do żadney materyi ww. ichm. 
pp. posłowie przystąpić nie będą powinni. 

W opisaniu у obwarowaniu tak ustano
wienia trybunału koronnego, iako też za
bieżenia podobnym niedoyścia onego przy
padkom consulere maią demediisww. ichm. 
pp. posłowie circa assensunr prześwietnych 
prowmcyi koronych у stanów rzeczy-pospo
litey.: 

Korrektura iurium iako iestuniversorum 
voto desiderabilis, tak circumspectissimae cu-
rąe et animadyersioni ww. ichm. pp. posłów 
oddaiemy, praecipue że sprawy w trybunale 
głównym w. x. Lit., wedle dawnych praw 
tylko appellacyine do rozsądzenia przypadać 
powinne, mimo które sprawy. wszystkie róż
nym pretextom cum iniuria obywatelów w. 
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Lit., do tegoż trybunału są wprowadzo
ne, zaezym aby takowe wszystkie sprawy z 
trybunału iako nie rozsądzone, tamincausis 
iuris facti, et inscriptionum profinali disiu-
"dicatioriė do ziemstw у grodów odesłane 
"być mogły, у póki nie nastąpi inminorisub-
~sellio finalna rozprawa, poty ad ultimum 
punctum w ziemstwie lub w grodzie nie 

fpozywaiąc o sprzeciweństwo do trybunału 
pars nie stawaiąc powinna być convicta; po 
Zaszłey zaś apellacyi, a definitiva sententia 
%a pierwszą kondemnatą w trybunale wy
padłą, aby captato tempore mogła nastąpić 
'exekucya, konformuiąc się do konstitucyi 
%8Іас siedmset dwudziestego szóstego roku, 
z których gdyby stanęła expulsya, tedy ite-
Itńm. zatąż konwikcyą dobra zaieżdżać, re-
Tėruiąc się do prawa w. x. Lit. contra re-
Initentes, opisanego wolno było. A to gdyby 
eterius przed oczewistym appellacyinym 
""dekretem coritumacyinemi dekretami był 
"rare convictus, a któraby strona convicta 
miała przez dekret oczewisty appellacyiny 
gravamen, tedy sama do uwolnienia się od 

%ćh konwikcyi у rozsądzenia w trybunale 
riermn oczewistego dekretu prokurowane od 

laebie wpisy zawyniesionemi cytacyami sta
rać się powinna. Regestra zaś sądowe tak 
W trybunale, iako in minori subselio po-
%inne być uchylaiąc biennium naznaczone, 
% których sprawy obywatelów w. x. Lit., 
Thalą być numerice consequenter wpisywane, 
nie czyniąc na drugich kadencjach trybu-
itftów, similiter mvrdkaeh у "rbćzkaćh no-
"%ch wpisów, ale te-same, które by b^ły 
?tóedd%dłane, maią być z śterjrch regestrów 
4ra żawśźe wołane, poki śitientibus ttśtitiam 
etanie śię satisfiikėya. A ieżeliby ża przy-
^ądnietriem aktefMtu poezla ̂ łaeya, -tedy! 
aby w łazach takttwa skrawa'tiieprzypddła; 
za zapisaniem feńiiśsy іШтошш I d tychże1 

regestrów pro continuatione negotii wpisana, 
do których regestrów wpisy z pozwów lub 
remiss dekretów maią być wpisywane. A w 
sprawach do trybunału należących za wy-
iętemi dowodami ex actis, w ziemstw7ach 
zaś у grodach za zeznaniem czyli przed i. 
p. regentem grodzkim, czyli wielm. i. pp. 
pisarzami pozwy legitimowane być powinne, 
które wszystkie kategorye et reliquuin ad 
celeriorem cursum iustitiae reguluiącey się 
konformuiąc się z drugiemi wToiewodztwy 
у powiaty maią być z obserwancyą praw 
quam strictissime opisane. 

Konformuiąc się ad mentem expedycyi 
przedseymowych ikm. y.przestrogi ex pri-
matiali munere et vigilantia i. o. xiazecia 
prymasa r. m. d. Litłraaniae rekomenduie po
wiat nasz et strictissime obstringit ww. ichm. 
pp. posłów, ażeby żadne proiekta do kon
stitucyi nie wchodziły, prócz alternaty sey
mu Grodzieńskiego, iako też in materia usta
nowienia trybunału koronnego w teraźniey
szym roku у poprawy praw trybunału tak 
koronnego, iako też w. x. Lit., praecipue 
takowe, któreby damnum inferre miały iu-
ribus, libertatibus, integritatibus granic rze
czy-pospolitey cum annexis provinciis feu-
datariis. W takowych materyach у we 
wszystkich innych, które do seymu ordyna-
ryinego należą, prorsus do konstitucyi in-
grossowane sub nulio praetextu ażeby-nie 
były, ww. ichm. pp. posłowie postrzegać 
strictissime maią. 

Bene meriti compatriotae nasi sangvinis 
prėtio antecessorów swoich przy dośtoien-
stwie rzeczy-pospolitey participes parįikul'bo-
norum mensae regiae, za przywileiami, kdn-
serraami у prawami 'nayiainieyszytih 'W!ów 
у ikm., p. n. mił., ażeby eirbatomuiiiMteli 
przywileiów, praw et possessiones zachowam 
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byli, instabunt ww. ichm. pp. posłowie do 
ikm., p. n. miłościwego. 

Ponieważ z expedycyi i. w. i. p. podskar
biego w. x. Lit., do powiatu naszego con
stat, że skarb w. x. Lit., detrimentum po-, 
nosi przez przeprowadzenie różnych towarów 
z państwa Rosieyskiego rzeką Dzwiną w 
granicach w. x. Lit., pod pretextem prowian
tów, nie dopuszczaiąc się lustrować у ceł 
niė opłacaiąc, przechodzą, instabunt ww. 
ichm. pp. posłowie, ażeby na konferencyach 
z ministrem państwa Rosieyskiego przez 
designowanych anteriori lege delegatów trac-
tatis et regia cura indemnitas skarbu w. x. 
Lit. zachowana była. 

Wakanse koronne koronnym, w. x. Lit. 
Litewskim patriotom ażeby ex distributiva 
gratia et iustitia ikm., p. n. mił., konfero
wane były, ww. ichm. pp. posłowie dopra-
szać się będą. 

Miasto Wilno, przez tak wiele konfłagrat 
zruinowane, w którym coroczne sądzą się 
trybunały, ażeby solatium mogło mieć iakie 
na reparacyą, instabunt ww. ichm. pp. po
słowie. 

Ponieważ od tatarów ikm. nadwornych 
wielkie dzieiąsię kryminały, iako у dopiero 
im. p. Daszkiewiczowi, towarzyszowi Pety-
horskiemu, kompatryocie naszemu, sługę 
szlachcica zabili у samego crudełissime w 
rękę postrzelili, zaczym ww. i. pp. posłowie, 
aby ciż tatarowie exemplarnie byli karani 
do ikmci, pana naszego miłościwego, insta
bunt. 

Caetera fidei dexteritati et activitati ww. 
i. pp. posłów naszych recommendamus. 

U tey instrukcyi podpisy takowe: Józef— 
chorąży p. g. у dyrektor seymiku anteko-
micyalnego, Tadeusz Jundził—podkomorzy 

p. G . e. m. b., Alexandrowicz s. z. i. p.G., Do-
brogost Kazimierz Bouffał—woyski powiatu 
Grodzieńskiego, Jakub Chreptowicz—stol
nik p-tu Grodzień., Samuel Antoni Skir-
munt — podstarości sądowy p-tu Grodzień., 
Konstanty Gierdziewski h. p. G-., Jan Massal
ski—starosta Radoszkowski, pułkownik artyl-
leryi w. x. Lit., Kazimierz Baranowicz—straż, 
w. x. Lit., Tomasz Litawor Chrebtowicz— 
rotmistrz powiatu Grodzieńskiego, Ignacy 
Alexandrowicz—rotmistrz p. G.,.Kazimierz 
Siemaszko—mierniczy w. x. Lit., Jan Fran
ciszek Olizarowicz—ziemski у grodzki p-tu 
Grodzieńskiego regent, Michał Nieniczy-
nowski—mostowniczy w. x: Lit., Alexan
der Narwoysz—ziem. p-tu Grodzieńskiego 
regent, Ludwik Dominik Tołoczko, Wikto-
ry Krzywkowski, Stefan Antoni Kozakie
wicz, Jan Zaleski, W. M. B . Alexandro
wicz, Michał Mołochowiec, Samuel Brzo
zowski, Stanisław Kunicki, Kazimierz Wol-
mer, Ludwik Wolmer, Michał Herburt Hey-
bowicz, Stanisław Daszkiewicz, Michał No
wicki, Michał Prawdzicz Szymak—regent у 
komornik Grodzieński, Stefan Nowicki, J ó 
zef z Wahanowa Micuta, Onufry Obucho-
wicz Ochotnicki, Michał Brzozowski, Feli-
cyan Brzozowski, Stanisław Staniewski, Jó
zef Porchowski, Michał de Quarto Karęga, 
Ludwik Eysymąt, Michał Jan Cidzik, K a 
zimierz Radziwonowski, Dominik Eysymąt, 
Franciszek Ulczycki, Andrzey Radziwiło
wicz, Maciey Michał Eysymont, Jan Eysy
mąt, Marcin Ignatowicz, Piotr Krzyżanow
ski, Jakub Obuchowski, Dominik Paszkie
wicz. Która to instrukcyą, za podaniem oney 
do akt, iest do xiąg grodzkich przyięta i 
wpisana. 

41 
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23. Инетрукція дворянъ Городненскаго повѣта депутатами, отправляемымъ 
на сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво-
имъ посламъ, отправляемымъ на ординарный сеймъ, 
инструкцію слѣдующаго содержанія: 

1) по засвндѣтельствованіи королю вѣрнопод-
даническихъ чувствъ дворянъ Городненскаго по-
вѣта, послы обязываются просить короля не ѣ з -
дить такъ часто въ Саксонію вопреки pacta'Mb 
conventa'Mb; 

2) требовать исполненія конституціи о сеймо
вой очереди; 

3) ходатайствовать объ увеличены войска съ 
отнесеніемъ содержания его на счетъ гиберновыхъ 
староствъ, чоповаго шеляжнаго, поголовнаго жи-
довскаго и другихъ государственныхъ доходовъ 
съ торговли и промысловъ, и отнюдь не на счетъ 
имѣній шляхетскихъ; 

4) въ сношеніяхъ съ иностранными государ
ствами руководствоваться конституцией 1726 г. 

5) ходатайствовать о подтверждены прежде за-
ключенныхъ трактатовъ съ чужеземными государ
ствами; 

6) ходатайствовать объ установлены скораго 
суда. Съ этою цѣлію предложить, чтобы всѣ те-
кущія дѣла оканчивались въ земскихъ и гродскихъ 
судахъ, а въ трибуналъ вносились однѣ только 
апелляціи; чтобы трибуналъ не прекращалъ сво
ихъ дѣйствій; чтобы очередное засѣданіе его от
бывалось гъ Городнѣ и чтобы земскій Городен-
скій писарь, по примѣру Виленскаго, былъ въ это 
время постояннымъ его коммиссаромъ; 

7) объ установлены курса для червоныхъ зло
тыхъ одинаковаго съ пограничными государствами; 

8) о приведены въ дѣйствіе конституціи 1717 
г. относительно зависимости чужеземныхъ войскъ 
отъ распоряженій воеводствъ и повѣтовъ; 

9) о воспрещены гетманамъ раздавать офицер-

скія мѣста татарамъ къ явной обидѣ заслужен-
наго шляхетства; 

10) о воспрещены чужестранцамъ заниматься 
вербовкой въ предѣлахъ рѣчи-посполитой и на
сильно уводить къ себѣ людей; 

11) для безопасности земскихъ и гродскихъ су-
довъ ходатайствовать о назначеніи по крайней 
мѣрѣ хоть 20 жолнеровъ; 

12) просить короля, чтобы должности раздава
лись патріотамъ и отнюдь не чужеземцамъ и дис
сидентам^ 

13) о воспрещены наносить разныя несправед
ливости княжеству Курляндскому, а князю Кур-
ляндскому доставить свободу; 

14) о воспрещены Московскимъ купцамъ тор
говать безпошлинно въ ущербъ доходамъ рѣчи-
посполитой; 

15) ходатайствовать предъ королемъ, чтобы 
пожизненные владѣльцы королевскихъ имѣній не 
подвергались излишнимъ обремененіямъ; 

16) просить гетмана, чтобы въ дѣлахъ вой
сковыхъ онъ не расходился въ своихъ мнѣніяхъ 
съ повѣтомъ; 

17) просить короля о вознаграждении за за
слуги Массальскаго; 

18) о приняты мѣръ къ воспрещенію татарамъ 
производить насилія и разбои обывателямъ; такъ 
же точно о взысканы съ улановъ за убытки, при
чиненные Александровичу; 

19) просить, чтобы на будущее время гродскій 
и земскій суды, а равно и ихъ архивы (акты) на 
всегда оставались въ отведенномъ для нихъ по-
мѣщеніи; 

20) требовать строгаго исполнения правндъ о 
неукрывательствѣ людей люзиыхъ; въ противнохъ 
же случаѣ взыскивать съ виновныхъ 100 копь и 
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подвергать ихъ полугодичному тюремному заклю-
ченію; 

21) о воспрещены раздавать чужеземцамъ инди-
генаты и нобилптаціи; 

22) объ уравненіи въ правахъ академіп Вилен-
ской съ академіей Краковской на основаніи правъ 
coequationis; такъже точно объ утвержденіи фун-
душей Городненскаго римско-католпческаго духо
венства; 

23) объ отчпсленіп отъ столовыхъ имѣній зе
мель, находящихся во владѣніи Обуховскихъ, Це-
ховскихъ п Хлистовскихъ; 

24) о выдачѣ Ромеру 98,000 злотыхъ, затра-
ченныхъ пмъ на содержаніе артпллеріи; 

25) о выдачѣ вспомоществования погорѣльцамъ 
города Городна; 

26) о выдачѣ вспомоществованія г. Вильнѣ по 
случаю пожара и о воспрещеніи депутатамъ поль
зоваться даровыми въ ней квартирами; 

27) относительно недоразумѣній между владѣ-
телями имѣній королевскихъ и земскихъ, въ осо
бенности по случаю разныхъ захватовъ шляхет
скихъ имѣній къ корблевскимъ лѣснпчеетвамъ, 
ходатайствовать, чтобы обоюдныя недоразумѣнія 
рѣшались въ присутствіи подкоморія и коммис-
саровъ съ обѣихъ сторонъ; 

28) о подтверждены конституцией спорныхъ имѣ-
ній, подаренныхъ за заслуги Буйницкаго; 

29) о вознаграждены за заслуги Барановича, 
Ельскаго и Ивановскаго; 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Augusta dwudziestego wtó
rego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Stanisławem Antonim 
Skirmuntem—łowczym у podstarościm są
dowym powiatu Grodzieńskiego comparendo 
personaliter imć pan Jerzy, instrukcyą na 
seym ordynaryiny ad acta podał in eum 
tenorem: 

Instrukcyą od nas senatorów, dygnita-
rzów, urzędników ziemskich, grodzkich, ry
cerstwa, szlachty, obywatelów powiatu Gro
dzieńskiego na seymik przedseymowy ad 
solitum consiliorum locum do Grodna na 

30) настаивать, чтобы князь Радивилъ пере-
сталъ производить разпыя обиды Флемингу и под
чинился судебнымъ постановленіямъ; 

31) ходатайствовать о правильномъ и прочномъ 
упорядоченіи Острожской ординаціи, а также о 
вознаграждены за заслуги Краковскаго воеводы 
Браницкаго; 

32) о вознагражденіи за военныя заслуги Яд-
луцкаго; 

33) объ утверждены королемъ прежпихъ при-
вилегій, выданныхъ съ согласія чиновъ рѣчи-по-
сполитой; 

34) о сохранены за потомками пожизненныхъ 
имѣній, полученныхъ за заслуги ихъ предками; 

35) настаивать, даже еслибы пришлось сорвать 
сеймъ, чтобы королевскія имѣнія, раздающіяся на 
правахъ пожизненнаго владѣнія, раздавались ис
ключительно заслуженной шляхтѣ и отнюдь не 
нѣмцамъ, диссидентамъ и другимъ чужестранцамъ; 

36) точно такъже ходатайствовать, чтобы содер-
жаніе почтъ было отдано въ руки шляхтѣ; 

37) о возобновлены церквей Городненской эко
номы, въ Городнѣ, Скидлѣ, Туровѣ, Вереѣ, Н о -
водворѣ, Кринкахъ, Езерахъ, Іевовлянахъ; 

38) объ утверждены королемъ прежнихъ при
вилегий, какихъ бы то ни было наименованы; 

39) о выдачѣ вспомоществованія ксендзамъ бер-
нардинамъ; 

40 и 41) о вознагражденіи за военныя заслуги 
Кривковскихъ Бернарда и Виктора. 

obranie i. ww- ichmć panów posłów na seym 
ordynaryiny sześcioniedzielny zgromadzo
nych iasnie wielm. imć panu Józefowi knia
ziowi Massalskiemu—podskarbiemu nadwor
nemu w. x. Lit., staroście powiatu Grodzień
skiego, y wr. imć p. Michałowi Eysymonto
wi—stolnikowi p-tu Grodzieńskiego, posłom, 
unanimi voto z powiatu naszego na seym 
ordynaryiny sześcioniedzielny za uniwersa
łami króla imci, pana naszego mil , w ro
ku teraznieyszym tysiąc siedemset piędzie-
siąt czwartego, miesiąca Septembra trzy
dziestego dnia, у w tymże roku, miesiąca 
Augusta dziewiątego dnia obranym, dana. 

Ktokolwiek we wnętrznościach ludzkie 
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ndayuie serce czułe dobrodziejstw, ktokol
wiek pilną refleksją na wszjstkie lata pa
nowania ikmci, pana n. m., obrócił, musi 
wyznać, że nigdy lepszego monarchę trono
wi polskiemu nie może przywiązany do do
bra pospolitego życzyć objwatel; nie masz 
okoliczności у momentu, w którymby żywey 
ku narodowi swoiemu miłości dać dowody 
nie dokładał pilności, oycowskiem pieczoło-
waniem zabiegaiąc wszystkim nieszczęśliwo-
ściom, który bez rady świętych ustaw skut
ku у powinnego utrzymania porządku ła
twą na całą rzecz-pospolitą spłynąć by mo
gły (osierociwszy teraz nie bez umartwienia 
dziedziczne państwa) podeymuie uprzykrzo
ne niewygodney podróży niewczasy, składa 
seym ordynaryiny sześcioniedzielny na miey-
scu, prawem wyznaczonym, w Warszawie, 
ażebyśmy wykołysanym od niego pracowi
tym staraniem pokoiu nie zasypiali, у po
znawszy niebezpieczeństwo, in quoversamur, 
godne wżalenie się у naywiększego polito
wania oyczyzny generoso animo biegli do 
poratowania kochaney matki, wierni syno
wie, wypadłe z kluby swoiey prawa do pier
wszego przyprowadzili stanu, y przymno-
żeniem woyska granice śzczerey tylko są
siadów polecone dyskrecyi opatrzyć у umo
cnić chcieli. Zna się tedy na tak wielkie 
przeszłe y teraznieysze dobrodzieystwa p. 
n. m. powiat nasz do powinney wdzięczno
ści, którey powodem pokorne do rządcy Nay
wyższego wTszech rzeczy za długoletnie у 
naypomyślnieysze ikmci wespół z nayiaś-
szą królową, dobrotliwie nami się opiekuią-
cymi, głębokie uszanowanie у nienaruszo
ną nigdy wierność invictimam gratitudinis 
oświadczaiąc, z tych miar tedy na pokaza
nie miłości ku nayiaśnicyszemu panu po
wiatu naszego ichmć panowie posłowie do-
praszać się będą enitissime, aby nie raczył 
martwić miłościwy król wiernego sobie lu

du przez oddalenie się tak częste у długie 
do Saxoniy, a przynaymniey nieprzytomność 
w Polsce chciał umiarkować podług dyspo
zycyi pactorum conventorum. 

Alternata seymu tak wielo prawami rze
czy-pospolitey obwarowana, to iest, konsty-
tucyą tysiąc sześćset siedymdziesiąt siódme
go у ośmdziesiąt piątego, ażeby nienaru
szoną była, mocno się iaśnie wielmożnym 
ichmć panom posłom zaleca. 

Aukcya woyska stabilimentum reipubli
cae, terror hostium, gloria patriae od tylu 
lat pożądana, przez seymów poczynana, kie
dy do tychczas mimo tak wielkie prace у 
usiłowania nie mogła felicem sortiri effec-
tum, teraz tedy ww. ichmć panowie posło
wie nasi promovere oney, aby nie zapom
nieli. Sposoby zaś do pomienioney aukcyi 
te podaiemy у naprzód: ex tertia sorte in-
trat wszystkich bez excepcyi starostw z hi-
bern, gdzie podwyższyć będą mogli, spra
wiedliwego dyspartymentu czopowego sze
lężnego, sowitego pogłównego żydowskiego, 
z aukcyi skarbu rzeczy-pospolitey, którą i. wr. 
i. p. hrabia Fleming—podskarbi wielki w. 
x. Lit., przez doskonalą wynalazł ekonomią 
y na potrzebę publiczną ofiarował. Mogą 
też inne ieszcze adinveniri do podwyższe
nia woyska sposoby, byle sine gravami-
ne et impositione na dobra ziemskie szla
checkie, należyte domowey ekonomiki rozpo
rządzenie, kupiectw wszelkich у handlów 
ustanowienie kupczących od niesprawiedli
wego zdzierstwa, ubezpieczenie, manufak
tur, wprowadzenie do kraiu, dobycie gór 
Olkuskich z innemi woiewodztwy у powia
tami zgadzaiąc się ułożą. 

Konferencji z postronnemi ministrami у 
rezydentami circa praescriptum constitutio-
nis anno millesimi septingentcsimi vigesi-
mi sexti, które będą z dobrem publicznym 
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i. ww. imci panowie posłowie curabunt usta
nowić. 

Traktaty y soiusze aby byli inviotabiliter 
z postronnemi monarchami zawarte nie
gdyś, teraz przynaymniey dochowane, usil
nie ichmć p. posłom zalecamy. 

A że sprawiedliwsze we wszystkich pań
stwach iest internae securitatis fundamen-
tum, bez którey żadne królestwo w swoiey 
ozdobie długo trwać nie może, zaczym kor-
rekturę praw ante omnia promovebunt na 
następującym. seymie imci pp. posłowie hac 
methodo: Aby naprzód iak naykrótszey ufor
mować praessum iuris, to iest, aby tak w 
ziemstwach, iako у grodach agituiące się 
sprawy post primam contumatiam o sprze-
ciwieństwo na protrakcyą ś. sprawiedliwości 
do trybunału wychodzące odtąd nie w try
bunale, ale w pomienionych subselliach us
que ad plenariam convictionem sub defi-
nitivam in principali disjudicationem sądzi
ły się; w trybunach zaś same tylko appe-
lacyine z grodu lub ziemstwa sądzone były. 
Regestra dawne, idque remisyine, sprzeci-
więiistwa przypadkowe, obligów incarcera-
torum aby zniesione były, poniewTaż przez 
to naybardziey exviscerantur strony, kiedy 
maiąc trzeci lub czwarty actorat muszą 
przez cały subsistere trybunał, a zamiast 
pomienionych regestrów aby woiewodztw у 
powiatów na miesiące у tygodnie rozłożone 
regestra у uformowane były, które ktokol
wiek wpisze swóy aktorat, a ten dla in-
gruencyi spraw przypaść nie będzie mógł, 
tedy drugiey kadencji ażeby nie wprzód 
z nowych regestrów aktoraty wołane były, 
aż się wszystkie ze starych odsądzą sprawy. 
Aby także wolno było maiąceinu w starych 
regestrach actorat dla prędszej doyścia spra
wiedliwości drugi w nowe ingrosować, tak
że propter celcriorem usum iuris aby try
bunał w. v. Lit. przez cały rok nie usta

wał in exhibitione sprawiedliwości, to iest, 
aby kadencya tak w prowincyi w. x. Lit., 
iako w prowincyi Ruskiey nie ustaiąc są
dzić się mogła, podług formy sądzenia się 
trybunałów koronnych, starać się ichmć pa
nom posłom zlecamy. Czas zaczęcia trybu
nału aby był odmieniony zracyi rezolucyi, 
drugi trybunał skarbowy ad pristinum mo
rem vigore constitucyi tysiąc siedmset sie-
dymnastego w sądzeniu się prawem opisa
ny, do Grodna omnimo reducatur, na któ
rym ażeby pisarz p-tu Grodzieńskiego ziem
skiego Wileńskiego, w ziemskim y sbarbo-
wym trybunale zasiadaiącego, iuż nie obie
rając inszego pisarza e medio kommissa
rzów zasiadał, у swoią miał iuryzdykcyę, 
ichmć panowie posłowie ultimum moveanfc 
lapidem. 

Kurencya czerwonych złotych y inney 
monety, że tak stipendiis militaribus, iako 
też handluiącym iuxta obloquentiam quan-
titatis w konstitucyi tysiąc siedmnastego ro
ku, wielką przynosi krzywdę, aby też kur-
rencya z postronnymi pogranicznymi nacy-
ami porównana była, ichmć pp. posłowie 
nasi instabunt. 

Abusum konstytucyi tysiąc siedmset sie-
dymnastego roku w opisaniu у postanowie
niu służby cudzoziemskiego autoramentu 
dzieiący się adbonum ordinem podług tey-
że konstytucyi i. ww. ichmć pp. posłowie 
nasi przyprowadzać, oraz praeferibilitatem 
y precedencyą nacyonalnych patryotów ma-
nutenerc obligantur. A że tenże authora-
ment niepilnuiąc naznaczonych sobie zwyż 
wspomnioną konstytucyą lokacji na niena-
leżących miejscach poczynił subsistencyą у 
nie chcąc satisfacere dyspozycyi prawa w 
prezentowaniu się corocznym przed i. ww. 
ichmć panami kommissarzami z woiewodztw 
у powiatów na trybunał skarbowy obrany
mi popisem, czyni reniteneyą. ażeby odtąd 
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koniecznie tenże authorament cudzoziemski 
na własnych lokował się konsystencyach у 
nie tylko przed ichmó panami kommissarza
mi, ale przed całym woiewodztwem lub po
wiatem (w którym maią swoią subsysten-
cyą) za wydanymi sobie od tegoż w-twa 
lub p-tu una z ichmó pp. kommissarzami 
innotescencyami, vigore regulaminu, tysiąc 
siedmset siedmnastego roku uczynionego, 
praesentowali się corocznie et circa earn 
praesentationem, ażeby każdy imci p. ka
pitan y sztab-oficer chorągiew maiący su
pra verum continuum completum pod swo
ią chorągwią żołnierzy numerum iurament 
przed tym woiewodztwem lub powiatem wy
konał, ten proiekt za doszłym szczęśliwie 
seymem i. ww. ichmć panowie posłowie na
si do konstytucyi—wpisać starać się usil
nie będą. 

Niemniey stan rycerski afficit, że w woy
sku komputowym pod przednią straże mi
mo rodowitą krwawię w tey oyczyznie za
służoną szlachtę tatarom pukownikowstwa, 
rotmistrzowstwa, porucznikowstwa, chorąz-
stwa rozdaią się, ażeby odtąd do żadney 
szarzy promovibiliter, mimo szlachtę ad ope
ra belli sposobną, niebyli у iaśnie oo. het
mani oboyga narodów onym protekcyi nad 
zasługi nie dawali, serio ichmć pp. posło
wie ten proiekt w konsystucyę wprowadzić 
obligowani. 

Zagęściły się różne werbunki zagranicz
ne cum praeiudicio rzeczy-pospolitey y z wiel
ką krzywdą w zabieraniu ludzi gwałtow
nym sposobem, są też werbunki tam intra, 
quam extra Hmites regni, do zabieżenia 
tedy takowym inconveniencyom ichmć pp. 
posłowie nasi saluberrima procurabunt me
dia. 

A ponieważ podczas expedyowanych są
dów często dzieią się swywole у exorbitan-
cye, ob inermitatem powiatu nie mogą czę

stokroć bydź uskromione: zaczym tymże są
dom ziemskim у grodzkim assistentiam ad 
minimum dwudziestu żołnierzy z under-
oficerem od tego regimentu, który ma kon-
systencyą w p-cie przez konstytucyą ichmć 
pp. posłowie nasi pro securitate obmyślą. 

Ministeria pacis et belli, także staro
stwa hibernowe ażeby bene meritis patrio
t s non extraneis vel dissidentibus dawane 
były у dawneysze o tym prawra reassumere 
curabunt у do ikmci instabunt, miesiące 
żołnierskie według konstytucyi wiadomych 
respektowi у pamięci nayiaśnieyszego króla, 
p. n. m., revocabunt. 

Infeudata xtestwa Kurlandskiego prowin-
cya rzeczy-pospolitey ażeby tak od krzywd, 
ciężarów7 у wdzierania się w rządy postron
nych potencyi ubezpieczona, iakoteż ażeby 
xiąże Kurlandskie libertati restituatur, do 
tychczas w detencyi trzymany, fortiter do 
nayiaśnieyszego króla imci у stanu rzeczy-
pospolitey instabunt. 

Doszła wiadomości publiczney, że wiele 
handluiących na wieyny Moskiewskie pasz
portami ikmci cum iniuria intrat skarbu w. 
x. Lit. у przeciwko powszechnemu prawu 
coroczne zaszczycone ukrzydzaią bez żadney 
płacy spławem swoim do Rygi dochody 
rzeczy-pospolitey, iniugitur tedy ichmć pa
nom posłom, ażeby gorliwie dopominali się 
tey krzywdy 'y satysfacyi doprąszali. 

Possesores dobr odrobin stołu ikmci, pa
na naszego m., bene meriti in patria cives 
ex distributiva gratia nayiaśniego króla imci, 
p. n. m., ażeby circa privilegia iura et pos
sessionem in fundamento konstytucyi anni 
millesimi sexcentesimi primi et millesimi sex
centesimi septimi zachowani byli, wielmoż
ni imci panowie posłowie nasi enixissime 
exorabunt majestatem. 

Takoż ażeby ciż ichmć panowie tenuto-
rowie, bracia nasi, partykuł sanguinis prae-
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tio et dispendio fortun własnych przy do-
stoieństwie nayiaśnieyszych królów у rzeczy-
pospolitey otrzymanych, impozycyami hyber
ny, podatków ultra solitum censum, do skar
bu ikmci obciążeni nie byli, od skarbowey 
ikmci iuryzdykcyi suplikować ichmć pano
wie posłowie będą maiestatowi pańskiemu. 

Przypomina także powiat nasz dobroci 
pańskiey i. o. x-cia imci hetmana w7, x. Lit., 
aby miłościwy pan wyśmienite w rządzie 
woyska у sentymentach ku oyczyznie inten-
cye równie z nami dystyngwować raczył. 

Niechcemy delicias p-tu naszego у całe
go xiestwa Lit. iasnie w. imci p. Massal
skiego—kasztelana Wileń. hetmana polne
go w. x. Lit. praetermittere w przypom
nieniu dobroci pańskiey ikmci, albowiem 
więcey, niżli wyrazić możemy, za gorliwą у 
stateczną zapomnieniem własnego zdrowia 
у interessów iuż nie tylko ku ulubionemu 
sobie powiatowi naszemu, ale ku całey rze
czy-pospolitey miłość у fatygi winnymi wTzdię-
czność, zacnym iasnie wielmożnym imci par 
nom posłom naszym rekommendować ma
iestatowi tegoż i. w. imci commitimus. 

Półki tatarów nadwornych ikmci, contra 
pacta conventa y constytucyą anni millesi
mi septingentesimi decimi septimi w pań
stwach rzeczy-pospolitey у w powiecie na
szym konsystencye maiące et sine discipli
na militari zostaiące, coraz to barziey nie 
ustaiącą obywatelom powiatu naszego Gro
dzieńskiego z niewyrażoną szkodą czynią 
krzywdy, na dwory szlacheckie у duchow
ne naieżdźaiąc, inwazye, boie, excessa у 
kryminały popełniają, a co większa niego
dziwe у gwałtowne stanowi szlacheckiemu, 
panieńskiemu, od nich dzieią się wiolencye, 
na co dekretą w grodzie Grodzieńskim na 
nich in contumaciam otrzymane testantur. 
Źe też auxyliarne woysko ułanowe komen
dy pana Rudnickiego maiąc konsystencją j 

przez kilka lat incontinuitate dobr ziemskich 
w. imci pana Alexandrowicza — sędziego 
ziemskiego Grodzieńskiego, wielkie szkody 
w spaszywaniu łąk, w wycięciu lasu, w stra
towaniu zboża czyniło у inne zbrodnie peł
niło, tedy za administracyą sprawiedliwo
ści, multoties requirowaney, z zapłaceniem 
wszystkich szkód omnimoda satysfakcya nie-
odwłocznie aby stać się mogła,—ichmć pa
nom posłom recommendatur. 

Na sądzenie sądów ziemskich у grodz
kich et pro securitate ksiąg, protokołów у 
wszelkich aktów vigore prawa statutowego 
artykułu trzynastego z rozdziału czwartego 
у konstytucyi tysiąc pięćset dziewiędziesią-
tego roku у innych poślednieyszych, lubo 
reskryptem ikmci, p. n. m., w roku tysiąc 
siedmset czerdziestym szóstym, miesiąca Gru
dnia pierwszego dnia, wydanym było nazna
czone depositorium, w zamku starym Gro
dzieńskim у podane dwie izby na kancela-
ryą trzecią na sądy ziemskie у grodzkie, 
czwartą na depozyt xięg; iednakźe z dy
spozycyi dworu ikmci w roku tysiąc siedm
set piędziesiąt wtórem, podczas seymu Gro
dzieńskiego, z tego mieysca kancelarya z 
wielką krzywdą у pracą imci p. regenta 
była rugowana, a po seymie za uprosze
niem ledwie burgrabich ikmci wprowadzo
na, zaczym aby w przyszły czas pod czas 
seymów w Grodnie przypadających żadnym 
sposobem у nigdy rugowana z tego miey
sca nie była, lecz na zawsze cum omni com-
moditate per constitutionem approbowana 
została—i. ww. ichmć panowie posłowie sta
rać się oto będą. 

Ponieważ prawem statutowym у wielu 
konstytucyami iest warowane, " ażeby ludzi 
loznych, zbiegów, uciekaiących poddanych, 
wszelkiego stanu osób, bez listów wyświad-
czaiących у paszportów, do miast у domów 
szlacheckich nie przyimowano, lecz onych 



- 328 -

przed urzędy ziemskie lub grodzkie, kędy-
by się okazywały, do odezwania się czyli on 
iest, albo u kogo służył sekwestrowano; za
czyni w. w. ichmci pp. posłowie domawiać 
się maią o konfirmacyę takowych praw, hoc 
superadito, iż gdyby iakiegokolwiek przy-
ioł albo przepuścił, nie zatrzymał, do grodu 
lub ziemstwa nie oddał, stu kop. groszy 
Lit. był karany у wieżą półroczną, cum 
adcitatione ad nbiquinarium forum, ad cu-
jusvis instantiam etiam termino tacto, mo
net et hortatur powiat nasz i. wr. imci po
słów. 

Ażeby żadne nobilitacye, ani indygenaty 
nie dopuszczone były, etiam cum discrimi-
ne seymu; ieżeliby zaś okoliczność iaka wy
ciągała у przymuszała ichmć panów posłów 
pozwolić na to, tedy hac clausula maią po
zwalać, iż ci ichmci, którzy otrzymaią in
dygenaty albo nobilitacye do żadnych urzę
dów, funkcyi у rad w rzeczy-pospolitey nay-
duiących się, do pięciudziesiąt lat non mo-
veantur et ipso iure privantur. 

Ozdobiona wielkiemi prerogatywami aka
demia Krakowska ten w swoich patryotów 
znayduie respekt, iż za doyściem każdego 
seymu intensis votis promovetur konfirma
cyę nadanych oney przywileiów, których coe-
quaeya ponieważ akademia Wileńska przez 
seymową konstytucyą zaszczyca się, przeto 
starać się ichmć pp. posłom injungimus ro-
borationem akademii Wiłeńskiey. Takoż fun
dusze ww. xięży Dominików Grodzieńskich, 
xięży Bazylianów Kuznickich, ichmć pa
nien Benedyktynek Wileńskich z approba-
ty przywileiu Zygmunta trzeciego tysiąc dzie-
więdziesiąt pierwszego xięży Bazylianom 
Grodzieńskim nadania dobr ante unionem 
prawem statutowem w. x. L i i , z rozdziału 
trzeciego, artykułu drugiego у cztyrdzieste-
go trzeciego, у tak wielu konstytucyami ro
ku tysiąc pięćset sześćdziesiąt dziewiątego, 

tysiąc pięćset dziewiędziesiąt ósmego, у ty
siąc pięćset siedmdziesiąt szóstego, tysiąc 
sześćset trzydziestego trzeciego у wielu in-
szemi poślednieyszemi obwarowane, ażeby 
in damnum provokowane niebyły, owszem 
o reasumpcyą tjch praw ww. ichmć pano
wie posłowie u ikmci у stanów rzeczy-po
spolitey starać się będą. 

Respektem dobr stołowych o reasumpcyą 
konstytucyi in anno millesimo sexcentesimo 
trigesimo quarto aby te dobra były odłą
czone, praecise zostaiące in possesione ich
mość panów Obuchowskich, Cichowskich у 
Chlistowskich od dobr ekonomicznych, któ
ra konstytucyą podczas koronacji w Kra
kowie króla Władysława stanęła, oraz przy
wileie, które są króla Jana trzeciego na 
też pomieniono dobra у Augusta wtórego 
odnowione były. 

Ponieważ imć p. Mateusz Romer—gene
rał altyleryi w. x. Lit., na wielu woien-
nych cxpedycyach heroicum pro bono pu
blico stawiać pectus, na różne expensa al
tyleryi w. x. Lit., własney swoiey summy 
dw7akroć dziewiędziesiąt cztery tysiące erro-
gował, y na to regestra calculationis przez 
deputowanych podczas seymu podpisane ad 
hoc opus pro deductione u successorów zo-
staią; zaczyni ichmć panowie posłowie ma
ią mówić de restitutions 

Za miastem Grodnem, przez konflagra-
te zniszczonem, aby mogło mieć kompas-
syą, instabunt ichmć pp. posłowie y zatym 
domówią się, aby przy dawnych prawach, 
przywileiach, konstytucyach inviolabiter za
chowane było. 

Miasto Wilno, pożarem zruynowane, aże
by w miłosierdziu ikmości nalazło miejsce, 
dołożą stania ichmć panowie posłowie, w 
tjmże mieście że zabieraią na ichmć panów 
deputatów kamienice y rozdaią na stancyę 
ex oflcio, a odtąd od tego ciężaru uwolnio-



- 329 -

ne, także polecamy sollicitudini; a zaś dla 
ichmć panów deputatów ażeby woiewodztwa 
у powiaty na wyznaczonych od miasta pla
cach kamienicę pustą exdewidowana zabu
dowały у reparowały, instare commitimus, 
oraz ażeby ichmć pp. posłowie raczyli ad-
inwenire media injungimus. 

Dyfferencyi między dobrami ekonomicz
nymi у wszelkimi królewskimi a szlachec
kimi ziemskimi aby nie tak, iak proprio au-
su przywłaszczają ichmć p. dzierżawcy, mia
nowicie leśnicstwa Stryiowskiego y Dorsztun-
skiego, iako donoszone są kwerymonia dwu 
ichmć pp. patryarchów p-tu naszego, że 
zabieraią lasy, ziemskie sianożęci, antiqui-
tus nadane, w puszczy tych leśnictw będą
ce, w rzekach y ieziorach rybołowu zabra-
niaią, do puszczy wstępu, wrchodów, ab 
antiquo nadanych, bronią i niedopuszczaią, 
tedy ww. ichmć panowie posłowie domó
wić się tenebuntur, aby to przy podkomo
rzym у kommisarzach z obudwu stron by
ło rozgraniczone, by też sądzono, według 
cyrcumskrypcyi wielu praw, o designacyą 
maią kommissyi instare. 

W woytowstwie Czomorodowskim, wieś 
Szostaki nazwana, w powiecie Orszariskim 
leżąca, niegdyś po Krzysztofie Buynickim 
imć p. Chryzostomowi Rdułtowskiemu pra
wem lennym nadana, za dzielne у odważ
ne w woysku zasługi przeciwko nieprzyia-
cielowi oyczyzny oświadczone, starać się ma
ią, aby per constitutionem novellae legis ap-
probowana у stwierdzona była. 

W. imci pana Baranowicza — strażnika 
polnego w. x. L i i , tak dawne zasługi in 
sago et toga, w. imci pana Jelskiego— 
pułkownika ikmci rzeczy-pospolitey wT oyczy
znie civis emeriti powiatu naszego kompa-
tryotę, tudzież w. imci pana Iwanowskiego— 
starostę Mińskiego względowi, łasce у re

spektowi, ikmci ichmć panowie posłowie re
komendować maią. 

Ponieważ prawom, konstytucyom у we
dług onych ferowanym dekretom każdy po
dlegać powinien, przeciwko którym gdy in 
particular! i. w. imć p. hrabia Fleming— 
podskarbi w. x. Lit. cierpi znaczną krzyw
dę od i. w. xiecia imci Radziwiła — cho
rążego w. x, Lit. w tym, iż x-że imć nie 
zadość oczewistym nie czyni dekretom, ale 
owszem onym sprzeciwia się i nowemi da
ley następuie agrawacyami tak na podda
nych' iako grunta tegoż i. w. imci pana 
podskarbiego w. x. L i i , w którey tak iaw-
ney krzywdzie udaie się do powiatu na
szego, aby prawa pospolite cum decretis 
suis w należytey zostawało obserwacyi у 
walorze, więc i. ww. ichmć panowie posło
wie instabunt o utrzymanie stabilitatem praw. 

Ordynacya Ostrogska aby cum omni me-
liori emolumento ob utilitatem publicam у 
zaszczytu rzeczy-pospolitey mogła bydź or
dynowana, ichmć pp. posłowie nasi wielką 
у pilną attencyą czynić maią. A . i. w. imci 
p. Bronickiego — woiewodę Krakowskiego, 
hetmana wielkiego'koronnego, iako wielkie 
starania у usilne pro bono publico dowody 
świadczącego osobliwszey ikmci pamięci у 
nieustanney dobroci rekomendować obli
gantur. 

Zasługi w oyczyznie żołnierskie imci p. 
Benedykta Sadłuckiego—rotmistrza powia
tu Grodzieńskiego ażeby ikmć у rzecz-po-
spolita iakąkolwiek bonifikacyą tegoż imci 
opatrzyli, ichmć panowie posłowie instabunt 
do maiestatu уJstanów rzeczy-pospolitey. 

Przywileie cum consensu omnium ordi-
nuni у od nayiaśnieyszego pana terazniey
szego, szczęśliwie nam panuiącego podpi
sane, ażeby in omni valore et executione 

42 



zostawały, ichmć panowie posłowie do kon
stytucyi inserować zechcą. "•• 
- Possesores partykńlarzów bonorum; regiae 

mensae benemeriti: cives et •. patriotae, za 
krwawe przodków swoich zasługi, ażeby cir
ca immunitatem praw, przywileiów et in- \ 
violabilem possesionein in virtute konstytu
cyi roku tysiąc sześćset pierwszego у ty
siąc sześćset siódmego ex. clementią regia 
zachowani byli,' iustabant i. ww. ichmć pa
nowie posłowie do ikmci у stanów rzeczy-
pospolitey. 

Obywatele tuteyszego powiatu przez Niem
ców, dyssydentów, zagraniczników, cudzoziem-: 
ców. wielkie ponoszą-krzywdy, uciemiężenia, 
opressye, których'na iedyną braci szlachty 
zgubę i. w. imć pan hrabia Fleming-rpod
skarbi i w\ x.: Lit. у inni ichmć, a tym bar-' 
dziey extranei contra legem dostoieństwy 
gaudentes proteguią,. ekonomiczne dzierża
wy, klucze, leśnictwa,, gubernie у wszelkie 
skarby, .proventa ikmci cum summo prae-
iudicio, 'mimo rodowitą szlachtę, konferuią, 
rozdaią, zaczym in virtute konstytucyi tysiąc 
sześćset trzydziestego, roku, przy zaczęciu 
seymu a złączeniu izby poselskiey z prze
świetnym senatem, ichmć panowie posłowie 
maią się umówić o takowe krzywdy, opres
sye, które mimo pacta conventa z racyi de-
super pomienionych dzieią się, satysfakcji 
u maiestatu dopraszaćsię tenebuntur, cum 
sistentia etiam activitatis et discrimine ca
łego seymu. 

Poczty koronne у litewskie. w których 
wszystkie arcana status zawieraią się, ażeby 
w dyspozycyi rodowitej' szlachty zostawać 
mogły, które ad praesens z niemałą i utratą 
dyssydenei, Niemcy zagraniczni, cum summo 
praeiudicio w zawiedywaniu maią y pro-
fituią. 

Ex vi prawa у konstytucyi instigatorowie 

utriusque gentis ad cuiusvis delationem 
ażeby prawem onych relegowano, ichmość 
pp. posłowie curabunt. 

Respektem cerkwi ekonomii Grodzieńskiey 
od nayiaśnieyszych regnantów fundowanych, • 
które cale zruynowane у odpadłe bez żad
nego sposobu, to iest: cerkiew w mieście 
Grodnie Woskresenska; cerkiew Skidelska 
у Turowska, w kluczu Kotrzańskim Przemie
nienia Pańskiego alias Spaska, Wierciliska, 
Nowodworska, Kryńska, Jezierska, a Jewia-
rolańska, te namienione cerkwie dziewięć, 
że wcale są opadłe, maiestatowi iaśnie wiel
możni ichmć panowie posłowie recommenda
bunt. • 
- Przywileie nayiaśnieyszego króla imci Zyg

munta - trzeciego, cuiuscunque titułi sint, 
ażeby-in robore et valore według sonancyi 
swoiey stwierdzone, a possessores za onymi 
przy nienaruszoney possessyi in perpe
tuum zachowani byli, i. w. ichmć panowie 
posłowie quam primuin curabunt; oraz u 
stanów rzeczy-pospolitey y u maiestatu su-
płikować będą. 

Wielebni xięża bernardyni Grodzieńscy, 
przez pożarowe zniszczenie podupadli, aby 
u rzeczy-pospolitey у maiestatu znaleźli per 
zelum pietatis opatrzone wsparcie et justam 
compassionem, ichmć panowie posłowie eni-
xissime stanów rzeczy-pospolitey у maiestatu 
upraszać będą. 
Meri ta w Bogu zeszłego w. imci pana 

Barnaby Krzywkowskiego—porucznika Pe-
tyhorskiego ikmci woysk w. x. Lit., które 
tyło instrukcyami na seymy rekomendowa
ne, że invita ejus nie wzięły żadney nagro
dy za tak wielkie straty na usługach oy
czyzny cum dispendio życia у fortuny, ażeby 
przynaymniey suecessoribus onego była oś-

j wiadozona łaska ikmci ww., ichmć panowie 
I posłowie curabunt. 



W. i. p. Wiktorego Krzywkowskiego— 
towarzysza ussarskiego, względom ikmci rę
ko mendować maią. Cetera activitati i. ww. 
ichmć panów.posłów sub fide, honore et 
conscientia, cum ohservantia praw, konsty
tucyi et animadversione wszystkich projek
tów w tey instrukcyi wyrażonych, commit
timus. 

U tey instrukcyi podpisy takowe: Łukasz 
Baranowicz—horodniczy у dyrektor seymiku 
antekomicyalnego p-tu. Grodzieńskiego, Ig 
nacy Massalski—pisarz w. x. Lit., kanonik 
Wileński, Benedykt A lexandrowicz—sędzia 
ziemski p-tu Grodzieńskiego, Marcin Jan 
Nepomucen Olizarowicz—podsędek powiatu 
Grodzieńskiego, Dobrogost Kazimierz Bou
fał—woyski powiatu Grodzieńskiego, Samu
el Antoni Skirmunt—podstarości sądowy po
wiatu Grodzieńskiego, Wawrzyniec Chlewin-

ski—sędzia grodzki Grodzieński, Jerzy J e l -
ski—czesznik p-tu Grodzieńskiego, Bene
dykt Boufał — koniuszy powiatu Grodzień
skiego, Władysław Antoni Nowicki — pod
czaszy Latyszewski, Michał Józef Szymak— 
rotm. ; у : kommissarz p-tu Grodzieńskiego, 
Ludwik Wolmer, Kazimierz Wolmer, Ale
xander Milkont Narwoysz—ziemski powiatu 
Grodzieńskiego, Ludwik Dominik Tołoczko, 
Franciszek Joachim; Syriić, Michał Lenczew
ski, Jerzy. Józef Snarski, Samuel Michał 
Ponikwicki — obozny powiatu Starodubow-
skiego, Stanisław Jodkowski, Antoni Wit
kiewicz, Jerzy Antoni Dunin Borkowski— 
ekonom Grodzieński instygator, Ignacy Ster-
peyko. " Która to instrukcyą za podaniem 
oney przez wyż wyrażonego imci do akt, 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich przy-
ięta у wpisana. 

1760 r. 

В з ъ к н и г а з а f760—1163 г., а и с т ы 91—"Si. 

24. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта депутатаиъ, отправляежынъ на сеімъ 
въ Варшаву.: 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенном!, мѣстѣ своихъ засѣданій, дали сво
имъ посламъ инструкцию слѣдующаго содержанія: 

• 1) по васвпдѣтельствованіи предъ королемъ о 
•вѣрноподданническнхъ чувствахъ повѣта, дворяне 
.обязываются благодарить его за заботы о сохра
нении мира внѣшняго и внутренняго; 

2) просить рѣчь-посполитую о лучшемъ устрое-
ніи городовъ и мѣстечекъ; объ открытіи монет-
паго двора и Олкускихъ горъ; ' '•' 
' 3) ходатайствовать объ увеличеніи войска, но 
съ услоиіеж-ц « б » содержавіе его производилось 

па счетъ гиберновыхъ староствъ и другихъ ис-
точнпковъ, но только не на счета шляхетскихъ 
mrlmifi; 

4) о внводѣ русскнхъ войскъ изъ предѣловъ 
рѣчи-посполитой и о вознагражденіи за причи
ненные ими обывателямъ убытки; 

5) ходатайствовать о прпнятіи мѣръ къ укро-
щенію своеволія разныхъ лицъ, пользующихся пре
имуществами на основаніи конституціп 1633 года; 

6) такъже точно о строгомъ исиолпеніп другихъ 
яарушеиіі заввнов*; •* >; ;. 
. 7) о седраневія. нрероріідаь ршждаь. государ-
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ствевныхъ должностей въ ихъ законныхъ гра-
ницахъ; 

8) напомнить министерствамъ, чтобы каждое 
изъ нихъ напоминало королю о неисполненіи имъ 
извѣстныхъ частей pactorum conventorum; 

10) требовать сохраненія обычной дѣятельно-
сти и значенія королевскихъ задворныхъ ассес-
сорскихъ судовъ; 

11) домогаться, чтобы senatus consilium не бралъ 
на себя права рѣшать своею властію дѣлъ, по-
становленныхъ приговоромъ сеймовъ, такъ какъ 
таковыя рѣшенія оттѣсняли бы шляхту на задній 
планъ и отнимали, бы у этого сословія первен
ствующее значеніе; 

12) ходатайствовать объ пскорененіи дурной 
монеты п замѣнѣ ея монетою хорошей;—объ от
крыты монетнаго двора; 

13) въ случаѣ сорванія сейма посламъ воспре
щается приставать къ людямъ и партіямъ, со-
ставленнымъ къ вреду государственной безопас
ности; • • 

14) просить о назначеніи Впленскому епископу 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego, 
miesiąca Augusta dwudziestego siódmego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim Tyzenhauzem— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, comparendó ' personaliter 
imć pan Ignacy Grobicki instrukcyę od 
prześwietnego powiatu Grodzieńskiego wiel
możnym imć panom posłom seymiku ante-
comicialnego ad acta grodu Grodzieńskiego 
podał, którą wpisuiąc totkiem verbis, tak 
się w sobie ma: 

Instrukcyą od nas senatorów, dygnita-
rzów, urzędników ziemskich у grodzkich, 
rycerstwa, szlachty у obywatelów powiatu 
Grodzieńskiego ad solitum consiliorum lo
cum do Grodna za uniwersałami ikmci, 
pana naszego miłościwego, na seym ordy
naryiny sześcioniedzielny w Warszawie przy-
padaiący, wydanemi w roku teraznieysśym 
tysiąc siedmset sześćdziesiątym, na dzień dwu-

Виленской коадьюторіи; точно такъже предложить 
вниманію короля заслуги польнаго гетмана и на-
дворнаго подскарбія; 

15) о вознагражденіи Огинскихъ; 
16) о назначеніи на служебная мѣста только 

патріотовъ; 
17) о сохраненіи Виленскаго трибунала на преж-

нпхъ основаніяхъ, а равно и очередныхъ мѣстъ 
его засѣданій; 

18) объ уравненіи въ правахъ іезуитской ака-
деміи Львовской съ таковыми же академіями— 
Краковской и Виленской; 

19> объ утверждены за Супрасльскими бази-
ліанами фундуша Мицуты съ предоставленіемъ 
права другииъ лицаиъ пріумножать его новыми 
пожертвованіями; 

20) предложить вниманію короля нужды и бѣд-
ствія города Вильны вслѣдствіе неоднократныхъ 
истребительныхъ пожаровъ; 

21) прочее поручается благоусмотрѣнію самихъ 
поел въ. 

dziesty piąty miesiąca Augusta, dla obra
nia ww. imci panom Józefowi Walowi— 
chorążemu у Antoniemu Tyzcnhauzowi— 
podstolemu у podstarościemu sądowemu, 
urzędnikom powiatu Grodzieńskiego, posłom 
emedio nostri na tenże seym liberis votis 
memine contradieente nec reclamante ob
ranym, dana. 

Ma za co oyczyzna nasza Bogu wszech
mogącemu, coeli et terae creatori, nieustan
ne czynić dzięki, że od tak mocno zapa
lonych między sąsiedzkiemi poteneyami wo-
iennych pożarów, wszechmocną swoią Boską 
do tąd zasłania prawicą, za co niech będzie 
imie iego przenajświętsze pochwalone; przy
znać musi у powinna taż oyczyzna nasza у 
iego królewskiey mości, panu naszemu mi
łościwemu, wielkie około siebie oycowskie 
pieczołowanie, kiedy przy tak znacznych 
zmartwieniach swoią nicprzestaiącą pańską 
swoią przezornością w miłym też oyczyznie 
iako pater patriae utreymuie pokoiu, dla 
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którego gruntownieyszego zachowania oś
wiadcza у teraz oycowskie swoie serce, kiedy 
nam składa seym walny sześcioniedzielny 
ordynaryiny w Warszawie, podaiąc zbawien
ne przodki do zachowania у utrzymania ca
łości tey oyczyzney, które powiat nasz sy
nowskim od łaskawego oyca przyiąwszy ser
cem, nieśmiertelne synowskiey wierności у 
powinności przy iak naypokornieyszym po
dziękowaniu zabiera obowiązki z obligacyą 
w. m. imć panom posłom rzetelnieyszego 
maiestatowi pańskiemu oświadczenia. 

A na przód ekonomikę wewnętrzną у 
zewnętrzną takoż miast, miasteczek conser-
wacią ww. ichmć panowie posłowie nasi pro-
mowować et manu tenere obligantur z naz
naczeniem kommissarzów godnych у zgod
nych nacionalisto w. Otwarcie minnicy у gór 
Olkuskich, zniesienie cel prywatnych, ciż 
ichmość panowie posłowie procurabunt. 

Aukcya woyska nie dla żadnych zatarg, 
ale presse dla utrzymania wewnętrznego po
koiu у całości oyczyzny że iest potrzebna, 
promovebunt oną ww. imć panowie posłowie 
nasi, z wynaydzieniem sposobów zapłaty te
muż woysku z dobr hijbernowych starostw 
у innych prowentów rzeczy-pospolitey, sine 
ulla uchoway Boże impositione na dobra 
ziemskie. Naznaczenia legacyi, czyto ad 
tractandam combinationem między postron
nymi potencyami, czyli też do obwarowania 
dla oyczyzny panowi, promovebunt ww. imć 
panowie posłowie nasi. 

O ewakuacyą wóysk Rossyiskicli z granic 
oyczystych, oraz o reasumptią kommissyi dla 
boniftkowania szkód poczynionych, instabunt 
do maiestatu iego królewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, ichmość panowie po
słowie nasi. 

Że zaś zagęściły się wielkie abusus po 
woiewodztwach у powiatach przez subiekta 
favoribus et muneribus appretiata у inne 

konstitucyą 1633 roku folio vigesimo sexto 
ustanowioną, abroguiącą psowaniem у mi 
nowaniem actus publicos seymikowania illi-
citis et indirectis protestationibus, dla za-
bieżenia у wstrzymania takowych inkonve-
niencyi ww. imć panowie posłowie nasi re-
asmnptionem tey konstytucyi, etiam cum ad-
ditamento dalszego obostrzenia yuskromie-
nia takowych licencyi, do konstitucyi seymu 
teraznieyszego promowować у ingrossować 
starać się będą. 

Cokolwiek ex orbita praw wyszło, aby to 
wszystko było gruntownie et sanative res-
tauratum, a to respective do każdego sta
nu rzeczy-pospolitey у do każdey osoby z 
tych stanów, aby na przestępstwa onych praw 
wzgardy rzecz-pospolita ustanowiła peny у 
kary cum certitudine onych. 

Mądrością przodków naszych ustanowione 
do rządów у porządków w oyczyznie mini-
steribus władze aby każdą w attribuowanych 
sobie prerogatiwach było zachowano, a co
kolwiek każdey z tych władzy iest uięto, 
aby to było obwarowano. saneito seymu. 

Culpa' ichmość panów ministrów rzeczy-
pospolitey w nieremonstrowaniu у ńieprzy-
pominaniu iego królewskiey mości, panu na
szemu miłościwemu, cokolwiek ex tenore 
pactorum conventorum do tych czas skutku 
nie wzięło, aby o dopełnienie tego ww. 
ichmość panowie posłowie dopominali się у 
aby według dawnieyszych praw у konsty
tucyi anni millesimi septingentesimi decimi 
septimi, każde ministerium swoie officium 
odprawowało, ww. imć panowie posłowie nova 
lege obwarować aby starali się. 

Magno sprawiedliwości damno że sądy 
zadworne kancellarskie nie są odbywaiące 
się, aby uczynione temu praepedycye były 
oddalone, instant ww. imć panowie posłowie; 
tudzież aby te sądy były iuxta pristinum 
ordinem od tak wielu lat consequenter in 



, norma: et praxi od tak wielu królów! у sta
nów rzeczy-pospolitey rzecz kilka: wieków 
-approbatum, < odbywane a ponowione, były 
-warunki,.żeby.trybunały od deeretów sądów 
-zadwornyełi assesorskich decydować nie mog
ły, ; iako też . wzaiemnie sądy zadworne po 
•trybunalskich, .i • ? : 

!; Aby senatus-eonsilium. nie : wdawały- się 
in matėrias status,; cum1;-praeiuditio:' w tym 
stanu rycerskiego,-, w którym to .stanie iest 
narodu istność remonstruiąc in facie rzeczy-
pospolitey, że z • takich kroków- sequeretur 
-iużby ex; inanitio kardynalnego w oyczyznie 
-stanu rycerskiego у iużby ten stan poczy
tano za niepotrzebny у tym mniey iuż by 
było * starania o dochodzenie seymów, kiedy 
bez totalności: na nich! rzeczy-pospolitey dru
gie tylko dwa. stany wszystko by arbitralnie 

• czynić chciały у mogły bez nacionalnego 
-stanu rycerskiego. ,v > ; 

Bardzo znaczną t у do wszystkich wzglę-
-dów ściągaiąćą- się iest rzeczy-pospolitey 
.szkodą, że w państwach naczych dobra mo
neta: iest z nich wyprowadzona, a na mieysce 
-zarzucone sąkraie nasze arcy-pódłemi mo
netami; przez co commercie upadaią, prae-
tia rerum co raz w wyższą idą cenę, do 
kontraktów niezliczone sprawować będą li-
tigiorum przyczyny, więc w naymocnieyszey 
miec to będą animadversyi, wrw. imć pano
wie posłowie, iakie nato być.mogą onych 
valorem obmyślaiące sposoby, aby te złe mo
nety zniskąd ani .nawet ab hinc .et inipo-
sterum wprowadzone być nie mogły, ura
dzając póssibiłitates, aby .własna rzeczy-po
spolitey miennica ustawioną być mogła. 

Praecustoditur solennie, aby ad causam ad-
verso fato niedóyścia seymu ww. imć pa
nowie posłowie będą iuż natenczas in pas-
sivitate, nie zabierali się tanquam activi do 
iakich kroków у uczynków cum praeiudicio 
liberae vocis ad opinionem takowych, któ- | 

-reby były dawnym prawom у wolności szkod
liwe. . • : : ' 
: i .Ponieważ i. wT. imć xiadz biskup Wileń
ski vigilantissimo tot meritorum pasterz, 
•uznawszy potrzebę kościoła Bożego, upatrzyw
szy zdolne subiectum rekomendować raczył 
ikmci,panu naszemu miłościwemu, i. w. 
imć xiedza Massalskiego—referendarza w . 

-x. Lit., upraszaiąc, aby mógł mieć konfe
rowaną sobie-cóadiutorią Wileńską, a,'za-
tym powiat nasz cum unanimi consensu, 
iako w : przeszłey у teraznieyszey instrukcyi 
zaleca ww. imć panom posłom, ażeby upra
szali ikmć, pana naszego miłościwego, r iako 
by żądze i. w. imć xiedza biskupa Wileń
skiego у nasze złączone desideria wysłuchać, 

-skuteczną łaską corronari chciał у w dalszy 
przeciąg differe nie raczył, aby zasługi tak 
dawne i. w\, imć pana kasztelana Wileń
skiego, hetmana polnego w. x. Li t , osobiste 
imć xiedza referendarza w. x. Lit., in vi-
nea Christi et in publico, tudzież i. w. imć 

. pana podskarbiego nadwornego у podcza
szego w. x. Lit. konferowaniem coadjutoryi 
Wileńskiey у dalszych łask świadczeniem 
ukontentować raczył. 

. Nie trzeba revocare memoria tak znako
mitych w oyczyznie tam in toga, quam in 
sago ex antenatis meritorum domini iaśnie 
wielmożnych imć panów Ogińskich czynów 
same tylko teraznieysze cum dispendio zdro
wia у fortuny ' sacrifikowane w trybunale 
głównym w. x. LrL i. w. imći pana Ogiń
skiego, starosty Oszmiańskiego, marszałka 
trybunału głównego w. x. Lit., fatygi, wiel
możni ichmość panowie posłowie nasi oy-
cowskiemu ikmci, pana naszego miłości
wego, respektowi przypomnią у rekomendo
wać będą. Niemniey i. w. imci pana Kar
pia— ciwuna Eyragolskiego, marszałka try
bunału compositi iudicii w. x. Lit. znaczne 
ex antenatis y z osoby iegomości merita in 



sinimi łaskawego - ikmci, pana naszego mi
łościwego, respectu ciż ww. ichniość panowie 
posłowie nasi złożą у zalecą. 

Ministeria pacis, belli у-wszelkie1 munia,-
które w naszym państwie bydź zwykły, aby 
nikomu innemu, prócz właściwie tym pa
triotom były dawane у konferowane adoblo-
quentiam prawa statutowego artykułu 12 z 
rozdziału I I I у dalszych praw constitucyi 
seymowych, tymże w. ichmość panom po
słom do doniesienia ikmci, panu naszemu 
miłościwemu, obligantur. • • 

Trybunał skarbowy aby był ad pristinuni 
statum rewokowany, et in designatis locis 
vigore constitucyi tak dawniejszych, iako у 
pośledniejszych 1717 roku idque suo ordi
ne reparticiam bjł sądzonj tymiż konstitu-
cyami naznaczony, ww. imć panowie posło
wie nasi starać się będą. 

Akademia Lwowska, przez chwalebney pa
mięci nayiaśnieyszego króla imci Jana Ka
zimierza osobliwym przywileiem w mieście 
Lwowie patribus Societatis Jesu pozwolona, 
przez nayiaśnieyszego teraznieyszego regnan-
ta speciali privilegio roborowana, niemniey 
przez teraznieyszego oyca świętego Klemensa 
X I I I per buliam confirmatoriam pochwalo
na, ażeby circa omnia iura sua et privile-
gia konserwowana et per omnia, quoad prae-
rogativas immunitates, etiam quoad constitu
tionem anni millesimi sexcentesimi trigesimi 
quinti z akademią Krakowską (praccisa an-
tiquitatis prioritate), także z akademią Wi
leńską, ex consensu wszech stanów, coequa-
ta była, wielmożni ichmć panowie posłowie 
nasi instabunt. 

Fundusz de nova radice cerkwi Kuźnic-
kiey ichmć xięży Bazylianów do opactwa 
Supraslskiego przyłączony, z folwerkami Ster
peyki у Woynowce nazwanemi, przez ww. 
imć panów Micutów у -innych ichmościów 
<łx piozelo ku chwale Bożey у czyniony, tym- | 

że ichmościom xie.ży Bazylianom1 Kuznickim 
nadany, aby mógł być authoritate seymu te
raznieyszego approbowany; lecz że takowy 
fundusz iest szczupły, tedy aby innym ich
mościom wolno było dobr do tegoż fundu
szu y na ten klasztor przydać, wielmożni 
imć panowie posłowie nasi do ikmci, pana 
naszego miłościwego, instare et promovere 
obligantur. 

Miasto Wilno iako metropolini w. x. Lit., 
magno incendio ile kroć razy despóliatum, 
a dla odprawuiących się w • tym mieście 
quotannis trybunałów w. x. Lit., potrzebne, 
aby ww. ichmość panowie posłowie nasi ła-
skawey pamięci ikmci, panu naszemu mi
łościwemu, rekomendować raczyli zlecamy. 

Caetera activitati et dexteritati ww. imć 
panów posłów naszych commitendo rękoma 
naszemi podpisuiemy. Dat w Grodnie ut 
supra. 

U tey instrukcyi podpis rąk tak w. imci 
pana dyrektora, iako też wielmożnych ich
mość panów urzędników у ichmość panów 
szlachty obywatelów powiatu Grodzieńskiego 
temi słowy: Józef Antoni Sopoćko—rotmistrz 
powiatu Grodzieńskiego у dyrektor seymi
ku antecomicyalnego tegoż powiatu mp., 
Eustachy Michał Benedykt Alexandrowicz— 
sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, sal-
vis per totum iuribus rei publicae mp., 
Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz—pod-
sędek powiatu Grodzieńskiego, Benedykt 
Sopocko—skarbnik powiatu Grodzieńskiego, 
Jan Wołkowyski—obozny powiatu .Grodzień
skiego, .Michał Wołkowyski, Alexander Mi-
likont Narwoysz—podczaszy Starodubowski 
у regent ziemski powiatu Grodzieńskiego, 
Józef Wolkowycki, Ludwik Walmor mp., 
Stefan Wolkowycki, Alexander Kułak-, Ig
nacy Worytko—komornik woiewodztwa Wi
leńskiego, Jakub Sopocko.. Piotr lliłikont 
Narwoysz, Ignacy Grebicki. J e m Kohu-
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"kowski, Stefan Obuchowski, Stanisław J ó 
zef Grabski—w. r. p. G. , Ludwik Dominik 
Tołoczko, Michał Brzozowski, Andrzey K a 
linowski, Józef Kolankowski, Ludwik Len
kiewicz, Ludwik Eysmont, Andrzey Lenkie
wicz, Stanisław Obuchowicz, Michał Kolan
kowski, Jan Gabryel Kuszelewski, Kazi
mierz Grobicki, Jan Maliński, Antoni Won-
sowicz, Józef "W. Szczutowski, Mikołay Mi-, 
cewicz, Kazimierz Walmor, Karol Radzi-
wiłowicz, Franciszek Olizarowicz, Mateusz 
Radziwiłowicz, Symon Tadeusz Wolęgiewicz, 
Michał Oleski, Symon Wolęgiewicz, Roch 

Snarski, Antoni Kulikowski, Wincenty Ey-
simont, Jan Kuniewicz, Antoni Włostowski, 
Mateusz Sopocko, Kazimierz Eysmont, Jan 
Radziwiłowicz, Jakób Turczynowicz, Kazi
mierz Turczynowicz, Jan Micewicz, Józef 
Wołęgiewicz, Jozefat Oleski, Stanisław Ey-
smąt. Która to takowa instrukcyą ww. imć 
panom posłom od prześwietnego powiatu 
Grodzieńskiego dana za podaniem oney przez 
wyż wyrażonego iegomości do akt, iest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięta у 
wpisana. 

1764 r. 

И з ъ к н и г и за 1765 г., л и с т ы 4—9. 

25. Инструкция дворянъ Гордненскаго повѣта депутатамъ, отправляемымъ на сеймъ 
въ Варшаву. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣда-
ній, дали своимъ посламъ слѣдующую инструкцию: 

1) наблюдать, чтобы избраніе короля совершено 
было свободными голосами безъ участія и вліянія 
сосѣднихъ государствъ, чтобы министры вошли 
въ сношеніе съ уполномоченными сосѣднпхъ го
сударствъ и подтвердили союзные договоры; 

2) заботиться, чтобы въ короли избранъ былъ 
какой-нибудь потомокъ Пястовъ, который можетъ 
лучше понимать законы и наблюдать за ихъ ис-
лолненіемъ; 

3) мѣсто н время избранія должны быть на
значены по старому обычаю; 

4) позаботиться объ увеличена! государствен-
ныхъ средствъ безъ обремененія обывателей; 

5) для экономическихъ выгодъ края предло
жить—войти въ сношеиіе съ прусскимъ резиден-
томъ объ уравненіи цѣнности монетъ какъ прус-

скихъ, такъ и рѣчи-посполитой, которая за свои 
товары получаетъ дурную монету; 

6) наблюдать, чтобы при раснредѣленіп вакант-
ныхъ мѣстъ соблюдаема была национальность, т . 
е. чтобы коронныя мѣста занимаемы были поля
ками, и мѣста въ кпяжествѣ мѣстными уроженцами; 

7) чтобы опредѣленъ былъ норядокъ для сей-
мнковъ и друпіхъ собрапій, я равно сохранена 
ихъ неприкосновенность; 

8) чтобы опредѣлены были права правитель-
ственныхъ мѣстъ и учрежденій, часто подвергаю
щихся неумѣстному обоюдному контролю со сто
роны другъ друга; 

9) просить рѣчь-посполитую о ходатайстве, предъ 
папой о присвоеніи Виленскоиу епископству архіе-
пископскаго достоинства; 

10) ходатайствовать объ утверждении за Вар
шавскими каноничками фундаціи, завѣщанноі За-
ионскоГі; 
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11) о дарованіи диссидентам^ свободы вѣроис-
ловѣданія; 

12) о подтверждении правъ и привилегій, да-
рованныхъ Львовской іезуитской академіи; 

13) объ утверкденіи сеймомъ декрета, поста-
новленнаго Любельскимъ трибуналомъ по дѣлу 

-между Мельчевскими ,и Гданскилн мѣщанами; 
14) объ изиѣненіи сроковъ длязасѣданій три

бунала в. кн. Литовскаго, т. е. чтобы Виленская 
каденція была зимой, а Русская—лѣтоиъ; 

15) объ утверждении за бенедиктинками имѣній. 

Roku tysiąc siedmśetnego sześćdziesiąt 
czwartego, miesiąca Februarii dziewiątego 
dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego com-
parendo personaliter imć pan Stefan Obu
chowski tę instrukcyią seymiku antekonwo-
kacyinego ad acta grodu Grodzieńskiego 
podał, de tenore sequent! pisaną: 

Instrukcyą od nas urzędników ziemskich, 
grodzkich, rycerstwa, szlachty у obywa
telów powiatu Grodzieńskiego iasnie w. imci 
panu Antoniemu Tyzenhauzowi—pisarzowi 
w. x. Lit. у w. imci panu Joachimowi 
Chreptowiczowi—stolnikowi Nowogrodskie-
mu, posłom naszym konwokacyinym, anni 
tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwartego, sub 
vinculo confoederationis obranym, dana roku 
tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwartego, mie
siąca Februarii siódmego dnia. 

Jeżeli strata najlepszego z królów, naj
łaskawszego z panów, za żale powszechnie 
wszystkich dobrze życzących oyczyznie sy-
nów przeraża, szczegulnieyszyni żalu udzia
łem serca obywatelów p-tu naszego; iuż to 
po tyle kroć nasycone przytomnym między 
sobą iego widzeniem, iuż to bliższym w sza
fa nku : łask iego doświadczeniem, powiększa 
te żalu у czucia natężenia uważana troskli
wość niebiespiecznego oyczyzny stanu, od
kryte zewsząd у вашеу, tylko graniczących 

завѣщаиныхъ разными лицами в въ разныхъ по-
вѣтахъ; 

16) о возобновлены коммиссіи для разсмотрѣнія 
правъ n привилегій, дарованныхъ г.'Гданску; 

17) объ увольненіи имѣній Тизенгаузена отъ 
лпшняго начета дымовъ; 

18) чтобы скарбовый трибуналъ производилъ 
свой судъ по формѣ Радомской коммиссіи; 

19) чтобы почты отдавались мѣстнымъ угожен-
цамъ, а не чужеземцамъ. 

dyskrecyi powierza kraie wzruszone wewnątrz 
у żadney iuż mocy nie mające prawa у inne 
publiczne rany, które dotąd słodkiemi pa
nowania uśpionym roskoszami, mniey czucia 
pieczołowitością rządów nayiaśnieyszego pana 
ubiespieczonym mniey boiaźni przyniosły; 
uznaiemy w samych skutkach, że ieżeli do
tąd osieroconą oyczyznę w iakimkolwiek wi-
dziemy ocaleniu, winniśmy czułey у pracowi-
tey iasnie oświeconego xiecia prymasa ko
rony polskiey у w. x. Lit. przezorności, 
któremu dziękowania i. ww. imć panom po
słom za pierwszy obowiązek włożywszy, zda
nia nasze у żądze tak co do nastąpić maią-
cey elekcyi należące, iako tey inne rzeczy-
pospolitey, ktoż się w teraznieyszych oko
licznościach na łatwiey opatrzyć umowie, a 
wT swoim czasie w moc prawa wprowadzić 
mogą; a na ostatek, partykularne powiatu 
naszego desideria iasnie wielmożnym imć 
panom posłom polecamy. 

Primo. Warunek wolney elekcyi pierw
szym dla i. ww. imć panów posłów ma być 
celem, o sposobach ubieszpieczenia iey iuż 
to od zagranicznych, iuż to od wnętrznych 
zamachów namówią się i. ww. imć pano
wie posłowie z innemi woiewodztwy y iak 
nayskutecznieysze wezmą do tego miary у 
srzodki ponowienia traktatów z postronemi 
potencyami, podwyszenia sił rzeczy-pospoli
tey, konferencye z ministrami dworów za-

43 



- • 3 3 8 -

granicznych są to media, które ad hune fi
nem wzięte być mogą. 

Secundo. Już to wieków doświadczeniem, 
iuż to własnym uznaniem у czuciem pozna
wać możemy, że nikt gorliwiey nie zechce, 
nikt skuteczniey nie potrafi praw publicz
nych do dawney kluby przyprowadzić у ich 
dopatrzyć exekucyi, nad tego, któryby na 
łonie oyczyzny urodzony pod ich skrzydłem 
żyiący, poznał ichmość у szacunek, dołożą 
w tym starania i. wrw. imci panowie posło
wie spoinie z innemi, ażeby obranie Piasta 
in equalitate urodzonego wrczesnym było 
ubiespieczone seymu teraznieyszego posta
nowieniem. . 

Tertio. Czas następuiący elekcyi ex bene 
viso rzeczy-pospolitey mieysce ex antiquo 
usu ma być destinowane. 

Quarto. Interregnum każde iest czasu 
okolicznością, w którey rzecz-pospolita sub-
lata inter maiestatem et libertatem difidentia 
bez przeszkody, w potrzebach swoich fra-
terne namówić się у one ułatwić może, zy-
skuiąc tey sytuacji starać się będą i. ww. 
imć panowie posłowie wynaleźć у ustanowić 
sposoby powiększenia intrat rzeczy-pospoli
tey, iuż to na regularne iey wydatki, iuż 
to na extraordynaryinezdarzaiace się interesą? 
zrzódła publicznych dochodów otworzyć się 
mogą bez obciążenia obywatelów przy -wza
jemnym między i. wwr. imć panami posty 
od woiewodztw proiektów kommunikowaniu. 

Quinto. Widomy iest wkraiu uszczerbek 
tak wielki przez wprowadzenie w kray mało 
ważney monety, za produkcje z ziemi na
szey wychodzące do miast Pruskich, insistent 
za tym usilnie iaśnie wielmożni ichmść pa
nowie posłowie do ministrów rzeczy-pospo
litey, aby z i. w. imć panem rezydentem 
Pruskim agant o coequacye valoris pienię
dzy, stosuiąc się w tym ad tenorem .wyraź
nych tractatów. 

' Sexto. ' Dopomnią się i. w. imć panowie, 
ażeby w rozdawaniu wakansów zachowany 
był respectuś prowincji tak, żeby koronne 
.koronnym obwatelom, litewskie litewskim 
oddawane były, mianowicie konstytucyię ty
siąc pięćset dziesiątego, tysiąc pięćset trzy
dziestego ośmego, tysiąc pięćset sześćdzie
siąt trzeciego, tysiąc sześćdziesiąt dziewią
tego, tysiąc sześćset sześćdziesiąt wtórego, 
tysiąc siedmset siedmnastego swoiey w tym 
punkcie nie maią exekucyi, zdaią się nad
wątlać tak ścisły między proWmcyami zwią
zek. 

Scjrfimo. Porządek seymów, seymików 
ażeby novella lege był opisany у bezpie
czeństwem opatrzonjr, i. AVW. . imć panowie 
posłowie dopraszać się maią sądów, także 
sędziów stron у innych publicznych ziazdów 
securitas, ażeby skutecznie obwarowana była. 

Octavo. Rozsądzone porządków naszych 
rozrządzenia granice, wiadzy y iuryzdykcyie 
wszystkim rzeczjr-pospolitey urzędom prawem 
wyraźnym ubiespieczyly starać się będą i. 
ww. imć panowie posłowie, gdyby te urzę
dów określenia wyraznieysze były distinguo-
wane prawem, oraz gdyby się ieden urząd 
w moc yexekucya drugiego nie wdawał, a 
co abusivum dotąd w tey mierze działo 
się, dopomnią się i. ww. imć panowie po
słowie, ażeby do kluby, prawa były przy
prowadzone. 

Nono. Powszechnym iest prowincji w. x. 
Lit. szczegulnieyszym powiatu naszego żą
daniem, ażeby liskupstwo Wileńskie in se-
dem metropolitanam, dopraszać się będą 
usilnie i. ww. imć panowie posłowie, ażeby 
stany rzeczy-pospolitey interponant sua offi-
cia do oyca świętego, ażeby to biskupstwo 
in archiepiskopatu kreowane było, meretur 
tego urzędu prowincyi zaszczyt y dyecezyi 
Wileńskiey obszerność у liczność. 

Decimo. Chwalebna у przykładna fundacyia 
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świętey pamięci Józefaty Antoniny z Zabo
rowskich—ordynatowey Zamoyskiey, w roku 
tysiąc siedmset czterdziestym piątym na 
fundamencie konstytucyi w roku tysiąc sześć
set trzydziestym piątym de nova radice z 
ozdobą całego królewstwa у pożytkiem sta
nu szlacheckiego dla imć pp. kanoniczek 
Warszawskich, z zachowaniem wszelkiey so-
lennóści у opisem pomienioney konstytucyi 
uczyniona, protekcya ikmci, p. naszego mi
łościwego, у całey rzeczy-pospolitey przez 
tąż nieśmiertelnej- pamięci godną у pobożną 
fundatorkę oddana, ażeby na seymie nastę-
puiącym konwokacyinym wraz z zastawami 
wszelkiemi do tey fundacyi opisanemi bez 
żadnego onych nazruszenia lub odmiany 
utwierdzona у aprobowana była i. ww. imć 
pp. posłowie utrzymywać, promowować у 
starać się będą. 

Undecimo. Tyło. prawami rzeczy-pospo
litey pozwolona dissidentibus in religione 
spokoyność ażeby nowym prawem utwier
dzona у in executione ubiespieczona była, in
sistent oto i. ww. imć pp. posłowie. 

Duodecimo. Przywileie nadane akademii 
Lwowskiey societatis Jesu, ażeby prawem 
aprobowane były, oraz ustawy iey ustawom 
akademii Wileńskiej j Krakowskiej porów
nano, staranie to praecomittitur i. ww. imć 
pp. posłom. ' 

Decimo tertio. Dekret w sprawie ww. 
imć pp. Franciszka y' Giortrudy Wielczow-
skich—podkomorzych ikmci z mieszczanami 
Gdańskiemi w trybunale Lubelskim w roku 
tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzecim ferowany, 
ażeby we wszystkich indicatorum na seymie 
następuiącym przez konstytucyą utwierdzony 
został у ad executionem przyprowadzony 
był, i. ww. imć pp. posłowie curabunt. 

Decimo quarto. Providendo wygodzie są
dzącego się w prowincyi w. x. Lit. trybu

nału, insistent i. ww. imć pp. posłowie, ażeby 
kadencyie iego odmienione być mogły, to 
iest, Wileńska sądziła się w miesiącach zi
mowych, a Ruska w miesiącach letnich, tu
dzież gdyby i. ww. imć pp. deputaci mieli 
wyznaczone solarium z dochodów. 

Decimo qninto. Dobra w Bogu wieleb
nych panien Benedyktynek Wileńskich Wia-
zyn w Mińskim po Rudominie, Halin w 
Wileńskim w woiewodztwach, Dzisna, Ostro
wiec, Dziesznowszczyzna w Oszmiańskim у 
Brasławskim powiatach, ażeby konstytucyią 
następuiącego szczęśliwie seymu były appro
bowane i. ww. imć pp. posłowie starać się 
będą. 

Decimosexto. Aby prawa wszystko skrom
ne zachowanie się miastu Gdańsku przepi-
suiące reasumowano у nowym prawem obo
strzono, kommissią constitutione tysiąc siedm
set dziesiątego volumine sexto, folio sto ośm-
dziesiąt ośm do miasta Gdańska naznaczo
no, a dotychczas nie było, aby odnowione 
у do skutku przyprowadzono, i. ww. imć pp. 
posłowie do nayiaśnieyszey rzeczy-pospolitey 
instabunt. 

Decimo septinio. Dobra i. ww. imci pana 
Tyzenhauzą—pisarza ww. x. Lit., Kamionki 
nazwane, w powiecie Grodzieńskim leżące, 
z tą trzydzieście dymami supra subtilitatem 
opłacenia się dla niewielu poddaństwa ob
ciążone, aby umnieyszeniem dymów a gra-
vamine uwolnione były i. w. imć pp. posłowie 
dokładnie instabunt у gdyby • prześwietny 
powiat rozrządzaiąc porządki powiatu spo
soby urządzenia wynalazł,' o iniunctią przez 
konstytucyią domówić się raczył. 

Decimo octavo. Trybunał skarbowy w. x. 
Lit., ażeby się sądził in forma kommissyi 
Radomskiey w mieście seyniowym ikmci 
w Grodnie, domówią się i. ww. imć pp. po
słowie: 
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Decimo nono. Dyspozycia poczt wszystkich' 
żeby nie cudzoziemcom, ale indigents odda-; 
wanabyła, praecavebunt i. ww. imć pp. po
słowie. Caetera activitati et dexteritati i. ww.. 
imć pp. posłów praecomitendo, instrukcyią 
teraznieyszą podpisami własnych rąk stwier
dzamy. 

U tey instrukcyi podpisy rąk w. imci pa
na dyrektora ww. imci pp. urzędników у 
im. pp. szlachty temi wyrażone słowy: Fran
ciszek Boufał—dyrektor seymiku konfede-
racyinego powiatu Grodzieńskiego, Eustachi 
Michał Benedykt Alexandrowicz — sędzia 
ziemski powiatu Grodzieńskiego, Marcin Jan 
Nepomucyn Olizarowicz—podsędek powiatu 
Grodzieńskiego у dyrektor sądów kaptur, 
mp.," Ignacy Ignatowicz —podstoli powiatu 
Grodzieńskiego sędzia sądów kapturowych, 
Łukasz Baranowicz—rotmistrz powiatu Gro
dzieńskiego, Józef Boufał—mierniczy gra
niczny w. x. Lit. grodzki powiatu Grodzień
skiego, Stan. Stokwiski, Michał Politański— 
czesznik powiatu Grodzieńskiego, Benedykt 
Boufał—koniuszy powiatu Grodzieńskiego, 
Jan Wołkowycki—obozny powiatu Grodzień
skiego, Andrzey Glindzic—krayczy powiatu 
Grodzieńskiego, Jan Bartłomiey Olizaro
wicz — mostown. powiatu Grodzieńskiego, 
Józef Sopoćko—rotmistrz powiatu Grodzień
skiego, Ignacy Chreptowicz—stolnik Gro
dzieński у sędzia kapturowy, Jakub Rukie-
wicz—mieczn. Grodzieński, sędzia kapturo
wy, Rafał Bułharyn — sędzia kapturowy, 
Michał Wołkowycki—sędzia kapturowy, Mi
chał Józef Szymak—sędzia kapturowy, No
wicki, Kazimierz Korsak—sędzia kapturowy, 
Piotr Boufał—sędzia kapturowy, Józef So
pocka—sędzia kapturowy,'Kazimierz Wul-
mer—sędzia kapturowy, budów, powiatu 
Grodzieńskiego, Michał Nowicki — sędzia 
kapturowy, Jerzy Jotkowski — sędzia ka

pturowy, Alexander Milikąt Narwoysz—pod
czaszy Staródubowski у sędzia kapturowy, 
Franciszek Joachim Sieruć—łowczy powiatu 
Grodzieńskiego, Antoni Tołoczka r. s. mp., 
Jakub Rówieński s. p., Mateusz Olizarowicz 
mp., Michał Lenczewski, Mateusz Brzozow
ski, Andrzey Mieduszewski, Józef Nacule-
wicz, Adam Czeszeyko mp., Marcin Hor
baczewski, Jerzy Czeszeyko, Paweł Gródecki 
mp., Felicyan Ihnatowicz p. p. Grodzień
ski, Ignacy Worytko—komornik woiewodztwa 
Wileńskiego, Benedyk Sopoćko—s.k. p. G. , 
Faustyn Sopoćko, Macko Stanisław Koto
wicz—namiesnik sądowy—r. z. g. p. G. , Ig 
nacy Sopocka, Stanisław Józef Grabski— 
regent p-tu Grodzieńskiego, Jan Milikont 
Narwoy7sz—porucznik woiewodztwa Wileń
skiego mp., Ludwik Kazimierz Baszkiewicz 
mp., Wiktor Baszkiewicz mp., Mikołay Trze
ciak, Andrzey Maliński, Michał Olenski, 
Ignacy Herburt Heybowicz mp., Michał Bia-
łobłocki, Ignacy Szaniawski mp., Michał 
Kolankowski, Antoni Woiałówicz, Kazimierz 
Szyszka,DominikSzyszka,Symon Leszczyński, 
Jerzy Białobłocki, Adam Ołizarowicz, Fran. 
Siwicki, Michał Micewicz, Antoni Franci
szek Helmans. z. i. Bi., Jan Rak, Marcin 
Józef Snarski, Dominik Kisłowski mp., Józef 
Jotkowski, Franciszek Biakoz, Piotr Rak, 
Stefan Obuchowski, Karol Adam Kmita Józef 
mp. Szelpacli, Woyciech Szelpach, Win
centy Szelpach, Józef Mroczek, Wiktor mp.f 

Sperski, Józef Obuchowski, Piotr Obuchow
ski, Piotr Starzyński. Thomasz Siarosiek, 
Michał Ihnatowicz, Franciszek Olizarowicz, 
Theodor Popławski, Michał Obuchowski, 
Thadeusz Jabłoński, Kazimierz Eysymont, 
Kazimierz Olendzki, Stefan Olendzki, An
toni Hotnolecki, Bartłomiey Juszkiewicz, 
Antoni Buialski, Jan Borowski, Franciszek 
Rusiłowicz, Jan Obuchowski, Thadeusz Cze-
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imowicz, Thadeusz Kiernozieki, Wiktor Kier-
nozicki, Michał Pietraszewicz, Adam Kwiat
kowski. Bartłomiej'Gutowski, Antoni Bok-
szewicz, Symon Sopocka. Benedykt Radzi
wiłowicz, Józef Radłowski Siu. Ludwik So
poćko , Jakób Sopoćko, Jan Dyialdewicz 
mp., Thadeušz Towiański w., Matheusz So
poćko, Michał Siemaszko, Jakób Ulczycki, 
Karol Radziwiłowicz, Michał Radziwiłowicz, 
Józef Kowzan, Jan Radziwiłowicz, Łukasz 
Olizarowicz, Roch Snarski, Jerzy Pietra-
szewski, Stanisław Józef Adlanicki Poczo-
but mp., Antoni Kamiński, Karol Joczycki, 
Kazimierz Kotarski, Antoni Soroka, Józef 
Soroka, Karol Olizarowicz, Jan Olizarowicz, 
Michał Antuszewicz, Konstanty Zdanowicz, 
Woyciech Eysymont, Jan Stetkiewicz, Fran. 
Baranowicz mp., Antoni Siemaszko, Józef 
Siemaszko, Jan Ancuta, Woyciech Horno-
lecki, P . Dobrowolski, Thadeusz Siemaszko, 
Jan Jotkowski, Michał Jotkowski, Marcin 
Cidzik, Michał Gliński, Ignacy zNieniosza 
Nargitowicz—star. x. Żmudzkiego, powiatu 
Wileńskiego, Kazimierz Micewicz, Symon 
Kuszelewski, Matheusz Radziwiłowicz, Ka-
ietan Siemaszko, Stefan Olkuński, Jan Mi
cewicz, Marek GradoAYski, Stefan Gradow
ski, Józef Kamiński, Rafol Ciesieyko, An

toni Kulikowski, Andrzey Eysymont mp., 
Ludwik Kulikowski, Jan Hrzypkiewicz, Jan 
Pukiewicz, Józef Turczynowicz, Maciey Dzie-
midowicz, Jan Solatycki, Jan Żydanowicz,. 
Mateusz Micewicz, Ignacy Michał Obuchow
ski, Józef Micewicz, Jan Micewicz, Mathe
usz Micewicz, Thomasz Ossuchowicz, Jan 
Ulczycki, Thomasz Micewicz, Mateusz Tur
czynowicz, Maciey Micewicz, Maciey Żyż-
kowski, Antoni Radziwiłowicz, Jakób Ra
dziwiłowicz, Thomasz Micewicz, Maciey So
bolewski, Michał Czaiewski, Maciey Mice
wicz, Franciszek Tonkiewiez f f f , Maciey 
Radziwiłowicz, Józef Antoni Kolankowski, 
Jan Gur Kuszelewski, Samuel Hlebowski, 
Antoni Kotarski, Piotr Piruski, Karol K o 
złowski fff , Jerzy Kolankowski, Józef K o 
lankowski, Stefan Wołkowycki, Leon Eysy
mont, Józef Kalenkiewicz, Franciszek Swi-
zatkowski, Dominik Hrudzina, Thadeusz 
Lenkiewicz, Piotr Jakimowicz, Józef Kl i -
mański, Michał Witkiewicz, Kazimierz K l i -
mański, Thadeusz Kaietan Siemaszko ko-
mornikowicz p. Gród., Kazimierz Sadłucki. 
Którą to takową instrukcyą za podaniem 
przez wyż wyrażone ad imści do akt, iest 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięta 
у wpisana. 
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26. Актъ Городненской конФедерацііг. 

Дворяне Городненскаго повѣта, въ виду совер
шающихся въ рѣчи-посполитой беззаконій въ 
сферахъ правительственныхъ и частпыхъ, обра
зуют^ изъ себя вооруженную конфедерацию, что-

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt, czwar
tego, miesiąca Apryla dziewiętnastego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego com-
parendo personaliter imci pan Michał Wit
kiewicz, konfederacyą ahas postanowienie 
powiatu Grodzieńskiego ad akta grodu Gro
dzieńskiego podał de tenore sequenti: 

W tak długim bezprawia doświadczeniu 
przemuszaiąc w cierpliwości w te nieprzy
wykłe dźwigać iarzmo umysły nasze, z za
dziwieniem tak długo patrzyliśmy się na 
rozkrzewione w prowincji naszey gwałtow
ności, które przez nieiakoweś spiski odlą-
czaiących się obywatelówr sposobem nawet 
у w pokoiu iak do boiu uzbroionych ubio
rów — różniących się, a nad równość wy
noszących się nie tylko w gwałtowno-
ściach swych nieustałey, lecz coraz bar-
dziey ponmażaiące się . ostatnim ojczyznę 
grozić poczęli upadkiem, nie przymyśliliś-
my żadnego w cierpliwości sposobu, aby te 
rozstrzelone szkodliwych obywatelów poskro
mić swywole, które bezkarnością zmocnio-
ne coraz większy wzrost biorąc wszystkich 
nas podług przepisu praw у zwyczaiu do
brego obywatelstwa sprawujących się, a do 
tych spisków nie wiążących się, tak przy-

бы защищать общественный порядокъ и обижен-
ныхъ обывателей, и будутъ сохранять ее дотѣхъ 
поръ, пока съ избраніемт. короля не водворится 
надлежащи! порядокъ. 

tłumiali, iżeśmy się wT wolności у równości 
wrodzone stałe celem у placem zuchwały 
przemożności, która skutki swe wywierała 
na sejmikach, obradach, albo one gwałto
wniejsze stokroć z krwie braterskiej' rozla
niem, albo na potajemnych schadzkach, mi
mo wiadomość concivium scandalose utrzy-
muiąc, teyże gwałtowności mocy doznawa
liśmy na fundujących' się trybunałach, gdzie 
przjsposobionemi, a na sejmikach nie by-
łemy protestacyami, lub mocą у gwałtow
nością dobrze obrani z woiewodztw у po
wiatów deputaci od należącey sobie odda
leni byli funkcyi, a w podobne samowład
nej' zuchwałości osoby, iuż to z rozdwoio-
nych, seymików widomie rozdzielenie się wo
iewodztw у powiatów próbujących, iuż to 
zniszczonych protestacyami nielegalnych sej
mików, z gwałtownym prawnych zarzutów 
przytłumieniem, przy nienależącey funkcyi 
utrzymaniem zostali s takowegoż gwałtow
ności kroku praktykowały się do upodoba
nej' y potrzebney sobie decyzyi, przymusza
jące deputatów sposoby, których violenter 
ferowane non attento paritatis dekretu z 
przerażeniem obywatelów z gruntu wywra
cały prawa, nastąpiły za tym różne nay-
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'wiedomsze występki, którym hie tylko na-
' leżące ubliżone kary, ale'też częstokroć za 
-niewinność uznane, rbzkrzewiły się w ostat-
;hiey zuchwałości swywole, insultowania'y 
z wystrzelaniem okien na pałace у zabóy-
stwem ludzi praktykowane, teyże gwałtow
ności mocą funduiącey 'się ostatni przed 
śmiercią królewską trybunał pobudzał'nas 
'dó ostatniey niecierpliwości, gdy sprowa-
dzonemi pod zamek armatami przystawio
nymi do izby sądowey żołnierzami przystęp 
szlachcie z manifestami 'y dekretami, tu
dzież wielu dobrze obranym deputatom był 
zatamowany, szacunek spokoyności utrzy
mywał każdego od zwykłych w oyczyznie 
do zabieżenia tym nieszczęśliwościom srzod-
Tibm. nadzieia poprawy rozsądzących się 
rozwiązłością in Los ausuś obywatelów bez
skuteczne sprawowała w iias ufności, lecz 
nieszczęśliwe widziemy z pogorszeniem wy-
rzekłych przcdkonwokacyinych seyiników 
skutki, które nam pożądanego seymu suk-
cessor wątpliwe obiecuie nadzieię. Gdy 
bowiem uważamy Wileńskiego woiewodz
twa obywatelów, odłączonych a corpore wo-
iewodzstwa, a przeciw prawu powtórnie sey-
mikuiących у tamże gwałtowne ufundowa
nie kapturu, podwakroć targnienie się w 
Orszy z krwi rozlaniem, powtórne seymikó-
wanie w Rzeczycy excquuiaccgo się sądu z 
armatami у zapalczywym rzuceniem atako
waniem tamże praktykowane mężobóystwo, 
oraz sąd z kryminalistów złożony: takowe 
wszystkie nefanda nie dozwolaią nam spo
dziewać się pomyślności. Gdy nadto ieszczo 
wiekami niepraktykowanym przykładem taż 
zuchwałość na pierwszego wprowincyi na
szey wysokicy powagi wielkich zashig se
natora i pasterza przez nayście na pałac у 
tamże na życic pogróżki targnęła się, popeł
nione w tym występku sacrilegium, pokrzyw

dzona domu duchownego immunitaś wy
raźnie nas przestrzega, czego się' spodziewać 
mamy, powinnibyśmy iedną mieć blisko na 
następuiącym seymie nadzieię, lecz у to 
przez nas wątłość przez nas mnożące się 
przeciwko prawu prywatne zaciągi (do War
szawy iak słychać ciągnąć maiące) у tern 
bardziey gwałtowne czynienie niż potrzeb
ne у spokoyhe rodzenie iawnie obiecujące, 
ile po doświadczonym ostatniego seymu przy
kładzie, na którym występek bez kary po
błażaniem ukryty. W takowym ostatniey zgu
by zostaiącey stanie manifestuiemy się nay-
przód przed Bogiem, który świadkiem bę
dąc myśli naszych prostości intencyi, zna у 
przenika przed oyczyzna całą, iż nie żad
ną zawziętości lub nienawiści podniosło lub 
szczegulnie chcący wolność, równość, honor, 
zdrowie y substancyi naszey ubespieczyć, 
ścisłe między sobą postanawiaiąc zprzy-
mierzenie się, przyrzekamy sobie wTzaiemnie 
у obowiązkiem przysięgi upewniamy, iż ie
den drugiego do ostatniey krwi kropli bro
nić powinniśmy; a ktoby każdey kondycyi. у 
z obywatelów przeciwko nas zkonfedorowa-
nych,: cokolwiek przeciwnego zamyślać wa
żył się, lub przeciwko bespieczeństwu pu
blicznemu formae' immunitati sądów у bes
pieczeństwu osób aliqua czynić molimina 
praesumeret, każdego ex rigore legis prose
qui у wszystko to czynić, cokolwiek występ
nych wstrzymać у pokarać, prowincya zaś 
nasza y' powiat nasz uszczęśliwić у ubespie
czyć może. W tym zaś gdyby seym blisko 
iiastępnlący mógł pożytecznie obmyślić środ
ki, obliguiemy iw. i. pp. posłów powiatu na
szego, aby tam gorliwie starali się o po
prawę praėmišsorum, które nispożądanym 
zakończą się skutkiem. Przyrzekamy sobie у 
przysięgą, obowiązuięmy się, iż nie wprzód 
ex praesenti nexu eonfederationis rozwiązy-
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"wać się mamy, aż wprzód oyczyzna uszczę
śliwi się, da Bóg, przez następuiącą elek
cyą у prowincya nasza Litewska w swych 
"wyrażonych krzywdach у dolegliwościach 
iispokoiona będzie, do którego to dzieła na
szego iak równey myśli intencyi insze wo-
iewodstwa у powiaty sądziemy, tak zapra-
szaiąc do iednomyślności każdego sprzeci
wiającego się iako na wolność, równość, 
prawdziwość, honor nasz następuiącego są
dzić у mniemać będziemy, a zatym o spo
sobach takowego obywatela ukarania sku
tecznie myślić.zechcemy, zwyczaiu zaś przod
ków naszych godnością, wrodzonymi zasłu
gami wr powiecie naszym eminentes i. w. 
imcip. marszałka konfederackiego, konsylia-
rzów oraz у rotmistrów obrawszy, osobliw-
sze laudum na obowiązki do pełnienia po-
winne podpisaliśmy. A iako ten związek dla 
powszechnego dobra przedsięwzięty dotrzy
mać wzaiemnie przyrzekamy, tak dla wza-
iemnie służących przysięgłych obowiązków, 
do postanowienia у ogłoszenia stwierdzaiąc 
rękoma własnemi pxlpisuiemy się. Pisań 
w Grodnie, roku tysiąc siedmset sześćdzie
siąt czwartego, miesiąca Aprila siedmnaste-
go dnia. U tego zprzymierzenia podpisy rąk 
tak i. wT. imci p. marszałka konfederaeyi, 
iako też i. ww. ichmć panów obywatelów 
powiatu Grodzieńskiego tymi słowy: Anto
ni Tyzynhaus—marszałek konfederacki, pół-
kownik, marszałek powiatu Grodzieńskiego, 
pisarz wT. w. x. Lit.,'Marcin JanNepom. Oli
zarowicz— podsędek у mar. kaptur, powia
tu Grodzieńskiego, Jan Wołkowycki—stol
nik powiatu Grodzieńskiego, Józef Jelski— 
podczaszy powiatu Grodzieńskiego, Michał 
Politalski—czes. powiatu Grodzieńskiego, 
Michał Józef Eysymąt—woyski, chor. pro-
tunc powiatu Grodzieńskiego, Ignacy Ihna
towicz — podstoli powiatu Grodzieńskiego, | 

- Jakub Bukiewicz—obozny у rotmistrz p-tu 
• Grodzieńskiego, Franciszek Boufał, Michał 
L Wołkowycki—sędzia у pisarz sądowy kap., 
L Jozy i. o. Proxyc Kandyba, Ignacy Lita-
• wor Chreptowicz—podskarbi sądu kap., rot. 
• p-tu Grodzieńskiego, Jan Adachowski — 
• chor. Wen., rot. p-tu Grodzieńskiego, Anto-
• ni Gorzkowski, Aleksander,. Milikont Nar-
, woysz pod. star. sądu kap. p-tu Grodzień-
• skiego, — Piotr Boufał — sędzia kap. p-tu 
• Grodzieńskiego, Józef Garbowski, Piotr H o -

łownia Jakimowicz, Wiktor Kiernarzycki, 
Michał, Niemczynowski, Symon Rosochacki, 
Daniel Lipnicki, Antoni Jelski—pod., Michał 
Abromyka, Jerzy Jodkowski—sędzia kap. 
p-tu Grodzieńskiego, Tadeusz Siemaszko, 
Stefan Wołkowicki, Józef Chlewinski, J o 
zafat Kłanicki—chor. w., Stefan Nowicki, 
Michał Olędski, Ignacy Szaniawski, Michał 
Witkiewicz, Jakub Makiewski, Józef Mali-
iewski, Thadeusz Wulmer, Piotr Narwoysz— 
chor. B . W. w. x. Lit., Piotr Heybowicz, 
Symon Eysymont, Adam Muczyński, Fran
ciszek Białobłocki, Kazimierz Szyszka, J e 
rzy Weys, Ludwik Lękiewicz, Stanisław Obu
chowski, Kazimierz Grobicki, Symon Siezie-
niewski, Symon Sopocka, JanKoroza, Franci
szek Rusiłowicz, Jan Malinowski, Józef Wy
socki, Stanisław Obuchowicz, Mateusz Her-
burt Heybowicz, Stanisław Obuchowicz, Jan 
Kulikowski, Józef Gorzkowski, Kazimierz 
Gorzkowski, Jan Chibowski, Tomasz Soko
łowski, Ignacy Obuchowicz, Władysław Paw
łowski, Benedykt Nietupski, Marcin Ey
symont, Felicyan Brzozowski, Franciszek 
Morozowski, Jerzy Reszka, Józef Mroczek, 
Jan Moross—rot. G. , Antoni Wołkowycki, 
Jakób Kłanicki, Michał Niemczynowski, J ó 
zef Żyliński, Ignacy Worytko—W., J ó 
zef Siemaszko, Piotr Rak, Franciszek Si
wicki, Antoni Micewicz, Kazimierz Alexan-



drowicz, Tadeusz Kamiński, Józef Kalękie-
wicz, Andrzey Butrymowicz, Mikołay K a 
miński, Franciszek Strzałkowski, Antoni 
Wąsowicz, Ludwik Narwoysz, Józef Butry
mowicz. Które to takowe postanowienie kon

federaeyi powiatu Grodzieńskiego, zapoda
niem onego przez wyż wyrażonego imci do 
akt, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
przyięte у wpisane. 

1764 r. 
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27. Ивструкція дворянъ Городненскаго новѣта денутатамъ, отправляемымъ 
на сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
сеймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣда-
вій, дали своимъ посламъ слѣдующую инструкцию: 

1) выразить королю радость дворянства по по
воду восшествія его на польскій лрестолъ; 

2) требовать подтверждения актовъ междуцар-
ствія, постановленныхъ на сеймахъ конвокацгйномъ 
и элекцшномь, а равно и актовъ кардинальной 
конфедераціп; 

3) требовать назначенія коммпссін дляисправ-
ленія иѣкоторыхъ параграфовъ законодательства; 

4) требовать пазпаченія коммиссіп для заготов
ления штемпельной бумаги; 

5) просить короля принять подъ свое покрови
тельство монетный дворъ, находящійся на соб
ственному, своемъ пждпвеніи, и пемогущій при-

Koku tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Oktobra trzydziestego pierw
szego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego com-
parendo personaliter imci pan Tadeusz Wul-
mer, tę instrukcyą ad acta xiąg grodzkich 
Grodzieńskich podał, którey tenor sequitur 
tolis: 

Instrukcyą od nas senatorów, dygnita-

носить надлежащей пользы по ограниченности 
своихъ средствъ; 

6) просить короля назначить фундушъ для ры
царской школы; 

7) требовать закрытія частныхъ почтъ и исправ-
ленія почтъ, предоставленныхъ королю pacta'MH 
conventa 'Mn; 

8) просить вознагражденія обывателямъ, постра-
давшимъ отъ перехода войскъ; 

9) требовать возобновленія закона, извѣстнаго 
подъ названіемъ lex sumptuaria; 

10) требовать вознагражденія для лицъ, несу-
щихъ нранительствеиння должности; 

П ) просить о выдачѣ наградъ для поимено-
ванныхъ въ инструкціи лицъ; 

12) объ уменьшеніи подымной подати, наложен -
пой па пмѣніе Тпзенгаузена, Каменку. 

rzów ziemskich, grodzkich, szlachty у oby
watelów powiatu Grodzieńskiego iasnie wiel. 
imci panu Antoniemu Tyzenhauzowi—mar
szałkowi konfederackiemu powiatu Gro
dzieńskiego, pisarzowi wielkiemu w. x. Lit. 
у wiel. imci panu Janowi Wołkowyckiemu, 
stolnikowi p-tu Grodzieńskiego, posłom na 
seym przyszły koronacyiny w roku terazniey-
szym tysiąc siedmset sześćdziesiątym czwar-

44 
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tym, w Warszawie expedyowac się maiący, 
obranym, roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt 
czwartego, miesiąca Oktobra dwudziestego 
dziewiątego dnia dana. 

Pożądane kraiowi nayiaśnieyszego króla, 
pana naszego miłościwego, na tron polski 
wyniesienie napełnia serca nasze radością 
у ukontentowaniem, a myśli usilnością у 
staraniem, abyśmy tak dobremu królowi ży
czliwie świadcząc usługi w istotnych nie 
skazitelney wierności długoletnemu pano
waniu uiszczali się dowodach, który serc 
у myśli naszych obowiązek, ażeby i. ww. 
ichmć panowie posłowie przyięte bólem do-
stoienstwie, iego uszanowaniu oświadczyli 
у powiat nasz protekcyi pańskiey polecili, 
praecomittimus. 

Elekcyą nayiaśnieyszego króla, pana na
szego miłościwego, z nienaruszeniem pra
wa у walnego głosu szczęśliwie zaszła, iak 
iest dopełnieniem żądania naszego у po
myślności narodu, tak to wiernych obowiąz
ków, uprzeymość у właściwą serc naszych 
istność wyraziwszy, i. wwr. ichmć pp. po
słowie oświadczą, iż przy dostoieristwie ik.. 
mości maiestatu naygorliwiey zostawać się 
chcemy. Że zaś do ubespieczenia tego elek-
cyinego dzieła węzeł złączonych oboyga na
rodów konfederaeyi iest nayzupełnieyszą mo
cą у twierdzą, oraz do dalszego potrzebne
go radzenia nayistotnieyszą staie się sposob
nością, maią usilnie starać oto i. ww. ichmć 
pp. posłowie, abyśmy nie prędzey do exwin-
kulacyi przystępowali, aż się rzecz-pospolita 
względem zeszłey n. pana elekcyi, iako 
też w urodzeniu у o rodzaiu potrzeb kra-
iów naydoskonaley ubespieczy, zaszłe akty 
interregni, iako to: ustanowiono przezornie 
na seymie przeszłym konwokacyinym у elek
cyjnym ad utilitates rzeczy-pospolitey prawa, 
tudzież sancita, oraz złączenie się konfede
raeyi cardinalney ażeby iak nayzupełniey- Į 

szą approbacyą, iako usilniey maią starać 
i. ww. ichmć pp. posłowie. 

Proiekta przez naznaczonych seymem con
vocations do korrektury iurium kommisa-
rzów włożone ażeby z pewnym na każdym 
seymie poprawiania abusum sposobem prze
zornie były roztrzęsione, tudzież inne sey
mu convocationis materye у sancita ad com
modum rzeczy-pospolitey ściągaiące się, aże
by iak nayprędzey udoskonalone et pro uti-
lititate dobra powszechnego ustanowione 
były, iak nayskutecznieysze i. ww. ichmć 
pp. posłom in hoc agendo zalecamy sta
ranie. 

Proiekt do ustanowienia w kraiu stę-
plowanego papieru lubo iest konstytucyą 
seymu konwokacyinego do ułożenia komis-
syi skarbowey zalecony, lecz że reassump-
cya takowey komissyi w poślednieyszym od 
koronney nastąpi czasie, zalecamy i. ww. 
ichmć pp. posłom, aby nayprzezornieyszym 
sposobem fornmiąc tym proiekt w sposo
bie ułożenia stosowali się do produkowane
go koronney komissyi proiektu. 

Zważywszy to rzecz-pospolita, iż uwolnio
na a iure regiae, a przyięta do swey dyspo
zycyi mennica żadnych nie czyniła zysków, 
owszem nie maiąc wystarczaiących sposo
bów do czynienia wczesnych na nią nakła
dów, a doświadczaiąc, iż niedostatek w kra
iu dobrych, wprowadzeniu złych monet у 
niezmierne całemu narodowi uczyniły szko
dy przywróciła paktami konwentami cuden-
dae monetae prawu królewskiemu, co iako 
dla pożytku publicznego przyiąć iego kró
lewska mość raczył na swoie staranie tak, 
aby to potrzebno bicie monety iniusto in-
trinseco valore pożyteczny у nieodwloczony 
wzięło skutek, maią przypomniawszy się ma
iestatowi i. ww. ichmć pp. posłowie upra
szać o to quam ferventissime. 

Szkoła rycerska, a w niey naysposobniey-
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sza edukacya młodzi szlacheckiey, iako iest 
z wielkim pożytkiem dla rzeczy-pospolitey 
potrzebna, tak gdy podług obowiązku pacto-
mm conventorum nayiaśn. pan do fundo
wania oney przed się weźmie myśli, fla-
grantissime zalecamy i. w. i. p. posłom, aby 
na przyszłym seymie de modo erectionis 
radząc sposób ufundowania у utrzymania 
oney iak nayprzezorniey ułożyli. 

Dyspozycya poczty iako iest per pacta 
conventa poruczona ikmci tak z regularnego 
oney kursu aby nasz powiat solitam miał 
commoditatem, oraz aby bez imponowaney 
od listów płacy, zniesieniem prywatnych 
poczt ku iak naydoskonalszemu porządkowi 
uregulowana у do skutku przyprowadzona 
była, instabunt i. w. i. p. posłowie. 

W krzywdach obywatelskich, przechodami 
woysk Eossyiskich poczynionych, iako iest 
kommissya deklaracyą nayiaśnieyszey impe-
ratorowey assekurowana, tak o reassumptią 
oney z nayzupełnieyszą do opłacenia y boni-
fikowania sposobnością zalecamy staranie i. 
w. i. p. posłom, a do naypewnieyszego skutku 
maią ichm. p. posłowie dopraszać się o inter-
pozycyą maiestatis. Proiekt do podatku ulti-
mae consumentiae dla ulżenia ab oneribus 
dobrom ziemskim aby doskonale był z prze
zorną na wszyskie okoliczności uwagą uło
żony, rekomendujemy o staranie i. w. i. p. 
posłom. 

Wprowadzonym w naród nasz zbytkom że 
się żadnym inszym skuteczniey zapobieżeć 
nie może sposobem ustanowienie legis sump-
tuariae na następuiącym seymie iak nay-
usilniey praecomittimus ii. ww. ii. pp. po
słom. 

Fundacya w Marywillu ichmć panien ka-
noniczek pożyteczne stanowi szlacheckiemu 
et legaliter uczynioną aby constitutia przy
szłego sejmu quam solidissime roborowana 

była, usilne staranie zalecamy ii. ww. ii. pp. 
posłom. 

Inquizycyi у inne actus z sądów kaptu
rowych naznaczone przez sędziów tychże 
sądów niemaiących na sobie urzędów ziem
skich lub grodzkiego expedyowane, ażeby 
przez wzgląd o zaszłych in eos actus legałeś 
stron expensow у nie dosyć iasnie przepisa
nego o tym prawa legitimowani były et 
pro futuro wyraźną dyspozycya przyszłey 
konstitucyi opisane, zalecamy staranie ichm 
pp. posłom. 

Jesteśmy tego zupełnie pewni, że szafu-
nek łask między obywatele będzie z rąk 
pańskich sprawiedliwym zasług udzielany 
wymiarem, tey ufności powodem wyrażą ii. 
ww. ii. pp. posłowie proźby nasze, ażeby 
prace w usługach publicznych, których ies-
teśmy świadkami i. w. i. pana Przezdziec-
kiego — referendarza w. x. Lit. miały w 
nadgrodzie pieczęć mnieyszą w. x. Litew. 
umieiętne pilne у przykładne urzędu tego 
sprawowanie usprawiedliwi swego czasu w 
oczach przezornego monarchi nasze życze
nia у proźby. Zasługi i. pp. Mostowskiego, 
woiewody Pomór., Platera—woiewody Mści-
sławskiego y Kierskiego—sekretarza koron
nego aby względney ik. у łasce rekomen
dowali i. pp. posłowie, praecomittimus; i. p. 
Karas — cześnik ziemi Liweyskiey, maiący 
teraz administracyą poczty koron. yLitews. 
aby w czas dalszy przy tymże urzędzie mógł 
być utrzymanym, do dobroczynnej' i. kr. 
łaski maią instare ich pp. posłowie. 

Dobra Kamionka w powiecie Grodzień
skim leżąca, i. w. i. pana Tyzenhauzą—pi
sarza w. w. x. Lit. podatkiem podymnego nad 
sposobność od uszczuplóney liczby poddań
stwa opłacenia obowiązana, aby admentem 
praesidentiorum powiatu, w przeszłej- in
strukcyi wyrażonych, ex saneito przyszłej-
konstytucyi za odesłaniem do dyspozycyi 
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powiatu, przeniesieniem, in adequata propor
tion na inne dobra, mniey obciążone, ulgę 
miały, starać się maią i. ww. i. pp. posło
wie. Cetera activitati et dexteritati i. ww. 
i. pp. posłów praecomittimus. 

Pisań w Grodnie roku tysiąc siedmset 
sześćdziesiąt czwartego, miesiąca Oktobra 
dwudziestego dziewiątego. 

U tey instrukcyi podpisy rąk i. ww. ichm. 
pp. obywatelów powiatu Grodzieńskiego ty
mi słowy: Antoni Tyzenhauz — marszałek 
konfederacyi powiatu Grodzieńskiego, pisarz 
w. w. x. Lit., Ignacy Bmatowicz—podstoli у 
sędzia kaptur, p-tu Grodzieńskiego, Jelski— 
podczaszy powiatu Grodzieńskiego, Michał 
Politalski — czesznik p-tu Grodzieńskiego, 
Jakub Rukiewicz—obozny y sędzic kaptur, 
p-tu Grodzieńskiego, Alexander Milikont 
Narwoysz—podczaszy star. у sędzia kaptur, 
p-tu Grodzieńskiego, Kazimierz Wolmer— 
budowniczy p-tu Grodzieńskiego, sędzia ka
ptur., Michał Wolkowycki—pisarz sądów 
kaptur, p-tu Grodzieńskiego, Jerzy Jodkow-
ski—sędzia kaptur, powiatu Grodzieńskiego, 
Franciszek Boufał—konsyliarz z p-tu Gro
dzieńskiego dokonf. generaln., Jerzy Józef 
Proxyc Kandyba, Antoni Wolkowycki, Ig 
nacy Littawor Chreptowiez—podskarbi są
dów kaptur, у stolnik p-tu Grodzieńskiego, 
Kazimierz Bulharyn p. ik., Alexander Sa
wicz—k. pg., JanMifikont Narwoysz—por. 
woiewodztwa Wileń., Józefat na Kłaninie 
Kłanicki—chor. wdztwa Pom., Antoni J ó 
zef Jelski—podczaszy p-tu Grodzieńskiego, 
Mateusz Jelski, Tomasz Jelski—skar. Gro
dzieński, Józef Boufał—podczaszy p-tu Gro
dzieńskiego, Dominik Boufał, Michał Sa-
dłucki, Michał Nowicki—pod. Latyczewski 
у sędzia kaptur, p-tu Grodzieńskiego, Igna
cy Szaniawski, Józef Garbowski, Adam Ba
ranowicz, Mikołay Strzałkowski, Hipolit L i 
piński, Józef Ponikowski, Daniel Lipnicki, 

Michał Witkiewicz, Julian Eukiewicz, An
toni Rakin, Józef Wolkowycki, Franciszek 
Mackiewicz, Michał Dłuski—p-tu Or., Cy
prys n Lubowicki, Michał Olędzki, Jan Kar
wowski, Józef Skibiński, Tadeusz Kierno-
życki, Antoni Obuchowski, Ludwik Milikont 
Narwoysz, Stefan Diakiewicz, Jan Klidzia, 
Jan Eosochacki, Tadeusz Rosochacki, Za-
charyasz Dobrylewski, Ignacy Worytko— 
kon. woiewodztwa Wileńskiego, Tadeusz 
Siemaszko—komor, p-tu Grodzień., Stefan 
Olkowski, Paweł Raciborski, Józef Bredow-
ski, Adam Muczinski, Jozefat Olędzki, Ma
ciey Olędzki, Symon Siezieniewski, Wincenty 
Bialobłocki, Piotr Jakub Krypowicz — rot. 
p-tu Grodzieńskiego, Stanisław Krupowicz, 
Antoni Krupowicz, Dominik Kulesza, An
drzey Eysymąt, Franciszek Badkowski, J ó 
zef Antoni Jodkowski, Michał Bialobłocki, 
Jerzy Kochcicki, Michał Olizarowicz, Ale
xander Wysocki, Tadeusz Lękiewicz, Ste
fan Horbaczewski, Franciszek Kamiński, 
Jan Olizarowicz, Ignacy Derehinski, Tomasz 
Kiersnowski, Jan Siwicki, Tadeusz Franci
szek Jagmin, Franciszek Baranowicz, Ta
deusz Wolmer, Jan Littawor Chreptowiez— 
chor. skar., Stanisław Konopka, Andrzey 
Maliński, Franciszek Szymanowski, Antoni 
Maiewski, Jerzy Houwalt—podkor. star., J ó 
zef Nowicki, Jan Ludwik Sorzkowski, Pa
weł Brzeski, Marcin Edward Szaniawski, 
Jan Gux Kuszelewski, Władysław Gux— 
Kuszelewski, Rafał Cieszeyko, Antoni Ol
szewski, Michał Czaiewski, Jerzy Cichow-
ski, Józef Rybiński — czes. Czer., Andrzey 
Ihnatowicz f f f, Jan Weys, Jan Dyakiewicz, 
Leon Chibowski, Jerzy Szacilowski, Michał 
Radziwiłowicz, Piotr Sakinowski, Józef J a 
worski, Wincenty Szespach, Michał Bontero-
wicz, Jerzy Antoni Fonfeytinberch,Szelpach— 
star. Naszkinski, Marek Grodowski, Stephan 
Grodowski, Józef Maktewski, Jakub Malew-



-ski, Jerzy Maliewski, Adam Alexandrowicz, 
Mikołay Micewicz, Ignacy Staniewski, Antoni 
Siemaszko, Ignacy Hłodkowski, Konstanty 
Kulikowski Jakub Kulikowski, Symon 
Woronowicz, Stanisław Statkiewicz, Stan. 
Cidzik, Kazimierz Gorzkowski, Jan Gorz-
kowski, Józef Siemaszko, Antoni Żubrawski, 
Jerzy Wysocki Щ; Antoni Zaleski j j f? 
Daniel Chunowski, Dominik Eysymąt j j f , 
Konstanty Kulikowski f f j , Ludwik Kozlo-
wicki fff , Michał Urbański, Michał Piet
kiewicz, Józef Filipowicz, Adam Wolmer, 
Józef Obuchowicz, Mikołay Obuchowicz, Do
minik Waliszewski, Symon Kuszlewski, Sy
mon Szczepkowski, Piotr Pieniški, Alexan
der Szyszka, Kazimierz Szyszka, Felicyan 
Brzozowski, Paweł Płoński, Kazimierz Gro-
bicki, Józef Oliński, Mikołay Jelski, Ig
nacy Grobicki, Walenty Wróblewski, Wik
tor Piotr Sperski — woyski Czer., Fran
ciszek Joachim Siruć g. p. G. , I . Korze-
niecki,Ignacy 'Moczko, J . O. Eysymont, 
Antoni Tołoczko, Jerzy Siezieniewski, Józef 
Siemaszko, Jan Białokoż, Józef Antoni K o 
lankowski, Stefan Pyrski, Stefan Eysymont, 
Ludwik Sopoćko, Marcin Dmochowski, Ma
teusz Herburt Heybowicz, Wiktory Herburt 
Heybowicz, Eliasz Proniewicz, Wincenty 
Skibiński, Wawrzyniec Staniewski, Bene
dykt Staniewski, Wawrzyniec Staniewrski, 
Józef Staniewski, Piotr Narwoysz—chorąży 

usar. B . W. w. x. Lit., Maciey Strupiński, 
Jan Obuchowicz, Józef Hlebowski, Józef 
Jodkowski, Antoni Adolf Teodor Zaniewski, 
Piotr Oleński, Marcin Statkiewicz, Jerzy 
Dobrylewski, Jan Butkowrski, Józef Rad
io wski, Józef Hamolecki, Ignacy Ulkes, Ma
teusz Samotyha, Antoni Samotyga, Antoni 
Hamolecki, Józef Ancuta, Kazimierz K o 
tarski, Jan Wisłouch, Antoni Dobrowolski, 
Ignacy Beynarowicz, Jan Borowski, Antoni 
Bialski, Antoni Eysimont, Franciszek Mro
zowski, Pawreł Bylczynski, Antoni Sokołow
ski, Tadeusz Towiański, Jerzy Stureyko, 
Piotr Siemaszko, Jan Latkowski, Kazimierz 
Leszczyński, Tomasz Kaczyński, Tadeusz 
Kolankowski, Stanisław Jodkowski, Andrzey 
Wolmer, Józef Pawłowicz, Jan Dombrow-
ski, Jerzy Obuchowski, S-tio Tołoczko, Ste
fan Alexandrowicz, Jan Gierdzieiewski, Ta
deusz Gierdzieiewski, Szymon Sopoćko, Jan 
Grabowski, Rafał Borowski, Tadeusz An-
drzeykowicz. Michał Radziwonowski, Kazi
mierz Mickiewicz, Mikołay Kulikowski, Ste
fan Milewski, Stanisław Giedymin, Kazi
mierz Milewski, Stefan Piruski, Adam By
kowski, Józef Kamiński, Jan Roszczewski, 
Adam Zaiączkowski, Tadeusz Rybiński, Ste
fan Bylczynski. Która to takowa instruk
cyą za podaniem oney przez wyż wyrażo
nego imci do akt, iest do. xiąg grodzkich. 
Grodzieńskich przyięta у wpisana. 
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1766 r. 

В а ъ к н ш в за I1ū5> г., л а с т ы 6?3—698. 

28. Инструкция дворянства Городненскаго повѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
сеймъ въ Варшаву. 

Дворяне Городненскаго довѣта даютъ своимъ 
посламъ на вальный сеймъ слѣдующую инструкцию: 

1) по засвидѣтельствованін о вѣрноподданни-
ческихъ чувствахъ дворянства, просить короля о 
сохраненіи правъ и прнвплегій, дарованннхъ в. 
кн. Литовскому уніей, а именно, сохраненіи того 
пункта постановлений, по которому сеймы должны 
чередоваться то въ Коронѣ, то въ Княжествѣ и 
именно въ г. Городнѣ; 

2) объ измѣненіи нѣкоторыхъ артикуловъ ли
товскаго статута, оказывающихся на практикѣ 
неудобными; 

3) ходатайствовать объ уничтожении подымной 
лодати, по крайней мѣрѣ объ ея уменыпеніп; 

4) принимая во вниманіе обѣщаніе скарба в. 
кн. Литовскаго увеличить остатки отъ государ-
ственныхъ доходовъ, предложить и домогаться, 
чтобы принято было во вниманіе и исполнено одно 
•изъ главнѣипшхъ средствъ къ увеличенію дохо
довъ—ум еньшеніе войска; 

5) просить о воспрещеніи ввоза иностранныхъ 
товаровъ, составляющпхъ предметъ роскоши для 
зажиточныхъ классовъ, которые изводятъ на нихъ 
свои доходы въ то время, когда истинное богат
ство страны должно состоять въ развитіи и под-
держаніи мѣстной производительности, устройства 
городовъ, селъ, мостовъ, мельницъ, дорогъ и т. п.; 

6) ходатайствовать объ открытіп учебныхъ за-
веденій для бѣдной шляхты, которая, получивши 
образование, могла бы съ пользой служить на раз-

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt szóstego, 
miesiąca Augusta dwudziestego szóstego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Janem Woł-

личныхъ поприщахъ государственной u экономи
ческой ЯІИЗНИ края; 

7) объ уравненіи Городненскаго повѣта въ по-
датяхъ чоноваго-шеляжнаго съ остальными про-
випціями; 

8) о прпвлеченіи къ занятіямъ ремеслами лицъ, 
занимающихся временно хлѣбопашествомъ, а рав
но и лицъ, ведущихъ праздную жизнь; 

9) о привлеченіи къ отбыванію карауловъ во
енными людьми, находящимися въ городѣ; 

10) о назначеніп строгаго п частаго контроля 
надъ ноступленіемъ и израсходованіемъ город-
скпхъ доходовъ, —общихъ и частиыхъ цеховыхъ; 

11) объ уменыпеніп пошлинъ съ провозимыхъ 
чрезъ таможип товаровъ и объ отдѣленіи стараго 
королевскаго мыта къ экономическимъ королев-
скимъ доходамъ; 

12) объ уничтожении пошлинъ, взимаемыхъ въ 
Курляндіи съ товаровъ в. кн. Литовскаго; 

13) въ видахъ привлечения въ крап ремеслен-
никовъ, просить рѣчь-посполнтую de libero exer-
citio reliey (вѣроисповѣданія) и починкѣ костела; 

14) объ освобожденіи Александровича отъ стро
гости конфедератскаго суда п возвращеніи ему 
его прежней должности; 

15) вслѣдстніе жалобы обывателей Бѣльской 
земли на своихъ сотоварищей по поводу назначе-
нія ими незакоиныхъ податей, просить рѣчь-
посполитую о снятін таковыхъ податей; 

16) все остальное поручить благоразумію и рас
торопности пословъ. 

kowyckim—stolnikiem у podstarościm sądo
wym powiatu Grodzieńskiego comparendo 
personaliter wielmożny imci pan Franci
szek Baranowicz — podczaszyc Grodzieński 



instrukcyą powiatu Grodzieńskiego dla ia- j 
śnie wielmożnych imci panów posłów daną, 
ad acta xiąg grodzkich Grodzieńskich po
dał de tenore sequent!: 

Instrukcija, od nas senatorów, dygnita-
rzów, urzędników7 ziemskich, grodzkich, ry
cerstwa, szlachty, obywratelów powiatu Gro
dzieńskiego iaśnie wielmożnym imci panom 
Antoniemu Tyzenhauzowi — podskarbiemu 
nadwornemu wielkiego xieztwa Litewskie
go, staroście sądowemu powiatu Grodzień
skiego, у Tadeuszowi Juudziłowi—marszał
kowi tegoż powiatu Grodzieńskiego, posłom 
na seym walny w Warszawie odprawiać się 
maiący, zgodnemi glosy w roku teraźniey
szym tysiąc siedmset sześćdziesiąt szóstym, 
na dniu dwudziestym piątym Augusta, vi
gore uniwersałów iego królewskiey mości, 
na seymik antecomicialny wydanych, nemi
nė contradicente obranym, dana у w po
niżej wyrażonych opisana artykułach. 

Sprawowanie cnotliwego obywatelstwa tlu-
maczym za wyrządzenie nayistotnieyszey 
czci monarsze, którą w każdych sprawach 
istotnie sprawuiący się dowodnie y na te
raźnieyszym seymiku antecomicialnym przez 
iednomyślne obranie godnych iaśnie wiel
możnych panów posłów na seym walny 
Warszawski stwierdziwszy, to z naypierwsze-
go żądania naszego uskutecznionym mieć 
chcemy, aby iaśnie wielmożni imci panowie 
posłowie oświadczyli naylepszemu z królów, 
szczęśliwie nam panuiącemu, powiatu nasze
go ukontentowanie, iż pod słodkim iego pa
nowaniem , widząc y szacuiąc pożyteczne 
kraiu urządzenie, tym mocnieyszą dalszych 
pomyślności napawamy serca nasze ufno
ścią; im wnętrznie przeświadczeni Jesteśmy, 
iż szczęśliwość у sława panowanie iego kró
lewskiey mości, pana naszego miłościwego, 
iest gruntuiąca się na uszczęśliwieniu oby
watelów. Staranie iego w nnypierwszym се- | 

I lu ma zamierzone dobro narodu, którego 
wolności, prawa, swobody у nas samych wy-
sokiey polecaiąc protekcyi, głębokie u tro
nu składamy uszanowanie iey czci, oraz 
wiernych przychylnego życzenia długolet
niemu panowaniu obowiązków oświadczenie 
iaśnie wielmożnym imci panom posłom zale
camy. 

Primo. Unia wielkiego xieztwa Litewskie
go z Koroną polską założyła za fundament 
coequacia iurium et praerogativam, s powo
du takowego dla prowincyi wielkiego xiez
twa Litewskiego aequalitatis warunku sey-
muiąca' rzecz-pospolita konstytucyami tysiąc 
sześćset siedmdziesiąt siódmego, tysiąc sześć
set ośmdziesiąt piątego, alternate seymów w 
wielkim xieztwie Litewskim wmieście iego 
królewskiey mości Grodnie opisała, któ
ra gdy teraz po ubespieczonym obieraniu 
seymowych marszałków tym pewnieyszą ko-
leią nastąpić powinna, dla przywrócenia pro
wincyi wielkiego xieztwa Litewskiego iey 
prorogatywy obywatelom, wygody powiato
wi naszemu, zaszczytu miastu zruinowane-
mu pomocy, o zachowanie tey alternaty у 
ubezpieczenie przyszłego po następuiącym 
Warszawskim pierwszego seymu у dalszych 
regularnie następnych, iako circa robur ju
ris cardinalis у przy zaszłych wspomnia
nych prawach, iaśnie wielmożni imci pano
wie posłowie domówić się maią. 

Secnndo. Na przeszłym koronacyinym sey
mie opisany processus iudiciarius z ukró
ceniem przeciągłych dylacyi у przysposo
bieniem prętkiego doyścia sprawiedliwości 
lubo z istoty et ex fructu tego prawa do
syć iest obywatelom wielkiego xieztwa L i 
tewskiego upodobany, iednak iako w dzie
le ludzkim zupełna perfekcyia dari nie mo
że, tak z doświadczenia w zażywających te
go prawa subseliach niektóre okoliczności 

I przystrzeżone, iaśnie wielmożnym imci pa-
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вот posłom naszy doskonale znaiome, aby 
prawione były, oraz prawo o sukcessyach 
w statucie tylko wielkiego xieztwa Litew
skiego pod artykułem siedmnastym z roz
działu trzeciego у dziewiętnastym z rozdzia
łu czwartego krótko opisane oboiętności w 
niektórych kazusach przyczyny czyniące, aby 
dokładniey udecydowane, rezolwowane у 
©biaśnione było, o skutek tey dla prowin
cyi wielkiego xieztwa Litewskiego pomyśl
ności, która na gruntownym prawie zwy
kła się fundować usilnością remonstracyi 
coram statibus czyniący starać się maią ia
snie wielmożni imci panowie posłowie. 

Tetiio. O zniesienie dodatku podymnego 
podług deklaracyi konwokacyiney y koro-
nacyiney konstytucyi maią się starać iasnie 
wielmożni imci panowie posłowie, co gdyby 
zważnych przyczyn nastąpić nie mogło, te
dy allevacyia dobrom szlacheckim praea-
gravowanym y z ratyfikacyą uregulowanie 
aby nastąpiło, tę satisfakcyią żądania po
wiatu naszego hoc onere respective drugich 
woiewodztw у powiatów obciążonego stara
niu iasnie wielmożnych panów posłów prae
comittimus. 

Quarto. Przezornością kommissyi skarbo-
wey rządzony skarb wielkiego xieztwa L i 
tewskiego gdy tak z ceł, iako też z kwart, 
z pogłównego у czopowego obiecuie nam 
pomnożenie intrat skarbowych, z tych oni-
ne lucrum wyniknąć mogące, takoż czynio
nych rachunków wyprowadzone у obiaśnio-
ne in consulendo o materyiach ekonomicz
nych być musi, tak na pomnożenie w ma-
łey liczności żołnierza w wielkim xieztwie 
Litewskim znayduiącego się, między nay-
pierwszemi expensami mieć obrócono, to 
proponować у o skutek tey użyteczney kra-
iowi potrzeby starać się, iasnie wielmożnym 
panom posłom zalecamy. 

Quinto. Każde porządne gospodarstwo na | 

dwóch gruntuie się fundamentach, na przy-
mnożeniu przychodu у oszczędzeniu roschodu 
rzeczy-pospolitey naszey. Bogactwo znaczy 
się w maiątku obywatelów, którzy nigdy 
ubogaconemi być nie mogą, gdy crescentem 
coraz bardziey luxum iedni z skłonnego do-
zbytku gieniuszu, drudzy z przymuszaiącey 
kondycyi naśladuiąc expensowac się muszą, 
a tak tracone in solas vanitates pieniądze 
przychody tłumią roschodami y u nas towa
ry zagraniczne, w treści samą próżność za-
wieraiące, wprzód nowe blask tylko maią-
ce, potym zaś starością przez użycie у czas 
(który edax rerum) zdeteryowane idealne 
figuruią, bogactwo, nasze zaś pieniądze ubo
żąc kray zagranicę wychodzą. Podnoszenie 
procentów celnych na tych towarach uboży 
tylko obywatelów, kontrybucyą jakoby na 
nich naznaczaiąc nie zaś wstrzymywa a luxu. 
Lecz sumptuaria lex, ustanowiona mocą wy
roku zakaże tey własney każdego zguby, 
wszakże pro honestate niż kraiowę rozkwi
tną manufaktury, iakie materye у sukna 
et quseque, ze wszelkich towarów necessa-
ria convenire mogą, przezorna nastąpi dis-
tynkcyia у onych indukta może bydź wolną, 
lecz kleynoty, porcelany, korony brabanskie, 
bogate materyie, paryskie sukna у wszyst
kie wielorakie towary zbytek, nie zaś con-
venientiam, czyli ochędóstwo figuruiące, sa
mo tylko imaginacyi podobaiące się w po-
przedzaiącym necessariomm et superfluita-
tuum roztrząsnieniu aby odnowionym pra
wem do przewożenia w granice nasze za
kazane były, instabunt iasnie wielmożni imci 
panowie posłowie, te ubogacenie, które z od
dalonych (wspomnianego zbytku wrodzaiu) 
roschodów, a przy świetleyszym teraznieysze
go wieku у co raz doskonalącym się gospo
darstwie nastąpi, zażyte będzie na repara-
cyą kraiu, który nie w galanteryach lśnią
cych się y z czasem niknących, lecz w oz-
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dobnych miastach, porządnych dworach, 
wsiach, młynach, mostach, groblach, dro
gach, i wpożyteczney у trwałey ozdoby na
bywa w oczach patrzących się y przeiezdza-
iących widoczney takowy widok, łatwą uczy
ni kommunikacyią tey sławy kraiowey Euro
pie, która w uniowaney teraz sytuacyi. na
szey z leką ważnością iest uwiadomiona; 
ani wątpiemy o tym, iż zatamowaną maiąc 
obywatele do straty supra nihilum swych 
fortun drogę, przed się wezmą budowiska 
у kształcenia domów, reparacyią fortun w 
gruntach у łąkach, zaniedbanych, naco 
wTszystko expens potrzebny, a na te gotowy 
przychód z pozostałego a luxu każdemu przy
chodu. Co się bowiem z ziemi i z wszystkich 
tanquam ex prima rerum materia elemen
tów wydobywa, iest przybywaiące kraiu bo
gactwo, pożądańsze nie równie dla tego, 
które w swoiey iestności in eadem existen-
tia z rąk tylko do rąk propriatariorum prze
nosi się, przybędzie awantaż kraiu z przy
byłego, a do wnętrznych robot i reparacyi 
potrzebnego rzemieślnika, którzy się dotąt w 
Polszczę nie mnodzy, gdyż wszystkie towary 
wyrobione przywożą. Natura wnętrznego wa
loru onych może w przezornym kupnie ffiqui-
parari expensowi, lecz praca rąk, ten towar 
wyrabiających, zagranicą opłaconych, niedo-
staie się kraiowym mieszkańcom, którzy by 
odebrawszy pracy swoiey zarobotek, przez 
konsumpcią y propinacyią wzaiemną korzyść 
czynili pro utroque dla oyczyzny commodo 
у dla ocalenia marnotrawnych na zbytki у 
dla zostawienia w kraiu ekspensowanych na 
potrzebne wydatki pieniędzy; słowem dla 
dobra krain dla wyraźnego wszystkich oby
watelów każdego w szczególności pożytku 
reasumptionem et roborationem legis sump-
tuariffi starać się iasnie wielmożni imci pa
nowie posłowie maią, króre prawo z prze
zornym rządem у gospodarstwem kraiu (do 

którego poniższe 'stosować się będą artykuły)' 
nierozdzielny гдіес będzie związek. 

Sexto. "W zrost bogactw, porządków gospo
darstwa у mocy wszystkich kwitnących kra-
iów ъ świadectwa historyi powstał у pomyśl
nie uskutecznił się od wprowadzonych nauk, 
a z nich oświecenie obywratelów, lubo w na
szey oyczyznie akademie у szkoły różne są 
ufundowane, o tych uformowaniu у wydo
skonaleniu radzić będzie rzecz-pospolita. Po
wiat zaś nasz z bliskiego względu patrząc 
się na współbraci naszych, których sors nas-
cendi w pomyślności ukrzywdziwszy w tak 
niepomyślney sytuacyi zostawiła, iż pełne 
rodowitey szlachty po okolicach osiadłości, 
a w niey siedliska swe maiąca uboga szlachta 
trudny maią sposób do życia, dopioroż do 
edukacyi dzieci sposobności nie maią, a iuż 
iest to kraiu szczęśliwością, że tylko wyż-
szey krwi obywatele z przyzwoitey korzysta
ją edukacyi, którzy pospolicie po przebyłych 
szkołach funkcyiami у obszernym zatrudnia-
iąc się w7łasnych domów gospodarstwem, 
ubogi zaś wyćwiczony szlachcic samym wzię-
tey w szkołach nauki bawiłby się ćwicze
niem, gdyby z oney doskonałości poznał sie
bie bydź mogącym zamienić się w użytecz
nego kraiowi pracami nagrodzonego promo-
cyią podnoszonego у dla ubogich swych 
krewnych pomocnego obywatela; pewniej
sza by z tego gatunku ludzi była nauk per-
fekcyia, a z tych rozkrzewionych wszystko 
by się rządzić w kraiu doskonaley pozwo
liło; teraz zaś do każdey industryi zagra
nicznych niusim ściągać ludzi często niedo
skonałych, zawodnych, drogich у za kray 
wywożących pieniądze, są w tym stanie dru
gie woiewodstwa у powiaty, nayosobliwiey 
powiat nasz Grodzieński: aby tedy rzecz
pospolita na parafialne dla ubogich szlach- \ 
ty szkoły expens odłożyła, fundusze poczy
niła, z takowego zaszczepu wynikną, w le-

45 
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чзіееЬ dziesiątku pożyteczne kraiowi owoce, 
kaneellaryie, palestry iurystami, gabinety 
panów sekretarzami, cła rzeczy-pospolitey 
у skarbu umieiętnemi superintendentami, 
dobra rządców potrzebuiące doskonałemi ko-
missarzami, ekonomami, pisarzami szlachec-
kiemi, nawet dwory oświeconemi napełnią 
się dozorcami; wszakże od tak sposobnych 
przymnożenia obywatelów wszystkie pomyśl
ności kraiowe wynikną. Pilniey sędzia, poseł 
i każdy obywatel z swego stopnia doyrzy 
obowiązku, urzędu, gdy zastępcę у dozorcę 
swych intrat mieć będzie, a z tych że wy
edukowanych szlachty у doskonali ad ge-
renda quseque w oyczyznie officia uformo
wać się mogą obywatele, o takową tedy dla 
dobra kraiowego ustawę, iako naygorliwiey 
iaśnie wielmożni imci panowie posłowie sta
rać się maią. 

Septinio. Czopowego, szelążnego podatek, 
że nie iest doskonale w wielkim xieztwie 
Litewskim uregulowany, powiat zaś nasz 
et in hoc genere podatku wwidomey prze
ciw drugim woiewodztwom у powiatom dy-
ferencyi iest znacznie praeagrawowany, za
czyni do uregulowania takowego usibus pu
blicis należącego podatku, cum prospectu na 
interes powiatu naszego, maią iaśnie wiel
możni imci panowie posłowie incumbere 
przezornym staraniem. 

Octavo. Miasta iego królewskiey mości 
w wielkim xieztwie Litewskim grodowe у 
stołowe usilnością starania na ozdobę kra-
iu fundowane, bez pomnożenia rzemiosł у 
manufaktur nikczemnością, do rozkrzcwie-
nia których za nayskutecznieyszym sposo
bem sądząc, aby w tychże miastach prze
ciw mieyskiey kondycji rolnictwem niepil-
nym у nieumieiętnym bawiący się ludzie, 
do rzemiosł pod utratą mieyskiey kondycji 
applikowani byli, zostawiwszy z rewizyi przez 
iuryzdykcyie poprzedzaiących dwudziestolet

nich gospoa^ r z o w ? Шщ przeszłych cza
sów krytyka zostawiła nie sposobnemi До 
uformowania się W rzemieślników: a tak 
rzuciwszy przezorne да kray oko można 
zayrzeć wiele po miastach królewskich ro-
laków у próżniaków, tych gdyby można wi
dzieć rzemieślnikami, przybyłoby manufak
tur, rozkrzewiłyby fabryki z liczności rze-
mieśnika, wzrost wzięłaby kunsztów indu-
stria, zahamowałby się kanał wywożonym 
zagranicy na lada fraszki pieniądzom, ubo
gacał by się kray cały, miasta przj'szly by 
do sw7ey postaci na ozdobę у pomnożenie 
wyniknąć mogących dla rzeczjr-pospolitey 
prowentów. 

Nono. Pomnożonych regimentów czyli 
chorągwi locatią aby po miastach grodo
wych opisaną była y z nich ziemskiey у 
grodzkiey iuryzdykcyiom aby warta do są
dów у sądu naznaczonych aresztantów w 
detencyiach, a miastam straż, biespieczeu-
stwo sprawuiąca mieszkańcom obowiązaną 
była, maią się domówić iaśnie wielmożni 
imci panowie posłowie. 

Decimo. Na utrzymanie miast iego kró
lewskiey mości, a wr nich reperacji у po
rządków nadane przywileiami dochody ie-
śliby nie wystarczały potrzebom fundusze, 
słuszną byłaby ze skarbu rzeczy-pospolitey 
pomoc, lecz obowiązkiem bydź powinno w 
miastach królewskich naturalnym, a w mia
stach stołowych ekonomicznych administra-
torskim zwierzchnościom, aby w prowenta 
tychże miast wejrzeli, sposoby pomnożenia 
onych у przezorne tychże przychodów go
spodarstwo urządzili, często regestra per
cept у expensow examinowali, roczne ra
chunki (iakoby pro reddendo przed kommis-
siami a statibus expedyiowanemi calculo) 
wyprowadzali, publicum obiaśniali, magi-
stratowie zaś у cechów prywatne skład
ki, a bardziey extorsye z pospólstwa aby 



pokasowane były, dla całości tychże miast 
y przychęcenia do nich ludności, o przepisy 
obostrzenie w tym prawa, nie mniey gdzie 
nullo usui na prywatnych mieyscach są 
Maydeburyią w inszey myśli y intencyi a 
conditoribus fundowane, które w sądach 
plurimas inconvenientias et abusus у wie
lorakie we wszystkim praeiudicia .exercent, 
aby zniesione były, starać się maią iasnie 
wielmożni imci panowie posłowie. 

Undecimo. We wszystkich porządnych 
kraiach, ponieważ cła od towarów nie są 
wysokiemi procentami dla przychęcenia kup
ców у pomnożenia handlów staniowione, 
przeto aby instruktarz celny wielkiego xiez
twa Litewskiego licznością procentów dla 
kupców y handluiących nie był odrażaią-
eym у część na cło stare królewskie daw-
nemi prawami należące inter iura rega
lia policzono do dobr stołu królewskiego fun
duszem przy tem przywiązane, aby oddzie
lona у w swey istności nienaruszenie zo
stawioną była, maią to zdanie у żądanie 
powiatu naszego pro interesse rzeczy-pospo
litey y iego królewskiey mości promowować 
iasnie wielmożni imci panowie posłowie. 

Duodecimo. Cło w Kurlandii od obywatelów 
wielkiego xieztwa Litewskiego przeciw obo
wiązkom pactorum subiectionis wybierane, 
aby sancito seymuiącey rzeczy-pospolitey 
zakazane у wymożone od handluiących oby
watelów census powrócono były, domówić się 
iasnie wielmożni ichmć pp. posłowie zechcą. 

Decimo tertio. Dla pomnożenia przyby
wających do kraiu różnego gatunku rze-
mieśników у ludzi obszernemu, a nie lud
nemu kraiowi, nadewszystko pustym mia
stom potrzebnym, circa integritatem praw 
dawnieyszych od praerogatyw dyssydentów 
wyłączających, de libero exercitio reliey у 
reperacyi kościołów, do zdania w tym sey
muiącey rzeczy-pospolitey stosuiąe się, przy-

mówić się iasnie wielmożni imci panowie 
posłowie maią. 

Decimo quarto. Ażeby wielmożny imci 
pan Alexandrowicz—sędzia ziemski arigo-
re dekretu konfederaeyi wielkiego xieztwa 
Litewskiego mógł bydź uwolniony et ad 
pienam powiatu naszego za swym obywate
lem interressowaną, coram statibus seymu
iącey rzeczy-pospolitey przełożywszy wzglę
du supra civem, dopraszać się iasnie wiel
możni imci panowie posłowie maią. 

Decimo quinto. Gdy współobywatele у 
ziomkowie nasi, maiący possesyię w woje
wództwie Podlaskim, w ziemi Bielskiey, ża
lą się, że przez laudum teyże ziemi Biel
skiey w roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt 
czwartym, dnia dwudziestego trzeciego, mie
siąca Lipca, podatkiem wymyślonym prze
ciwko prawu są obciążeni, zaczym iasnie 
wielmożni imci panowie posłowie instabunt 
do stanów rzeczy-pospolitey, aby pomienio
ne laudum, przeciwko któremu od urzędni
ków у ziemianów wiele zaszło protestacyi, 
zwyczaiem dawnych prawem zniesione były. 

Decimo sexto. A iako do przewidzenia 
iest trudnym iakie materyie radzenia po
trzebne na przyszłym seymie agens et ac-
tiva rzecz-pospolita decidować zechce, wie
szczym duchem zgadnąć nie mogąc refle-
xyi naszych obszernieyszych do ustaw sta
nowić maiących się, przydać у stosować nie 
możemy, lecz activitati iasnie wielmożnych 
imci panów posłów polecamy, nie wątpiąc, 
że iako cnotliwi у doskonali obywatele uży
tecznie radzić, interessów kraiowych у po
wiatu naszego pilnie postrzegać zechcą, nay-
zupełnieyszą zaś pokładamy nadzieię, iż 
pod tak mądrym, przezornym, cnotliwym, 
naród kochaiącym, kray znaiącym, prawa 
szacującym, z krwią у udekiem wyssaną 
tchnącym miłością do oyczyzny uszczęśli
wienia ludu, sławy у panowania pamięci у 
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wdzięczności w potomności żądaiącym, szczę
śliwie nad nami panuiącym królem, dosko
nale radzone у pożytecznie stawione nastą
pią wyroki, tak skutku onych. oczekiwaiąc, 
takową instrukcyią у w niey zawarte zdań 
naszych artykuły, podpisem -rąk własnym 
stwierdzamy. Datum w Grodnie. Roku ty
siąc siedmset sześćdziesiąt szóstego, miesią
ca Augusta dwudziestego siódmego dnia. 

U tey instrukcja podpisy, rąk iaśnie wiel
możnych imci panów obywatelów przeświet
nego powiatu Grodzieńskiego temi wyrażo
no slowTy: Antoni Tyzenhauz—podskarbi na
dworny wielkiego xieztwa Litewskiego, sta
rosta sądowy powiatu Grodzieńskiego, mar
szałek konfederacyi powiatu Grodzieńskie
go, Tadeusz Jundził — marszałek у poseł 
powiatu Grodzieńskiego, Józef Wołowicz— 
podkomorzy powiatu Grodzieńskiego, Mi
chał Politalski—sędzia ziemski powiatu Gro
dzieńskiego тр., Michał Wołkowicki—sę
dzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, Be
nedykt Boufał—sędzia ziemski powiatu Gro
dzieńskiego, Jan Wołkowicki — stolnik у 
podstarości sądowy powiatu Grodzieńskiego, 
Ignacy Ignatowicz — podstoli powiatu Gro
dzieńskiego, Jakób Rukiewicz—cześnik у 
sędzia grodzki powiatu Grodzieńskiego, K a 
zimierz Wolmer—sędzia grodzki y obozny 
powiatu Grodzieńskiego, Franciszek Bou
fał—strażnik у pisarz grodzki powiatu Gro
dzieńskiego, Stanisław Daszkiewicz—łowczy 
powiatu Grodzieńskiego тр., Ludwik K a 
zimierz Daszkiewicz—koniuszy powiatu Gro
dzieńskiego, Bogusław Stryienski, J . Stry-
ieński, Maciey Antoni Strupiński тр., Ro
man Goidamowicz — kom. Orszański, An
drzey Tomaszewski, Andrzey Obuchowski, 
Jerzy Hrynaszkiewicz, Wawrzyniec Obucho
wicz, Benedykt Obuchowicz, Symon Hryn-
cewicz, Franciszek Baranowicz, Daniel L i 
piński, Jan Budkowski, Józef Garbowski, 

Bonifacy Sawicki, Jerzy j?osochacki, An
toni Tołoczko, Jan Stancewicz, Józef Ponik-
wicki, Andrzey Eysymont, Jerzy Jodkow
ski, Franciszek Bylczynski, Jerzy OlensL',-
Stanisław Kuźmicki, Jan Kuźmicki, Antoni 
Strucewicz, Alexander Narwoysz, Ludwik 
Narwoysz, Józef Narwoysz, Kasper Narwoysz, 
Piotr Narwoysz—chorąż. huzarski, Adam Ale
xandrowicz, Theodor Alexandrowicz, Marek 
Gradowski, Stefan G radowTski, Benedykt Sier
kuciewski, Kazimierz Sierkuciewski, Antoni 
Sarosiek, Jan Dobrylewski, Paweł Kaspero-
wicz, Karol Radziwiłowicz, Stanisław Kuz-
nicki, Jan Kuznicki, Kazim. Alexandrowicz, 
Maciey Kamiński, Antoni Daniszewicz, Fran
ciszek Daniszewicz, Jan Daniszewicz, Stani
sław Jan Abramowicz, Michał Skibicki, Jan 
Żarkiewicz, Piotr Hrynaszkiewicz, Alexander 
Strupiński, Symon Uroczyński, Jan Gur Ku
szelewski тр., Symon Gur Kuszelewski, 
Władysław Gurski-Kuszelewski, Józef Minu-
cicz, Paweł Strzałkowski, Piotr Czewczej-
ko, Stanisław Leonowicz, Jan Szolkiewicz 
тр., Michał Minucicz,' Stefan Horbaczew
ski, Tadeusz Hrynaszkiewicz, Józef Antoni 
JahodjTński, Jan Turkiewicz, Jan Oleński, 
Woyciech Wincza, Jerzy Horbaczewski, An
toni Horbaczewski, Antoni Wołkowicki, J ó 
zef Wołkowicki, Piotr Wołkowicki, Stefan 
Wołkowicki, b'elicyan Czeczot, Izydor Na
ruszewicz, Alexander Horbaczewski, Andrzey 
Lozowicki, Jan Kliziew, Tomasz Sokołow
ski, Benedykt Kamiński, Józef Kamiński 
Kazimierz Dubicki—rotmistrz у pułkownik 
iego kr. mości. Jerzy Reszka тр., Jerzy 
Wołkowicki, Józef Chlewiński, Michał Ig
nacy у Xawery Szaniawski. Tadeusz Ale
xandrowicz, Michał Sadłucki, Tadeusz Len
kiewicz, Mikołay Kalenkiewicz, Heronim 
Alexandrowicz—sędzic ziemski Grodzieński, 
Zygmunt Głaszyński, Jerzy Dobrylewski, 
Andrzey Steckiewicz, Andrzey Wilamowski, 



Jan Krzybułowski, Antoni Sobolewski, Ste
fan Eysymont, Wawrzyniec Konopka, To
masz Wirtulewicz, Dominik Boufał, Jan 
Chibowski, Kazimierz Patynski, Jan Ko
nopka, -Michał Holebowicz, Piotr Ihnato-
wicz, Tadeusz Andrzeykowicz, Franciszek 
Pudłowski, Jakim Rukiewicz, Dominik Bou
fał, Jan Grabowski, Tadeusz Puciłowski, 
Michał Bialobłocki f t t , Józef Rakowski, 
Antoni Szymak, Michał Bialobłocki, Michał 
Usowicz, Antoni Zmitkowski, Stanisław Pe-
telczyc, Dominik Danowski, Michał Oliza
rowicz, Adam Petelczyc, Bałtromiey Pulja-
nowski, Jan Zaniewski, Jan Petelczyc, Sta
nisław Usowicz, Józef Petelczyc, Benedykt 
Horbaczewski, Michał Zapolski, Piotr Pu
ciłowski, Józefat Klanicki — chorąży woie
wodztwa Pomorskiego, Julian Rukiewicz, 
Jerzy Jodkowski, Michał Lenczewski mp., 
Stefan Nowicki, Andrzey Woytulewicz, J ó 
zef Goturski, Franciszek Tomaszewski, Jan 
Jurkiewicz, Woyciech Dobrosielski, Józef 
Kulicki, Kazimierz Kisłowski, Stanisław7 

Jodkowski, Jerzy Jodkowski, Dyonizy Pa
tynski, Antoni Tołoczko, Symon Olenski 
mp., Kazimierz Leszczyński, Tadeusz Wit
kiewicz, Kazimierz Alexandrowicz, Stani
sław Kuźmicki, Jan Kuźmicki, Piotr Dob
rylewski, Jerzy Leonowicz, Franciszek Ob-
rycki, Stanisław Daniszewicz, Woyciech K o 
nopko, Antoni Narbut, Bonifacy Sasin-Ru-
sinowicz, Jan Bylczynski, Felician Bylczyn
ski, Jerzy Massalski, Józef Nowicki, Jan 
Antoszewski, Kazimierz Korsak, Jan Ih. 
Hryszkiewicz, ."Józef Sol tan, Ludwik Przy-
szmąt-Cliorzelski. Cyprian Lubowicki, Pa
weł Bylczynski. Antoni Kulikowski, Kazi
mierz Eysymont, Tadeusz Jabłonowski, Ma
ciey Bociarski, Jerzy Budkowski, Antoni 
Grabowski, Piotr Eysymont, Józef Kamiń
ski, Woyciech Kamiński, Tadeusz Kierno-
zyeki. Tadeusz Kiszewski. Antoni Howtał, 

Antoni Narbut, Jan Słonczewski, Maciey 
Eysymont, Maciey Olenski, Kazimierz Ey
symont, Ignacy Tołoczko, Tomasz Arechwa, 
Jakub Eysymont, Stanisław Eysymont, J ó 
zef Starzyński, Stefan Olenski, Samuel To-
szyński, Gabryel Wereszczyński, Stanisław 
Jasieński, Kazimierz Cidzik, Stanisław Wo-
roniec, Zacharyiasz Dobrylewski, Stanisław 
Konopka mp., Symon Konopka, Jan Orze
chowski, Maciey Eysymont, Antoni Klecz
kowski, Antoni Eysymont, Maciey Eysymont, 
Jakób Eysymont, Jakób Mańkowski, Józef 
Strzemiński, Tomasz Kulikowski, Stanisław 
Kraiewski, Stanisław Szaniawski mp., Jan 
Popowski, Michał Hromyka mp., Włady
sław Kulbacki mp., Piotr Piraski, Ludwik 
Wolmer mp., Thadeusz Wolmer mp., Lu
dwik Pokłoński, Antoni Ulesewicz, Józef 
Miechowicz, Andrzey Bicz, Antoni Wysocki, 
Jerzy Izbicki, Piotr Szczuka, Jakub K o 
nopka, Adam Wolmer, Symon Szczepkow
ski, Stefan Olkowski tff, Kaietan Siemasz
ko, Józef Siemaszko, Franciszek Daczew-
ski, • Stefan Jasiński f, Stanisław Jasiński, 
Stefan Puljanowski, Andrzey Borkowski, 
Józef Kozłowski, Jan Bukoienski, Piotr 
Kozłowski, Andrzey Rychorski-Sawicz, Grze
gorz Jamiełkowski, Marcin Żarski, Antoni. 
Moroz mp., Jan Jabłoński, Antoni Skwar-
kowski, Jan Szerenasz, Piotr Kulikowski, 
Tomasz Sokołowski, Józef Okrycki, Teodor 
Siwicki, Antoni Budkowski, Józef Jodkow
ski, Maciey Horbaczewski, Maciey Mali
szewski, Kazimierz Grzybowski, Józef Ry
biński mp., Leon Rybiński, Tomasz Ry
biński, Piotr Rybiński, Antoni Chrapkowicz, 
Antoni Eysmąt, Konstanty Leskiewicz, Jakub 
Biergiel, Andrzey Pisanka, Franciszek Chrab-
kowicz. Tadeusz Pisanka, Krzysztof Sza-
ciłowski, Józef Łuszczyński, Michał Ostrow
ski, Antoni Szymanowski, Rafał Cieszeyko, 
Michał Biliński, Jerzy Roszczewski f, Ste-
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fan Rynkiewicz, Karol Horodenski тр., 
Ludwik Eysymont f, Jerzy Wasilewski, 
Władysław Kulbacki, Jerzy Olizarowicz, 
Woyciech Korycki, Tomasz Szulborski, An
toni Wodyński | f , Piotr Szczutowski, G . R. 
S. Ignacy Woynicz тр., Antoni Chlewióski, 
Jerzy Weys, Józef Kardaszewicz, Stanisław 
Reszka, Stanisław Piekarski, Dominik J o 
zef Dziekoński, Ignacy Robrukiewicz, Pa
weł Iwaszkiewicz, Adam Cieszeyko, Tade
usz Siemaszko, A. D . Horodecki тр., Mi
chał Bilwin, Symon Haraburda, Stanisław 
Popławski тр., Jan Horohlad, Alexander 
Kozłowicki, Teodor Horbaczewski, Jakub 
Kozłowski, Stanisław Eysymont, Michał Ey
symont f, Dominik Eysymont, Józef Eysy
mont y, Jan Pudłowski f, Józef x. Józef 
Puciłowski f, Andrzey Puciłowski, Józef 
Tołoczko, Marcin Tołoczko, Symon Horba
czewski, Dominik Horbaczewski, Maciey 
Horbaczewski, Alexander Horbaczewski, Mi
chał Giindzicz, Józef Glindzicz, Jerzy Sierku-
ciewski j , Dominik Sierkuciewski f, Paweł 
Sierkuciewski f, Franciszek Sierkuciewski, 
Jan Sierkuciewski, Tomasz Łazawicki y j , 
Wawrzyniec Łazowicki j f , Stefan Tołoczko, 
Waleryan Tołoczko, Bartłomiey Tołoczko f f, 
Maciey Tołoczko j j f , Symon Tołoczko, Mar
cin Tołoczko j j f , Symon Tołoczko, Marcin 
Tołoczko f f, Mikołay Tołoczko f, Sebestyan 
Tołoczko -j-, Jan Starzyński f, Maciey Sta
rzyński f, Tomasz Starzyński f, Antoni Sta
rzyński y, Marcin Starzyński f, Theodor 
Starzyński y, Michał Starzyński f, Symon 
Starzyński f, Jerzy Sierkuciewski t, Domi
nik Sierkuciewski f, Waleryan Sierkuciew
ski t, Sebestyan Horbaczewski, T. Kurze-
nicki M. L . В . , Paweł Kłasowski тр., To
łoczko тр., Adam Korzon, B . Taszkuński, 
Andrzey Dzierzoński тр., Andrzey Frasz-
kowski, Franciszek Kamiński, A. Jakubow
ski, Antoni Malewski, Symon Myszkowski, 

Alexander Wysocki, Ignacy Derwiński, K a 
zimierz Piotrowski, Józef Antoni Brodowski, 
Antoni Ćwikliński, Jan Kraiewski, Maciey 
Wysocki, Kazimierz Goinowski, Piotr Hry-
naszkiewicz, Michał Skibicki, Piotr Grynasz-
kiewicz, Jan Sabło, Sebestyan Wysocki, J ó 
zef Bobrownicki, Wawrzyniec Ostrowski, 
Maciey Bartoszewicz, Jan Tarkiewicz, Jen-
drzey Wroczyński, Paweł Roszkowski, Józef 
Antoni Kolankowski, Michał Olenski, Józef 
Olenski, Michał Birciaszewski, Jakub Czar
necki, Walenty Węgrowski, Bonifacy Jabłoń
ski, Michał Ladkowski, Kazim. Ladkowski, 
Felicyan Wysocki,. Józef Skibicki, Józef. Zda
nowicz, Kazimierz Ladkowski, Symon Ski-
łondziewski, Franciszek Jurgielewski, Stefan 
Diakiewicz, Michał Kamiński, Jan Czar
nowski, Józef Woyciechowski, Antoni No-
reyko, Franciszek Nareyko, Antoni Diakie
wicz, Józefat Olenski тр.,"Kazimierz Lad
kowski, Józef Kamiński, Antoni Mickiewicz, 
Stanisław Niewierowski, Jerzy Szaciłowski, 
Woyciech Biszewski, Michał Lisowski, Piotr 
Tazinowski, Fraciszek Kurzeniecki, Józef 
Bauikowski, Józef Dzwonkowski, Marcin 
Sarosiek, Jerzy Cichowski, Antoni Siekuciew-
ski, Jan Obuchowicz, Franciszek Jastrzęb
ski, Stanisław Ciechowski L . P. G. , Jakub 
Reszka тр., Piotr Obuchowski, Antoni Obu
chowski, Józef Kazimierz Rodkiewicz, Jerzy 
Maliewski, Franciszek Darzewski, Marcin 
I. Franciszek Jakubowski, Ignacy Jakubow
ski, Jan Białokoz, Wawrzyniec Kłosowski, 
Jerzy Jlmatowicz, Franciszek Kraszewski, 
Tadeusz P. S. Józef Szyrnak, Jan Sawicki, 
Jakub Kurzeniecki, Stanisław Budwił, Ste
fan Wasilkowski тр., Józef Wysocki тр., 
Paweł Płoński, Jerzy Raykiewicz, Antoni 
Borecki тр., Stanisław Kandzierski, Bart
łomiey Jlmatowicz, Piotr Sokołowski, Adam 
Olizarowicz, Michał Obuchowski, Michał 
Cikaczewski, Jan z Jasienki Jasieński тр.? 
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Ignacy Worytko — komornik woiewodztwa 
Wileńskiego, Andrzey Olizarowicz, Jan Kar
wowski, Antoni Swieszkowski, Ludwik Swiesz-
kowski, Bartłomiey Sawicz, Adam Górski, 
Michał Tański, Józef Markiewicz—komornik 
woiewodztwa Wileńskiego, Tadeusz Sawicz, 
Franciszek Zanowski, Ignacy Sawicz, Igna
cy Jakubowski, Ignacy Szaniawski, Józef 
Massalski, Felicyan Massalski, Antoni Bu-
chowiecki, Tadeusz Sawicz, Józef Sawicz, 
Bartłomiey Zarzecki mp., Piotr Łukiewicz, 
Jan Makiński, Andrzey Maliński, Alexander 
Jandyński, Jakub Pisanka, Rafał Pisanka, 
Adam Lubowicki, W. Zadorski mp., Mar
cin Lubowicki, Stanisław Maliński mp., An
toni Zaleski, Antoni Pisanka, Marcin Pisan
ka, Thadeusz Czechowicz, Piotr Jakub Kru-
powicz, Antoni Zaleski, Antoni Zaniewski, 
Stanisław Niewierowski, Alexander Rydzhor-
ski Sawicz — rotmistrz, Michał Bohdano
wicz, Felicyan Eysymąt ttt, Paweł Eysy

mont, Jerzy Bartoszewicz, Jan Maliszew
ski ttt) Paweł Obuchowski t, Józef Obu
chowski, Antoni Bobrukiewicz, Michał Snar
ski, Jerzy Siezieniewski, Piotr Obuchowski, 
Piotr Szczuka, Antoni Eysymont, Adam 
Tołoczko, Adam Olizarowicz, Andrzey Oli
zarowicz, Tadeusz Kalankowski, Stanisław 
Proniewicz, Stanisław Reszka, Symon Wo
ronowicz, Jan Pudłowski t> Stanisław Hor
baczewski, Antoni Horbaczewski, Adam 
Horbaczewski, Ignacy Adam J . Pochorski, 
Lenkiewicz i. w L . , Józef Kawzan, Paweł 
Pacenko — stanowniczy powiatu Grodzień
skiego, Józef Maliiewski, Ludwik Kantimir-
Terpiłowski—cześnik woiewodztwa Trockie
go, Ignacy Grobicki, Thadeusz Wolmar, 
Michał Witkiewicz, Maciey Glindzicz. Która 
to takowa instrukcyą, za podaniem oney 
przez wyż wyrażonego imci do akt, iest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich przyięta у 
wpisana. 

1767 r. 

И л . книги за l?es г., л и с т ы 869—8*4. 

29, Инструкции дворянъ Городненскаго повѣта носдамъ, отправляемымъ на 
экстраординарный сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись на 
ссймикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣда-
ній, дали своимъ посламъ, отправляемымъ па 
экстраординарный сеймъ ннструкцію слѣдующаго 
содержания: 

1) просить маршалка короішаго, чтобы онъ 
открылъ предстоящій сеймъ и окончилъ его; а в ъ 
случай его нежелаиія просить принять на себя 
эту обязанность Брестовскаго, конфедератскаго 
маршалжа; 

2) наблюдать за порядкомъ сеймованья и не-
прикосновенностію римско-католической вѣры; 

3) требовать, чтобы римско-католическая вѣра 
сохранена была въ полной неприкосновенности, 
для какой цѣли и составлена была настоящая 
конфедерация; 

4) принимая во впимаиіе обѣщаніе императри
цы Россійской — сохранить въ рѣчи-посполнтоі 
прежнія государственный порядокъ, послѣ между
царствия требовать, чтобн восстановлены бил і 



- 360 -

прежнія пшіхетскія права, въ особенности libe
rum veto, замѣненное теперь большинствомъ го-
лосовъ, чтобы уничтожены были всѣ постановле
ния предшествовавшпхъ сейиовъ, конвокаційнаго, 
элекційнаго и коронаційнаго; 

5) требовать заключения съ Россіей мира и 
союза; 

6) для поддержанія этого мира, позволить (гре-
камъ) диссидентамъ воспользоваться ихъ правами; 

7) настаивать, чтобы уничтожена была войско
вая коммиссія и возвращена власть правитель-
ственнымъ учрежденіямъ; 

7) требовать, чтобы подскарбіп представили 
отчеты въ государственныхъ суммахъ; чтобы эти 
ііослѣднія не расходовались безъ одобренія рѣчп-
посполитой; чтобы больше не отстраивались ка-
детскіе корпуса и изъ существующихъ оставлена 
была ! Д ; 

9) ходатайствовать о возвращеніп Виленскаго 
воеводства и Шавельскоп экономіи кн. Радивилу, 
отнятыхъ сеймовыми копституціями, и вознаграж-
денію его за убытки; 

10) предложить рѣчи-посполитой принести пу-
блпчную благодарность Брестовскому и Радивилу— 
конфедератскпмъ маршалкамъ; 

11) ходатайствовать о сохраненіи Несвижскаго 
архива за кн. Радпвпллами; 

12) повторить пунктъ 9-й; 
13) потребовать возобновления правъ и приви-

легій, дарованныхъ землѣ Прусской; 
14) просить, чтобы уничтожено было постанов-

леніе скарбовой коммиссіп о столовыхъ королев
скихъ имѣніяхъ, вслѣдствіе котораго многія се
мейства дожшотниковъ должны лишиться куска 
хлѣба; 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt siód
mego, miesiąca Augusta dwudziestego szó
stego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Janem Woł-
kowickim — stolnikiem, podstarościm sądo
wym powiatu Grodzieńskiego, compareudo 
personaliter imć pan Paweł Pacenko—ple
nipotent iaśnie oświeconego xiecia iego mo-
ścia Radziwiła, instrukcyią od prześwietnego 

15) просить о вознагражденіи за убытки, при
чиненный русскими войсками Впленскому еписко
пу Массальскому въ столовыхъ имѣніяхъ; 

16) объ уплатѣ казеннаго долга наслѣдникамъ 
Раснеровъ; 

17) о непрпчпсленіп Городна къ экононпче-
скпмъ нмѣніямъ и сохранены для него правъ и 
привплегій, дарованныхъ предъ п послѣ уніп; 

18) о прекращеніи захватовъ и о возвратѣ за-
хваченныхъ шляхетскпхъ имѣній казной ихъ преж-
нимъ владѣльцамъ; 

19) о воспрещеніи почтовымъ секретарямъ взп-
мать по 12 грошей съ лота; 

20) объ утвержденіп за базиліанами фундуша 
Мпцутовъ; 

21) объ утвержденіи таковыхъ же фундушей за 
доминиканамп; 

22) о канонпзаціи благословеннаго Фабіана; 
23) объ 'упичтоженіи декрета скарбовой коммпс-

сіи по поводу суммъ, розданныхъ монастырями 
еврейскому кагалу; о возвращеніп бернардинамъ 
правъ на свободное иользовапіе мельницею на 
Лососиѣ и бернардинкамъ захваченныхъ имѣпій; 

24) о смягченін паказаній, назначенныхъ кои-
федераціей Стапиславу п Осину Цѣхаповичамъ; 

25) о сохранепіи прежней цѣппости за нѣко-
торыми монетами, а именно: за червонымъ зло-
тымъ—18 злотыхъ, за талеромъ битымъ—8 зло-
тыхъ, за шестакомъ битымъ—12 грошей и 2 ше-
ляговъ; ' 

2G) объ удаленіи русскихъ войскъ пзъ предѣ-
ловъ рѣчи-посіюлитой и о вознаграждепіи за при-
чинснпыя пмп обывателямъ обиды. 

powiatu Grodzieńskiego wielmożnym imci 
panom posłom na seym extraordynaryiny 
Warszawski obranym, daną, ad acta xiąg 
grodzkich Grodzieńskich de tenore sequenti. 

InsfruJccyia. My rady, senatorowie, dy
gnitarze, rycerstwo, sztachta у obywatele 
powiatu Grodzieńskiego, węzłem konfedera
cyi tak partykularney, iako generalney spo-
ieni, także uniwersałami iego królewskiey 
mości, pana naszego miłościwego, iako też 
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od iasnie wielmożnego imci pana marszał
ka generalnej konfederaeyi prowincyi wiel
kiego xieztwa Litewskiego wydanemi, do 
obrania posłów na seym extra-ordynaryiny 
dnia piątego Października zacząć się maią" 
cy, na mieyscu zwyczaynym publicznych ob
rad na dniu dwudziestym czwartym, miesią
ca Sierpnia w roku teraznieyszym tysiąc 
siedmset sześćdziesiąt siódmym zgromadziw
szy się do miasta iego królewskiey mości 
Grodna na zamek, a upatruiąc uniwersal
nego dobra, a w nim у partykularnych żądz 
powiatu naszego uszczęśliwienia, tę prae
senti actu daiemy wielmożuym imci panom 
Karolowi LitawTorowi Chrebtowieżowi—mar
szałkowi konfederaeyi, pisarzowi ziemskie
mu powiatu Grodzieńskiego, Andrzeiowi 
Glindziczowi—kray czemu tegoż powiatu Gro
dzieńskiego, iako e medio nostri wybranym 
na seym blisko następuiący posłom, instruk-
cyią, obowiązuiąc ichmościów nie tylko przez 
tę wdzioczność у rzetelność, którą obie-
raiącym na funkcyą obrani zawsze są win
ni, ale у osobliwie przez sarnę konfedera
eyi naszey ścisłe spoienie, z przymierzenia 
y z przysiężeniem, aby ad mentėm tego 
aktu konfederaeyi generalney wielkiego xiez
twa Litewskiego, cokolwiek do uskutecznie
nia pożytecznych iego zamysłów w tym że 
akcie spisanym w Wilnie ciż imci panowie 
posłowie nasi promowowali у popierali. 

Primo. Ponieważ stany skonfederowane 
wszystkich prowincyi, tak Korony iako у 
wielkiego xieztwa Litewskiego w ręku god
nych marszałków rząd w dysponowanie у 
ubespieczenie zostawiły kraiowe, zaczym 
imci panowie posłowie, zjechawszy się na 
mieysce sejmowania, upraszać będą iasnie 
oświeconego xiecia imci marszałka general
ney konfederaeyi prowincyi koronney, aby non 
obstante lege starey laski następuiący seym 
zagaić y onemu urzędem marszałkowskim 

prezydować raczył na tymże seymie, a ie
żeli by takowey funkcyi sam iasnie oświe
cony xiąże imci przyiąc niechciał, tedy in 
eo casu ciż imci panowie posłowie nasi ni
kogo innego, iak tylko iasnie wielmożnego 
imci pana Brzostowskiego—marszałka ge
neralney konfederaeyi naszey prowincyi w. 
x. Lit., urząd teyże laski seymowey upra
szać у przy niey utrzymywać będą. 

Secundo. Do zachowania należytego po
rządku seymowania y ucalenia religii świę
tey katolickiey-rzymskiey, praw dawnych 
oyczystych, wolność naszą utrzymuiących, 
zalecamy to naypierwiey imci panom po
słom naszym, aby nie przestępuiąc porząd
ku teraznieyszey instrukcyi naszey, ten ar
tykuł czyli punkt primo loco promowować, 
który w teraznieyszey instrukcyi iest nay
pierwiey położony, po ułatwieniu zaś pier
wszego, aby tym porządkiem non promi-
seue, ale gradatim do traktowania dalszych 
przystępowali, 'sub fide honore et conscien-
tia zalecamy. 

Tertio. Jako wszystkie stany wielkiego 
xieztwa Litewskiego nie inną myślą ad men
tėm generalney konfederaeyi przystąpili, tyl
ko circa tuitiońem wiary ś. Katolickiey-Rzym-
skiey у praw tę świętą religią rzymską-ka-

! tolicką zaszczycaiących y ubespieczaiących, 
Į cośmy przy związku naszym rotą iuramen-
tu stwierdzili у cośmy utrzymać nieod
stępnie ofiarowali się, tak też my obywatele 
powiatu Grodzieńskiego, obranym na seym 
następuiący imci panom posłom naszym w 
naypierwszym у nayścisleyszym to zaleca
my obowiązku, aby taż panuiąca nayświęt-
sza wiara katolicka (za całość którey ży
cie у krew naszą sakrylikować chętnie obo-
wiązuiemy się) iak naymocniey et integer-
rinie zachowana у utrzymywana była. 

Quarto. A iako nayiaśnieyszą Imperatore* 
wa ieymość w deklaracyi swoiey łaskawie 
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postrzega, iż nowe czasu bezkrólewie usta
wy do elekcyi króla tylko trwać maią, po
tym zaś wszystko do dawnego wracać się 
porządku у dawney poddawszy się formie 
rzecz-pospolita na pierwszych swych spo
cząć powinna fundamentach, co że się nie 
tak stalo podczas ostatniego bezkrólewia; du
chy bowiem, którym smaczne były pod kon-
federacyą rządy, wszelkiemi o to starali się 
silami, aby w tey extraordynaryney, a pra
wem fundamentalney у glos wolny skrępo
wawszy wprowadzić pluralitatem, mocą któ
rey, non attento activitati liberum veto na 
poślednieyszych seymach są uformowane 
prawa, w których nie tylko przez obywate
lów skonfederowanych prowincyi, ale też 
przez sąsiedzkie nam sprzyiaiące potencyie 
postrzeżone są skutki ambicyi ducha pano
waniem tchnącego, sidła z uymą wolności: 
przeto o skasowanie tych wszystkich praw 
na seymach konwokacyinym, ordynaryinym 
immediate odeszłym ustanowionych, nie 
przystępuiąc do dalszych materyi ichmość 
panowie posłowie nasi, dopomnieć się po
winni, iak naygorliwiey przez szacunek dro
giego kleynotu wolnością, krwią przodków 
naszych nabytego, przy tym stanąć maią. 

Quinto. Żądamy dla tego у obowiązuie-
my imci panów posłówr naszych, aby nay-
pryncypalniey utrzymywali na seymie przy
szłym, gdyby oświadczenie od rzeczy-pospo
litey należytey rekognicyi nayiaśnieyszey im-
peratorowey ieymości Eossieyskiey uczynio
ne było, za wspaniałość umysłu Jey, któ
rey skutki pożyteczne dla wolności naszey 
doznaiemy y nazmocnienie у dowód niepo-
ruszoney у nieodmienney sąsiedzkiej przy-
iaźni, aby soiusze у przymierza postanowio
ne między rzeczą-pospolitą a państwem lios-
syiskim zaszłe, utwierdzone były, domówić 
się maią imci panowie posłowie. 

Sexto. Chcąc nie tylko dobre świadectwo 

lecz у stałą z nayiaśnieyszą Imperatorową 
ieymością Rossyiską a rzeczą-pospolitą za
chować przyiaźń, przez wzgląd teyże nay
iaśnieyszey Imperatorowey ieymości interpo-
zycyi za Grekami y dyssydentanfi, współ
obywatelami naszemi, aby się onym należy
ta stała sprawiedliwość, zgadzaiąca się z 
prawami kościoła świętego у rzeczy-pospo
litey, zezwalamy. 

Septinio. Przezorność у doświadczenie 
przodków naszych za iedny cel, dobro po
spolite maiących, żadną prywatą nie uwo
dzących się, iak wiele zależy na urzędach 
hetmańskich , doznawszy przez tak wiele 
wieków i wielorakiemi prawami też urzędy 
zmarniali; które że są ze wszystkich prero
gatyw wyzute, iż rzecz-pospolita żadney obro
ny, pomocy у zasłony mieć nie może, za
czyni obliguiemy imci panów posłów fide, 
honore et conscientia, o utrzymanie nieod
stępnie, aby też urzędy do zupełney wła
dzy według dawnych praw przywrócone by
ły, a kommissya woyskowa aby skasowana. 
In casu takowych przeciwności, ażeby nie 
tylko ore publico na seymie o to manifesto
wali się, ale in actis publicis tenże mani
fest zanieśli. 

Octavo. Imci panowie podskarbiowie wiel
cy oboyga narodów aby na teraźnieyszym 
seymie stricte kalkulowani byli, imci pano
wie posłowie insistent, у summy do skarbu 
przychodzące bezkonsensu у wyrazneywoli 
rzeczy-pospolitey, aby expensowane nie były, 
quam maxime et strictissime opiszą y ob-
wamią. Tudzież mniey pożyteczne rozchody 
aby zniesione były. mianowicie na kupienie 
pałaców у nowych erokcyi dla kadetów, któ
rych nad proporcyią przychodów у woyska 
rzeczy-pospolitey w małym kompucie zosta-
iącego znaczna znaydnie się liczba, umniey-
szyć у do czwartey części reducere teraz
nieyszego kompura kadetów, usilnego dolo-
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żą starania imci panowie posłowie y na 
dalsze rozchody nie pozwolą. 

Nono. Dokładnie imci panowie posłowie 
domówić się powinni, ażeby wszystkie szko
dy tam in mobilibus, quam in proventi-
hus iaśnie oświeconemu xieciu iegomości 
Karolowi Radziwiłowi—marszałkowi konfe
deracyi generalney prowincyi koronney, po
czynione у przez czas bytności iego zagra
nicą poniesione, nadgrodzone były, a oraz 
restytucya honoru z przywróceniem woie
wodztwa Wileńskiego у ekonomii Szawel-
skiey, gwałtownie, bez oddania summy у nie 
na terminie dwoma konstytucyami, pierwszą 
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierwsze
go, drugą tysiąc sześćset czterdziestego ós
mego, mocno warowanym, odebraney у wró
cenie intrat przez te lata wybranych у do
statecznie po wszystkich dobrach szkód nad-
grodzenie singulariter zalecamy. 

Becimo. A że iaśuie oświecony xiąże ie-
gomość Karol Kadziwił у iaśnie wielmożny 
imci pan Stanisław Brzostowski—marszał
kowie generalney konfederacyi prowincyi 
koronney у Litewskiey, ponmażaiąc wielkie 
przodków .swoich zasługi w teraznieyszych 
czasach cum dispendo zdrowia у substan
cji nieoszacowaną dobru pospolitemu oświad
czała użyteczność у do publicznego nam 
przodukuią uszczęśliwienia, dystyngwowane 
sobie zasługuią względu, przeto imci pano
wie posłowie nasi tychże iaśnie wielmożnych 
imci panów marszałków generalnych kon
federacji koronney у Litewskiey zupeney 
wdzięczności całey rzeczy-pospolitey iak nay-
usilniey zalecić у o nią domówić się maią. 

Undecimo. Dom iaśnie oświeconych xią-
żąt ichmościów Radztwiłów, starożytność swo
ią od pierwszych xiążąt Litewskich wywo
dzący, niedał się nigdy przewyższyć w swo
iey wierności у miłości ku oyczyznie, która 
wiele razy w woynach zostawała, mężnie 

bronił na własnym żołdzie chowanym żoł
nierzem, fortecami у skarbami swemi, iako 
wiele konstytucyi wielkiego xieztwa Litew
skiego involumine legum znayduiących się 
daie świadectwo у wdzięczność rzeczy-po
spolitey wyznawa, wielkiemi przeto zasłu
gami swemi pozyskał te wiarę, iż konser-
wacyią archiwów wielkiego xieztwa Litew
skiego Zygmunt August—król Polski, za 
zgodą stanów rzeczy-pospolitey przywileiem 
swoim roku tysiąc pięćset piędziesiąt pier
wszego podpisanym, oddał na wieczne czasy 
xiążętom Radziwiłom linii Nieświskiey у ich 
potomkom, przez których ten skład archi
wów iest wiernie у pilnie konserwowany, 
aż do teraznieyszey pory z zaszczytem pro
wincyi wielkiego xieztwa Litewskiego; więc 
instabunt imci panowie posłowie nasi, aby 
na seymie następuiącym konserwacya tych
że archiwów Litewskich w dom xiążątRa-
dziwiłow linii Nieświskiey była potwierdzona. 

Buodecimo. Rekomendacja osoby y inte-
ressa iaśnie oświeconego xiecia iegomościa 
Karola Radziwiła — marszałka generalney 
konfederacyi koronney, respective o przywró
cenie woiewodztwa у ekonomii Szawelsłriey 
gwałtownie bez oddania summy у nie na 
terminie dwoma konstytucyami, pierwszą 
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierwsze
go, drugą tysiąc sześćset czterdziestego ós
mego mocno warowanym, odebrane у wró
cenia intrat przez te lata wybranych у do
statecznie po wszystkich dobrach szkód nad-
grodzenie. 

Becimo tertio. Ichmość panowie posłowie 
nasi utrzymywać będą prawa у przywileie 
ziem Prusskich, które seymem convocatio-
nis y następuiącymi złamane są, iako to: 
postanowieniem cła, zgwałceniem prawa in-
dygenatu, odprawieniem elekcyi bez przy
tomności na niey ziem Prusskich, lubo ta 
prerogatywa nie tylko dawnemi przywileia-
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mi, lecz ieszcze in simili casu Zygmunta 
pierwszego, Zygmunta Augusta iak nayso-
lenniey przyznana у potwierdzona, podda
niem pluralitati na seymie coronationis de-
cyzyi praw orygalnych ziem Pruskich in-
tentowanych, processem niesprawiedliwym 
miastom Pruskim o mennicę, lubo to per 
privilegium accessionis tymże miastom as-
sekurowane у inne tych ziem gravamina 
sprawiedliwey y mocney manutenencyi zale
camy. 

Decimo quarto. Między wyżey wyrażoną 
in publicum bonum dobromyślnością naszą 
niepoślednią w nas, a żadną nieinteresso-
waną prywatą wzbudza troskliwość у uża
lenie, ucalenie in suo florę dobr stołowi 
królom naszym oddanych, które że są hae-
reditarium rzeczy-pospolitey patrimonium 
rządom administracyi od królów wyznaczo
nym, tylko per tractum życia lub panowa
nia onych służącym, ale przez zbyteczne 
praetextu wymyślney ekonomiki emunkcye 
z naruszeniem gwałtownym przywileiów oby
watelskich ad ultimam przychodzą desola-
tionem, przez administracyą iego królew
skiey mości w dobrach stołowych ekonomii 
Grodzieńskiej-, która nie pozwoliwszy expli-
kacyi donatarariuszom у nie wszedłszy in 
cognitionem ich przywileiów, któremi się 
zaszczycaią od nayiaśnieyszych królów Ste
fana Batorego, Zygmuntów et perconse-
quens aż do Augusta trzeciego na ich dzier
żawki konfirmowanemi, z onych gwałtow
ne depossydowała. Oycowskie iego królew
skiey mości serce z którego profluvies ema-
nat munificentia dobroci nic pozwoli w tym 
przewyższyć się nayiaśnieyszym antecesso-
rom swoim, którzy za sakryfikowane przod
ków ich przy dostoienstwie maiestatu у rze
czy-pospolitey in dispendium życia у fortun 
własnych te im ponadawali pustych gruntów 
у w niewytrzebionych lasów kawałki, które się 

w konstytucyach ftazyWaią nowe kultury, у 
one z odrobin stołu pańskiego maią sobie 
konferowane, innych krwią antecessorów cir
ca fidelitatem monarchów у rzeczy-pospoli
tey, drugich własnemi summami nabyte, 
co nas non postreme et cordialiter afficit, 
że pod szczęśliwjTm Piastowskim obywatel
skiego żądania panowaniem tam wielu wdów 
z dziećmi, sierot, у ubogich bez żadnego 
do życia sposobu ludzi zasadzonemi wiel
kim sumptem poddanemi, z zasiewami, z 
zabudowaniem y ubogiemi ich maiątkami 
wyzuto, et populi fletus, et dolor ipse do-
cet, że nie był decessus skarbowi ekonomicz
nemu, ponieważ corocznie co zaś to większą 
aukcyą czynsze, hiberny у inne podatki do 
skarbu iego królewskiey mości dochodziły, ad 
aerarium zaś rzeczy - pospolitej' podymne, 
czopowe szelężne wnaszane były, uchoway 
Boże, żeby co noviter od ekonomii avelli 
miało, ale co za dawncmi prawami nayiaś
nieyszych panów nadano, to teraz odebra
no. Zaczyni imci panowie posłowie nasi do
mówią się przed stanami skonfederowanemi 
rzeczy-pospolitey o obmyślenie sposobu tak 
pro praeterito w upomnieniu się przyczyn 
y przyczyniaiącey się dezolacyi, iako też pro 
futuro zabieżenia y ubespieczenia publicz
nego w tym dobra, oraz uniżone proźby na
sze do maiestatu iego królewskiey mości 
zaniosą przy prawach, które cytować będą 
konstytucyą tysiąc sześćset pierwszego folio 
octavo. W starych konstytucyach nie maią 
też podlegać tey lustracyi wsi, które przez 
nas od ekonomii oddane są komuż kolwiek 
dożywotnim prawem przed kostytucyą sey
mu anni millesimi quinquecentesimi nona-
gesimi, wszakże possesores będą powinni 
z nich kwartę płacić, drugą według uchwa
ły teraznieyszey,. a potym wolne nam bę
dzie zawsze rozdawać takie dobra dożywot
nym prawem po lustracyi, czemu zawadzaó 
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niema konstytucja o ekonomiach uczynio
na. Konstytucyą tysiąc sześćset siódmego 
folio octavo w starych konstytuciach titulo 
ekonomiach, ekonomii też nad te, które 
w prawie opisane przyczyniać nie będziemy 
y przyczynione zniesiemy, trzy części ied
nak proventuum, któremiśmy dysponowali al
bo dysponować będziemy, cale zastawiemy 
sobie, a insze dobra, które do stołu nasze
go należą у dyspozycyi naszey przypadać 
będą, dawać inamy dożywociem wedle pra
wa tysiąc sześćset trzydziestego wtórego fo
lio decimo quarto. In pactis conventis króla 
Władysława id sonat. 

Becimo quinto. Nie poślednie też zale
camy imci panom posłom, ażeby urgentis-
sime domówili się o krzywdy w dobrach 
stołowych iaśnie wielmożnego iegomościa 
xiedzia Ignacego z wielkich xiążąt Buskich 
Massalskiego—biskupa Wileńskiego, paste
rza naszego, przez woysko auxiliarae Ros-
sieyskie czasu ostatniego seymu przeszłego 
roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt szóstego 
poczynione, które ażeby w zupełności nad-
grodzone były, dopraszać się będą u nay
iaśnieyszego maiestatu у stanów skonfede-
rowanych rzeczy-pospolitey, gdyby taż nad-
groda przez interessowanie się nayiaśniey
szego maiestatu у stanów zupełnych sku
tecznie in aequivalenti nastąpić mogła. 

Becimo sexto. Dług imci panom Rome
rom do rzeczy-pospolitey należący excapite 
imci pana Mateusza — generała artyleryi 
wielkiego xieztwa Litewskiego pochodzący, 
aby sukcessorom onego był wypłacony, in
stabunt iaśnie wielmożni imci panowie po
słowie. 

Becimo scpfimo. Miasto Grodno, domiei-
lium seymów, ad mentem dawnych konsty
tucyi rzeczy-pospolitey, iako cura inquilines 
civitatensibus, nigdy ad corpus oeconoinieum 
tiie należało, tak ucalenia od iuryzdykeyi 

ekonomiczney у nakładów oraz praw у przy
wileiów, nadań, ante et post unionem słu
żących approbaty, tudzież placów pańskich, 
szlacheckich w tymże mieście będących, iuri 
terrestri podległych, circa iura haereditaria 
et possesiones imci panowie posłowie insta
bunt. 

Becimo octavo. Ponieważ administracya 
ekonomii iego królewskiey mości Grodzień
skiey nie tylko dobra titulo hibernowe albo 
stołowe, lecz у ziemskie szlacheckie, żadnym 
wątpliwościom nie podlegaiące, od unii wiel
kiego- xieztwa Litewskiego w spokojnych 
possesyach będące y pactami recenter przez 
nayiaśnieyszego króla imci, szczęśliwie nam 
panuiącego, utwierdzone w inwentarzach 
starodawnych ekonomii iego królewskiey 
mości excypowane, tak praetextu uformo
wanych dyfferencyi, iako pod różnemi prae-
textami- wymyślnemi gwałtownie pozabierała 
y daley nie przestaie, zaczyni ażeby takowe 
ausus poskromione bydź mogły, o restytu
cją per reinductionem wr grodach lub w 
ziemstwach swoich powiatów imci panowie 
posłowie mocno domawiać się tenebuntur. 

Becimo nono. Kurs poczty wielkiego xie
ztwa Litewskiego praevio censu tak z dóbr 
hibernowych iako у stołowych przez konsty
tucyą ustanowiony, że imci panowie posło
wie, sekretarze poczt solaria od łotu po 
dwanaście groszy extorsive biorą, ażeby ta
kowe abusus nie poszły w dalszy czas nie 
szły inusus, ciż imci panowie posłowie sta
rania dołożyć maią. 

i Yigcsimo. Fundusz de nova radice 
! wielebnych imci xięży bazylianów konwentu 
i Kuznickiego. przez wielmożnych imci panów 
i Micutów na Sterpeykach uczyniony, ażeby 
i był approbowany. imci panowie posłowie ra

czą iustare. 
Vigcsimo primo. Fundusz wielebnych xię-

iżj dominikanów w prowmcyi Litewskiey, 
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iako to: klasztorów Zabielskiego, Liszkow-
skiego, Hoszczewskiego, Poporckiego, Agłoń-
skiego, Skopiskiego etc. do approbaty podać. 

Vigesimo secimdo. O kanonizacją błogo
sławionego Fabiana tak maiestatowi, iako 
у stanom rzeczy-pospolitey, ażeby do Rzymu 
instare raczyli, imci panów posłów obligu
iemy. 

Vigesimo tertio. Ubogi konwent Grodzień
ski wielebnych oyców bernardynów, także 
у drugie klasztory wielebne panny bernar
dynki, brygitki, konwentu Grodzieńskiego у 
inne dekretem kommissyi skarbowey Litew
skiey w pomnieyszeniu prowincji od sum 
na kabale Grodzieńskim będących, są ucią
żliwie pokrzywdzeni, że nie maią sposobu 
do życia, zaczym takowego dekretu totali-
ter skasowania. Także ciż xięża bernardyni 
od funduszu swego, także wielebne panny 
bernardynki у brygitki Grodzieńskiey od 
nayiaśnieyszych monarchów Polskich mieli 
nadane przywileie na wolny wstęp do puszczy 
ekonomii Grodzieńskiey, o osobliwie xięży 
bernardynam do młynów naŁosośnie rzece 
będących, wolne mliwo mieli,—instabunt 
imci panowie posłowie do maiestatu iego 
królewskiey mości у do stanów skonfedero-
wanych, aby y dopioro wolną do puszczy 
у mliwo pozwolone mieli, a wielebne panny 
bernardynki Grodzieńskie, że w dobrach 
Jarosławce od ekonomii Grodzieńskiey w 
zabraniu gruntów, łąk, Przekop у Ostrów 
nazwane, są pokrzywdzeni, per reinductionem 
w grodach łub w ziemstwach dochodzenia 
imci panowie posłowie domówić się maią. 

Vigesimo quarto. Ponieważ i. o. imci 
panowie posłowie Stanisław—generał-adiu-
tant woysk Litewskich у Józef—starościc 
Mścisławski Ciechanowiccy, dekretem przesz-
łey konfederacji Litewskiey są uciążliwie 
sądzeni, zaczym ażeby a rigore dekretu byli 
wolnymi, instabunt imci panowie posłowie. 

. Vigesimo quinto. Względem monety kon
stytucyą roku tysiąc siedmśetnego approbo-
waney z wyrażeniem quantitatis: Czerwony 
złoty po złotych osimnaście, taler bity po zło
tych osim, szostak bity po groszy dwanaście 
у szelągów dwa, ażeby w tey kurrencyi za
chowana była, obliguiemy usilnie imci pa
nów posłów. 

Vigesimo sexto. A ponieważ woyska au-
xyliarne Rossyiskie w państwach rzeczy-po
spolitey, . w Polszczę у Litwie znayduią się, 
zaczym dopomnieć się maią imci panowie 
posłowie u iego królewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, aby vigore paktów 
konwentów przez poważne swoie interesso-
wanie się, iako też przez interpozycyą sta
nów rzeczy-pospolitey skonfederowanych, też 
woysko wyprowadzone było у szkody poczy
nione przez zesłaną kommissyą żeby nad-
grodzonc były. Co do utrzymania wiary 
świętey katolickiey - rzymskiey, praw ko
ścioła świętego у -wolności szlacheckich, fi-
dei activitati et dexteritati tychże imci pp. 
posłów commitimus. Datum w Grodnie, roku 
tysiąc siedmset sześćdziesiąt siódmego, mie
siąca Augusta dwudziestego piątego dnia. Za 
imci pp. Tadeuszem Alexandrowiczem—sę-
dzicem ziemskim Grodzieńskim y imci panem 
Józefem Sadłuckim—starościcem Kryksztań-
skim—kompowietnikami naszymi Grodzień
skiemu ażeby a rigore dekretu przeszłey 
konfederacji Litewskiey byli uwolnieni et 
ad activitatem przypuszczeni, tych że imci 
panów posłów obstringimus. Dat roku, mie
siąca у dnia ut supra. 

Item akademia Lwowska prowincyi Mało
polskiej' societatis Jesu prowincyi, aby była 
przyzwoitemi innym akademiom przywile
iami approbowana, na następuiącym seymie,. 
dopraszać się maią ichmć panowie posłowie. 
Także, ponieważ imci xięża, na funduszach 
królewskich zostaiące, są przyciśnieniem gra-
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bieżą od dysponuiących ekonomią Grodzień
ską o dawanie sobie extorsive wymyślnych 
noviter podatków titulo rogowego, łykowe
go, pszczelnego, zsypnego, kurowego у in
nych wymyślonych podatków, których ażeby 
in futurum extorquere nie ważyli się, do-
praszać się będą ichmć panowie posłowie. 
Similiter ażeby dziesięciny kościelne z dobr 
ekonomicznych Grodzieńskich wypłacane у 
oddawane były, instabunt ichmć panowie 
posłowie do nayiaśnieyszego króla iego mo
ści, pana naszego miłościwego, у do stanów 
skonfederowaney rzeczy-pospolitey. Do któ
rey instrukcyi rękoma naszemi podpisuiemy 
się. U tey instrukcyi podpis rąk tak wiel
możnego imci pana marszałka konfederac-
kiego у wielmożnych iclimć panów urzęd
ników, iako też podpisy rąk ichmć panów 
szlachty obywatelów prześwietnego powiatu 
Grodzieńskiego temi wyrażone słowy: Ka
rol Litawor Chrebtowicz—ziemski Grodzień
ski pisarz, iako marszałek konfederaeyi po
wiatu Grodzieńskiego mp., Michał Józef 
Eysymont—chorąży powiatu Grodzieńskiego 
mp., Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz— 
sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego mp., 
Józef Jelski—woyski powiatu Grodzieńskie
go, chorąży Petyhorski buławy polney w. x. 
Lit. mp., Franciszek Baranowicz—horodni-
czy powiatu Grodzieńskiego, porucznik Pe
tyhorski, konsyliarz do generalney konfe
deraeyi p. w. x. Lit. mp., Józef Kłanicki— 
chorąży woiewodstwa Pomorskiego, starosta 
Lubliński, Tomasz Litawor Chrebtowicz— 
mieczny powiatu Grodzieńskiego, Józef An
toni Sopoćko — rotmistr powiatu Grodzień
skiego, Andrzey Kilianowski—czesznik, J ó 
zef Chlewiński mp., Piotr H. Jakimowicz— 
p. powiatu Grodzieńskiego, Jerzy Józef Prok-
szyc Kandyba тр., I. Kasper Tomaszowski, 
Stanisław Andrzey Eysymont, Ignacy Ko
zakiewicz, Józef Kolankowski. Józef Dunin 

Mieczyński, Piotr Guturski, Jan Brzeziński, 
Adam Czeszeyko, Tomasz Massalski—puł
kownik polney buławy w. x. Lit., Stanisław 
Daszkiewicz—łowczy powiatu Grodzieńskie
go mp., Symon Rosochacki mp., Stefan An
toni Kozakiewicz, Jan Thadeusz Roszkow
ski mp., Jerzy Józef Snarski, G . A. Na-
rzymski—czesznik, Marcin Ski (sic) S. K . , 
Ignacy Sopoćko, Kazimierz Rosochacki mp., 
Antoni Borecki, Aloizy Józef Siemaszko mp., 
Antoni Narbut, Mikołay Strzałkowski, An
toni Tołoczko, Tomasz Kilianowski, Fran
ciszek Kundzicz, Jan Żywult, Andrzey J ó 
zef Hlebowicz, Stanisław' Niewierowski, Jan 
Kundzicz, Jakub Kundzicz, Jan Thomasz 
Hryszkiewicz, Antoni Kaczyński mp., Felix 
Dunin Mieczyński, Piotr Puciłowski, Paweł 
Puciłowski, Fabian Puciłowski, Jan By
kowski, Hylary Strzałkowski, Józef Ponik-
wicki, Franciszek Puciłowski, Thadeusz Sa-
dłucki—konsyliarz powiatu Grodzieńskiego, 
Piotr Kraśnicki, Józef Obuchowicz, Ludwik 
Glindzicz, Józef Mroczek mp., Stefan Ey
symont, Antoni Eysymont, Piotr Eysymont, 
Michał Pietroski, Jan Olenski, Kazimierz 
Sopoćko, Felix Dunin Mieczyński, Paweł 
Pacenko — stanowniczy powiatu Grodzień
skiego, Felycyan Brzozowski, Karol ad Kmi
ta mp., Mateusz Brzozowski, Ignacy Trze
ciak, Józef Maliewski, Antoni Józef Eysy
mont mp., Jan Puciłowski, Józef Lewko
wicz, Michał Puciłowski, Thomasz Brzozow
ski, Jan Gawianowski, Kazimierz Jan Ne
pomucen Pancewicz, Maciey Horbaczewski, 
Antoni Żubrawski, Piotr Zaniewski, Adam 
Zaniewski, Adam Listopadski, Jerzy Zaniew
ski, Bałtromiey Staniewski, Marcin Domi-
szewicz, Stanisław Antoni Cichowski—s. p. 
G. . Józef Obuchowski. Krzystof M.. Józef 
Wikierat mp., Józef Maliewski mp.. Am
broży Porchowski, Dominik Zaniewski, Piotr 
Olenski mp., Marcin Maeieiewski. Józef Ma-
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cieiewski, Piotr Zaniewski, Jan Horbaczew
ski, Adam Zaniewski, Józef Lewkowicz, 
Michał Chodorowicz, Ignacy Sopoćko, Bar
tłomiey Thadeusz Snarski, Mateusz Puci
łowski, Maciey Horbaczewski, Ioannes Hor
baczewski mp., Stefan Olenski, Mathias Obu
chowski, Adam Cieszeyko, Józef Lewkowicz, 
Franciszek Maeieiewski, Maciey Maeieiew
ski, Mikołay Zalewski, Józef Bieniecki, Ta

deusz Zaniewski, Antoni Borecki, Kazimierz 
Narbut, Stanisław Orzechowicz, Maciey Bier-
giel, Symon Wincza mp., Symon Gradow
ski, Jan Rusinowicz, Stanisław Eysymont, 
Józef Olenski, Józef Wyzlański. Która to 
takowa instrukcyą, za podaniem oney przez 
wyż wyrażonego imci do akt, iest do xiąg 
grodzkich powiatu Grodzieńskiego przyięta 
у wpisana. 

1768 r. 
ESit-b книги за ІТ568—ІЗЗО г., л и с т ы 1&—1®. 

30. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣга депутатам, отправляемымъ на 
ординарный Варшавскій сеймъ. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенножъ мѣстѣ своихъ засѣданій, далп сво-
шіъ посламъ инструкцію слѣдующаго содержанія: 

1) по засвидѣтельствованіи предъ королемъ о 
вѣрноподданническпхъ чувствахъ повѣта, послы 
обязываются ходатайствовать объ уменыиеніи по
дымной подати и чоповаго, пли же по крайней 
мѣрѣ объ уравненіп количества оныхъ съ други
ми повѣтами; 

2) ходатайствовать о сохраненіи свободъ и 
вольностей, иравъ и прсрогативъ, безопасности 
имуществъ а лицъ, столовыхъ королевскихъ пмѣ-
ній u другихъ государственныхъ началъ согласно 
пхъ первоначальному существованію; 

3) объ увеличеніи войска съ отпесепіемъ содер
жания его на счетъ государственныхъ доходовъ; 
о введеніи въ немъ дисциплины и порядка и со-
храненіи безопасности имѣній во время войско
выхъ стояиокъ; 

4) о введеніи наукъ и искуствъ, а равно и 
школъ въ Городненскомъ повѣтѣ, необходимыхъ 
для образованія шляхты; 

5) объ увеличеніи торговыхъ пошлинъ на за
граничные товары и объ унпчтоженіи таковыхъ 
<ке съ сырыхъ матерьяловъ, поступающихъ на 
мѣстныя фабрики; 

6) о прпнятіи мѣръ къ улучшенію городовъ; 
7) о введеніи ремеслъ и воспрещеніп город-

скимъ сословіямъ (ремесленникамъ) заниматься 
земледѣліемъ; 

8) о принятіи администратпвныхъ мѣръ къ под-
держанію номинальпаго курса монетъ, выходящихъ 
изъ краеваго монетнаго двора; 

9) о•сохранепіи сеймовой очереди; 
10) о приведенін въ дѣйствіе устава относи

тельно мѣръ и вѣсовъ въ Коронѣ и Литвѣ; 
11) объ изысканіи средствъ къ прпведенію въ 

надлежащій порядокъ путей сообщения; 
12) объ уничтожепіп конфедератскаго декрета 

относительно Богуша, вслѣдствіе котораго онъ 
не можетъ верпуться въ отечество; 

13) все остальное поручается благоусмотрѣнію 
пословъ. 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósme
go, miesiąca Septembra dwudziestego siód
mego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Wolkowickim — 
stolnikiem у podstarościm sądowym powia-
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tu Grodzieńskiego, comparendo personali
t y imci pan Tadeusz Andrzeykowicz—dwo
rzanin i. w. imci pana Tyzenhauzą, pod
skarbiego nadworn. w. x. Lit., s-ty sądo
wego p-tu Grodzieńskiego, instrukcyą prze
świetnego p-tu Grodzieńskiego, i. ww. ich
mość panom posłom na seym w Warszawie 
agitować się maiący, ad acta xiąg grodz
kich Grodzieńskich podał de tenore sequenti: 

Instrukcyą, od nas senatorów, dygnita-
rzów, urzędników ziemskich, grodzkich, ry
cerstwa, szlachty obywatelów powiatu na
szego Grodzieńskiego wielmoż. ichmć pa
nom Kazimierzowi Wolnerowi — sędziemu 
grodzkiemu y oboznemu, Franciszkowi Bo-
uffałowi—pisarzowi grodzkiemu у strażni
kowi, urzędnikom p-tu Grodzieńskiego, po
słom na seym ordynaryiny vigore uniwer
sałów nayiaśnieyszego króla imci, p. n. m., na 
seymik przedseymowy wydanych, po zaga-
ieniu przez i. w. imci p. Antoniego Tyzenhau
zą—podskarb. nadwor. w. x. Lit., sądowego 
p-tu Grodzieńskiego starostę, tegoż seymi
ku antekomicyalnego powszechną zgodą et 
nemine contradicente obranym, dana w po
niższych opisanych artykułach. 

Panowanie ikmci, p. n. m., iako ich mi
łość dla narodu, przezorność w interesach 
y' potrzebach kraiowych, troskliwe o dobro 
powszechne staranie у doskonałość królowa-' 
nia przy naytrudnieyszych tronowi okolicz
nościach dowodzące, tak powiat nasz we 
wszystkich sprawach у postępkach, oraz w 
wielkich duszy, serca у umysłu, zdobiących 
koronę, przymiotach, stwierdzaiąc swą zna-
iomość у przeświadczezie, a nayzupełniey-
szą stroniącą się od wszelkiego podeyrzenia 
krzewiąc w sobie ufność, obowiązaną wdzię
cznością, wiarą у cnotą naylepszemu z kró
lów wierność dopełnia, który dar przesyła
jąc na ofiarę maiestatowi Pańskiemu, zale
camy ichmć panom posłom, ażeby przy nay-

głębszym dostoieństwa ikmci uszanowaniu 
у należącey dziękczynności oświadczeniu o 
przywiązanych w dalsze czasy równo z ży
ciem zamierzonych upewniwszy usługach, 
powiat nasz wespół z losami oyczyzny oy
cowskiey dalszey poruczyli protekcyi, a nas 
w szczegulności wiernych obywatelów łaska
wym pańskim polecili względom. 

Primo. Między naypincypalnieyszymi tego 
seymu materyami, gdy regulowanie podat
ków na użyteczne rzeczy-pospolitey potrze
by, spodziewamy się, przeto obowiązuiemy 
i. w. imci pp. posłów, ażeby radząc skute
cznie o determinacyi onych przełożyli to 
stanom rzeczy-pospolitey p-tu naszego po-
dymnym czopowym obciążenie, które wido-
mie da się wyrachować у poznać do pro-
porcyi z obszernieyszych inszych xieztw, wo
iewodztw у powiatów summ, corocznie na 
takowe podatki wnaszanych, przeto podług 
kardynalnego prawa aequalitatis ażeby ure
gulowano w czas przyszły podatku do rów
nego tylko z drugiemi nasz powiat obowią
zywały płacenia, sprawiedliwie w tym o po
równanie y modyfikacyą onych domówienie 
się y iak naypilnieysze skutku dostrzeżenie 
zalecamy. 

Sectmdo. Prawa, wolności, swobód y prae-
rogatyw tak w ogólności rzeczy-pospolitey, 
iako w szczegulności każdego obywatela, 
niemniey iura regalia et integritas bono-
rum, oraz wszelkie prowenta mensae regiae 
legibus cardinalibus stwierdzone, ażeby w 
swey istocie, twierdzy у ważności nienaru
szenie zachowane były, przezorney baczno
ści i. ww. imci pp. posłów rekomenduiemy. 

Tertio. Podatków kraiowych, iako iest 
principalne objectum, konserwacya żołnierza, 
tak szczupłą liczbę woyska teraznieyszego, 
y na pomnożenie onego, у ieśliby powinna 
do potrzeby decydowała się ustawa, nay-

I pierwszy expens z skarbu publicznego, chcąc 
47 
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mieć na to naznaczony, oraz wprowadzenie 
exercicii et disciplinae militaris ad usimi 
rzeczy-pospolitey, z tegoż woyska, nie mniey 
ubespieczenie dobr na konsystencyach у w 
przechodach zalecamy i. ww. imci pp, po
słom, aby tę powiatu naszego żądzę, sto-
suiące się do potrzeb у pomyślności kraio
wych stanom rzeczy-pospolitey przekłada-
iąc slrateczney dopominali się dyspozycyi. 

Quarto. Wprowadzenie nauk у oświece
nie obywatelów, iako iest pryncypalną prze
zornie rządzących się kraiów potrzebą у 
panuiące we wszystkich królewstwach у pań
stwach rządy naytroskliwszym. o to dbaią 
staraniem, tak gdy z bliskiego względu pa-
trzemy się na nasz powiat, w którym ubo-
giey szlachty współbracia nasi sorte na-
scendi unieszczęśliwieni, bez sposobu edu-
kacyi zostaią y ta w odległych publicznych 
szkołach у akademiach obfitszych wycią
ga kosztów, przeto ażeby przy wskrze
szeniu takowych funduszów7 przy różnych 
kościołach, a per crisim temporum zanied
banych, po parafiach partykularne szkoły 
zafundowane bydź mogły, takowy expens 
iako dobro powszechne interesuiący między 
pierwsze skarbu publicznego wydatki maią 
rekomendować i. ww. imci pp. posłowie. 

Quinto. Jako każde, tak kraiowe rzeczy-
pospolitey gospodarstwo na pomnożenie przy
chodów', a oszczędzanie rozchodów gruntu
jące się prócz powinnych (o pomnożenie in
trat publicznych) względów gdy niepotrzeb
nym powinno zapobiegać wydatkom, przeto 
dla pościągnienia skłonnych ad luxtnn umy
słów, dla odstręczenia handluiących od in-
wekty towarów propter convenientiam same 
tylko idealne bogactwo prętkiey deteryora-
cyi podległe figuruiących, ażeby cło na ta
kowe towary sowicie podniesione, a dla za
chęcenia kraiowych fabryk aby od wszyst
kich materyałów, ku potrzebie tychże ma

nufaktur ż za granicy sprowadzanych, cło 
do skarbu ikmci у rzeczy-pospolitey płaco
ne nie było, pożyteczną w tym ustawę ma
ią przełożyć stanom rzeczy-pospolitey i. ww. 
imci pp. posłowie. 

Sexto. Miasta w. x. Lit., znikczemnione 
ażeby ad reflorescentiam. przyiść mogły, o 
kommissye boni ordinis tak do miast stoło
wych in diplomate Zygmunta trzeciego wy
rażonych, inter bona mensae regiae połączo
nych, iako do miast wszelkich directo do-
minio regali należących, a przez nie ad so-
num reskryptów następuiących o regular
ność, ozdobę czyniących budowisk y repe-
racyi, o wiadomość percept у expensow, nie 
mniey o coroczne z tych prowentów przed 
własnymi zwierzchnościami kalkulacyi, oraz 
o wprowadzenie ochędóstwa et omnis poli-
ciey у zaszczepienie należytych porządków, 
instabunt i. ww. ichmć pp. posłowie. 

Septinio. Dla wprowadzenia rzemiosł, aże
by mieszczanie królewskich miast wszelkich 
rolnictwem pod utratą mieyskiey kondycyi 
nic bawili się у maiąc ukrócony ten spo
sób ku swey żywności aby synów swych do 
nauki, kunsztów nieodwłocznie oddali, na 
gruntach zaś mieyskich aby wsie osadzali, 
folwarki erygowali, lub w one.konserwowa
nych parobków (lecz niewlasnemi pożytecz-
nieyszemi w rzemiosłach) rękoma obrabiali; 
o takową prawa ustawę nieodwłoczną zwierz-
clmościom mieyskim exekucye nakazującą 
za przełożeniem dobra z tąd kraiowego ma
ią się domówić i. ww. imci pp. posłowie. 

Octavo. Nowa kraiowey mennicy moneta, 
ponieważ cyrkulacyi należytey niema, z tey 
niepośledniey między inszemi przyczyny, iż 
oney kredytorowic od debitorów nieprzyi-
muią, w opisach у dekretach brakuią у wa
runki ostrzegaią, zaczyni aby takowe atten-
tata et attentenda per officium instygatora 
postrzegane, a przez naturalną kommissyi 
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skarbowej iurysdykcyę, iako w interesie rei 
monetariae poskramiane były, ferventer do
mówić się maią i. ww. ichmć panowie po
słowie .obowiązani będą. 

Nono. Utrzymanie alternaty seymowey dla 
prowincyi w. x. Lit., przypadaiącey y ubes-
pieczenie seymu w mieście Grodnie, daw-
nieyszymi prawami naznaczonego, flagran-
tissime utrzymywać i. ww. imci pp. posłów 
obowiązuiemy. 

Decimo. Ażeby bezskuteczna dotąd miar 
у wag w koronie polskiey у w wielkim xięz-
twie Litewskim ustawa ad effectum przy
prowadzona bydź mogła, o dokładnieyszy 
przepis prawa wynaydzeniem contra incon-
venientias sposobu efiicacem legem pronio-
wować maią i. ww. imci pp. posłowie. 

Undecimo. Melioracya drog w kraiu oraz 
mostów у przewozów, iako iest pomocą han
dlom у powszechną obywatelom wygodą, a 
kraiowym porządkiem у ozdobą, tak o reas-
sumpcyą w tym dawnieyszych praw znowu 
przeciw inexecucyi ustawy, nie mniey o kon-
tynuacyę czyszczenia rzek portowych, podług 
chwalebnie zaczętego od kommissyi skar-
bowey na Niemnie dzieła, maią się starać 
i. ww. imci pp. posłowie. 

Duodecimo. Niemogący powrócić do kra
iu przebywaiący dotąd za granicą imci pan 
Ignacy Bousz, ażeby a rigore dekretu prze-
szłey konfederaeyi w. x. Lit., mógł bydź 
uwiolniony, o wzgląd у litość supra civem, 
maią u stanów rzeczy-pospolitey fervide 
upraszać i. ww. imci pp. posłowie. 

Decimo tertio. Jako przewidzieć niepo
dobna wszystkich materyi, które na przy
szłym seymie wnoszonemi będą у które ac-
tiva et agens respublica decydować zechce, 
tak przezorności у cnotliwemi charakterowi 
i. ww. imci pp. posłów sortes oyczyzny od-
daiąc, równie gorliwym iak rozsądnym po-
łecami sentymentom, nie wątpiąc, że co tyl-

[ ko naypomyślmeyszego za oddaleniem wy
nikłych przeciwności dla dobra kraiowego 
у do spokoyności narodowey zaradzać się 
będzie mogło, do tego wszystkiego usilno-
ścią starania przykładać się zechcą, dopeł-
niaiąc zawartą w tych instrukcyi żądze na-

I sze et reliqua fidei, honori et activitati ich
mość praecomissa. Dat. w Grodnie, roku ty
siąc siedmset sześćdziesiąt ósmego, miesiąca 
Septembra dwudziestego siódmego dnia. 

U tey instrukcyi podpisy rąk tak i. w. im
ci pana podskarbiego nadwornego w. x. Lit. 
s-ty sądów, p-tu Grodzieńskiego, iako dy
rektora seymiku teraznieyszego, iako też ww. 
imci pp. urzędników у imci pp. obywatelów 
p-tu naszego Grodzieńskiego temi słowy: 
A. Tyzenhauz—podskarbi nadwr. w. x. Lit., 
starosta sądowy p-tu Grodzieńskiego, dyrek
tor seymiku antekomieyalnego, Marcin Jan 
Nepomucen Olizarowicz—sędzia ziemski p-tu 
Grodzieńskiego, Benedykt Bouffał—sędzia 
ziemski p-tu Grodzieńskiego, Jan Wołko-
wicki—stolnik у podstarości p-tu Grodzień
skiego, Ignacy Litawor Chrebtowicz—pod
czaszy p-tu Grodzieńskiego, Ludwik Kazi
mierz Daszkiewicz—koniuszy p-tu Grodzień
skiego, Tomasz Litawor Chrebtowicz—mie
cznik p-tu Grodzieńskiego, Bogusław Stry
ieński—kap. ikmci, Michał Hromyka—chor. 
Pet., Piotr Bouffał—d. S., Kazimiera Du-
biski—rotm. p-tu Grodzieńskiego, Michał 
Olędzki, Stefan Trzeciak, Jerzy Jodkowski,— 
r. p. Gr., Jan Bonawentura Jasieński, Mi
chał Lenczewski, Zygmunt Kulbacki, Fr. 
Karwowski, Michał Dybowski, Stefan Połu-
biński, Jan Baranowicz, Kazimierz Konce
wicz, Antoni Jakubowski, Antoni Wołko-
wicki, K . Tomaszewski, J . Leonowicz, Jan 
Klidzia, Stanisław Jasieński, Alexander Nar
woysz, Jan Stołkiewicz, Ig. Kaczanowski, An
drzey Eysymont, Jerzy Szaciłowski, J . Bud-

I kowski, Stefan Dyakiewicz, Gabryel Eysy-



mont, Stan. Białobłocki, Michał Białobłoc
k i , Michał Witkiewicz, Tadensz Wołner, 
Antoni Tołoczko, Józef Olenski, Józef Kar
bowski, Maciey Strupiński, Michał Szaniaw
ski, Józef Kozłowski, Piotr Szczutowski, 
Ignacy Przysychowski, Teodor Misiewicz, 
Piotr Jakimowicz, Antoni Wroczyński, Fran
ciszek Puciłowski, Andrzey Dzierżyński, Mi
chał Hlebowski, Franciszek Piekarski, Mar
cin Kochański, Benedykt Sierkuciewski, 
Bartłomiey Ihnatowicz, Stan. Zabłocki, Ma
ciey Ryszkiewicz, Józef Topianski, Jan J u -
rowski, Jan Karwowski, Franciszek Biało
błocki, Ignacy Woynicz, Antoni Swieszkow-
ski, Antoni Kamieński, Teodor Lewicki, J ó 
zef Olenski, Krzysztof Wikierat, Rafał Cie-
szeyko, W. Wróblewski, Stefan Rutkowski, 
Daniel Ihnatowicz, Marcin Horbaczewski, 
Michał Paeenko, Krzysztof Szaciłowski, J a 
kub Biergiel, Andrzey Tomaszewski, Boni
facy Sasin Rusinowicz, Paweł Biergiel, An. 
Huwalt, Józef Malciewski, An. Jo . Siemasz
ko, An. Pancewicz, Tadeusz Andrzeykowicz, 
Józef Paprocki, Michał Eysymont, Stefan 
Czapiewski, Floryan Kaczanowski, Michał 
Mołochowiec, Jan Styczner, Fabian Puci- ' 
łowski, Kazimierz Kozłowicki, J . Antoni 
Weyss, Michał Kamiński Reutt, Zarzecki, 
St. Dąbrowski, Maciey Jodkowski, An. Pa
eenko, Jan Wasilewski, Gabryel Horba
czewski, St. Siemaszko, Gabryel Howaltt, 
Tomasz Zacharewicz, Maciey Pisanko, Ste
fan Dawidowski, Tadeusz Michałowski, Fau
styn Dworzecki, T. Troianowski, M. Wę
growski, Jakub Mańkowski, A. Maiowski, 
Alexander Wysocki, Fran. Szymanowski, 
Fran. Wysocki, Jakub Wysocki, Jan Ma
łecki, Józef Zdanowicz, Marcin Jodkowski, 
Fran. Jurgielewski, Kazimierz Jodkowski, 
Ignacy Jakubowski, Joachim Czaplic, J ó 
zef Siemaszko, Jerzy Jodkowski, Józef Woł- I 
kowicki, Adam Muczynski, Michał Hlebow- I 

ski, Antoni Steckiewiez, Fran. Bylezyńskir 

Tomasz Sarosiek, Paweł Ciehowski, Michał 
Bilmin, Jan Przylczyński, St. Deńisewicz, 
St. Kuźmicki, Adam Alexandrowicz,. Piotr 
Wilkiewicz, Symon Sezieniewski, Benedykt 
Bilmin, Michał Rutkowski, Fran. Olendz
ki, .Stefan Dziakiewicz, Bonifacy Rusino
wicz, Antoni Dziakiewicz, Jerzy Howaltt, 
Jan Wyzlanski, Cypryan Lubowicki, Anfcô  
ni Horbaczewski, Stefan Horbaczewski, An
toni Koszkowski, Jan Chibowski, St. Ci
ehowski, Adam Eysymont, Daniel Lipnicki, 
Jan Horbaczewski, J . An. Kolenkowski, J ó 
zef Olenski, Piotr Hlebowski, St. Jodkow
ski, Jerzy Jodkowski, Józef Rakowski, J ó 
zef Ponicewicki, Antoni Bilmin,. Fran. Sa
rosiek, Paweł Bylczyński, Antoni Kozłowie-' 
k i , Bonifacy Sawicki, Pawreł Łazurewicz, 
St. Hryncewicz, Jan Kuźmicki, Kazimierz 
Alexandrowicz, Symon Olenski, Jerzy Ci
ehowski, Symon Woronowicz, Teodor Siwic
ki, Antoni Maiowski, Fransiszek Borkowski, 
Woyciech Karwowski, Gabryel Wereszczyń-
ski, Jan Karwowski, Woyciech Fasczewski, 
Piotr Sasinowski, Jerzy Szaciłowski, Jerzy 
A. Weyss. Kazimierz Grzybowski, Woyciech 
Siemiński, Władysław Roszkowski, Stefan 
Petelczyc, Józef Jaudynski, Benedykt Weyss, 
Fran. Kundzicz, Antoni Kundzicz, Krzy
sztof Szaciłowski, Michał Białobłocki, Jan 
Eysymont, Michał Cikaczewski, Maciey Kun
dzicz, Jan Sidorowicz, Jan Kundzicz, Bar
tłomiey Kundzicz, Józef Kundzicz, Kon
stanty Leszkiewicz, An. J . Borkowski, Jan 
Antosewicz, Stefan Wasilkowski, Marcin Po
godziński, Jan Brembicz, An. Zalewski, 
Alexander Antusewicz, Kazimierz Staniew-
ski, Dominik Obuchowski, An. Chlistowski, 
An. Obuchowski, Józef Obuchowski, St. C i 
ehowski, Piotr Obuchowski, Roch Cieszey-
ko, Adam Cieszeyko, Marcin Horbaczewski, 
Józef Obuchowski, Jan Kaszubo, Michał 
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Bohatyrewicz, Tadeusz Strzałkowski, Jakub 
Sarosiek, Antoni Sarosiek, Krzysztof Strzał
kowski, Tomasz Strzałkowski, Jakub Saro
siek, Antoni Sarosiek, Krzysztof Strzałkow
ski, Tomasz Strzałkowski, Michał Staniew
ski, Michał Bohatyrewicz, Tadeusz Chrza
nowski, Józef Filipowicz, Michał Czarniaw-
ski, Woyciech Macieiowski, Pietr Konopko, Į 
Antoni Grabowski, Józef Grabowski, Piotr 
Giedulewicz, Michał Olenski, Zacharyasz 
Dobrylewski, Kazimierz Grobicki, Józef Ka-
lenkiewicz, Mikołay Kalenkiewicz, Paweł 
Płoński, Paweł Obuchowicz, Franciszek Hor-
czak, Michał Nowicki, Stanisław Bartosze
wicz, Jan Tyszkowski, Antoni Horczak, J ó 
zef Kamiński, Ludwik Kundzicz, Symon 
Wincza, Fran. Strzałkowski, Maciey Chra-
niewicz, Jan Olizarowicz, Marcin Lubowic
ki, Antoni Trzeciak, Kazimierz Kislowski, 
Józef Klawa, Jerzy Zaleski, Józef Jahodyń-
ski, Wawrzyniec Sieniuc, Józef Korzenicki, 
Jan Cidzik, Jan Paulikowski, Stanisław 
Jelec, Jan Kendzierski, Paweł Raciborski, 
Franciszek Starzyński, Mikołay Cidzik, Fran-
cisz. Kotrzański, Jakub Kotrzański, Józef Le-
siecki, Dominik Hrudzina, Jan Antusewicz, 
Mateusz Łozowicki, Piotr Hrudziński, Jerzy 
Obuchowicz, Ludwik Obuchowicz, Fabian 
Obuchowicz, Jan Szolkiewicz, Franciszek 
Wincza, Adam Olizarowicz, Antoni Eysymont, 
Michał Pułianowski, Izydor Naruszewicz, 
Antoni Nar butt, Ignacy Andrzey RefaZu-
kiewicz, Tadeusz Rosochacki, Piotr Ignato-

wicz, Jan Ihnatowicz, Maciey Ihnatowicz, 
Antoni Siemaszko, Franciszek Sierkuczew-
ski, Marcin Kulbacki, Józef Antoni Jaho-
dyński, Piotr Bikowski, Maciey Radziwiło
wicz, Antoni Abramowicz, Jakub Jurowski, 
Łukasz Cidzik, Jan Bulczyński, Tadeusz 
Hirszoda, Tomasz Strzałkowski, Kazimierz 
Szyszko, Franciszek Konstantynowicz, Ga
bryel Jurowski, Jan Strzelecki, Symon Si-
ruć, Michał Pawłowski, Kazimierz Pacen-
ko, Stefan Kozłowski, Paweł Borkowski, 
Symon Baranowicz, Gabryel Wróblewski, 
Michał Szczuka, Stanisław Kaczyński, Mar
cin Sopocko, Paweł Czaplic, Ignacy An-
drzeykowicz, Wincenty Czapleiewski, Adam 
Obuchowicz, Leon Obuchowski, Tadeusz 
Siemaszko, Kaietan Siemaszko, Adam Ba
ranowicz, Felician Sopocko, Stefan Sopocko, 
Krzysztof Siemaszko, Ignacy Czaplic, Ma
ciey Zieniewski, Kazimierz Kozłowski, Ste
fan Micewicz, Ludwik Dąbrowski, Walenty 
Obuchowski, Zygmunt Poczobut, Michał 
Poczubut, Antoni Szelpach, Kazimierz Kru
kowski, Franciszek Jodkowski, Wawrzy
niec Lipnicki, Józef Malinowski, Antoni 
Woynicz, Michał Bohdanowicz, Władysław 
Kulbacki., Jakub Makowski, Alexander 
Orechwa, Jan Wysocki, Piotr Chrusiński. 
Która to takowa instrukcyą za podaniem 
oney przez wyż wyrażonego imci do akt, 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich przy-
ięta у wpisana. 
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31. Инструкция дворянъ Городненскаго повѣта депутатам!., отнравляеньшъ насейнъ 
въ Варшаву. 

Дворяне Городненскаго повѣта, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дала сво-
имъ послаиъ, отправляемымъ на предсеймовый 
посольскій сеймикъ, инструкцію слѣдующаго со-
держанія: 

1) выразить королю чрезвычайное прискорбіе 
дворянъ и негодованіе по случаю бывшаго поку-
гаенія на его жизнь; 

2) предлагать на сеймѣ все то, что вполнѣ до
стойно съ благородствомъ и достоинствомъ истин-
ныхъ сыновъ отечества; 

3) предлагать на сеймѣ все то, что относится 
къ образованію, администрации, успѣшной эко
номической дѣятельности и вообще внутреннему 
и внѣшнему благосостоянію и преуспѣянію рѣчп-
посполитой; 

4) ходатайствовать объ усовершеніи законода
тельства и удовлетвореніи нуждъ и желаній по
вита; 

5) требовать сохраненія шляхетскихъ правъ и 
прерогативъ на имущества въ королевскихъ и шля. 
хетскихъ имѣніяхъ; 

6) ходатайствовать о вознагражденін лицъ, под
вергнувшихся секвестру отъ императрицы Екате
рины; 

7) ходатайствовать также о производствѣ въ 
подканцлеры Хребтовича на мѣсто Тизенгаузена, 
согласно желанію сего послѣдняго и цѣлаго по-
вѣта; 

8) поддерживать показанія скарбовой коммис-
сіи относительно безпорядковъ, совершаемыхъ 
Пруссіей въ польскихъ торговыхъ дѣлахъ; 

9) объ освобожденіп отъ подсудности Олизаро-
вича и предоставленіи ему почетныхъ должностей; 

10) о присужденіи бернардинамъ имѣнія Таш-
кунъ согласно предъявленнымъ ими на него до
кументами 

Roku tysiąc siedmśetnego siedmdziesiąte-
go trzeciego, miesiąca Marca dwudziestego 
czwartego dnia. 

Coram actis grodu p-tu Grodzieńskiego 
comparendo personaliter i. p. Franciszek 
Suchodolec instrukcyą seymiku przedsey-
mowego ww. ii. pp. Józefowi Jelskiemu— 
chorążemu у Kazimierzowi Wolmerowi—sę
dziemu ziemskiemu p-tu Grodzieńskiego, 
posłom na seym obranym, od powiatu daną, 
ad acta podał, którey tenor estque talis. 

Instrukcyą, od nas dygnitarzów ziemskich, 
grodzkich у innych urzędników, rycerstwa, 
szlachty obywatelów p-tu Grodzieńskiego na 
sejmik przedseymowy poselski w roku te-

raznieyszym tysiąc siedmset siedmdziesiątym 
trzecim za powodem wydanych, ex resultato 
senatus consilii uniwersałów nadzień dwu
dziesty drugi miesiąca Marca do miasta L 
k. m. Grodna zgromadzonych, ww. ii. pp. 
Józefowi Jelskiemu—chorążemu у Kazimie
rzowi Wolmerowi — sędziemu ziemskiemu 
p-tu Grodzieńskiego na seym extra-ordyna
ryiny dnia dziewiętnastego miesiąca Kwiet
nia przypadaiący, na mieyscu obradom przy
zwoitym z powszechną całego p-tu zgodnych 
głosów, iednomyślnością obranym у nazna
czonym z podpisami przytomnego obywatel
stwa dana w zawartych w niey punktach 
opisana. 



Od naypierwszych społeczności w towa
rzystwie ludzkim związków samym tylko 
prawem natury rządzący się ludzie, przy-
ległością sobie zręczną w skład pewnego 
zgromadzenia wchodzący у do iednego na
leżnego uspolenia zliczaiący się, w potrze
bach, czasiech y mieyscach rady kupić się 
zwykli, a dopieroż w utworzonego świata 
у rozkrzewienia formuiące się narody w na
turalnych udzielności swey rządach pier
wiastkowych praw ustawy na prawodawczych 
władzach у exekwuiacych prawach maistra-
turach, gruntuiąc one w zbiorze ludzkich 
nawzaiem poufności zawarte mieć chciały, 
pierwsze według zaszłey formy każdego 
kraiu zwierzchności, ile mocy, drugim do 
wykonania, tyle sobie do stanowienia im 
przepisów treść prawodastwa na wszystko 
rozciągłego znaczących, zawarowały y to dwoie 
stanu rzeczy-pospolitey naszey składaiące 
iest naturalnym podziałem na seymową wła
dzę, a od iey ustaw у wyroków zawisłe iu-
ryzdykcye. Czas przeto teraznieyszy gdy wr 

extra-ordynarynych przypadkach iest extra-
ordynaryine seymowanie wymuszającym na 
seymik one poprzedaiący zgromadzeni bie-
rzemi przed się w oświeceniu obywatel
skich obowiązków przekonywaiące nas sen-
tymenta, nie chcący iść za naslednictwem 
sług niedobrych, którzy patrząc się na po
żar domu pana swego ręce załamawszy 
chodzą. Im w nieszczęśliwościach barziey 
pogrążoną widzimy rzecz-pospolitą, tym w 
trośkliwościach nadnią у wsamey gorliwey 
tylko rozpaczy z oddzielności partykularnego 
życzenia żadnych oyczyznie pomyślnych nie-
upatruiąc skutków, cel zagrodzienia zranio
nemu у rozerwanemu ciału rzeczy-pospoli-

iey, ustanowienie nie iakich na wszystkie 
okoliczności bacznych przestróg, zabiegów у 
czynności, zaratowauie od przepaści anar-
chiczney w mocy wolnego seymowania za

kładany, a przeto w czystości ducha oby
watelskiego seymikuiących, wysłanie posłów 
na seym przyszły zadeterminowaliśmy, у 
w tym przedsięwzięciu zaczynamy punkta 
następuiącey iustrukcyi od czci nayiaśniey-
szemu królowi, łaskawie nam panuiącemu, 
który z pożądaniem narodu pod sprzyiaią-
cemi a Bozką wszechmocnością nad mnie
manie skłonionemi obolicznościami, iedno-
myślną w nayuroczystszym praw у obrząd
ków kraiowych zachowaniu na tron polski 
wyniesiony elekcyą przez piastowanie berła 
polskiego z przywróceniem Piastów prero
gatywy, lustr у zaszczyt obywatelstwu pol
skiemu czyniącą, wrspaniałey swey duszy, w 
pełnym dobroci у życzenia sercu w naysza-
cownieyszyni umyśle przyrodzoną mądrością 
у nauką wydoskonalonym, między wlanemi 
od natury у edukacji przymiotami, te nay-
prawdziwsze' miał у dopełnia maksymy zdo
biące sławnych królów, a iako właściwe 
króluiącym mocno w swym przedsięwzięciu 
utkwione, że panować kraiowi dla publicz
nego dobra у w nim zakładaney swey szczę
śliwości szukać należy, że szczęśliwość pań
stwa iest istotną wielkich królów pomyślno
ścią, a oboie ich panowania do prawdziwey 
sławy zmierzaiącego celem być powinno, w 
tych wszakże pod panowaniem nayiaśniey
szego pana zamysłach zaszły początkowych 
praw ustawy, w ulepszoney edukacyi naro-
dowey, w oświecaniu prawdziwego dobra у 
interesn kratowego, w zaleconey sprawiedli
wości, w zachęceniu nauk, w ożywieniu eko
nomiki, w poprawionym handlu, w napra
wie sztuki rycerskiej', w ucywilizowaniu 
powszechności, w zaprowadzeniu kunsztów, 
rzemiosł у rękodzieł ku przyszłym pomyśł-
nościom były zaszczepione; co wszystko iest 
z najdoskonalszych uwag rządowych pocho
dzące, to wszakże gruntuią się na mocniej
szych one wspieraiących fundamentach, z 
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których skutkiem (dorównywaiącym życze
niu) pochodzą y znaiomemi są tak całą 
polityką, iak exekucyi umieiętnością у pew
nością ewentów, tak mądremu panu nay-
iaśnieyszemu królowi. Lecz stan władzy kró
lów polskich w okolicznościach ustawicznie 
wałczących nieda silnieyszey możności, do 
czynienia temu naylepszemu z królów, a 
więcey czynić nie mogąc, idąc za prawidłem 
sumienia, cnoty у rozumu nayprzychylniey-
szym narodowi życzeniem chęci swe, senty-
menta, prace у czynności, gdy w nieustannie 
trwaiącey a miłey sobie dopełnić powinności 
twierdza w nas wdzięczne ku dostoienstwu 
swoiemu obowiązki, iż zalecamy ww. i. pp. 
posłom, aby winne, a z gruntu serc у umy
słów pochodzące panu swemu, przez prawną 
eiekcyą naturalnemu, przez miłość oyczyzny 
affektów naszych godnemu, przez pewny 
dla narodu charakter wierność w nas obo-
wiązuiącemu przez szacunek talentów, po
ważenie wymuszaiącemu, przez prace, usil-
nośei yazardy wdzięczność od nas zyskuią-
cemi, iako nayuroczyściey podziękowanie 
oświadczywszy, to przyrzeczenie mieysce na
szego przywiązania, istotnego uszanowania 
у skutków zastępuiące na ofiarę winnego 
hołdu у przy dostoienstwie królewskim nie
odstępnych determinacyi iak naysolenniey 
złożyli, których obowiązków iścizns czścią, 
honorem, charakterem у wiernością iak nay-
mocniey zaręczaiąc otwartych równą z wie
kiem zasługach naszych upewniamy. 

1-mo. Tyle uszanowania tronowi polskie
mu у szczegulnego poważenia osoby nayiaś
nieyszego pana czynioney iak przerazaiące 
czuiemy w sobie sentymenta zgłoszonego 
przez obywatelów związku będących bezkró
lewia y po nim następnego wiekami niesły
chanego a prędzey pod słońcem nigdy od
tąd niedoświadczonego krółobóystwa w za-
szłey na przeszłym seymiku do nayiaśniey

szego pana delegacy i przeświadczenia na
szego oświadczyliśmy dowody, które teraz 
w rodzie zgromadzonych stanów skutecz-
nieyszemi bydź sądząc zalecamy ww. ii. pp. 
posłom, aby iak naygorliwiey promowowali 
te zniewagi króluiącego у tronu królowa-
nego, niech ten okropny z iaszczurczego iadu 
wylęgły postępek ohydę sercu, obmierzłość 
umysłowi, wstręt samemu nawet wspomnie
niu sprawuiący, cechą wieczney hańby do 
niepoślakowanego w tych niegodziwościach 
polskiego narodu przypiętnowany tak w 
autorach у wykonywaczach skarany będzie. 
Gdyby ta plama naród każąca, gdy w swym 
iestestwie zniszczoną bydź nie może, przy-
naymniey iak naydosięgleyszym wyryciem 
startą została, niech wiek teraznieyszy у 
potomność wzdrygaiąc się nad rozkiełzanym 
postępkiem prżekonuiąc swe zdanie, że iak 
większego złego ci bezbożni winowayce 
popełnić, tak brzydzący się, ubolewaiący y. 
gromiący naród więcey rygoru y mocniey-
szey temu bezprawiu tern uczynić nie mógł. 

2-do. Osnowane długim nierządem nie-
szczęsliwości kraiowych pasmo, wystawnie 
nam na widok tak fatalną postać sławnego 
niegdyś- narodu polskiego, który będąc za 
Bolesławów yKazimerzów wzrost biorącym, 
za Jagiełłów ogromnym, dzielnym у moc
nym, za Zygmuntów okazałym, za pośled
nich po nich królów woynami skołatanym у 
do nierządu cofaiącym się, a z ostatnich pa
nowali Augustów w nierządzie wątleiącym 
у w nieczynnościach niesnaskami do tego 
opłakanego przygotowany stanu, że próżnym 
rzeczy-pospolitey tak iakby tylko rzeczy nie-
byłey będąc nazwiskiem, został wzgardą na
rodów, celem intrygi у przynętą uszczerb
ków, a nakoniec sprzymierzoney przemoż-
ności ofiarą. Gdy powolniey będąc przyro
dzonego światła rozumowi wnętrznym okiem 
zapatruiemy się w pogrążaiącą nas prze-



paść, iasno widziemy tę nieszczęsną epokę, 
od którey y z iakich naypierwszych przy
czyn wyniknęły niszczenia naszego początki, 
do zguby teraznieyszey doprowadzaiące, trud
no zaiste słabości szukać przeciw mocy 
odporu, trudno konaiącemu na uzdrowienie 
znaleść lekarstwo; atoli ani śmierci mu 
przybliżać, ani leczyć go nie godzi się, se-
curi medicina morbo, wszakże w terazniey-
szym stanie rzeczy-pospolitey skupionemi 
przeciwnościami sciśnioney żadney tu sku-
teczney rady ustanowić nie możemy, gdy 
po tey ostateczną determinacyą na seymo-
wą radę posyłamy z tym od nas ww. ii. 
pp. posłom zaleceniem у w ich cnocie za
ufanym, że co tylko duch cnotliwego oby
watelstwa, z prawych instyktów pochodzą
cych, poznawania stanu rzeczy-pospolitey do 
zdrowey polityki, z przezornego oświecenia 
kombinowane prawdziwa miłość oyczyzny у 
dobra publicznego znaiomość celem sercu у 
umysłowi będące nieuprzedzonym у nieustra
szonym sentymentom podadzą do ratunku 
uwag у sposobów te za prawidło cnoty, su
mienia honoru, rozsądku własnego у włożo
nych na się od powiatu obowiązków wziow-
szy o zachowanie kraiu, o całość oyczyzny, 
o ubespieczenie wiary, wolności у swobód 
oyczystych na czystey prawdzie у istocie, a 
nie brzmiących słów dźwięku ugruntowa
nych, ile bydź może, iak nayusilniey sta
rać się y iak naygorliwiey obstawać będą 
powinni. 

3-tio. Co tylko skutkiem iest nierządu, 
wszystko to początkowemi przyczynami zwać 
się nie może у gdybyśmy po tych rozwali-
nach kraiu przyszłego rządu fundamentom 
węgielne zakładali kamienie uczyniwszy uwa
gę nad złą edukacyą, naród formuiącą, a 
od doskonałości nauk у ulepszonego dozoru, 
czyli od zwierzchności przezoru ichže у 
obyezaiów młodzi zawisłą otrząsnąwszy nie- ! 

uproporeyonowanie do potrzeb maistratur у 
urzędów, niepewne nawet dotąd ich usze
regowanie у usubordynowanie rozważywszy, 
niedość przezorne у nieregularne z przy-
watnych częstokroć względów ustanowione 
podatkowanie przeciw regule rozsądnego pra
wodawstwa iednych ubożące, a nierównie 
wszystkich dosięgaiące, zbliżywszy się daley 
myślą do reflekcyi nad upodloną ekonomikę, 
na wielorakie iey zrzodła rozpływaiącą się 
bogactwa kraiowi у prawdziwey mocy, do 
wszystkiego usiękaiącey ubliżaiącą, przystą
piwszy po tym przyznawania nikczemności 
handlów kraiowych у podłości uszczuplo
nych aż do niewygód kunsztów, rzemiosł у 
rękodzieł, spojrzawszy na niezaludnione 
miasta у wsie, a w nich na zubożonych 
mieszkańców nieużytecznością, у w nay-
większey części próżniactwem lidżbę tylko 
ludzi, ale nie pożytek z ludności czyniących, 
niemniey na opadłości tychże miast у wsi, 
iako też rzadkich ku ozdobie kram, dwo
rów, obróciwszy wzgląd dalszy na niewy
godne przeiazdy y defluitacyi, na nieotwarte 
spławy у zatamowane porty, produktą pol
skie ubezceniaiące у przechodząc myślą przez 
wielorakie części rządowe, pod rodzaiem 
ekonomiki zawarte, dalsze niemniey wziow-
szy przed się uwagi nad niedostatecznym 
utrzymywaniem po iuryzdykeyach sprawied
liwości, nad widomemi praw przestępstwami, 
nad przywłaszczeniem prawodawczej u nich 
władzy, nad przemożnością obywatelów nad 
ucywilizowaniem powszechności у umknię
ciem względu dla ubogich у niedołężnych, 
przez ubliżenie opatrznych na to funduszów, 
iako niektórych pod publiczną protekcyą 
zle zażytych у opuszczonych, rozciągnowszy 
myśl szerzey nad szczupłą żołnierką, która 
w Europie rozkrzewiona у całey, a z fał-
czywey polityki naymocnieyszą sprężyną у 
gdy ta u nas ieszcze nieuregulowana, w 
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wydatkach na nią w części zbytecznych, a 
w części niedostatecznych nieułożona, pryn-
cypalną swą exystencya, zaledwo nie cięża
rem iest w kraiu; słowem wiele tylko w 
rząd kraiowy wchodzi tych części, przecho
dząc przez nie nayprzezornieyszemi refleksy-
ami, ieszcze w nich gruntu nie doyrzemy, 
aż w głąb treści rządowey zanurzywszy się 
uwagą, insze pokaże się nasienie, wyradza-
iące rząd kraiowy, ź którego dalszy plon 
części rządowych wyrasta, ten gdy w na
szey rzeczy-pospolitey częstemi bezkrólewiów 
okaziami у łatwemi z nadchnęcia prywatnego 
burzami iest skołatany yzwątlony, niemasz 
ubespieczonego dochodzenia rad seymowych 
czyli kraiowych, a z tąd bespieczeństwa wnę-
trznego у zewnętrznego, niemasz przy tym 
mocy do pewney istotney praw exekucyi, z 
tego tróyga ubliżonego, niemasz rządów w 
kraiu, lecz są wynikłe z nierządu skutki, a 
wszakże ile do warunku dla władzy rządo
wey, tyle do obwarowania ludności iey pod-
ległey iest potrzeby, aby się kardynalnym 
prawem o pożytki każdego przeświadczaią-
cym bespieczeństwo mieszkańca upewniło; 
pierwsze uwagi barziey w rządzie czynościami 
rządowemi zwane, wielu oświeconym ludziom 
znaiome, w maksymach, a iż przez niepo-
wszechnych mogące bydź do stanu kraiu 
applikowanemi, przezornie ułożonemi у w 
exekucyi ubespieczonemi. I na tych trzech 
istności kraiowey filarach rząd pewny grun
tine się, ale nie na powyżey wspomnianych 
barziey czynnościami rządowemi, iak pier
wiastkowym rządu nasieniem, czyli pierwsze-
mi zakładu rządowego maxymami zwać się 
niemogących, a dopieroż nie na formie onych 
у ieszcze z iedney na dragą częstemi odmia
nami pozalewaney polegających, które w 
idealnym tylko pozorze niedosięgłemu ży
czeniu podchlebiaiące bezskutecznościom, 
przypadkom, hazardom, wywrotom y nie-

szczęsliwościom podlegaią. Na tym przeto 
wywodzie okazuie się różnica uwag, które 
są pierwszemi w rządzie kraiowym princy-
piami, a które do nich ściągaiącemi się 
pewnemi za ustawą rządu czynnościami, dru
gie bez pierwszych być nie mogą, pierwsze 
zaś tych iako od nich zawisłych ewentów 
pewne obiecuią skutki bliżey pewnie za-
porządkowano udoskonalić у we wszystkich 
iey reprezentacyach ukształcić rzecz-pospo
lita, niżeli rząd oney założyć, któremu ambi-
cya do przywłaczczenia rządów kraiowych, 
uczęsnictwa z krwią у mlekiem w możniey-
szych wyssana, ustawiczne sprawowała za
wady у kto wie, czy wszystkich teraznieyszą 
w przekonaniu przyczyn oświeciła nieszczę-
śliwość, tak dalece nie wszyscy у nie zawsze 
byliśmy у iesteśmy prawdziwego dobra kraiu 
chcącemi, czyli na maksymę alboraczey na 
istotę onego zgadzaiącemi się, ze chcący 
czasem у rządcy nie zawsze mogącemi, uczy 
nas tego wzor czyniąc z dawnieyszych państw 
upadku całey Europy, a nadewszystko rzą
dów rzeczy-pospolitych doświadczenie, у na
szey do ostatniey iuż przepaści przyprowa
dzenie. Wszakże nie zaraziły naszego przy
wiązanego do oyczyzny у w żadne prywatne 
perspektywy nie zapatruiącego się powiatu, 
błędney popularności sentymenta, na czym 
imieniu wiary, wolności, swobód у innych 
powszechnie zasłuchiwanych próżno brzmią
cych słowach, chcemy tych szacownych oy
czyznie, a w iey sobie darów, ale chowaiąc 
w sercu у umyśle religią nad wszystkie 
przewyszaiąc onę skarby, na czym tylko za
leży, czego po prawdziwym ohrześciaństwie 
y po rostropnym obywatelstwie wyciąga, w 
czym nawet do polityki у stanu kraiu, a 
przez to do ubespieczenia siebie zwiąskiem 
okoliczności zachodzi, nie mniey wolność у 
swobody, iaką tylko w naturze swey treść 
zawieraią tego cnotą, obywatelstwem у го-



stropnością iak naygorąciey żądamy у do 
utrzymywania ww. ii. pp. posłów obowiązu
jemy. 

4-to. Z oświecenia у przekonania naszego 
życząc rzeczy-pospolitey, iako w iey ogól
nym dobrze, szczęśliwość mszę partykularną 
zakładaiący, do gruntowego rząd kraiu 
uszczęśliwiającego prawodastwa otwieramy 
w powyższym tłomaczeniu się zawarte ad 
rectum systema rządu zmierzaiące zdania 
nasze, lecz gdy rozważaiąc nienawisne oko
liczności więcey życzenia, iak nadziei tych 
pomyślności mamy, zostawuiemy ku wnę-
trzney satysfakcyi te obywatelstwa naszego 
sentymenta, a ww. ii. pp. posłom zalecamy, 
aby znaiąc chęci у zdania nasze, cel, in
tencji у w tey instrukcyi maiąc sobie prze-
pisaney kierowali swe starania y promocye, 
ieśli nie na ziednanie ogólnego życzenia na
szego przeciwnościami wyniknąć mogącemi 
tamowanego, przynanmiey do uzyskania ile 
może być stosuiących się do zadania naszego, 
a do uniknenia przeciwnych mu skutków, 
my zaś wzwyczaionych innym woiewodztwom 

'y powiatom do szczególnych ustaw seymo-
wych wnętrzne nieiakie zaporządkowanie 
tyczących nie rozliczniaiąc punktów, iako z 
rzeczy rezolucyą brać powinnych, podawszy 
osnowę wielorakich uwag naszych, moc rządu 
у w nim czynności rządowe obiaśniaiących, 
własney ww. ii. pp. posłów przezorności po
lecamy, a co iest generalnego rządu kraio-
wego potrzebą у ważnieyszemi żądzami na-
szemi, z nim zgodnemi w sterze, powyższey 
explikacyi wywnętrznienie zdań naszych za
mykamy. 

5-to. .lako dozwalaiące uczęsnictwa pra
wodawczej- władzy, oraz wielorakich wol
ności, swobód у bezpieczeństw obywatelskich 
narodowe prawa są od nayiaśnieyszych kró
lów polskich dwom stanom w skład rzeczy-
pospolitey wchodzącym postąpiono у zawa-

rowane, tak iura regalia w treści królew
skich prerogatyw, w całości dóbr własnych 
у wszystkich dochodach tronu znaczące się, 
ażeby wswey twierdzy zostawały у w czym 
są nadwątlone, non obstantibus ullis praeiu-
diciis przeciw przed-uniowym dokumentom 
у kardynalnym prawom własność dobr kró
lewskich у szlacheckich ubespieczaiącym, 
ażeby przywróconemi do swey istoty y u-
twierdzonemi były, maią ww. ii. pp. posło
wie gorliwie domawiać się у dla otrzyma
nia skutku dokładne czynić staranie. 

(>-to. Kiedy los niepomyślności kraiowych 
stał się przyczyną wzięcia w sekwestr Ros-
syiski ii. ww. senatorów polskich у godnego 
z niemi stanu rycerskiego obywatela względ
ną łaską nayiaśnieyszey Imperatorowey ca
łey Rossyi iuż uwolnionych у w kraiu na
szym pożądanie znayduiących się, zaczym 
każdemu z nich, prócz sławy następney we
dług przeświadczenia wieku teraznieyszego 
у przyszłey potomności życząc w promocyach 
kraiowych у wszelkich pomyślnościach (prócz 
wnętrzney ich satysfakcji) nagród publicz
nych у łaskawym nayiaśnieyszego pana .wszy
stkich tych zacnych у zasłużonych w oy
czyznie mężów polecaiąc względom у powo
dem zawakowaney buławy wielkiey koron
ney i. w. i. p. Rzewuskiego—hetmana pol
nego, rodowitością, cnotą у zasługami za
szczyconego, oraz teraznieyszym urzędem 
przybliżonego do tego wakansu maią iak 
nayusilniey rekomendować ww. ichmć pp. 
posłowie. 

7-mo. Szacunkiem zasług у talentów 
oraz z partykularnego życzenia powiat nasz 
Grodzieński do wakuiącego podkanclerstwa 
przedsięwzioł zalecać i. w. i. pana Tyzen
hauzą — p. n. w. x. Lit., oddaiąc mu z 
własnych chęci proiekt w tey rekomendacyi 
od wszystkich zgromadzonych urzędników 
tuteyszego powiatu podpisany, oraz od ca-
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Jego obywatelstwa żądany a do włożenia w 
instrukcyą dysponowany, lecz że i. w. i. p. 
podskarbi nadworny przeciwiąc się .własnym 
sentymentem temu żądaniu tey z przychyl
nych serc у umysłów pochodzącey nie przy-
iąt ofiary у żądał przelaną mieć tę reko-
mendacyą na osobę i. w. i. p. Chreptowi-
cza—sekretarza Litewskiego, przeto przyiąć 
obowiązani takową obligacyą pomienionego 
godnego zasługami у przymiotami zaszczy
conego męża do tego wakuiącego urzędu 
łasce nayiaśnieyszego pana maią polecić ww. 
ichmć pp. posłowie. 

8-vo. Różne szkodliwe handlowi kraiu 
naszego zagranicznych państw, mianowicie 
królewstwa Pruskiego na spławach у w mia
stach portoryalnych abusus,^ iako od kom-
missyi skarbu Litewskiego dokładnemi ex-
plikacyami przed stanami rzeczy-pospolitey 
reprezentowane być muszą, tak te publicum 
interesuiące punkta maią ww. ichmć pp. 
posłowie iak naysilniey utrzymywać, wszak
że przy reprodukowanych od teyże kommis-
syi skarbowych rachunkach, coby praeiudi-
ciosi "w uzurpacyi nienależnego prowentu 
okazało się, zalecamy o skutek winney sa-
tysfakcyi domówić się ww. ichmć panom 
posłom. 

9-nó. Gdy zdało się wyrokowi trybunału 
tysiąc siedmset siedmdziesiątego pierwszego 
Litewskiey kadencji w. i. pana Marcina Oli-
zarowicza—sędziego ziemskiego naszego po
wiatu, trzyletnim odsądzeniem od sprawo
wania urzędu ukarać, przez szacunek za
sług iego w funkcyach trzydziestoletniego 
sędzstwa powiatowego, tudzież deputacyi w 
sędziowskiey у vicemarszalkowskiey, a mar-
szałkowskiey skarbowey trybunalskich funk
cyach rekomenduiemy ww. ii. pp. posłom, 
ażeby od rygoru tego dekretu, w którego 
rozciągnienie przez powagę trybunałskiey 

iurizdykcyi nie wchodziemy, stanów rzeczy-
pospolitey względom został uwolniony. 

10-mo. O dobra Traszkuny, w powiecie 
Wiłkomierskim leżące, konstytucyą o fun
duszu w nich księży bernardynów piszącą 
za ziemskie rekognoskowane, ażeby z przy
czyny wyprawionego na nie lenności przy
wileiu w iuryzdykcyi assesorskiey z teraz-
nieyszemi ziemskiego nabycia possessorami 
zaczęty proceder nie był prosekwowanym у 
zaszłe względem tych dobr prawo ażeby 
przez stany rzeczy-pospolitey rezelwowane 
było, niemniey o ratifikacyą eiusdem natu
rae terrestritatis starać się maią ww. ii. pp. 
posłowie. Ultimo iako rzeki swoim nurtem 
płynące skoro wszystkie do oceanu wpada-
ią, istność imienia swego tracą, przestaią 
być, czym były, a samym tylko staią się 
morzem, tak wszelkie zamysły, chęci y rady 
nasze w tym nieszczęsnym pogrążoney rze
czy-pospolitey przypadku zanurzone, w któ
rym o oddalenie zawad у przeciwności przy
zwoitemu radzeniu właściwych, o ulepszenie 
stanu rzeczy-pospolitey, co tylko będą mogli 
uzyskać ww. ichmć pp. posłowie, aby in 
melius et optimum swe zdania dysponowa
li, miłością oyczyzny, powinnościami obywa
telstwa, szacunkiem rzeczy-pospolitey, nad-
grodą sławy w potomności, własnego ich 
oświecenia rozsądkiem у wdzięcznością po
wiatu naszego obowiązuiemy, a losy oyczyz
ny naszey, skladaiąc na podnóżku króluią-
cego.nad królmi, troskliwością przerażeni, 
urzewnionym sercem у stosowanym do Bo
skich wyroków umysłem żjczemy pomyśł-
nieyszych oyczyznie ewentów. niech łaska
wie w niey długoletnie nam panuiący król 
nayiaśnieyszy Stanisław August, po tylu 
swych umartwieniach zaczyna szczęśliwiey 
królować, a my wytrwawszy srogie prze
ciwności w okolicznościach, razem go z nami 
martwiących, niech w koronie polskiey lustr 
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przyćmiony odzyszczony z iego berta do po
rządku prowadzeni być zaczniemy, a z iabłka 
pożądaną cieszemy się słodyczą. O gdy
byśmy mogli wydzwignąć kray z tego po
grążenia у wyprowadziwszy z labiryntu cie
niami w niefałszywey wolności uwikłanego, 
mogli go widzieć rządnym, oświeconym,. in
teres swóy znaiącym, kochaiącym swą oy-
czyznę y z nią króla, a iak od teraz pauu-
iącego po długowiecznym iego panowaniu 
od wszystkich królów przyszłych kochanym 
у do stopnia prawdziwey szczęśliwości przy
prowadzonym. 

U takowey instrukcyi podpisy ii. ww. dy-
gnitarzów у urzędników, tudzież obywatel
stwa powiatu Grodzieńskiego his exponun-
tur verbis: Józef'Wołowicz—marszałek po
wiatu Grodzieńskiego, Jan Wolkowycki— 
podkomorzy p-tu Grodzieńskiego, Michał 
Politałski — sędzia ziemski p-tu Grodzień
skiego, Benedykt Boufał — sędzia ziemski 
p-tu Grodzieńskiego, Kazimierz Wolmer— 
sędzia ziemski p-tu Grodzieńskiego, Ignacy 
Ihnatowicz — woyski p-tu Grodzieńskiego, 
Franciszek Boufał—stolnik у pisarz grodz
ki p-tu Grodzieńskiego, starosta Wierzbow
ski, Ignacy Litawor Chreptowiez — podstoli 
p-tu Grodzieńskiego, Jakub Rukiewicz— 
podczaszy y podstarosta sądowy p-tu Gro-
dzieńsk., Ludwik Kazimierz Daszkiewicz— 
sędzia grodzki p-tu Grodzieńsk.. Tadeusz 
Alexandrowicz—sędzia grodzki Grodzieński, 
Andrzey Dzierżyński — czesznik p-tu Gro
dzieńskiego, Jan Moroz—koniuszy powiatu 
Grodzieńskiego, Jozefat Kłonicki — obozny 
p-tu Grodzieńskiego, Michał Gromyka— 
chorąży Petyhorski woysk w. x. Lit., Ale
xander .Michał Eysmąt, Michał Sadłucki— 
mostowniczy p-tu Grodzieńskiego. Wiktoryn 
Buchowiecki — chorąży usarski w. x. Lit., 
Tomasz Dybowski—starosta Wizydymowski, 
Jerzy Sadkowski—rotm. p-tu Grodzieńsk., 

Daniel Lipnicki—rotmistrz p-tu Grodzieńska 
Franciszek Jelski—skarbnik p-tu Grodzień
skiego, Wincenty Skibicki, Maciey Bohda
nowicz, Andrzey Cidzik, Mateusz Kotowicz, 
Felicyan Cidzik, Jan Jurborski, Jacynt Ro-
zenkowski. Józef Korsak, Józef Alexandro
wicz, Hilary Lowcewicz, Jan Głuszyński, 
Józef Konopacki, Franciszek Kulbacki, Ig 
nacy Siemaszko, Grzegorz Snarski, Ludwik 
Strzałkowski, Józef Szyszka, Antoni Laniew-
ski, Marcin Szczuka, Samuel Siemaszko, 
Józef Cidzik, Józef Paszkowski, Grzegorz 
Gradowski, Stefan Jasiński, Teodor Kamiń
ski, Franciszek Rent, Michał Reut, Fran
ciszek Myszkowski, Jakub Korczyc, Antoni 
Korsak, Franciszek Dobrowolski, Filip Gar
licki, Józef Mieduszewski, Andrzey Horo-
deński, Antoni Ci eśliński,. Marcin Rola Za-
kiewicz, Bonifacy Chrostowski, Stanisław 
Fabryciusz, Jan Grabowski, Ignacy Dybow
ski, Antoni Dybowski, Jan Koc, Józef Tro-
piański, Tadeusz Siemaszko, Antoni Sta
wiski, Józef Stanisław Poniekwicki, Michał 
Rakint, Łukasz Tomaszewski, Stefan Gra
dowski, Jerzy Gradowski, Piotr Sasinowski, 
Stefan Janczewski, Jan Łyskiewicz, Antoni 
Mickiewicz, Ignacy Tołoczko, Antoni Ryn-
wit Milkiewicz, Józef Malinowski, Felician 
Lenkiewicz, Stanisław Obuchowicz, Adam 
Obuchowicz, Franciszek Radziwanowski, Sta-
nisław Cichowski, Bartłomiey Łozowicki, Ma
teusz Łozowicki, Paweł Grudecki, Józef Obu
chowicz, Józef Bohatyrewicz. Józef Eysmąt, 
Adam Obuchowicz, Józef Oliwkowicz, Mi
chał Nowicki, Dominik Eysmąt, Stefan Obu
chowski, Ignacy Sarosiek, Michał Rakint, 
Łukasz Tomaszewski, Piotr Jakimowicz, Jan 
Stancewski, Mateusz Sierkuczewski, Ignacy 
Pacęko, Ludwik Tołoczko. Franciszek Ta
deusz Wolkowycki, Stanisław Budwił, Fe
lician Brzozowski, Mateusz Brzozowski, Ro-
mual Brzozowski, Antoni Trzeciak, Stefan 
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Czerniawski, Jan Dombrowski, Antoni Ey
smąt, Rafał Cieszeyko, Bałtromiey Snarski, 
Marcin Lubowicki, Michał Brzozowski, Mar
cin Snarski, Wiktory Zubrowski, Marek 
Kierdy Radziwanowski, Andrzey Eysmąt, 
Franciszek Obuchowski, Józef Olenski, K a 
zimierz Sierkucieski, Józef Kulbacki, Ma
teusz Kulbacki, Józef Muliewski, Mikołay 
Strzałkowski, Tadeusz Zaniewski, Teodor 
Kulikowski, Mikołay Kulikowski, Jan Za
niewski, Franciszek Szymanowski, Piotr 
Szczytowski, Kazimierz Eysmąt, Woyciech 
Pawłowski, Ludwik Kundzicz, Marcin Kun-
dzicz, Mikołay Cidzik, Józef Słichtel, Ma
teusz Szyszka Chieniewicz, Stefan Bartosze
wicz, Łukasz Olizarowicz, Michał Rydzew
ski, Józef Ołrycki, Franciszek Piekarski, 
Antoni Wąsowicz, Mateusz Szysko, Fran
ciszek Bartoszewicz, Ignacy Woynicz, Jan 
Wróblewski, Józef Rakowski, Teodor Si
wicki, Adam Ogilka, Bartłomiey Ihnato
wicz, Paweł Raciborski, Stanisław Kraiew-
ski, Franciszek Pociłowski, Jakub Pawło-
ski, Kazimierz Pociłoski, Stanisław Cidzik, 
Michał Eysmąt, Franciszek Sarosiek, Kazi
mierz Cidzik, Antoni Tołoczko, Józef Rut
kowski, Jan Sarosiek, Michał Woycicki, J ó 
zef Wróblewski, Maciey Wróblewski, Mi- į 
chał Dybowski, Stefan Dyakiewicz, Andrzey j 
Tomaszewski, Szymon Gienicz, Benedykt 
Poczobut, Franciszek Dybowski, Józef Ry
biński, Jan Deramer, Józef Krzywobłocki, 
Jan Kłosowski, Jan Dyiakiewicz, Mateusz 
Chyskiewicz. Józef Maliszewski, Józef Kraś
nicki, Franciszek Strzałkowski, Michał Smie-
lański. Alexander Strzałkowski, Michał Bo-
gatyrowicz, Józef Lewkowicz, Jerzy Daszkie
wicz, Józef Siezieniewicz, Adam Siezieniew-
ski, Antoni Sudzieniewski, Marcin Szydzie-
niewski, Antoni Antoszewski, Józef Jotkow
ski, Józef Sadłucki, Adam Jotkowski, Ste
fan Kraśnicki, Antoni Kraśnicki, Piotr Star-

kiewicz, Jakub Mulliszewski, Jan Stackie-
wicz, Jakub Kulikowski, Antoni Stanie
wicz, Antoni Kulikowski, Maciey Eysmąt, 
Antoni Siemaszko, Maciey Maliciewski, Ste
fan Siemaszko, Maciey Siemaszko, Antoni 
Szilpach, Antoni Uinski, Józef Uinski, An
toni Obuchowski, Piotr Obuchowski, Bał
tromiey Malewski, Antoni Ihnatowicz, Jan 
Kulikowski, Antoni Pulianowski, Maciey 
Pulianowski, Piotr Pulianowski, Ignacy Dy
bowski, Grzegorz Antoni Korwin Miliiew-
ski, Jerzy Piotrowicz Siemaszko, Józef Mic
kiewicz, Dyonizy Zaniewski, Karol Ktokoc-
ki, Maciey Bohdanowicz, Woyciech Bohda
nowicz, Mikołay Bohdanowicz, Karol Bohda
nowicz, Józef Chebrowski, Kazimierz Cza-
iewski, Jan Gaianowski, Maciey Pusczałow-
ski, Gabryel Czaieski, Michał Wikierat, To
masz Wikierat, Michał Nowicki, Kazimierz 
Nowicki, Józef Ponikwicki, Wincenty Slu-
bicki, Michał Słubicki, Ignacy Pawiłowski, 
Jerzy Weys, Woyciech Szacilowski, Jerzy 
Sienkowski, Tadeusz Dybowski, Józef Za
wistowski, Jan Eysmąt—r. p. G. , Stefan Ma-
zowski, Bałtromiey Zarzecki, Tadeusz G liń
ski, Adam Kandyba, Antoni Swięczkowski, 
Jakub Kłosowski, Ignacy Kaczanowski, J ó 
zef Kiernozicki, Józef Koniński. Andrzey 
Sobolewski, Mikołay G nidzicki, Mikołay Ko-
zakowski, Karol Przybylski, Jakub Rudzki, 
Maciey Wysocki, Jakub Wysocki, Józef Oli
zarowicz, Józef Malinowski. Tgnacy Skrocki. 
Ignacy Pstrzyński, Ksawery Kamiński, Ta
deusz Kamiński, Ignacy Dylxmski. Józef 
Nowodworski. Tadeusz Ichowski, Jan Ku
szelewski, Mikołay Jakimowicz, Antoni J a 
kimowicz, Marcin Chlebowski, Maciey Pie
truszewski , Michał Mieczyński. Stanisław 
Niewiardowski, Józef Maciejewski. Andrzey 
Muczyński, Michał Soboniewski, Onufry z 
Korwinów Bagiński, Fawstyn Dworzecki. 
Wawrzyniec Chan, Marcin Lubowicki, Adam 



- 383 -

Xubowicki, Kazimierz Kamiński, Daniel 
Deramer, Stanisław Konopka, Woyciech 
Kulkiewicz, Mateusz Borowski, Jan Szoł-
kowicz, Antoni Waliński, Stanisław Sza
niawski, Józef Tomaszewski, Jerzy Rakint, 

Floryan Bilmin, Ignacy Skinder Prostowit, 
Nikodem Czeczot, Antoni z Korwinów Ba
giński. Która to instrukcyą za podaniem 
przez wyż wyrażoną osobę, iest do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich przyięta у wpisana-

1780 r. 

Взть к п п г н за І Л 9 - Н § 0 г., етр. 595. 

32. Инструкція дворянъ Городненскаго повѣта данная депутатаяъ отправляешкъ 
на сеймъ Варшавшн. 

Дворяне Городненскаго ноиѣта, собравшись въ 
т. Городнѣ на сеймикъ, дали своимъ иосламъ нн-
струкцію слѣдующаго содержанія: 

1) послы обязываются прежде всего выразить 
королю вѣрноподданническія чувства всего иовѣта; 

2) просить о сохраненін правъ и законовъ, 
обезпечпвающихъ имѣніе, здоровье и жизнь обы
вателей; о преелѣдованіи, появившагося въ нѣко-
торыхъ учрежденіяхъ единоличного управления и 
о введеніи въ дѣйствіе Литовскаго статута и сей-
ковыхъ постановленія; 

3) о возобновленш копстнтуціи 1590 г., на осно
вании которой сдѣлано распредѣлсніе должностей 
для богатыхъ и бѣдныхъ обывателей; 

4) послы обязываются противиться назначенію 
какихъбы-то ни было податей на обывателей и на
стаивать на уничтоженіи процентной подати; 

5) ходатайствовать объ изыскаиіи способовъ на 
содержаніе шляхетскихъ училиіцъ: 

G) ходатайствовать объ открытін рыцарской 
школы въ г. Городиѣ; 

7) ходатайствовать иредъ королемъ о соблюде
нии закона, по которому сеймы должны совер
шаться поочередно то въ Коронѣ, то въ Литвѣ; 
о назааченіи 3-го сейма въ Городнѣ н ассессор-
скихъ судовъ Литовских* въ Литвѣ же; 

8) для неддержаиія экоиоаическаго быта горо-
-довъ, «райю івзороивд» , а равно и Городна,— 
просить о продолжении су шествовав ія „коммис-

сіп boni ordinis", объ устройствѣ фабрикъ и при-
влеченіи мастеровъ; 

9) настаивать чтобы рѣчь-посполптая на сейиѣ 
не отмѣняла всѣѵь трибунальскихъ декретовъ, 
хотя онъ и имѣетъ на это право, такъ какъ всдѣд-
ствіе этого происходятъ очень печальныя явленія; 

10) чтобы судебнымъ дѣламъ составляемъ былъ 
реестръ и они разбирались по важности своего 
вліянія въ указанномъ порядкѣ, такъ какъ вслѣд-
ствіе несоблюдеш'я такого правила обыватели не 
знают ь очереди своихъ дѣлъ и подвергаются взы-
скавіямъ; 

11) противиться какъ можно крѣпче измѣненію 
и исправлению Литовскаго статута по проэкту 
Замойскаго; 

12) ходатайствовать объ отдачѣ настоятель-
скихъ мѣстъ (аббатствъ) базиліянамъ, вмѣсто пра-
вославныхъ; 

13) о присуждении 3-хъ каменницъ ротмистру 
Шишку, подпадающисъ jure caduco, какъ прямо
му наслѣднику покойнаго ихъ владѣтеля; 

14) ходатайствовать объ окончаніа разграниче
на спорныхъ имѣній шляхетскихъ и королевских*, 
объ оставленіи за дворянами имѣній, принадле-
жавшихъ имъ еще до уніи, хотя бы они и пред
ставили документы на правовладѣніе; о прекра
щении захватовъ помѣщичьей земле королевским» 
коммвссарами; 

15) ходатайствовать объ уннчтоженія торговых*. 



лошлинъ, взимаемыхъ со шляхты по назначенію 
чаетныхъ лицъ; 

16) требовать отнятія должности подкоморія у 
Климанскаго, который владѣетъ ею не по закону, 
такъ какъ онъ не имѣетъ никакихъ имѣній въ 
Городненскомъ повѣтѣ; 

Koku tysiąc siedmset ośmdziesiątego, mie
siąca Augusta dwudziestego trzeciego dnia. 

Przed actami grodu powiatu Grodzień
skiego stanowszy osobiście i. p. Wiktor Bu-
chowiecki — chorąży usarski woysk Litew
skich imieniem całego prześwietnego powiatu 
Grodzieńskiego instrukcyą na seym ordy
naryiny Warszawski i. w. i. pp. Józefowi 
Jelskiemu—chorążemu. Ignacemu Daszkie
wiczowi—podczaszemu, urzędnikom у po
słom z tego powiatu Grodzieńskiego daną 
у służącą, ad acta podał, wnastępniących 
słowach napisaną. 

Instrukcyą od nas niżey wyrażonych dig-
nitarzów, urzędników ziemskich у grodzkich, 
rycerstwa, szlachty, obywatelów powiatu 
Grodzieńskiego ii. ww. ii. pp. Józefowi Je l 
skiemu—chorążemu, Ignacemu Daszkiewi
czowi—podczaszem powiatu Grodzieńskiego 
osobnym od całego prześwietnego powiatu 
Grodzieńskiego instrumentem ukredensowa-
nym posłom, po zaszłey w czasie za uni
wersałami ikmci, pana naszego miłościwego, 
elekcyi roku teraźnieyszym tysiąc siedmset 
ośmdziesiątym, miesiąca Augusta dwudzie
stego wtórego dnia, dana w następuiący 
sposób. 

Primo. Między stanami całość wrolnego 
rzeczy-pospolitey polskiey narodu składaią-
cemi, gdy osoba ikmci, pana naszego mi
łościwego, iest w pierwszeństwie: przeto 
zwyż wyrażeni ii. ww. posłowie, niżeli do 
zaradzenia ku uszczęśliwieniu dobra pospo
litego przystąpią, winni są najprzód od ca
łego powiatu Grodzieńskiego maiestatowi 

17) пунктъ этотъ вычеркнуть по приговору цѣ-
лаго повѣта; 

18) ходатайствовать предъ королемъ о дарова
нии милостей доживотвикамъ въ его экономиче-
скихъ имѣніяхъ и объ уничтоженіи назначенной 
съ нихъ двойной кварты. 

ikmci, pana naszego miłościwego, nayzu-
pełnieyszą wierność, głęboką cześć у usza
nowanie oświadczyć, z tym wymiarem, iż 
każdy z osobna obywatel przy dostoieństwie 
tronu, у powadze onego, maiątek, zdrowie 
у życie w potrzebie ratunku oyczyzny uło
żyć iest gotów. 

Seciindo. . Jak uszczęśliwienie każdego 
obywatela naywięcey na tym zalega, ażeby 
maiątku, zdrowia у życia był bezpiecznym, 
tak gdy ta naykardynalnieysza swobód oby-

I watelskich zrzenica, na fundamencie praw 
oyczystych zasadzaiąca się naywięcey do wy
miaru istotney zalega sprawiedliwości: przeto 
ii. ww. posłowie przy podziękowaniu ikmci, 
panu naszemu miłościwemu, za wszystkie 
około dobra pospolitego oycowskie starania, 
szczegulną przełożą przed tronem ikmci у 
wszystkiemi zgromadzonemi stanami potrze
bę, ażeby sprawiedliwość w niektórych kra
iowych iuryzdykeyach nieiako osłabiona, 
do przyzwoitych obrębów prawa przystoso
waną została, tak dalece, ażeby cały około 
administrowania, sprawiedliwości kraiowey 
sposób prawem statutu w. x. Lit. у kon
stytucyi sejmowych nie zaś prywatną mocą 
czyli podległy iedynowład/.twu styrom był 
kierowany. 

Tertio. Gdy we wszystkich narodach, a 
mianowicie w republikańskich rzeczy-po
spolitey polskiey kraiu, wyższe między oby
watelami, stany, za złączeniem w iedno wie
lorakich urzędów, staią się dla słabszych 
obywatelów uciążliwszemi: przeto ii pp. po
słowie o ogulnym kraiowego uszczęśliwię-
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nia zaradzaiąc składzie, dostrzegać są obo
wiązani, ażeby administracyie w prowincyi 
w. x. Lit. względem publicznego rzeczy-
pospolitey, a stołowego ikmci skarbu, we
dług konstytucyi tysiąc pięćset dziewiędzie-
siątego roku na zawsze ordynowaną była. 

Quarto. Pomażaiące się ledwo nie na 
każdym seymie podatki dały uczuć xiestwu 
Litewskiemu nadzwyczanyny ciężar w tym 
zwłaszcza czasie, kiedy z iedney strony 
podwyższone w kraiu cła, z drugiey upa
dający przez zniżoną produktów kraiowych 
cenę handlu pieniężnego do kraiu nie czy
nią przychodu, przeto ii. ww. panowie maią 
tego naybardziey dostrzegać, ażeby nie tylko 
żadne pod iakim kolwiek tytułem na oby
watelów nie było zakładane podatkowanie, 
lecz nadto ażeby rodzay podatku procento
wego iako do perceptowania trudny, у pew
ności żadney nie maiący, a widocznie kra-
iowi przez zatamowanie cyrkulacji pieniężney 
szkodliwy, został zniesiony. 

Quinto. Tym pewnieyszą uszczęśliwienia 
kraiu obiecywać można nadzieię, im więcey 
oświeconych kray liczyć będzie obywatelów, 
to zaś gdy iedynie od edukacyi zalega 
młodzi: przeto ii. ww. posłowie podzięko
waniu ikmci, panu naszemu miłościwemu, 
za pomnożone w ciągu panowania swoiego 
rozmaite w kraiu nauki obmyślać będą 
sposoby o pomnożenie szkolnych funduszów 
sposobnością żywienia się młodzy szlachetney, 
do nakładu na nauki własnego dostarczenia 
nie maiącey, a ztąd o potrzebie dalszego 
kommissyi edukacy narodowey ubespieczenia 
przełożyć stanom rzeczy-pospolitey, у o tym 
z rozpoznanych dobrze okoliczności ku lep
szemu pożytkowi kraiu decydować będą. 

Sexto. Zakład szkoły rycerskiey w mieście 
Grodnie, iak iest kraiowi potrzebny у po
żyteczny, tak gdy to iest skutkiem względney 

ikmci, pana naszego miłościwego, determi-
nacyi, złożą ii. ww. posłowie szczegulne 
nayiaśnieyszemu panu podziękowanie у ażeby 
ten użyteczny kraiowi fundusz minowanym 
y uszczerbionym w czasie nie był, usilnie 
dopraszać się będą. 

Septinto. Jako cały naród, tak wszczeguł-
ności prowincya w. x. Lit., powszechną w 
obywatelach ku monarsze swoiemu tknąca 
życzliwością, gdy iest gorliwie pragnąca tego 
uszczęśliwienia, ażeby ikmć, pan nasz mi
łościwy, raczył założyć rezydencyą w Litwie: 
przeto ii. ww. posłowie zechcą przełożyć w 
tym żądanie z odwołaniem się do praw, 

j nie tylko rezydencyą królów prowincyi xię-
i stwa Litewskiego, ale też у seym trzeciey 
j kolei w mieście Grodnie zaręczaiących: nie
mniey przekładać będą dzieiącą się ztąd 
krzywdę prowincyi Litewskiey. że sądy as-
sesoryi w. x. Lit. nie in corpore prowincyi 
Litewskiey odprawuią się, a przeto iaknay-
usilniey domagać się ciż ii. ww. posłowie 
będą, ażeby pomienionych sądów assesoryi 
Litewskiey mieysce, któreby naywygodniey-
sze dla obywatelów zdawało się, w prowincyi 
Litewskiey nazawsze wyznaczone było, tu
dzież dochody kancelaryi assesorskiev ażeby 
były porównane z dochodami trybunału wedle 
konstytucyi tysiąc siedmset dwudziestego szó
stego roku, oraz aby regestr "ieden aż do 
odsądzenia byt wołany, znosząc deliberacye 
w namowach y dilacyine tygodnie, na osta
tek o całą korrekturę teyże iuryzdykcyi, ii. 
ww. posłowie dopraszać się będą. 

Octavo. Jako wszystkie miasta w w. x. 
Lit., będące do ruiny у zniszczenia blisko 
skłonione, potrzebę ratowania od upadku 
ratowania ukazuią, tak szczegulnie у miasto 
Grodno, gdy dla przeciągnioney boni ordi
nis kommissyi do ulepszenia sytuacyi przyiść 
nie może: przeto ii. ww. posłowie maią do-

49 
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pominąć się o iak nayprędsze tego to kom
missyi boni ordinis actu ułatwienia, a za 
tym zaradzaiąc o środkach do ulepsze
nia stanu wszystkich miast ściągaiących się 
starać się będą o utrzymanie kraiowych 
fabryk у konserwę potrzebnego w kraiu do 
różnych rękodzieł rzemieślnika, niemniey ciż 
ii. ww. posłowie starać się maią, ażeby 
wszelkie przywileie na wszelkie possesye 
teyże kommissyi boni ordinis zachowane 
były. 

Nono. Nieporuszone dekretów trybunal
skich bezpieczeństwo troskliwie zawsze od 
obywatelów w. x. Lit. strzeżone, a grunt 
spokoyności obywatelskiey у pewności ma-
iątku utrzymujące, ażeby w swym nie od
miennym stanie utrzymane zostało, ii. ww. 
posłowie postrzegać są obowiązanemi; wszak- į 
że gdy zgromadzone stany wyższego nad ' 
sobą nie maiące prawa, lecz same będąc 
mocą stanowienie praw nie tylko a rigore 
dekretów uwalniać, ale też one z słusznych 
pobudek uchylać mogą: przeto ii. w w. po-

takowym porządkiem były wołane, z kąd 
naywiększa na strony prawo wiodące wynika 
uciążliwość, że w niepewności zostaiąc oby
watele przypadnienia sprawy ustawicznie są
dom assystować muszą, a częstokroć przy
padkowe у niespodziewane przywołanie dla 
niegotowości do sprawy przytomną nawet 
na sądach stronę o komdenmatę przyprawia: 
przeto ten punkt ii. ww. posłowie, iako 
wielce obywatelom szkodliwy, naygorliwie 
stanom rzeczy-pospolitey przekładać powinni. 

Undecimo. Gdy prawa statutu xiestwa 
Litewskiego (prócz niektórych drobnieyszych 
w czasie -teraźniejszymi wydarzaiących się 
przypadków) dosyć są obtitemi regułami do 
administrowania sprawiedliwości у gdy tenże 
statut Litewski za prawo kardynalne trakta
tem unii w. x. Lit. iest uznany: przeto ii. 
w w. posłowie proiektem i. w. Zamoyskiego 
z prawem statutowem у konstytucjami xie
stwa Litewskiemu słuźącemi nie zgodnjm, 
a zwjczaie у cały process prawny w. xiestwie 
Litewskim będący wywracającym, iak nay-

slowie tego najbardziej dostrzegać maią, j mocniej opierać się są obowiązanemi. 
ażebj szczegulne przjpadki wejrzenia sta-! Duodecimo. Opactwa ruskie unitskie klau
nów rzeczj-pospolitey w niektóre tylko de
kretą trjbunalnie wyciągaiące na cala pro
wincją rozciąganemi nie były, dla tego za
radzać będą na oddalenie wszelkich praktyk 
у rozpisowania się w decyzach sędziów try
bunalskich, iako świeże okoliczności daly 

stralne aby nie były oddane percomendam 
klerowi russkiemu, oto domagaiącemu się, 
lecz aby zachowane były przy zakonie ba-
zyliańskim na mocy praw kraiowych, a mia
nowicie za pracę w nadgrodę ich na wielu 
mieyscach w uczeniu szkol podięte у za 

uczuć żal obywatelom w. x. Lit., przez wy- į inne pożyteczne kraiowi posługi, zechcą ii. 
rodzenie się w tym bliskim czasie nowej ww. posłowie mocą tej instrukcyi stanom 
praktyki, która aby w czas przyszły do nie- j rzeczy-pospolitey naiusilniey zalecić. 
prawnego naśladowania nie była przykła
dem, ma być ostrzeżony na przestępuiących 
prawa rygor. 

Decimo. Do poprawy sprawiedliwości w 
iuryzdykach iest nader wielką potrzebą, 
ażeby regestr taktowy był okryślony, a mia
nowicie, ażeby wpisy w tym że regestrze 

Tredccimo. I. p. Michał Szymak — rot
mistrz powiatu Grodzieńskiego, w pewnym 
succedowania po xiedzu Tomaszu Szyma-
ku—kanoniku Smoleńskim w stopniu zo-
staiący, ażeby uwolnienie trzech kamienic a 
iuribus caduci przez ii. pp. Wilczyńskiego, 
Stankiewicza y Hameltona acquisitis mógł 



pozyskać, usilnego do stanów rzeczy-pospo
litey, ii. ww. posłowie nie ubliżą stawienia j 
się. 

Qmtwrdecimo. Ody szczególne wyliczenie 
każdego zosobna powiatu Grodzieńskiego 
obywatela do polecenia względom nayiaśniey
szego pana iest nie podobne, a niektórych 
tylko osób mianowanie, aby nie zdało się 
innych być krzywdzące; przeto ii. ww. po
słowie cały ryczałtem powiat Grodzieński 
nayiaśnieyszemu panu polccaiąc, o tę dopra
szać się będą względy, ażeby względem 
kommissyi graniczney między dobrami ikmci 
stołowemi w niektórych miejscach expcdy-
owaney, a ieszcze nie dokonczoney, z przj-
czjnj użalenia się objwatelów na uciążli
wość sądu kommissyinego pomiarkowanie 
przez stany rzeczj-pospolitej nastąpiło, z 
ubezpieczeniem ale najmocniejszym dla; 
każdego praw y possesyi przeduniowey, or-az į 
possesje ziemskie szlacheckie dawnościami į 
ziemskiemi spokojnie zadzierzane, gdyby ad 
casum zaginionych qualicunque fato zatra
conych lub ogniem spłonionycli dokumen
tów od iakowey-kolwiek zwierzchności są-
dowey у wuzurpacyi prywatnej wzruszane, 
odbierane etpretextu inquietowane nie był j , 
ii. w w. posłowie iak najmocniej dołożą się 
y na ten przypadek o udzielny warunek 
prawa uczynią staranie. 

Qtundccimo. Ponieważ obywatele w. x. 
Lit., a osobliwie powiatu Grodzieńskiego, 
doświadczaią, iż pod tytułem targowego wie
lorakie działy się extorsye przez wybieranie 
w mieście Grodnie od różnych produktów 
naprzeciw przywileiom miejskim у wolno
ściom szlacheckim za wydanemi kontrakta
mi różnym osobom: przeto polecamy ii. w w. 
posłom, ażeby nie tylko takowe targowe od 
osób stanu szlacheckiego pod jakimkolwiek 
bądź pretextem wybierane nie były, ale też 

wszystkie inne, iako w tymże mieście Grod
nie, iako też innych stołecznych w. x. Lit. 
miastach akcyzy iakimkolwiek tjtułem prak
tykowane, abusive nad prawo podatkowania 
zniesione у zakazane było, tudzież z per-
ceptowanych dotąd o nayściśleyszy dopom-
nią się rachunek. 

. Sexdecimo. Gdy to iest prawami pospo-
litemi ostrzeżonym, ażebj urzędy powiatowe 
szlachcie rodowitej у possessje w tjm że 
powiecie maiącey za uprzedzaiącemi porząd
kiem w prawie pospolitym opisanym elek
cjami dostawały się, a że w. i. p. Klimań-
ski. ani z siebie, ani z przodków swoich 

į żadney w powiecie Grodzieńskim nie ma
jący possessji, przez nieprawną elekcyą, de-
putackie seymiki uprzedzaiącą, z krzywdą 
obywatelów p-tu Grodzieńskiego przez daw-
niejszą przemoc urząd podkomorstwa tegoż 
powiatu śmiał sobie przjwłaszczjć: przeto 
ii. ww. posłowie obligowani są iak nayusil-
niey w prześwietnych rzeczj-pospolitey sta
nów o to domawiać się, ażeby przez gwałt 
у nieprawość wzięty urząd podkomorstwa 
p-tu Grodzieńskiego pro vacanti był odło
żony, a na żądanie całego tegoż powiatu 
ażeby nowa elekcyą w porządku obrania 
osoby podkomorzego nastąpiła, starać się 
będą. 

Septemdecimo. Punkt eliminowany za zgo
dą całego powiatu Grodzieńskiego; videatur 
podpis i. w. Jana Wołkowyskiego, marszał
ka p-tu Grodzieńskiego. 

Octodecimo. Gdy od predecessora nay
iaśnieyszego króla, pana naszego miłości
wego, niektórzy obywatele p-tu Grodzień
skiego iedni za przywileiami dożywotniemi 
mieli possesyie w dobrach ekonomicznych, 
drudzy za konsensami maiątek swóy w sum-
mie na kupno tychże dóbr uwiązali, które 
innym ani solucyą ani zamianą bonifikowa-
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ne nad wolą nayiaśnieyszego pana niezo-
stały, przeto ii. ww. posłowie do litościwey 
•względności nayiaśnieyszego króla wstawiaią 
się o nadgrodę pokrzywdzenia maiącyni oby
watelom z szafunku szczodrobliwych łask 
•pańskich, oraz o zniesienie dublowaney 
kwarty na dożywotników wlożoney. 

U tey instrukcyi podpisy rąk tak iaśnie 
ww. ii. pp. dygnitarzów, urzędników ziem
skich у grodzkich, iako też rycerstwa, szlach
ty, obywatelów temi słowy: Jan Wolkowyc
ki—marszałek powiatu Grodzieńskiego eli
minowawszy punkt siedmnasty za zgodą 
szlachty, Ludwik Kazimierz Daskiewicz— 
sędzia grodzki p-tu Grodzieńskiego, Ignacy 
•Ignatowicz—woyski p-tu Grodzieńsk., Kon
stanty Jelski—sędzia trybunału, Jan Mo-
ross—skarbnik p-tu Grodzieńskiego, Antoni 
Wołowicz—szambelan ikmci, Wiktoryn Bu-
chowiecki—chorąży ussarski, Ludwik Mili
kont Narwoysz — podczaszy Starodubowski, 
Andrzey Stanisław Eysymont, Józef Sopoć
ko — starosta Sielecki, rotmistrz p-tu Gro
dzieńskiego, Maciey T. Eysymont—komor
nik p-tu Grodzieńskiego, Kazimierz Kor
sak, Alexander Mokrzecki, Hipolit Wolko-
wyski, Leonard Reszka—rotmistrz powiatu 
Mozyrskiego, Jozefat na Kłaninie Kłanic-
ki—miecznik p-tu Grodzieńskiego, Stani
sław Korybut Baszkiewicz mp., Marcin J a -
sienczyk Ochotnicki — rotmistrz p-tu Gro
dzieńskiego, Wiktor Korybut Daszkiewicz— 
kapitan ikmci, Marcin Józef Snarski—sta
rosta Papuński, Antoni Gorzkowski — rot
mistrz p-tu Grodzieńskiego, Tadeusz Ko
tarski — rotmistrz woiewodstwa Połockiego, 
Marcin Wereszczyński—regent grodzki. Jan 
Wereszczyński — rotm. woiewodstwa Troc
kiego, Józef Rybiński mp., Jan Rydzewski, 
Tadeusz Siemaszko, Józef Makiewski, Jan 
Wiński, Stefan Kraśnicki, Marcin Obrycki, 

Tadeusz Kolankowski, Ignacy Grobioki— 
rotmistrz p-tu Grodzieńskiego, Szymon Ro-
sochacki, Antrzey Eysymont—rotmistrz po
wiatu Grodzieńskiego, Alexander Ryhahor-
ski Sawicz—rotmistrz p-tu Grodzieńskiego, 
Józef Saciłowski, Cypryan Lubowicki, Piotr 
Sarosiek, Andrzey Sarosiek, Bogusław Sa
rosiek , Kazimierz Horodnicki — rotmistrz 
powiatu Grodzieńskiego, Tadeusz Kierno-
zicki, Franciszek Kundzicz, Jan Kundzicz, 
Fabian Kundzicz, Władysław Pawłowski, 
Józef Slitter, Józef Krupowicz — rotmistrz 
p-tu Grodzieńskiego, Kazimierz Kamiński, 
Antoni Tołoczko, Maciey Horczak, Jan Szy
szka, Kasper Szyszka. Jerzy Prychocki, 
Franciszek Olizarowicz—rotmistrz p-tu Gro
dzieńskiego , «Jan Kanty Leskiewicz mp., 
Kazimierz Horczak, Mateusz Horczak, J ó 
zef Walicki, Ludwik Horczak, Andrzey K i -
lianowski, Mateusz Szyszka, Kazimierz Ey
symont, Adam Sarosiek, Stefan Czarniaw-
ski, Franciszek Czarniawski, Stanisław Czar-
niawski, Wincenty Maiewski, Tadeusz Sa
wicz, Józef Helman, Franciszek Horczakow-
ski, Andrzey Bobowski, Franciszek Szyszko, 
Antoni Kwiatkowski, Gabryel Hrynaszkie
wicz. Jan Kossowski, Jan Tomasz Hrysz-
kiewicz—mostowniczy xiestwa Żmuydzkiego, 
Antoni Cidzik, Jerzy Massalski, W. T. An
toni zChłosowa Chlosowicz, Symon Horsz-
kowski, Jan Wietupski, Andrzey Maciejew
ski, Franciszek Jotkowski, Jan Gieniusz, 
Józef Slitter, Maciey Ipohorski Lenkiewicz— 
regent grodzki p-tu Starodubowskiego, An
toni Wiktor Ipohorski Lenkiewicz — wice-
regent kancelaryi Grodzieńskiey, Kazimierz 
Szuiniński 1. z. N. . Michał Olendzki, Mi
chał Daclina Haciski — komornik powiatu 
Słonimskiego, Tadeusz Kochański 1. P., 
Tadeusz Walbet—podczaszy Poznański, J ó 
zef Siemaszko—porucznik powiatu Grodzień-
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skiego, Grasper Kmita—horodniczyc Orszań-
ski, Ambroży Prochowski. Paweł Kunce
wicz — krayczyc powiatu Grodzieńskiego, 
Marcin Strupiński, Ignacy, Alexander, Win
centy, Hęronim, Augustyn z Tomaszowa To-
maszewicz na Tomaszach Boncza Tomaszew

ski mp. Która to instrukcyą za podaniem 
oney przez wielmożnego imci pana Wikto-
rego Buchowieckiego—chorążego ussarsłrie-
go woysk Litewskich, do akt iest dogrod-
skich powhtu Grodzieńskiego przyięta у 
wpisana. 



Д О К У М Е Н Т Ы Р А З И А Г О Н А И М Е Н О В А Ш Я , З А К Л Ю Ч А Ю І Ц І В ВЪ С К В * С П И С К И И Г Е Е С Т Р Ы . 



1765 r. 

И з ъ к н и г а за 17в£ г., диеты 3*S—Звв. 

1. Списокъ вооружеппымъ дворянамъ итатарамъ Городненскаго повѣта, явившимся 
на смотръ (popis). 

Изъ документа этого можно извлечь данный 
относительно способовъ вооруженія всеобщаго 

Koku tysiąc siedmset cześćdziesiąt piątego, 
miesiąca Oktobra piątego dnia. 

Coram actis grodu Grodzieńskiego coni-
parendo personaliter imć pan Jan Kulikow-
ski—dworzonin wielm. imci pana Eysmą-
ta—chorążego powiatu Grodzieńskiego, re
gestr popisu prześwietnego p-tu' Grodzień
skiego ad acta xiąg grodzkich Grodzieńskich 
podał de tenore sequenti. 

Koku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, 
miesiąca Octobra czwartego. Invirtute prawa 
pospolitego novellae legis, po wydanych ode-
mnie universalach, popis czterodniowy odpra
wiwszy w regestr obywatelów p-tu Grodzień., 
possesye swoie maiących, inserowałem. Pa
rafia Grodzieńska. W. i. pan Marcin Oliza
rowicz—sędzia ziemski Grodzieński z dobr 
Kulbak, kaplicy Siemas zkowszczyzny alias 
Klimówki, parafii Odelskiey, Tołoczków, Ku-
znickiey, Hornicy y Pouiemunia. Parafii 
Kwasowskiey stawił in locum suuai imci 

ополченія и состоянія его въ военномъ отно-
шеніи. 

pana Karola Olizarowicza na koniu wilcza
tym ze wszelkim moderunkiem у porządkiem 
do woyny zgodnym. W. imć pan Olizaro
wicz—mostowniczy Grodzieński z Kulbak, 
parafii Grodzieńskiey у zKroplaków]?ara$ 
Odelskiey na koniu kasztanowatym ze wszel
kim moderunkiem у porządkiem do woyny 
zgodnym. Uczestniey dobr у dymów w. i. 
pana Olizarowicza—sędziego ziemskiego po
wiatu Grodzieńskiego imć pan Kazimierz 
Olizarowicz z Kulbak, parafii Grodzieńskiey 
у Kotry parafii Jezierskiey na koniu gnia
dym, z szablą у pisłotetami. Imć pan Łu
kasz Marcinowicz Olizarowicz z Hornicy alias 
Poniemunia parafii Kwasowskiey na koniu 
guiadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Jan Olizarowicz z Hornicy alias Poniemonia, 
parafii Kwasowskiey, na koniu kasztanowa
tym, z szablą у pistoletami. Imć pan Fran
ciszek Konstanty Olizarowicz na koniu ka
rym, z szablą yj pistoletami. Imć pan Fran-

50 
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ciszek Olizarowicz na koniu kasztanowatym, 
z karabinem у szablą. Imć pan Józef Mro
czek z Poniemonia na koniu wilczatym, ze 
wszystkim porządkiem. Imć pan Stefan Obu
chowski z Baranowa Obuchowicz, Chlisto-
wicz Kotryparafii Indurskiey, Kwasowskiey 
y Jezierskiey na koniu gniadym, ze wszel
kim moderunkiem. Imć pan Piotr Obu
chowski in simili z Baranowa Obuchowicz 
у Chlistowicz na koniu karym, ze wszelkim 
moderunkiem. Imć pan Antoni Obuchow
ski z Baranowa, Obuchowicz у Chlistowicz 
na koniu kasztanowatym, ze wszelkim mo
derunkiem. Imć pan Roch Czeszeyko z Hor-
nicy у Kamionki na koniu siwym, z szablą 
у muszkietem. Imć pan Władysław Kul
backi z Kulbak na koniu łosiowatym, ze 
wszelkim moderunkiem. Imć pan Benedykt 
Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Marcin 
Kulbacki z Kulbak na koniu karym, z szab
lą у karabinem. Imć pan Roch Snarski z 
Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gnia
dym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan 
Jan Snarski z Usnarza na koniu karym z 
szablą. Imć pan Ignacy Sopocko z Dzie-
midkowa na koniu gniadym, ze wszelkim 
moderunkiem, parafii Indurskiey. Imć pan 
Michał Tołoczko na koniu łosiowatym, z 
szablą y musztukiem, z parafii Odelskiey. 
W. imć pan Tomasz Litawor Chrebtowicz 
na koniu skarogniadym, ze wszystkim po
rządkiem, iak dowoyny pocztowym, na ko
niu siwym ze wszystkim moderunkiem. Imć 
pan Kazimierz Szyszka, na mieyscu w. i. 
pana Wulmera—oboznego Grodzieńskiego, z 
folwarka Ostrówka, prezentował się na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Mikołay Lenkiewicz z Strupina, parafii J e 
zierskiey, ze wszelkim moderunkiem. Imć 
pan Symon Pyrski z Obuchowicz, parafii 
Jezierskiey na koniu kasztanowatym, ze wszel

kim moderunkiem. Imć pan Kazimierz So
poćko z Pieszczanki, parafii Kam., na koniu 
siwym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan 
Kasper Tomaszewski z Tomaszów, parafii No-
wodmrskiey у Samborów—Hoskiey, na koniu 
wilczatym ze wszelkim moderunkiem. Imć 
pan Antoni Żubrawski na koniu karym z 
Kulbak, ze wszelkim porządkiem. Imć pan 
Symon Kulbacki z Kulbak na koniu dere
szowatym, ze wszelkim porządkiem. Imć 
pan Wiktory Strzałkowski, z Kotry par. J e 
zierskiey, na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Jerzy Ihnatowicz z Usnarza, parafii 
Odelskiey, na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Bartłomiey Hlebowski z Hlebowicz, pa
rafii . Odelskiey, na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Wawrzyniec Danisewicz z Eysy
mont Nadtobolskich, parafii Jezierskiey, na 
koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem. 
Imć pan Marcin Starzyński zStarzyna, pa
rafii Jezierskiey, na koniu karostrokatym, z 
pistoletami у szablą. Imć pan Łukasz To
maszewski z Tomaszów, parafii Nowodwor-
skiey ze wszelkim moderunkiem. Imć pan 
Tomasz Strzałkowski z Żuków y Samostrzel-
ników, parafii Jezierskiey, na koniu kaszta
nowatym, z szablą. Imć pan Michał Szy-
mak —komornik Grodzieński z Szymakow, 
parafii Odelskiey y z Szyszek, parafii Sokol-
skiey, takoż у Tołoczkowczyzny, na koniu 
gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć 
pan Jakuk Korzeniewski, pieszy z szablą. 
Imć pan Andrzey Kilianowski na koniu 
gniadym, ze wszelkim moderunkiem, z To-
łoczkow Fabyanowczyzny, parafii Odelskiey. 
Imć pan Józef Mieczyński z Dziemidkowa, 
parafii Indurskiey, na koniu kasztanowatym, 
ze wszelkim moderunkiem. W. i. pan Mi
chał Wolkowycki—sędzia ziemski Grodzień
ski z Putryszek, Kotry, par. Jezierskiey, na 
koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. 
W. imć pan Jan Wolkowycki—stolnik Gro-
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dzieóski na koniu karogniadym, ze wszel
kim moderunkiem do woyny. W. imć pan 
Antoni Wołkowycki, z tey że Kotry y H o -
łowacz, par. Jeziorskiej, na koniu gniadjm 
ze wszelkim porządkiem. Imć pan Józef 
Wołkowycki na koniu bulanym ze wszel
kim moderunkiem z Kotry, par. Jezierskiey. 
Imć pan Stefan Wołkowycki na koniu ka
rogniadym ze wszelkim moderunkiem. W. 
imć pan Karol Litawor Chrebtowicz—pisarz 
ziemski Grodzieński na koniu gniadym, ze 
wszelkim moderunkiem у pocztowym na 
koniu gniadem, ze wszelkim moderunkiem. 
Imć pan Michał Burzaki—strażnik Brzeski 
na koniu' skarogniadym, ze wszelkim mode
runkiem. W. Bogu przewielebny i. x. Józef 
Litawor Chrebtowicz—proboszcz Grodzieński 
stawił i. p. Adama Steckiewicza na koniu si
wym, ze wszelkim porządkiem, pocztowego na 
koniu szpakowatym ze wszystkim moderun
kiem. Imć pan Jerzy Prokszyc Kandyba— 
mierniczy w. x. Lit. z Turowlan na koniu 
zkarogniadym, ze wszelkim moderunkiem 
do woyny zgodnym. Imć p. Andrzey Su
chocki z Kochanowa na koniu gniadym ze 
wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym 
z dóbr ww. pp. brygidek konwentu Gro
dzieńskiego. Imć pan Antoni Paciorkowski 
z Jezuków na koniu gniadym ze wszelkim 
moderunkiem do woyny zgodnym. Na niiey-
scu imci pana Józefa Kłanickiego—chorąż. 
Węden. prezentował się imć pan Michał 
Zapolski na koniu gniadym do woyny zgod
nym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan 
Rafał Czeszeyko na koniu z płowagniadym, 
ze wszelkim porządkiem. Imć pan Adam 
Czeszeyko na koniu gniadym, ze wszelkim 
moderunkiem do woyny. Szlachetny p. J ó 
zef Klawa na koniu gniadym, z szablą у 
pistoletami. Imć pan Adam Czeszeyko na 
koniu karym ze wszelkim moderunkiem do 
woyny. Imć pan Stefan Michałowski na ko

niu-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, 
iak do boiu. Imć pan Jougin na koniu 
gniadym, ze wszelkim moderukiem, iak do 
woyny. Imć pan Józef Strzemiński na ko
niu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć 
pan Michał Kolankowski na koniu kaszte-
nowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imć 
pan Stanisław Szaniawski na koniu karym, 
ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. 
Imć pan Maciey Glindzicz na mieyscu imci 
pana Andrzeia Glindzicza k-r Grodzieńsk. 
na koniu siwym, ze wszelkim porządkiem, 
iak do woyny z pocztem. Imć pan Dominik 
Szyszko na koniu gniadym, z szablą у ka
rabinem. Imć pan Andrzey Woytulewicz 
na koniu cisawym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Jerzy Hrymaszkiewicz na koniu 
kasztanowatym, z szablą. Imć pan Michał 
Skibicki na koniu kasztanowatym, z szablą. 
Imć pan Alexander Sokołowski na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Izydor Naruszewicz na koniu gniadym z 
szablą у pistoletami. Imć pan Antoni Mic
kiewicz na koniu gniadym z szablą. Imć 
pan Gasper Hrynaszkiewicz na koniu ka
rym, z szablą. Imć pan Jan Wróblewski 
na koniu karym, z szablą у karabinem. Imć 
pan Franciszek Jastrzębski na koniu pło
wym, z szablą. Imć p. Franciszek Malinowski 
na koniu karym, z szablą у karabinem. I . p. 
Kazimierz Jastrębski na koniu płowym z 
szablą. Imć pan Piotr Hrynaszkiewicz na 
koniu gniadym z szablą. Imć pan Józef 
Bobrownicki na koniu wilczatym z szablą. 
Imć pan Żyrkiewicz na koniu karym z 
szablą у pistoletami. Imć pan Wawrzyniec 
Orłowski na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Antoni Wróblewski na koniu siwym, z 
szablą у karabinem. W Bogu Przewieleb
nych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzień
skiego zdobr Horaicy, Hnoionnicy, Kiełba-
sina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemuna 
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koni pięć idque. Imć pan Michał Chibow-
ski na koniu zpłowagniadym, z szablą у 
pistoletami. Imć pan Franciszek Podolec 
na koniu cisawym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Aloizy Milewski na koniu gniadym, 
z pistoletami у szablą. Imć pan Roch Chi-
bowski na koniu wilczatym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Piotr Karłowski na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Ichmć xx. 
Dominikanie konwentu Grodzieńskiego z 
dóbr Małyszczyna, imć pan Józet Siemaszko, 
na koniu strokatym, z szablą у pistoletami, 
z pocztem na koniu wilczatym z wszelkim 
moderunkiem. Ichmć xx. Bazylianów kon. 
Grodzień. z dóbr Ceszczewla imć p. Piotra 
Kuszelewskiego stawili na koniu karym ze 
wszystkim moderunkiem. Ii. pp. xx. Kar-
malici konwentu Grodzieńskiego z dobr Ka-
zimierów7ki imci pana Michała Strzałkow
skiego ze wszelkim moderunkiem na koniu 
kasztanowatym, z pocztem takoż na koniu 
kasztanowatym we wszelkim moderunkiem 
stawili. Ii. pp. xx. Franciszkanie Grodzieńscy 
z dóbr Poniemunia, Gniewinszczyzny, Ło-
sośney stawili imci pana Kazimierza Żytowta 
na koniu gniadym ze wszelkim moderun
kiem, z pocztą na koniu wronym iak do 
woyny. Imć pan Tadeusz Andrzeykowicz 
na mieyscu w. imci pana Józefa Chlewiń-
skiego—stolnika rzeczyckiego na koniu ka
rym ze wszelkim moderunkiem, iak do 
woyny. Parafia Kuznicka. W. imć pan An
toni Komar—mleczny p-tu Wiłkom. na koniu 
szpakowatym, w naylepszym porządku do 
woyny. W. imć pan Franciszek Boufał— 
star. p-tu Grodzieńskiego na koniu staro-
gniadym, we wszelkim porządku zdolnym 
do woyny. W. imć pan Benedykt Sopocko— 
star. p-tu Grodzieńskiego stawił na mieyscu 
swoim człeka na koniu wilczatym, z szablą 
у pistoletami. W. imć pan Józef Sopocko— 
czesz.Grodzień. na koniu gniadym, zewszyst- | 

kim porządkiem do woyny zgodnym. W. 
imć pan Piotr Boufał—woyski pwiatu Gro
dzieńskiego na koniu skarogniadym, z po
rządkiem należytym do woyny zgodnym. 
W. imć pan Kaietan Micuta—pisarz Horo-
delski na koniu kasztanowatym ze wszel
kim porządkiem do woyny zgodnym. Imć 
pan Jan Gałecki na koniu gniadym ze 
wszystkim porządkiem do woyny zgodnym 
na mieyscu imci pana Benedykta Boufa-
ła—podczaszegoGrodzieńskiego prezentował, 
W. imć pan Józef Boufał—podczaszy Gro
dzieński na koniu kasztanowatym, ze wszyst
kim porządkiem do woyny zgodnym. Imć 
pan Karol Mioduszewski na koniu karym, 
ze wszystkim porządkiem. Imć pan Piotr 
Łukaszewicz na mieyscu imci pana Stefana 
Sopocki, z szablą y z pistoletami. Imć pan 
Franciszek Byleżynski na koniu kasztano
watym, ze wszystkim porządkiem. Imć pan 
Antoni Dmiszewicz na koniu kasztanowatym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Michał Bia
lobłocki na koniu wilczatym, z szablą у 
pistoletami. Imć pan Bartomiey Bialobłocki 
na koniu karym, z szablą у karabinem. Imć 
pan Wincenty Paszkowski na koniu karym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Stefan 
Bialobłocki na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Józef Bialobłocki na koniu cisawym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Wincenty 
Bialobłocki na koniu dereszowatym, z szablą 
у pistoletami. Imć pan Antoni Ussowicz 
na koniu kasztanowatym, z pistoletami z 
szablą, у pocztowym na koniu karym, z szablą 
у pistoletami у karabinem. Imć pan Tomasz 
Bialobłocki na koniu kasztanowatym z szablą. 
Ichmć xx. Jezuici konwentu Wileńskiego 
stawili człowieka na koniu kasztanowatym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Piotr But-
wiłowski na koniu szpakowatym, z szablą 
у pistoletami, stawiony od i. x. proborszcza 
Kundzin. Imć pan Michał Szymak na miej-
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scu swoim pocztowego na koniu, z pistole
tami, szablą у karabinem. Imć pan Jerzy 
Rosochacki na koniu gniadym ze wszelkim 
moderunkiem. Imć pan Józef Szliter na 
koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, 
z pocztowym takoż na koniu gniadym ze 
wszelkim moderunkiem. Parafia Odelska. 
Okolica Hlebawicze. imć pań Piotr Hleba-
wicz na koniu gniadym, z szablą у pistole
tami. Imć pan Tomasz Kowalewski za imci 
pana Michała Hlebowicza na koniu gnia
dym, z karabinem, szablą у pistoletami. Imć 
pan Józef Odlanicki Poczobut—obozn. po
wiatu Grodzieńskiego, na koniu karym, ze 
wszelkim porządkiem. Imć pan Andrzey 
Hlebowicz na koniu karym, z pałaszem. Imć 
pan Marcin Hlebowicz z szablą у pistole
tami na koniu cisawym. Imć pan Jozef 
Hlebowicz na koniu białym z szablą. Imć 
Jerzy Hlebowicz na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Dominik Hlebowicz na koniu stro-
katym z szablą. Imć pan Jerzy Hlebowicz 
na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał 
Hlebowicz na koniu białym, z szablą. Imć 
pan Sarosiek na koniu Płowym, z szablą. 
Imć pan Marcin Hlebowicz na koniu skaro-
strokatym z szablą. Imć pan Strzelbicki— 
ienerał ikmci, na koniu karym, z szablą. 
Imć pan Heronim Hlebowicz na koniu 
strokatym, z szablą. Imć pan Stanisław 
Snarski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Siwicki na koniu gniadym, . z szablą 
у pistoletami. Imć pan Jerzy Jhnatowicz 
na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan 
Dominik Hlebowicz pieszy, z szablą. Imć 
pan Andrzey Hlebowieh pieszy, z szablą. 
Imć pan Franciszek Hlebowicz pieszy, z 
szablą. Imć pan Tomasz Hlebowicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Jakub Hlebowicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Maciey Hlebowicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Jakub Hlebowicz bez broni, 
pieszy. Imć pan Jerzy Hlebowicz z szablą, 

pieszy. Imć pan Piotr Hlebowicz bez broni, 
pieszy. Imć pan Maciey Hlebowicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Symon Hlebowicz bez 
żadney broni, pieszy. Imć pan Józef Hle
bowicz bez broni, pieszy. Imć pan Michał 
Hlebowicz z szablą; pieszy. Imć pan Jakub 
Hlebowicz bez broni, pieszy. I . panSymoń 
Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan An
toni Hlebowicz bez broni, pieszy, tylko z 
szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz bez bro
ni, pieszy. Imć pan Stefan Hlebowicz bez 
broni, pieszy. Imć pan Wincenty Staniewski 
bez broni, pieszy. Imć pan Kazimierz Ey-
simont bez broni, pieszy. Imć pan Michał 
Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan K a 
zimierz Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć p. 
Sarosiek z szablą, pieszy. Imć pan Marcin 
Sarosiek z szablą, pieszy. Imć pan Bartło
miey Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan 
Stefan Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć 
pan Glebowicz bez broni, pieszy. Imć pan 
pan Simon Hlebowicz bez broni, pieszy. 
Imć pan Andrzey Hlebowicz bez broni, pie
szy. W. imć pan Tomasz Massalski—rot
mistrz od prżedniey straży woysk w. x. 
Lit. na'koniu łosiowatym, we wszelkim po
rządku z pocztowym należycie przybranym 
na koniu karym do woyny zgodnym. W. 
imć pan Ignacy Borodzicz—budowniczy Sta-
rodubowski, komisarz dóbr i: w. i. p. Mas
salskiego—kasztelana Wileńskiego, hetmana 
w. x. Lit., prezentował na koniu szpako
watym we wszelkim należytym porządku, 
iak do woyny. Imć pan Krzysztof Wikerut 
na koniu skarogniadym z pocztowym na 
koniu skarogniadym we wszelkim mode
runkiem iak do woyny z dobr wszystkich i. w. 
imci pana Massalskiego—kasztelana Wileń
skiego, hetmana w. x. Lit. w powiecie Gro
dzieńskim sytnowatych. Imć pan Józef K o 
chański na koniu szpakowatym we wszelkim 
porządku iak do woyny. Okolica Fombuty. 
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Imć pan Jan Adlanicki Poczobunt—obozny 
powiatu Grodzieńskiego we wszelkim po
rządku, iak do woyny, na koniu kasztano
watym. . Imć pan Andrzey Hlebowicz na 
koniu gniadym w należytym porządku iak 

, do woyny. Imć pan Stefan Poczobunt na 
koniu karym z szablą, pistoletami. Imć pan 
Jerzy Poczobunt na koniu szpakowatym, w 
porządku należytym iak do woyny. Imć 
pan Benedykt Poczobunt na koniu gniadym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Jakub Po
czobunt na koniu myszatym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Józef Odlanicki Poczo
bunt na koniu gniadym, z szablą у pistole
tami. Imć pan Mateusz Poczobunt na koniu 
kasztanowatym, z szablą у pistoletami.- Imć 
pan Antoni Snarski na koniu karym z szablą 
у pistoletami. Imć pan Michał Poczobunt 
na koniu gniadym z szablą. Imć pan Mar
cin Hlebowicz na koniu myszatym z szablą. 
Imć pan Kazimierz Brzozowski na koniu 
gniadym z szablą. Imć pan Maciey Poczo
bunt na koniu gniadym z szablą. Imć pan 
Jan Poczobunt na koniu gniadym z szablą. 
Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu cisa
wym z szablą. Imć pan Kazimierz Poczo
bunt na koniu karym z szablą. Imć pan 
Józef Poczobunt na koniu karym z szablą. 
Imć pan Michał Brzozowski na koniu gnia-
do-strokatym z szablą. Imć pan Krzysztof 
Poczobunt na koniu gniadym z szablą. Imć 
pan Jerzy Sarosiek na koniu wilczatym z 
szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz na ko
niu cisawym z szablą. Imć pan Józef Po
czobunt na koniu wilczatym z szablą. Imć 
pan Józef Rutkiewicz na koniu gniadym z 
szablą. Imć pan Jerzy Poczobunt na koniu 
gniadym z szablą. Imć pan Kazimierz Po
czobunt na koniu karym z szablą. Imć pan , 
Józef Poczobunt na koniu karym z szablą. . 
Imć pan Mateusz Poczobunt na koniu gnia- . 
dym bez broni. Imć pan Maciey Poczobut | , 

' na koniu cisawostrokatym z szablą y kar-
• binem. Imć pan Marcin Sarosiek z szablą, 
• pieszy. Imć pan Jerzy Poczobut z szablą, 
. pieszy. Imć pan Alexander Poczobut z szablą, 
: pieszy. Imć pan Michał Poczobut z szablą, 
, pieszy. Imć pan Kazimierz Poczobut bez 
. broni, pieszy. Imć pan Marcin Poczobut 

bez broni, pieszy. Imć pan Franciszek Po-
czobut z szablą, pieszy. Imć pan Marcin 
Poczobut bez broni, pieszy. Imć pan Jerzy 
Żubliński bez szabli, pieszy. I . p. w. i. p. 
Bogusław Striienski—kapitan od regimentu 
kawaleryi iezney woysk w. x. Lit., komendy, 
i. w. i. p.. Michała Ogińskiego — woiewody 
Wileńskiego, prezentował się na koniu gnia
dym z pocztowym takoż na koniu gniadym 
w należytym porządku iak do woyny. Imć p. 
Stanisław Sadkowski na koniu gniadym, z 
szablą у pistoletami. Okolica Petelczyce. I . 
pan Michał Usowicz na koniu karym z 
szablą, pistoletami. Imć pan Maciey Glin-
dzicz na koniu dereszowatym bez broni, z 
p. Karol. Petelczyc na koniu gniadym bez 
broni. Imć p. Bartłomiey Petelczyc na ko
niu cisawym bez broni. Imć pan Włady
sław Petelczyc na koniu bułanym, przy sza
bli. Imć pan Jakub Petelczyc na koniu 
gniadym, bez broni. Imć pan Maciey Hle
bowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Józef Kurzycki na koniu karym, bez 
broni. Imć pan Kurzycki na koniu cisawym 
z szablą. Im<'. pan Stefan Ihnatowicz na 
koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy 
Poczobut na koniu kasztanowatym z szablą. 
Imć pan Jerzy Hlebowicz na koniu karym 
przy szabli. Imć pan Michał Domanowski 
na koniu myszatym bez broni. Imć pan 
Józef Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan 
Józef Petelczyc przy szabli, pieszy. Imć p. 
Jan Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan. 
Andrzey Petelczyc z szablą, pieszy. Imć p. 
Jakub Petelczyc bez broni, pieszy. Imć p.. 
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Franciszek Petelczyc bez broni, pieszy. Imć 
pan Dominik Petelczyc bez broni, pieszy. 
Imć pan Jan Orneta bez broni, pieszy. Imć 
pan Jan Petelczyc bez broni, pieszy. Imć 
pan Antoni Ihnatowicz bez broni, pie
szy. Imć pan Antoni Miedzianowski beż 
broni, pieszy. Imć pan Adam Petelczyc na 
koniu karym ż szablą. Okolica Usnarz. 
Imć pan Karol Kmita na mieyscu w. i. pani 
Wiszczynskiey—star. Niemkowickiey, wdo
wy, z dobr Usnarza, Starzyny y Hruda 
prezentował się na koniu szpakowatym z 
pocztowym na koniu skarogniadym w po
rządku iak do woyny. Imć pan Andrzey 
Kondratowicz na koniu gniadym z mode
runkiem iak do woyny. Imć pan Michał 
Snarski na koniu białym, z szablą, pistole
tami. Imć pan Sylwester Kruszewski na 
koniu skarogniadym, przy szabli у pistole
tach. Imć pan Michał Snarski na koniu 
dercszowatym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Michał Eysymont na koniu kasztano
watym z szablą. Imć pan Kazimierz Snar
ski na koniu cisawym z szablą. Imć pan 
Antoni Snarski na koniu gniadym z szab
lą. Imć pan Michał Szczesnowicz na koniu 
karym z szablą. Imć pan Antoni Snarski 
na koniu gniadostrokatym, z szablą у pisto
letami. Imć pan Franciszek Eysymont na 
koniu wilczatym z szablą у pistoletami. Imć 
pan Michał Rozczewski na koniu gniadym 
z szablą. Imć pan Stanisław Sidorowicz na 
koniu cisawym z szablą. Imć p. Jan Snar
ski na koniu gniadym z szablą. Imć pan 
Jan Snarski z karabinem, pieszy. Imć pan 
Antoni Snarski na koniu gniadym z szablą. 
Imć pan Michał Snarski na mieyscu imci 
pana Tomasza Snarskiego — prezbitera Si-
derskiego na koniu karym z karabinem. 
Okolica Zubrzyca. Imć pan Michał Walicki 
na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy 
Pietruszewski na koniu zkarogniadym z 

szablą, pistoletami. Imć pan Stanisław Zu
brzycki na koniu szpakowatym z szablą. 
Imć pan Symon Eysymont na koniu cisa
wym z szablą. Imć pan Antoni Pietraszew-
ski na koniu karym z szablą. Imć p. Jan 
Zubrzycki na koniu kasztanowatym z szablą. 
Imć pan Symon Pietraszewski na koniu 
gniadym z szablą, karabinem. Imć pan 
Piotr Mocarski z szablą, pieszy. Imć pan 
Hilary Zubrzycki z szablą, pieszy. Imć p. 
Tomasz Narbut, pieszy, z szablą. Imć pan 
Jakuk Łaniewski, pieszy, z szablą. Imć pan 
Michał Hlebowski bez broni, pieszy. Imć 
pan Antoni Słucki przy szabli, pieszy. Imć 
pan Tomasz Eysymont przy szabli, pieszy. 
Imć pan Jan Hlebowski pieszy, bez broni. 
Imć pan Antoni Łaniewski bez broni, pie
szy. Okolica Horczaki. Imć pan Adam Wy
socki na koniu gniadym z szablą, pistole
tami. Imć pan Franciszek Horczak na ko
niu gniadym, z szablą-y pistoletami. Imć 
pan Andrzey Michałkowicz na koniu siwym 
z szablą, pistoletami. Imć pan Michałkow-
ski- Jakób na koniu gniadym, z szablą у 
karabinem. Imć pan Maciey Horczak na 
koniu gniadym z karabinem. Imć p. Adam 
Horczak na koniu cisawTym z szablą, pisto
letami. Imć pan Symon Horczak na koniu 
gniadym z szablą. Imć p. Franciszek Hor
czak na koniu strokatym z szablą. Imć p. 
Andrzey Michałkowicz na koniu gniadym 
z szablą. Imć pan Jerzy Michałkowicz na 
koniu cisawym z szablą. Imć pan Fabian 
Popławski na koniu myszatym z szablą. 
Imć pan Jan Popławski na koniu białym, 
przy szabli. Imć pan Jakub Antuszewicz 
na koniu karym z szablą. Imć pan Symon 
Horczak z karabinem, pieszy. Imć p. K a 
zimierz Popławski z szablą, pieszy. Inićp. 
Bartłomiey Popławski bez broni, pieszy. 
Imć pan Symon Horczak z szablą, pieszy. 
Imć pan Jerzy Michałkowicz pieszo bez, 
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broni. Imć pan Franciszek Horczak na ko
niu gniadym z szablą. Imć pan Jakub 
Horczak na koniu myszatym z szablą. Imć 
pan Antoni Horczak na koniu karym z 
szablą, pistoletami. Imć pan Marcin Snar
ski na koniu gniadym z szablą, pistoletami 
у karabinem. Imć xiadz Prezbiter Sarno-
hrudowski z funduszu у dziedzicznego fol
warku Horczaków prezentował poczot na 
koniu kasztanowatym z szablą. Okolica Tot-
cze, Tot oczki у Bilniiny. Imć pan Antoni 
Tołoczko na koniu karym z szablą у pisto
letami. Imć pan Stanisław Tołoczko na ko
niu białym z szablą. Imć pan Antoni Mu-
czyński na koniu karym z szablą у pisto
letami. Imć pan Tomasz Sarosiek na koniu 
gniadym z szablą у pistoletami. Imć pan 
Adam Bilmin na koniu skarostrokatym, z 
karabinem. Imć pan Bartłomiey Bilmin na 
koniu płowym z szablą. Imć p. Kazimierz 
Cidzik na koniu gniadym z szablą. Imć p. 
Adam Grabowski na koniu szpakowatym z 
szablą. Imć pan Franciszek Sarosiek na 
koniu gniadym z szablą. Imć pan Stani
sław Cidzik pieszy z szablą. Imć pan An
toni Eysymont na koniu karym z szablą. 
Imć pan Andrzey Bobowski na koniu cisa
wym z szablą. Imć pan Kazimierz Szyma
nowski na koniu myszatym z szablą, kara
binem. Imć pan Wincenty Eysymont na 
koniu gniadostrokatym z szablą у karabi
nem. Imć pan Maciey Eysymont z szablą, 
pieszy. Imć pan Marcin Eysymont pieszy, 
z karabinem. Imć pan Kazimierz Eysymont 
z dzidą, pieszy. Imć pan Antoni Kamiń
ski z szablą, pieszy, bez broni. Imć pan 
Onufry Eysymont pieszy, bez broni. Imć p. 
Andrzey Sikorski z karabinem, pieszy. Imć 
pan Stefan Kamiński z tesakiem, pieszy. 
Imć pan Stanisław Eysymont na koniu stro-
katym z szablą, b i ć pan Michał Bilmin 
na koniu gniadym z szablą, pistoletami. 

- A 

Imć pan Piotr Szymak na koniu kasztano
watym z szablą. Okolica Szymaki. Imć p. 
Antoni Szymak na koniu cisawym z szablą, 
pistoletami. Imć pan Stanisław Sarosiek 
na koniu gniadym z Szablą. Imć pan Jan 
Eysymont na koniu strokatym z szablą. Imć 
pan Józef Szymak na koniu szabellowatym 
z szablą. Imć pan Woyciech Szymak z szab
lą, pieszy. Imć pan Jan Szymak pieszy, 
bez broni. Imć pan Jakub Złotarynski pie
szy, z szablą. Okolica Jurgielowczyzna, №ie-
czowczyzna. Imć pan Bernard Sarosiek na 
koniu gniadym ze wszelkim porządkiem, 
iak do woyny. Imć pan Stanisław Sarosiek 
na koniu karym z szablą. Imć pan Stefan 
Sarosiek pieszy z szablą. Imć pan Marcin 
Sarosiek pieszy z szablą. Imć pan Fran
ciszek Sarosiek pieszy z szablą. Imć pan 
JanBiałokoz pieszy z szablą. W Bogu wie
lebni ii. xx. dominikani Klimowscy stawili 
imci pana Tomasza Szymaka na koniu ci
sawym z szablą. Imć pan Jakub Szymak 
z Szymakow pieszy z szablą, Okolica Pu-
citki. Imć pan Franciszek Pudłowski na 
koniu płowym z szablą у pistoletami. Imć 
pan Marcin Szymak na koniu gniadym z 
szablą. Imć pan Tadeusz Pudłowski na 
koniu białym z szablą. Imć pan Antoni 
Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć 
pan Paweł Puciłowski na koniu gniadym 
z szablą. Imć pan Franciszek Puciłowski 
na koniu gniadym z szablą у karabinem. 
Imć pan Jako)) Puciłowski na koniu gnia
dym z szablą у karabinem. Imć pan Mi
chał Puciłowski na koniu karym'z szablą. 
Imć pan Jan Puciłowski na koniu karym 
z szablą. Imć pan Stefan Puciłowski na 
koniu karym z szablą. Imć pan Józef Pu
ciłowski na koniu karym z szablą. Imć p. 
Mateusz Puciłowski na koniu siwym z szab
lą. Imć pan Hilary Strzałkowski na koniu 
karym z szablą. Imć pan Jerzy Strzałkow-
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ski na koniu płowym z szablą. Imć pan 
Józef Wróblewski pieszy z szablą. Imć p. 
Jerzy Grochowski z karabinem, pieszy. Imć 
pan Piotr Białokoz z szablą, pieszy. Imć 
pan Jerzy Puciłowski z szablą у karabinem, 
pieszy. Imć pan Mateusz Wysocki z szab
lą, pieszy. Imć p. Michał Sarosiek, z szab
lą, pieszy. Imć pan Michał Rodkiewicz z 
szablą, pieszy. Imć pan Adam Puciłowski 
pieszy z szablą. Imć pan Tomasz Grochow
ski z szablą, pieszy. Imć pan Jan Puci
łowski pieszy z karabinem. Imć p. Michał 
Sobolewski na mieyscu imci pana Bruchoc-
kiego uczynił obmowę, że chory. Imć pan 
Kazimierz Orzechowicz pieszy bez broni. 
Imć pan Michał Bilmin z Szymakow bez 
broni, pieszy, sierota. Okolica Gzesnowicze. 
Wielmożny imć pan Szuminski — łowczy 
ziemski Nowogrodzki, na koniu gniadym 
we wszelkim moderunku iak do woyny. 
Imć pan Adam Szczesnowicz pieszy, z szab
lą. Imć p. Jan Szczesnowicz z karabinem, 
pieszy. Imć pan Adam Horczak z oszcze
pem, pieszy. I . p. Michał Szczesnowicz z ka
rabinem, pieszy. Imć p. Antoni Ponikwicki 
na koniu gniadym z szablą, pistoletami. 
Okolica Sarosicki. Imć pan Jakub Saro
siek na koniu wilczatym z szablą. Imć pan 
Andrzey Sarosiek na koniu karym z szablą. 
Imć pan Marcin Sarosiek na koniu karym 
z szablą. Imć pan Jerzy Narbut na koniu 
gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Saro
siek na koniu białym z szablą. Imć pan 
Piotr Petelczyc na koniu karym z szablą. 
Imć pan Michał Sarosiek na koniu gnia
dym z szablą. Imć pan Józef Cidzik na 
koniu karym z szablą. Imć pan Bartłomiey 
Poczobut na koniu białym z szablą. Imć 
pan Piotr Sarosiek na koniu białym z szablą. 
Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu płowym 
z szablą. Imć pan Timotey Sarosiek z szablą, 
pieszy. Imć pan Michał Cidzik z szablą, pie

szy. Imć pan Maciey Sarosiek z szablą, pieszy. 
Wielmożny imć pan Karol Paneerzyński— 
sędzia grodzki Mozyrski z wielkiey Zubrzycy 
na koniu z karogniadym we wszelkim na
leżytym porządku iak do woyny. Wielmożny 
imć pan Stefan Nowicki—krayczy Orszański, 
na koniu gniadym ze wszelkim należytym 
porządkiem iak do woyny. z Ubowszczyzny 
y Milenek. W. imć pan Michał Nowicki— 
podczaszy Latyczewski takoż na koniu gnia
dym ze wszelkim porządkiem iak do woy
ny. z Ubowszczyzny. Imć pan Paweł Kmita 
z Miszkinik у Broszkowszczyzny na koniu 
gniadym z szablą у pistoletami. I . p. Felician 
Ihnatowicz—podstolic Wiiski, na koniu gnia
dym we wszelkim porządku iak do woyny. Z 
Pisarzewcow, Qrzybowczyzny у Chmielowcsyz-
ny. Imć p. Maciey Ihnatowicz na koniu ka
sztanowatym przy szabli z Miszkinik. Imć 
pan Franciszek Ihnatowicz na koniu ka-
sztanowatyw z szablą, pistoletami, z Misz-
kinek. Imć pan Jerzy Olizarowicz zKrob-
lakow na koniu kasztanowatym z szablą, 
pistoletami. Imć pan Antoni Budkowski z 
Kroblakowr na koniu szpakowatym z mo-
denmkieni do woyny zgodnym. Imć pan 
Adam Olizarowicz na koniu siwym z szablą 
у karabinem. Imć pan Jan Olizarowicz z 
Milenek na koniu płowym z szablą у pisto
letami. Parafia Kryńska. Wielmożny imć 
pan Szumowicz na koniu skarogniadym ze 
wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. 
Imć pan Józef Rubinski na koniu gniadym 
we wszelkim moderunkiem do woyny zgodn. 
Imć pan Michał Wąsowski—czesznik Piń
ski, na koniu karym we wszelkim porządkiem 
do woyny. Imć pan Andrzey Pisanka na 
koniu gniadym we wszelkim porządku do 
woyny zgodnym. Imć pan Kazimierz Grzy
bowski na koniu siwym z porządkiem do 
woyny zgodnym. Imć pan Roszkowski na 
koniu wilczatym z szablą у pistoletami. 

51 
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Okolica Niełupa y Kundzicze. Imć pan 
Kasper Kundzicz na koniu siwym z pisto
letami у szablą. Imć pau Florian Nietup-
ski na koniu cisawym z szablą. Imć pan 
Michał Nietupski na koniu karym przy 
szabli. Imć pan Felicyan Kundzicz na koniu 
karym przy szabli у karabinie. Imć pan Jan 
Kundzicz na koniu gniadym z szablą у 
pistoletami. Imć pan Michał Kundzicz na 
koniu gniadym z szablą у pistoletami. Imć 
pan Paweł Nietupski na koniu gniadym 
przy szabli. Imć pan Kasper Nieciecki na 
koniu myszatym z szablą у karabinem. 
Imć pan Maciey Kundzicz przy szabli, pieszo. 
Imć pan Piotr Kulikowski pieszo z kara-, 
binem. Imć pan Bartłomiey Kundzicz przy 
szabli pieszo. Imć pan Jan Nietupski przy 
szabli pieszo. Imć pan Felicyan Narbuto-
wicz bez broni, sirota. Imć pan Jakub Kun
dzicz na koniu szpakowatym przy szabli. 
Imć pan Marcin Nietupski na koniu cisa
wym z szablą. Imć pan Ignacy Myczyński 
na koniu białym z szablą. Imć pan Michał 
Dzierkowski na koniu karym z szablą, pis
toletami. Imć pan Jakub Nietupski na koniu 
cisawym z szablą. Imć pan Andrzey Mu-
czyński na koniu cisawym z szablą. Imć 
pan Daniel Lenkiewicz na koniu karym z 
szablą, pistoletami do woyny zgodnym. Oko
lica JUśmonty. Imć pan Maciey Eysymont na 
koniu karym przy szabli. Imć pan Adam 
Eysymont na koniu karym, przy szabli. I . p. 
Kazimierz Bylewski na koniu gniadym, przy 
szabli z pistoletami. Imć pan Michał By
lewski na koniu gniadym przy szabli. Imć 
pan Jakub Bylewski na koniu strokatym 
przy szabli z pistoletami. Imć pan Jakub 
Bylewski na koniu płowostrokatym przy 
szabli. Imć pan Michał Eysymont na koniu 
płowym przy szabli. Imć pan Bartłomiey 
Nacieiewski na koniu gniadym z szablą. Imć 
pan Jan Eysymont na koniu cisawym przy 

szabli. Imć pan Michał Eysymont na koniu 
myszatym przy szabli. Imć Jerzy Poczobut. 
na koniu karym przy szabli. Imć pan 
Franciszek Orzechowicz na koniu płowym 
przy szabli. Imć pan Józef Eysymont na 
koniu płowym przy szabli. Imć pan Alexander 
Eysymont na koniu gniadym z szablą. Imć 
pan Maciey Hlebowicz na koniu gniadym 
przy szabli. Imć pan Bartłomiey—Pułianow-
ski na koniu siwym z szablą. Imć pan JózeJ 
Pułianowski na koniu karym z szablą. Imć 
pan Jan Pułianowski na koniu karym z szablą 
у karabinem. Imć pan Józef Orzechowicz 
na koniu gniadym z szablą. Imć pan Michał 
Pułianowski na koniu gniadym przy szabli. 
Imć pan Jerzy Kruszewski na koniu szpa
kowatym z szablą. Imć pan Mikołay Orzecho
wicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan 
Bogusław Bartoszewicz na koniu cisawym z 
szablą. Imć pan Józef Eysymont na koniu 
gniadym z szablą. Imć pan Jan Barto
szewicz na koniu szpakowatym przy szabli. 
Imć pan Antoni Wrublewski na koniu ci
sawym przy szabli. Imć pan Jan Eysymont 
na koniu gniadym z szablą. Imć pan Fe-
lician Rukiewicz na koniu kasztanowatym z 
szablą. Imć pan Józef Daszkiewicz na koniu 
białym z szablą. Imć p. Maciey Eysymont— 
komornik powiatu Grodzieńskiego na koniu 
karostrokatym we wszelkim porządku iak do 
woyny. Imć pan Michał Narbut na koniu 
gniadym ze wszelkim porządkiem iak do 
woyny. Imć pan Mateusz Narbut na koniu 
kasztanowatym z szablą у karabinem. Imć 
pan Michał Dłuski—rotmistrz Orszański, na 
koniu gniadym, z szablą у pistoletami. Wiel
możny imć pan Stryieński—kapitan dra
gonów. В . P. wielkiego xieztwa Litewskiego 
z dóbr Maley Brzostowicy, cum attinentiis 
prezentował się na koniu szpakowatym dziel
nym we wszelkim należytym iak do woyny 
porządku, pocztowy na koniu gniadym z 
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karabinem, pistoletami у szablą. Imć pan 
Józef Gizbert Stadnicki na koniu karym 
we wszelkim porządku do woyny zgodnym. 
Z tey okolicy Piesi. Imć pan Krzysztof Pe
telczyc przy szabli. Imć pan Symon Orze-
chowicz przy szabli. Imć pan Antoni Ey
symont z szablą. Imć pan Antoni Petel
czyc z szablą. Imć pan Eysymont bez bro
ni.- Imć pan Marcin Eysymont z szablą. 
Imć pan Maciey Eysymont bez broni. Imć ; 

pan Michał Eysymont z szablą. Imć pan 
Stefan Eysymont bez broni. Imć pan Józef I 
Eysymont bez broni. Imć pan Jan Eysy
mont przy szabli. Imć pan Jan Orzecho-
wicz przy szabli. Imć pan Konstanty Ey
symont z szablą. Imć pan Bartłomiey Ey
symont bez broni. Imć pan Jerzy Eysy
mont bez broni. Imć pan Mateusz Bylew- j 
ski z karabinem у szablą. Imć pan Adam 
Eysymont przy szabli. Imć pan Jerzy Glin
dzicz z szablą. Imć pan Antoni Hlebowski 
bez broni. Imć pan Adam Eysmont z ka
rabinem. Imć pan Eysymont z szablą. Imć 
pan Józef Eysymont bez broni. Imć pan 
Józef Jakimowicz1 z szablą. Okolica Pulia-
nowicze. Imć pan Mateusz Glindzicz na ko
niu białym przy szabli. Imć pan Tadeusz 
Olszewski za imci pana Jakuba Glindzicza 
na koniu karym z szablą. Imć pan Stani
sław Usowicz na koniu gniadym z szablą. 
•Imć pan Mikołay Pulianowski na koniu 
gniadym z szablą. Imć pan Kazimierz Pul
ianowski na koniu gniadym z szablą. Imć 
pan Jerzy Pulianowski na koniu płowym 
z szablą у karabinem. Imć pan Mikołay 
•Pułianowski na koniu kasztanowatym z szab
lą. Imć pan Woyciech Pulianowski na ko
niu karym z szablą. Imć pan Michał Puł
ianowski na koniu wilczatym z szablą. Imć 
pan Michał Pułianowski na koniu gniadym 
z szablą. Imć pan Michał Pułianowski na 
koniu szpakowatym z szablą. Imć p. Józef | 

Pułianowski na koniu karym z szablą. Imć 
pan Jerzy Wiszniewski na koniu białym z 
szablą. Piechota teyże okolicy. Imć pan 
Teodor Pułianowski z szablą. Imć pan An
toni Pulianowski z szablą. Imć pan Ste
fan Pułianowski z szablą. Imć pan Adam 
Pułianowski z karabinem. Imć pan Maciey 
Pułianowski bez broni. Imć pan Michał 
Pulianowski bez broni. Imć pan Stefan 
Pułianowski bez broni. Imć pan Piotr Puł
ianowski przy szabli. Imć pan Wawrzyniec 
Pułianowski z szablą. Okolica Bialokosy. 
Imć pan Ignacy Białokos na koniu dere-
szowatym z szablą. Imć pan Piotr Bialo
kos na koniu gniadym z karabinem у szab
lą. Imć pan Dominik Białokos na koniu 
siwym z szablą у pistoletami. Imć pan Do
minik Petelczyc na koniu karym z karabi
nem у szablą. Imć pan Jerzy 'Białokos na 
koniu karym z szablą. Imć pan Michał 
Butrymowicz na koniu gniadym z szablą 
у pistoletami. Imć pan Felicyan Białokos 
na koniu karym z szablą у pistoletami. Imć 
pan Jan Białokoz na koniu płowym bez 
broni. Imć p. Franciszek Pułianowski pie
szy z dzidą. Okolica Zapoicicze. Imć pan 
Jan Snarski na koniu gniadym z szablą у 
pistoletami. Imć pan Adam Staniewski na 
koniu białym z szablą у pistoletami. Imć 
pan Jan Eysymont na koniu karym z musz
kietem у szablą. Imć pan Andrzey Biało
koz na koniu karym z szablą. Imć pan 
Jakub Eysymont na koniu karym z szablą. 
Imć pan Stanisław Poczobut na koniu gnia
dym z szablą у pistoletami. Okolica Szaciły. 
Imć pan Jerzy Szaciłowski na koniu łosio
watym, z szablą у pistoletami. Imć p. Mi
chał Cikaczewski na koniu gniadym, przy 
szabli. Imć pan Marcin Roszkowski na ko
niu wilczatym, z szablą. Imć pan Jerzy 
Roszkowski na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Michał Szaciłowski na koniu bułanym, 
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z szablą. Imć pan Maciey Maliszewski na 
koniu gniadym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Franciszek Roszkowski na koniu siwym, 
z szablą. Imć pan Jakub Biergiel na ko
niu karym, z szablą. Imć pan Woyciech 
Biszewski na koniu karym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Krzysztof Szaciłowski 
na koniu gniadym, z szablą у pistoletami. 
Imć p. Woyciech Szeminski na koniu gnia
dym, ze wszelkim porządkiem zgodnym do 
woyny. Okolica Gininsze. Imć pan Piotr 
Jakimowicz na koniu karym, z pistoletem 
у szablą, z człekiem na koniu wilczatym, 
z szablą, karabinem у pistoletami. Imć p. 
Mikołay Jakimowicz na konin kasztanowa
tym, z szablą у pistoletami. Imć pan Sa
muel Jakimowicz na koniu karym, z szablą. 
Imć pan Marcin Hlebowski na koniu łosio-
watym, z szablą у karabinem. Imć pan 
Jerzy Wysocki na koniu karym, z karabi
nem у szablą. Imć pan Jan Pietraszewski 
na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. 
Imć pan Maciey Pietraszewski na koniu 
gniadym, z szablą. Okolica Pietraszewicze. 
Imć pan Symon Porzeski na koniu karym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Jerzy Ey
symont na koniu białym, z szablą у pisto
letami. Imć pan Jan Ihnatowicz na koniu 
gniadym z szablą. Z Gadelowczysny у Ku-
drysowczyzny. Imć pan Ignacy Lewkowicz 
na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć 
p, Ignacy Nowicki na koniu cisawym, przy 
szabli. Okolice Ihnatomcze. Imć pan Fran
ciszek Zatelski za wielmożnego imci pana 
Ihnatowicza—podstolego Grodzieńskiego z 
Proniewicz у Ihnatowicz, na koniu gniadym, 
ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Adam 
Ihnatowicz na koniu siwym bez broni. Imć 
pan Michał Sawaniewski na koniu karym, 
z szablą. Imć pan Ignacy Eysymont na 
koniu gniadym, przy szabli. Imć pan J a 
kub Usowicz na koniu gniadym, przy szab

li. Imć pan Jan Usowicz na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Piotr Wysocki, z 
szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Ihna
towicz na koniu cisawvm, z karabinem, 
szablą. Imć pan Felicyan Usowicz na ko
niu karym, przy szabli. Imć pan Kazimierz 
Ihnatowicz na koniu gniadym, przy szabli. 
Imć pan Antoni Cypla na koniu białym, z 
szablą. Imć pan Adam Ihnatowicz na ko
niu cisawym, z szablą. Imć pan Jan Ihna
towicz na koniu gniadym, z szablą, pisto
letami. Imć pan Michał Ihnatowicz na ko
niu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć p. 
Jakub Ilmatowicz z szablą, na koniu gnia
dym. Imć pan Marcin Ilmatowicz, ienerał 
iego królewskiey mości, na koniu morozo-
watym, z szablą, pistoletami. Imć pan Mi
chał Usowicz na koniu płowym, z szablą. 
Imć pan Franciszek Poczobut na koniu mo-
rozowatym, z szablą. Imć pan Kazimierz 
Ihnatowicz na koniu wilczatym, z szablą, 
pistoletami. Imć p. Bartłomiey Ihnatowicz 
na koniu gniadym, z karabinem, szablą. 
Piesi tey że okolicy. Imć pan Jan Usowicz 
z karabinem. Imć pan łan Ihnatowicz, z 
szablą. Imć pan Jakub Sarosiek bez broni. 
Imć pan Jerzy Ihnatowicz bez broni. Imć 
pan Piotr Ihnatwicz bez broni. Imć pan 
Felicyan Usowicz bez broni. Imć pan J a 
kub Ihnatowicz z szablą. Imć pan Jakub 
Proniewicz z szablą. Imć pan Jerzy Nar-
butowicz z szablą. Imć pan Jakub Ihna
towicz z dzidą. Imć pan Piotr Usowicz 
z szablą. Imć pan Piotr Usowicz z szablą. 
Imć pan Maciey Ihnatowicz bez broni. Imć 
pan Wawrzyniec Ihnatowicz na koniu gnia
dym z szablą. Imć pan Wawrzyniec Puł
ianowski bez broni. Imć pan Dominik Ey
symont na koniu gniadym, z szablą. Z Kud-
rowczyzny. Imć pan Piotr Eysymont na ko
niu gniadym, z szablą. Okolica Pronicwicze. 
Imć pan Eliasz Proniewicz na koniu gnia-
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dym, z szablą, pistoletami. Imć pan Mar
cin Proniewicz na koniu cisawym, z szablą. 
Imć pan Karol Proniewicz na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Jan Proniewicz 
na koniu cisawym, z szablą. Imć p. Piotr 
Proniewicz na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Michał Proniewicz z szablą, pie
szy. Imć pan Marcin Proniewicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Michał Dymisiewicz na 
koniu gniadym. z szablą, karabinem. Imć 
pan Józef Czapleicwski z Jaryłowki, na ko
niu siwym, z szablą у pistoletami. Parafia 
Jałowska. Imć pan Antoni Zawistowski z 
Gobiat, na koniu gniadym, ze Avszelkim 
moderunkiem, iak do woyny. Parafia Brzo-
stowicka. ZdóbrBrzostowickich, iaśnie wiel
możnego imci pana Mniszka, marszałek na
dworny koronny, wielmożny imć pan Waw
rzyniec Zadorski—gubernator tychże dobr, 
na koniu szpakowatym, ze wszelkim mode
runkiem zgodnym, iak dowroyny. Imć pan 
Faustyn Dworzecki na koniu siwym, z mo
derunkiem, zgodnym у dobrym do woyny. 
Imć pan Antoni Kosowski na koniu siwym, 
z porządkiem zgodnym do woyny. Imć p. 
Fabian Szawerski na koniu skaro-gniadym, 
we wszelkim porządku do woyny. Imć pan 
Woyciech Niedzwiecki na koniu cisawym, 
z porządkiem do woyny zgodnym. Ze wszyst
kich dóbr tegoż iaśnie wielmożnego imci 
pana marszałka stawili, z pocztami we wszel
kim porządku do woyny zgodnym. Imć p. 
Adam Eysymont na koniu zkaro-gniadym, 
ze wszelkim porządkiem, do woyny zgod
nym. Imć pan Jan Bortkiewicz na koniu 
karym z szablą. Imć pan Paweł Łapiński 
na mieyscu imci pana Puchalskiego z dóbr 
Oieciorowki y Dublan. na koniu gniadym. 
ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć 
pan Marcin Kondracki z szablą, pieszy. Imć 
pan Jakub Dmisiewicz z szablą, pieszy. Imć 
pan Antoni Downarowicz na koniu gniadym, 

z szablą, pistoletami. Parafia Wolpieńska-
Imć pan Piotr Krupowicz na koniu buta-
nym, z szablą, pistoletami у wszelkim mo
derunkiem, do woyny zgodnym. Imć p. Bo
gusław Siemaszko na koniu cisawym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Jerzy Siemasz
ko na koniu karym, z szablą, pistoletami. 
Imć pan Bartłomiey Macieiowski na koniu 
myszatym, z szablą. Imć pan Józef Sie
maszko na koniu karym, z szablą. Imć p. 
Jerzy Siemaszko na koniu myszatym, z szab
lą. Imć pan Jan Siemaszko na koniu si
wym, z szablą. Imć pan Jan Macieiowski 
na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Mi
chał Siemaszko na koniu skaro-gniadym, 
z szablą. Imć pan Jerzy Siemaszko na ko
niu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć p. 
Nikodem Siemaszko z szablą, pieszy. Imć 
pan Jan Kulikowski na koniu gniadym, 
z szablą, pistoletami, na mieyscu imci pana 
Kaszuby chorego, z Berdowczyzny. Imćp. 
Thadeusz Siemaszko na koniu gniadym, z 
szablą, pistoletami, na mieyscu imci pana 
Franciszka Chlistowskiego, chorego, z Be-
rechowczyzny. Imć pan Antoni Rzepecki— 
ienerał iego królewskiey mości, na koniu 
kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Józef Mickiewicz na koniu gniadym, z 
szablą у pistoletami. Parafia Łumienska. W. 
imć p. Kazimierz Korsak—sędzia kapturowy 
p-tu Grodzień., na koniu gniadym ze wszel
kim poządkiem do woyny zgodnym. Wiel
możny imć pan Reszka Cześnikowicz z 
ziemi Bielskiey na koniu morozowatym ze 
wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć 
pan Franciszek Sztablewski z dóbr w. imci 
pani Potockiey—woiewodziney Bielskiey z 
Czertowey cum attinentiis na koniu gniadym 
z szablą, pistoletami, z pocztowym na koniu 
siwym z szablą pistoletami, y z drugim 
człekiem na koniu gniadym z szablą, pi
stoletami у karabinami. Imć pan Wincenty, 
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Szelpak na mieyscu imci p. Józefa Szelpaka 
brata swoiego chorego, na koniu płowym z 
szablą, pistoletami, z pocztowym na koniu 
cisawym we wszelkim porządku. Imć pan 
Józef Krukowski na koniu wilczatym z szablą 
у pistoletami. Imć pan Wawrzyniec Klu-
kowski na koniu płowym z szablą у pisto
letami. Imć p. Teodor Kochański na koniu 
karym z szablą у karabinem. Imć p. Józef 
Lewkowicz na koniu kasztanowatym z szablą 
у pistoletami. Imć pan Jerzy Daszkiewicz 
na koniu cisawym z szablą. Imć pan To
masz Strzałkowski na koniu cisawym z 
szablą. Imć pan Floryan Bohatyrewicz na 
koniu cisawym z szablą у karabinem. Imć 
pan Michał Bohatyrywicz na koniu kaszta
nowatym z szablą у pistoletami. Imć pan 
Paweł Bohatyrewicz na koniu cisawym z 
szablą у pistoletami. Imć pan Michał Bo
hatyrewicz na koniu karym z szablą у ka
rabinem. Imć pan Michał Strzałkowski na 
koniu cisawym z szablą у karabinem. Imć 
pan Maciey Waliszewski na koniu karym 
z szablą. Imć pan Symon Srzałkowski z 
szabłą, pieszy. Imć pan BYanciszek Strzał
kowski na koniu wilczatym z szablą. Imć 
pan Mateusz Jelski na koniu kasztanowa
tym ze wszelkim porządkiem, iak do woy
ny. Imć pan Strzałkowski na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Ludwik Strzał
kowski z szablą, pieszy. Imć pan Franci
szek Narkiewicz, na mieyscu imci pana 
Marcina Klukowskieso z Nieciecz. na koniu 
cisawym, z szablą у karabinem. Imć pan 
Mikołay Strzałkowski na koniu gniadym, z 
.szablą у pistoletami z Samostrzelnik y La-
niewicz. Parafia Kwasowska. Imć pan Ka
zimierz Gorzkowski—stanowniczy powiatu 
Grodzieńskiego na koniu kasztanowatym, 
ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć 
pan Piotr Steckiewicz na koniu skarognia
dym, z szablą у pistoletami. Imć pan Jan | 

Roszkowski na koniu kasztanowatym, ze 
wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan 
Antoni Steckiewicz na koniu cisawym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Ambroży Stec
kiewicz na koniu gniadym, z szablą, pisto
letami. Imć pan Adam Steckiewicz na koniu 
gniadym, z szablą. Imć pan Jan Steckiewicz 
na koniu płowym, z szablą у karabinem. 
Imć pan Antoni Steckiewicz na koniu gnia
dym, z szablą у karabinem. Imć pan Do
minik Steckiewicz na koniu strokatym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Michał Stec
kiewicz na koniu płowym, z szablą. Imć 
pan Józef Maiewski na koniu wilczatym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Adam Ma
lewski na koniu kasztanowatym, z szablą, 
pistoletami. Imć pan Jerzy Malewski na 
koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Piotr Miłkowski na koniu gniadym, z 
szablą у karabinem. Imć pan Mikołay 
Daszkiewicz na koniu gniadym. z szablą у 
karabinem. Imć pan Andrzey Daszkiewicz 
na koniu białym, z szablą. Imć pan Stefan 
Dolacowski na koniu karym. z szabla у 
у pistoletami, za imć panią Piotrowa Wiń
ska z folwarku Rudowicz stawiono poczet, 
na koniu cisawym, z szablą у karabinem. 
Imć pan Piotr Steckiewicz na koniu siwym 
z szablą. Imć pan Stanisław Steckiewicz, 
pieszy, z dzidą у karabinem. Okolica Ohli-
sfouicse. Imć pan Stanisław Pacenko na ko
niu karym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Paweł Obuchowski na koniu cisawym, z 
szablą. Imć pan Stanisław Cichowski na 
koniu wilczatym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Antoni Chlistowski na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Tomasz Strzelecki na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoui 
Gorzkowski na koniu kasztanowatym, ze 
wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć 
pan Antoni Steckiewicz na koniu gniadym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Jerzy Ko-



róża na koniu wilczatym, z szablą y pisto
letami. Imć pan Leon Koroza na koniu ci
sawym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Maciey Koroza na koniu karym, z szablą. 
Imć p. Adam Gorzkowski na koniu karym, 
z szablą, pistoletami. Imć p. Mateusz Stec
kiewicz pieszy, z szablą. Imć pan Jakub 
Sarosiek pieszy, przy szabli. Imć pan Jan 
Gorzkowski na koniu gniadym, z szablą у 
pistoletami. Parafia Indurska. Z dobr ias
nie wielmożnego imci pana Michała Mas
salskiego—kasztelana Wileńskiego, hetmana 
wielkiego xieztwa Litewskiego, Olexycz, Do-
manowszczyzny, cum omnibus attinentis, sta
wiono pocztów czterech idque: iednego na 
koniu kasztanowatym, drugiego na szpako
watym, trzeciego na karym. czwartego na 
karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny 
zgodnym. W Bogu przewielebny imć xiadz 
Kossakowski—kanonik Łowicki, proboszcz 
Indurski, stawił imci pana Jakuba Kalic
kiego na koniu gniadym ze wszystkim mo-
derukiem у pocztowy, na koniu gniadym 
takoż że wszelkim moderunkiem. Z dóbr 
iaśniey wielmożney imci pani woiewodziney 
Brzeskiey Indury, Hraina cum attinentiis 
stawiono: czterech huzarów na koniach ka-
rych, ze wszelkim moderunkiem, iak do 
woyny. Wielmożny imć pan Marcin Jasien-
czyk-Ochodnicki z dóbr zastawnych Żar-
nowki na koniu cisawym z pocztowym na 
koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem, 
iak do woyny. Imć pan Зіагсіп Kochański 
na koniu kasztanowatym, ze wszystkim mo
derunkiem. Imć pan Józef Bielski na koniu 
siwym, ze wszelkim moderunkiem iak do 
woyny. Imć pan Franciszek Jankowski na 
koniu gniadym, ze wszystkim porządkiem. 
Oi ichmość trzey z dóbr ieymość pani wo
iewodziney Brzeskiey popisali. Imć pan Piotr 
Karwacki—ekonom Zarubiecki, z tych że 
dobr na koniu karym, ze wszelkim mode

runkiem popisał się. Wielmożny imć pan 
Stanisław Daszkiewicz — łowczy powiatu 
Grodzieńskiego z dóbr Dziemidkowa na ko
niu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem 
iak do woyny. Imć pan Paweł Pacenko— 
stanowniczy popisów Grodzieńskich na koniu 
gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny. 
Imć p. Antoni Nakielski na koniu skarognia
dym, ze wszelkiem moderunkiem, z pocztą na 
koniu siwym z moderunkiem zgodnym do 
woyny. Imć p. Stefan Wasilkowski na koniu 
gniadym z pocztowym na koniu gniadym, 
ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imć p. 
Józef Daszkiewicz z Dziemidkowa na koniu 
karym, ze szpagą у pistoletami, z poczto
wym na koniu wilczatym, ze wszelkim mo
derunkiem do woyny. Imć pan Michał Pa
cenko na koniu gniadym z szablą у pisto
letami. Imć pan Jan Pacenko na kouiu 
karym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Antąni Pacenko na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Jan Kucewicz na koniu gniadym 
ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. 
Imć pan Michał Pacenko na koniu cisawym, 
z szablą. Imć pan Mateuss Rocha na koniu 
karym, z szablą. Imć pan Jakub Rocha 
na koniu karym, z szablą. Imć pan Paweł 

I Strzałkowski na koniu gniadym, ze wszel
kim porządkiem. Imć pan Marcin Horba
czewski na koniu dereszowatym, z szablą 
у pistoletami. Imć pan Stanisław Macieiew-

. ski na kouiu gniadym, z szablą. Imć pan 
Bartłomiey Jodkowski pieszy, z karabinem. 
Imć pan Jakub Reszka na koniu karym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Antoni 
Reszka na koniu karym, z szablą, pistoleta
mi. Imć pan Antoni Bielkiewicz z Bara
nowa na koniu karym do woyny zgodnym, 
we wszelkim modenmku. Parafia Nowo
dworska. Wielmożni imć pan Leon Połu-
biński — skarbnik Grodzieński, na koniu 
kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem do 
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woyny zgodnym. Imć pan Mikołay Dubiń-
ski na koniu kasztanowatym, z szablą, pi
stoletami. Imć pan Jan Maliński na koniu 
szpakowatym, z szablą. Imć pan Mateusz 
Heybowicz na koniu gniadym do woyny 
zgodnym, z pistoletami у szablą. Imć pan 
Andrzey Tomaszewski na koniu karym przy 
szabli. Imć pan Józef Guturski na koniu 
kasztanowatym, z szablą. Imć pan Kazi
mierz Kisłowski na koniu siwym, z szablą. 
Wielmożny imć pan Wal—starosta Romey-
kowski na koniu karym z dwoma pocztami 
w należytym moderunku iak do woyny. W. 
imć pan Hromyka—cześnik Oszmiański na 
koniu kasztanowatym w należytym porządku 
iak do woyny. Wielmożny imć pan Piotr 
Milikont Narwoysz na koniu szpakowatym 
w należytym porządku iak do woyny. Imć 
pan Józef Obrzycki—towarzysz Petyliorski, 
na koniu kasztanowatym w należytym po
rządku iak do woyny. Imć pan Jan Orze
chowski—towarzyszPetyhorski na koniukasz-
tanowatym w należytym porządku iak do woy
ny. Imć p. Andrzey Maliński na koniu gnia
dym, z szablą у pistoletami. Imć pan Ale
xander Jagodyński na koniu skaro-gniadym, 
z szablą, pistoletami, za wielmożnego imci 
pana Holsztyna—porucznika woysk wielkie
go xiestwa Litewskiego, stawił poczet na 
koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. 
Imć pan Franciszek Daszkiewicz na koniu 
myszatym, z szablą. Imć pan Adam Lubo
wicki na koniu bułanym, z szablą, pistole
tami. Imć pan Marcin Lubowicki na ko
niu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. 
Imć pan Tomasz Sułberski na koniu ka
rym, z szablą, pistoletami. Imć pan Mi
chał Kamiński na koniu myszatym, z szab
lą, pistoletami. Imć pan Dominik Kisłow
ski na koniu gniadym, we wszelkim po
rządku do woyny zgodnym. Imć pan Fran
ciszek Nareyko na koniu cisawym, z szab

lą, pistoletami. Iego mość pan Stefan 
Dyakiewicz na koniu kasztanowatym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Franciszek 
Genko na koniu szabelowatym, z szablą у 
pistoletami. Parafia Sidrzańska. Wielmoż
ny imć pan Kazimierz Niedzwiecki z dóbr 
iaśnie wielmożnego imci pana Potockiego— 
ienerała artyleryi woysk wielkiego xiestwa 
Litewskiego, na koniu gniadym do woyny 
zgodnym, у pocztowym, takoż na koniu gnia
dym, ze wszelkim moderunkiem do woyny 
zgodnym. Parafia Chodorowska. W Bogu 
wielebny imć xiadz Józef Symon Zdanowicz, 
pleban Karpowicz, z dóbr swoich Faszcze-
wa у Bobry, stawił pocztowego, na koniu 
karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć p. 
Woyciech Kruszewski za imci pana Józefa 
Sinińskiego — cześnika Wiłkomirskiego, z 
dóbr Faszczewa у Bobry, na koniu siwym, 
z szablą у pistoletami, pocztowy na koniu 
karym, z szablą у karabinem. Wielmożny 
imć pan Symon Rosochacki — krayczy po
wiatu Grodzieńskiego, na koniu sobolowa-
tym w należytym porządku do woyny zgod
nym, z pocztowym na koniu skaro-gniadym, 
takoż w należytym porządku. Imć pan Jan 
Rosochacki na koniu wilczatym w należy
tym porządku, iak do woyny. Imć pan J a 
kub Mańkowski na koniu cisawym, ze wszel
kim porządkiem у pocztowym na koniu 
gniadym, w porządku do woyny zgodnym. 
Imć pan Michał Szeniawski na koniu ka
rym, z dobrym moderunkiem do woyny, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Ignacy Sze
niawski na koniu gniadym w należytym po
rządku, iak do woyny. Imć pan Ludwik 
Gimbut Przyszmąt z dóbr iaśnie wielmoż
nego imci pana Ogińskiego—marszałka w. 
x. Lit. Dubasowszczyzny na koniu kaszta
nowatym, z pocztowym we wszelkim nale
żytym у dobrym porządku do woyny, na 
koniu gniadym prezentował się. Imć pan 



Samuel Taczyński na koniu kasztanowatym, 
we wszelkim należytym porządku do woyny, 
у pocztowym na koniu kasztanowatym, w 
należytym porządku. Imć pan Mikołay Hey
bowicz na koniu gniadym, we wszelkim 
porządku, iak do woyny. Imć pan Paweł 
Eaciborski na koniu kasztanowatym, z szab
lą, pistoletami. Imć pan Jerzy Howalt na 
koniu szpakowatym, ze wszelkim porząd
kiem, iak do woyny; z pocztowym, na ko
niu karym, z szablą, pistoletami у karabi
nem. Imć pan Tadeusz Kiernożycki na 
koniu, gniadym, z pocztowym na koniu ka
rym, we wszelkim moderunku, iak do woy
ny. Imć pan Piotr Szczutowski—towarzysz 
huzarów na koniu wilczatym, z pocztowym 
na koniu gniadym, ze wszelkim należytym 
do woyny moderunkiem. Imć pan Józef 
Kamiński na mieyseu ichmiościów panów 
Krzywkowskich lat niedorosłych, na koniu 
gniadym, z pocztowym na koniu karym, z 
dobrym moderunkiem do woyny. Imć pan 
Jerzy Zaleski na koniu dereszowatym, z 
szablą 'y pistoletami. Imć pan Kazimierz 
Głębocki na koniu kasztanowatym, z tesa-
kiem у pistoletami. Imć p. Jerzy Massalski na 
koniu kasztanowatym w porządku dobrym 
do woyny. Imć pan Tadeusz Ciszewski na 
koniu gniadym z szablą, pistoletami. Imć 
pan Franciszek Kamiński, na koniu ka
sztanowatym z szablą, pistoletami. Imć pan 
Felicyan Wysocki na koniu siwym, z sza
blą pistoletami. Imć pan Maciey Kamiński 
na koniu gniadym z szablą, pistoletami. 
Imć pan Stanisław Kraiewski na koniu gnia
dym z szablą. W Bogu przewielebni imci 
xięża Dominikani konwentu Rozonostockie-
go stawili poczet Jana Pieńkowskiego na 
koniu, gniadym z szablą, pistoletami, у ka
rabinem. Parafia Korycińska. Wielmożny 
imć pan Bogusław Hazier — komisarz dóbr 
iasnie wielmożnego ieymci pani woiewodziney 

Mscisławskiey na koniu karym w należy
tym porządku iak do woyny. Imć pan J ó 
zef Sołtan na koniu kasztanowatym ze wszel
kim moderunkiem, drugi na kasztanowa
tym, trzeci у czwarty na gniadym ze wszel
kim woiennym moderunkiem. Imć pan Ale
xander Makarewicz na mieyscu imci pana 
Kaclera-kapitana gwardyi iego królewskiey 
mości, na koniu wilczatym ze wszelkim po
rządkiem woiennym. Imć pan Stanisław Za
krzewski na mieyscu imci pani Butwiłowey 
na koniu karym z szablą, pistoletami. Imć 
pan Hazier — komisarz iasnie wielmożney 
imci pani Sapieżyney—woiewodziney donosił, 
że imć pan Paweł Kłosowski służbą bawią
cy w koronnym woysku tamże zostaie, za 
ordynansem na powinności. Imć pan Anto
ni Jakubowski na koniu karym, z szablą 
у pistoletami z pocztowym na koniu gnia
dym w należytym porządku z szablą, pi
stoletami. Imć pan Woyciech Konopka z 
Krasowki na koniu cisawym, z szablą, pi
stoletami. Parafia Sokolska. Wielmożny imć 
pan Franciszek Rezon—starosta Kowalski na 
koniu kasztanowatym ze wselkim porząd
kiem do woyny zgodnym. Imć pan Jerzy 
Weys na koniu gniadym we wszelkim po
rządku iak do woyny. Imć pan Konstanty 
Leskiewicz na koniu siwym ze wszelkim po
rządkiem do woyny zgodnym. Imć pan J e 
rzy Żukowski na koniu karym z dobrym 
maderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan 
Józef Szymak na koniu skarogniadym, z 
szablą. Imć pan Józef Jelski—podczaszyc 
powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, 
ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć 
pan Józef Fabryciusz na koniu gniadym ze 
wszelkim moderunkiem, z pocztowym na ko
niu gniadym, ze wszelkim porządkiem. Imć 
pan Michał Białobłocki na koniu płowym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Bilmin 
na koniu szlorowatym ze wszelkim mode-
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runkiem. Imć pan Józef Rakowski na ko
niu strokatym ze wszelkim porządkiem. Imć 
pan Jan Zaleski na koniu siwym, z korde
lasem. Imć pan Jakub Bilmin na koniu 
siwym, z szablą. Imć pan Tomasz Pienią-
żko na koniu gniadym z szablą. Imć pan 
Antoni Suchodolski na mieyscu imci xiedza 
Rezona—plebana Sokolskiego, na koniu ka
rym, z szablą, pistoletami, z pocztowym 
na koniu białym ze wszystkim moderun
kiem do woyny. Imć pan Tomasz Szyszka 
na koniu białym, z szablą. Imć pan Kazi
mierz na koniu płowym, z szablą. Imć pan 
Teodor Swicki na koniu gniadym, z sza
blą, pistoletami. Imć pan Jan Czarnowski 
na koniu karym z szablą, pistoletami. Imci 
xiadz AdamSkiron—pleban Sokolański sta
wił dwóch pocztów, iednego na koniu gnia
dym, drugiego na koniu cisawym, ze wszel
kim moderunkiem. Imć pan Antoni Szysz
ka na koniu siwym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Andrzey Sawiński z szablą pieszy. 
Imć pan AdamOgilba (?) na koniu karym, 
ze wszelkim moderunkiem. Parafia Ohoro-
ska. W Bogu przewilebni imci xięża Ba
zylianie Suprascy z filiami stawili dwóch 
pocztów na koniach gniadych, ze wszelkim 
moderunkiem. Imć pan Ludwik Łosiński— 
rotmistrz Rzeczycki na koniu gniadym, ze 
wszelkim moderunkiem iak do woyny. Pa
rafia Lipska. Imć pan Wiktor Buchowiec-
ki na koniu skaro-gniadym, stawił za siebie 
imci pana Tadeusza Sorokę у poczt na ko
niu cisawym z pistoletami у szablą. Imć p. 
Adam Heyman na koniu gniadym, ze wszel
kim moderunkiem iak do woyny. Imć pan 
Alexander Kułak na koniu karym, ze wszel
kim porządkiem iak do woyny. Imć pan 
Cyprian Lubowicki na koniu kasztanowa
tym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan 
Stanisław Kraiewski na koniu gniadym, ze 
wszelkim porządkiem. Wielmożny imć pan 

Jeleński—sędzia grodzki Grodzieński, na 
koniu siwym ze wszelkim moderunkiem iak 
do woyny. Imć pan Jan Milkąd Narwoysz— 
mostowniczy xieztwa Inflantskiego, na ko
niu karym, ze wszelkim porządkiem do woy
ny zgodnym, trzema pocztami, karabinami 
у wszelką bronią do woyny potrzebną. Imć 
pan Alexander Milkąt Narwoysz—podcza
szy Starodubowski na koniu karym, z ko
pią у wszelkim rysztunkiem, z pocztem na 
koniu siwym z dzidą у wszystkim mode
runkiem. Imć pan Ludwik Milkąt Nar
woysz na koniu siwym ze wszelkim porząd
kiem y z kopią, z pocztem na koniu ka
rym, kopią у wszelkim porządkiem. Imć 
pan Wiktor Kiernożycki na koniu gniadym 
ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. 
Imć pan Stanisław Jasieński na koniu gnia
dym z szablą у pistoletami. Wielmożny imć 
pan Kazimierz Dubiski—stolnik Kowień
ski, rotmistrz iego królewskiey mości, na 
koniu kasztanowatym, z pocztowym na ko
niu gniadym ze wszelkim etiam z placu w 
Grodzień. porządkiem do woyny. Wielmo
żny imć pan Rafał Bułharyn—podczaszy 
Wolkowycki, na koniu karym ze wszelkim 
moderunkiem iak do woyny. Imć pan Mi
chał Eysmont na mieyscu imci pana Ł u 
kasza Baranowicza na koniu cisawym z sza
blą у pistoletami. Imć pan Józef Karniło-
wicz na koniu białym z szablą, pistoletami. 
Imć pan Bonifacy Rusinowicz na koniu 
gniadym przy szabli. Parafia Hoska. Wiel
możny imć pan Józef Wołowicz—podko-, 
morzy p-tu Grodzieńskiego na koniu gnia
dym ze wszystkim porządkiem iak do woy
ny. Imć pan Piotr Skucewicz na koniu gnia
dym ze wszelkim moderunkiem, iak do 
woyny. Wielmożny imć pan Józef Boufał— 
mierniczy wielkiego xieztwa Litewskiego, 
na koniu gniadym ze wszelkim moderun
kiem. Imć pan Jan Moroz—starosta K i -
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beyski na koniu wronym, ze wszystkim po
rządkiem. Imć pan Jakub Wereszczyński, 
na koniu gniadym ze wszelkim moderun
kiem, iak do woyny. Imć pan Ignacy Ko
zakiewicz na koniu karym z szablą, pisto
letami. Imć pan Jan Cieszeyko za imci pa
na Tadeusza Jagminą na koniu gniadym, 
ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Lud
wik Poholski za iaśnie wielmożnego imci 
pana Xawera Ogińskiego — starosty Prze-
walskiego na koniu kasztanowatym ze wszel
kim moderunkiem. Imć pan Jan Hryszkie-
wicz na koniu gniadym, ze wszelkim mo
derunkiem. Imć pan Benedykt Wołowicz 
na koniu bułanym, z szablą у pistoletami. 
Imć p. Adam Gąsiewski na mieyscu imci p. 
Gąsiewskiego—woyskiego Smoleńskiego, na 
koniu skaro-gniadym ze wszelkim porząd
kiem. Imć pan Adam Karnowski na koniu 
karym, z szablą. Imć pan Piotr Ginett— 
skarbnik Kowieński, na koniu kasztanowym 
z szablą, pistoletami. Parafia Leypuńska. 
Wielmożny imć pan Marcin Snarski—sta
rosta Kryksztański, na koniu skaro-gnia
dym we wszelkim porządku, iak do woyny. 
Imć pan' Karol Radziwiłowicz na koniu my
szatym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Jakub Ulczycki na koniu skaro-gniadym, 
z szablą. Imć Mateusz Turczynowicz na ko
niu karym, z szablą. Imć pan Antoni K u 
likowski na koniu karym, przy szabli. Imć 
pan Piotr Sidorowicz na koniu karym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Kazimierz Tur
czynowicz na koniu gniadym, z szablą pi
stoletami. Imć pan Marcin Micewicz na ko
niu cisawym, z szablą. Imć pan Maciey 
Włostowski na koniu gniadym, sirota. Imć 
pan Józef Łapiński—obozny Brański, na 
koniu gniadym ze wszystkim porządkiem 
do woyny zgodnym. Imć pan Władysław 
Kuszelewski na koniu gniadym ze wszel
kim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć 

pan Józef Kozikowski na koniu karym, z 
pocztowym na koniu cisawym, ze wszelkim 
porządkiem. Od ichmć xięży dominikanów 
Liszkowskich stawieni imć pan Kazimierz 
Micewicz na koniu gniadym, z szablą, pi
stoletami. Imć pan Józef KowTzan na koniu 
kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Jan Radziwiłowicz na koniu wilczatym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Tomasz Ra
dziwiłowicz na koniu kasztanowatym, z szab
lą. Imć pan Maciey Micewicz na koniu pło
wym, z karabinem у szablą. Imć p. Jerzy 
Radziwiłowicz na koniu kasztanowatym, z 
szablą. Imć pan Maciey Dziemidowicz na 
koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Jan Ulczycki na koniu siwym, z szablą. 
Imćp. Maciey Radziwiłowicz na koniu karym, 
z szablą. Imć p. Antoni Zaleski na koniu 
gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan 
Jakub Micewicz na koniu kasztanowatym, 
z szablą у karabinem. Imć p. Józef Wrób
lewski za imci pana Tańskiego—poruczni
ka Janiczar. na koniu karym, z szablą, pi
stoletami. Imć pan Ignacy Hauryłowicz na 
koniu gniadym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Dominik Micewicz na koniu gniadym, 
z pistoletami, sirota. Imć pan Józef Wo-
łągiewicz na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Ludwik Gorzkowski stawił człeka z 
szablą, pistoletami na koniu gniadym, za 
imci pana Jana Kozickiego—ekonoma Ley-
puńskiego, w służbie zostaiącego, z folwar
ku w powiecie Pińskim sytuowanego. Pa
rafia Wieysieyka. Imć pan Andrzey Mice
wicz na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Jan Żutkowski na koniu karym, z szablą, 
pistoletami. Imć pan. Antoni Tariecki na 
koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć p. 
Jerzy Achramowicz na koniu cisawym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Jan Zdano
wicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan 
Jan Solatycki na koniu cisawym, przyszab-
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li. Imć pan Maciey Sobolewski na koniu 
płowym, z szablą. Imć pan Jerzy Heyman 
na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem, 
iak do woyny. Parafia Borznicka. Wiel
możny imć pan Antoni Kleczkowski—sędzia 
grodzki Grodzieński, na koniu wilczatym, 
ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć 
pan Jan Szydłowski za imci panią Józefo
wa Szalborską — porucznikową, na koniu 
kasztanowatym, z pocztowym na koniu si
wym, ze wszelkim porządkiem, iak do woy
ny. Imć pan Ludwik Milanowski na miey
scu imci xiedza proboszcza Borznienskiego 
na koniu karym, z szablą у pistoletami. 
Imć p. Woyciech Jankowski na koniu szpa
kowatym z szablą у pistoletami. Imć pan 
Antoni Diakiewicz za imci pana Gietazew-
skiego na koniu kasztanowatym, ze wszel
kim porządkiem, iak do woyny. Imć pan 
Kazimierz Herman na koniu siwym, z pi
stoletami у szablą. Imć pan Symon Mrocz
kowski na koniu karym, z szablą у pisto
letami. Imć pan Jakub Podlaski z doży
wocia Korklon na konni karym, ze wszel
kim porządkiem do woyny. Imć pan K a 
zimierz Dnieprski z Podruyska, na koniu 
karym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Grzegorz Narzymski — cześnik Owrucki, z 
dzierżawy Staro-Berzniańskiey na koniu wil
czatym, z szablą у pistoletami. W Bogu 
przewielebny imci xięża dominikanie Sey-
nenscy na koniu szpakowatym stawili pocztę, 
ze wszystkim moderunkiem. Imć pan An
toni Jadzwiński na koniu gniadym, z szab
lą, pistoletami, ża imci pana Rodziewicza— 
łowczego Oszmiańskiego. Imć pan Jerzy 
Korzeniewski na koniu gniadym, z szablą 
у pistoletami stawił się za imci panią Do-
boszczynską. Parafia Przerosła. Imć pan 
Antoni Soroka na koniu siwym, z szablą 
у pistoletami. Imć pan Kazimierz Kotarski 
na koniu gniadym, z szablą у pistoletami. 

Imć pan Kazimierz Cidzik na koniu karym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Józef Ża-
ryn za imci xiedza plebana Przeroskiego 
na koniu szpakowatym, z szablą, pistoleta
mi. Imć pan Woyciech Malinowski na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Józef L i -
nowski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Antoni Soroka dał obmowę za imci 
pana Tadeusza Sawicza у Antoniego Kl i 
maszewskiego, iż obłożnie choruią. Imć p. 
Samuel Jawdyński na koniu cisawym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Felicyan Ho
nesty na koniu cisawym, z szablą. Parafia, 
Filipowska. Imć pan Antoni Rakint na 
koniu karym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Antoni Homulicki na koniu siwym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Mateusz Sa-
motyka na koniu siwym, z szablą, pistole
tami. Imć pan Józef Radłowski na koniu 
szpakowatym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Antoni Samotyka na koniu białym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Józef Kor
diał — kapitan iego królewskiey mości, na 
koniu karym, y z pocztą na koniu karym, 
ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Piotr 
Piracki za wielmożnego imci pana Rakie-
wicza—cześnika powiatu Grodzieńskiego, na 
koniu gniadym, we wszystkim porządku. 
Imć pan Stanisław Jaziecki na koniu gnia
dym, z szablą za imci xiedza plebana F i 
lipowskiego. Parafia Pańska. Imć pan An
toni Borkowski—towarzysz Petyhorski, qua 
dziedzic z folwarka Smolan alias Czarno-
wygranie, na koniu gniadym, ze wszelkim 
moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan 
Antoni Kotarski, qua zastawnik tychże wy
gnańców, na koniu gniadym, z szablą у 
pistoletami. Parafia Wizańska. Imć pan 
Jerzy Niewodowski na koniu wilczatym, z 
szablą у pistoletami. Parafia Jezierska. 
Wielmożny imć pan Benedykt Alexandro
wicz—sędzia ziemski Grodzieński. Wiel-
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możny imć pan Tadeusz Alexandrowicz— 
sędzia ziemski Grodzieński na koniu skaro
gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woy
ny zgodnym. Imć pan Tomasz Klimowicz 
pieszy, bez broni. Imć pan Benedykt K l i 
mowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Józef Furowski nic nie maiący. Imć 
pan Gabryel Wereszczyński na koniu bu-
łanym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. 
Imć pan Andrzey Obuchowicz na koniu 
gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woy
ny. Wielmożny imć pan Paweł Gródecki— 
podczaszy Grodzieński, na koniu gniadym, 
z moderunkiem do woyny zgodnym. Imć p. 
Antoni Kasperowicz, na mieyscu imci pana 
Ludwika Lenkiewicza, na koniu gniadym, 

: z szablą, pistoletami. Imć pan Tadeusz Len
kiewicz na koniu siwym, z szablą, pistole
tami. Imć pan Felix Lenkiewicz na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Okolica 
Obuchowicze. Wielmożny imć pan Ignacy 
Gródecki, z Obuchowicz у Korczyka, na ko
niu losiowatym, we wszelkim moderunku do 
woyny zgodnym. Imć pan Władysław Paw
łowski na koniu karym, z szablą у pistole
tami. Imć pan Stanisław Obuchowicz na 
koniu gniadym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Wawrzyniec Obuchowicz na koniu gnia
dym, z szablą, pistoletami. Imć pan Miko
łay Obuchowicz na koniu białym, z szablą. 
Imć pan Wawrzyniec Obuchowicz, na ko
niu płowym, z szabłą. Imć pan Marcin 
Radziwonowski pieszo, z szablą. Imć pan 
Adam Obuchowicz na koniu płowym, z szab
lą. Imć pan Franciszek Lisowski na koniu 
wilczatym, przy szabli. Imć pan Michał Obu
chowicz na koniu karym, z szablą. Imć p. 
Jakub Parchowski na koniu gniadym, z 
szablą. Imć pan Paweł Obuchowicz na ko
niu gniadym, z pistoletami, szablą. Imć p. 
Andrzey Obuchowicz na koniu szpakowa
tym, z szablą. Imć pan Teodor Obuchowicz 

na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć p . 
Paweł Eysymont na koniu dereszowatym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Michał" 
Obuchowicz na koniu masłowatym, z szablą. 
Imć pan Stefan Eysymont na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Mikołay Kamiń
ski na koniu kasztanowatym, z szablą, pi
stoletami. Imć pan Fabian Obuchowicz na 
koniu cisawym, z szablą. Imć pan Antoni 
Porchowski na koniu gniadym, z szablą, 
pistoletami. Imć pan Jan Obuchowicz na 
koniu gniadym, bez broni. Imć pan Be
nedykt Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć 
pan Józef Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć 
pan Kazimierz Radziwonowicz ż szablą, 
pieszy. Imć pan Wawrzyniec Bazyli Hry
naszkiewicz z szablą, pieszy. Imć pan Lud
wik Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan 
Jerzy Obuchowicz pieszy, bez broni. Imć 
pan Maciey Obuchowicz z szablą, pieszy. 
Imć pan Maciey Radziwonowski z karabi
nem, pieszy. Imć pan Józef Parchowski na 
koniu białym, z szablą. Imć pan Jan Obu
chowicz pieszo, bez broni. Imć pan Józef 
Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan An
drzey Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć p. 
Józef Konstantinowicz z szablą, pieszy. Imó 
pan Antoni Cidzik z szablą, pieszy. Imć p. 
Mikołay Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć 
pan Jan Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć 
pan Jan Obuchowicz z nadzagiem, pieszy. 
Imć pan Alexander Tołoczko z szablą, pie
szy. Imć pan Maciey Obuchowicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Marek Radziwonowski z 
szablą, pieszy. Imć pan Franciszek Obu
chowicz przy szabli, pieszy. Imć pan An
drzey Obuchowicz bez broni, pieszy. Imć 
pan Stefan Obuchowicz z szablą, pieszy. 
Imć pan Tomasz Obuchowicz z szablą, pie
szy. Imć pan Jan Maliszewski z szablą, 
pieszy. W Bogu wielebni ichmć xięży ka-
menduli Wigierscy ze wszystkich dobr swo-
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ich, w powiecie Grodzieńskim sytuowanych, 
stawili sześciu towarzyszów, idque imci pana 
Antoniego Małachowca na koniu skaro
gniadym, drugiego imci pana Jana Koz
łowskiego na koniu kasztanowatym, trze
ciego imci pana Benedykta Dzwonkowskie-
go na koniu szpakowatym, czwartego imci 
pana Antoniego Kobylińskiego na koniu 
Łarym, piątego Jana Moniuszkę na koniu 
tarantowatym, szóstego imci pana Antoniego 
Kurhańskiego na koniu cisawym, z nale
żytym porządkiem. Poczet pierwTszy na ko
niu gniadym, drugi na skaro - gniadym, 
trzeci na koniu gniado-strokatym, czwarty 
na koniu kasztanowatym, piąty na koniu 
cisawym, szósty na koniu siwym, z pistole
tami, karabinami у szablami. Imć p. Piotr 
Sacinowski na koniu karym, z szablą, pisto-
Okolica Tołoczki. Imć pan Stanisław Minu-
cżyc na koniu siwym, ze wszelkim mode
runkiem do woyny zgodnym. Imć pan Ma
teusz Brzozowski na koniu gniadostrokatym, 
ze wszelkim moderunkiem, iak do wojny. 
Imć pan Antoni Konstantynowicz na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Jakub Starzyński na koniu gniadym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Franciszek 
Starzyński na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Józef Tołoczko na koniu płowym, z 
szablą. Imć pan Jan Konstantynowicz na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Domi
nik Konstantynowicz na koniu cisawym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Wawrzyniec 
Tołoczko na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Michał Tołoczko na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Benedykt Konstantynowicz 
na koniu karym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Jakub Zapolski na koniu karym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Krzystof J a 
nuszewski za imci pana Michała Zapolskiego 
na komu bułanym, z szablą, karabinem у 
pistoletami. Imć pan Benedykt Konstanty- | 

nowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Symon Zapolski na koniu cisawym, z 
szablą. Imć pan Józef Sipowicz na koniu 
gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Eysy
mont na koniu gniadym, ze wszelkim mo
derunkiem. Imć pan Stanisław Eysymont 
na koniu gniadym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Stanisław Czarniawski na koniu 
siwym, z szablą. Imć pan Stanisław Cidzik 
na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan 
Antoni Starzyński z szablą, pieszy. Imć pan 
Józef Tołoczko, sierota pieszy, z szablą. Imć 
pan Tadeusz Huszcza, bez broni. Imć pan 
Ambroży Trzeciak, bez broni. Imć pan Ste
fan Ancypa bez broni. Imć pan Stefan To
łoczko z szablą, pieszy. Okolica Korczyk. 
Imć pan Antoni Sierkuciewski na koniu 
płowym, z szablą, pistoletami. Imć pan Za
chariasz Dobrylewski na koniu gniadym, ze 
wszelkim do woyny moderunkiem. I. p. Ma
ciey Eysymont na mieyscu imci p. Macieia 
Strupińskiego na koniu szpakowatym, we 
wszelkim porządku do woyny. Imć pan Sta
nisław Jasiński na koniu karym, ze wszel
kim do woyny porządkiem. Imć pan Józef 
Malinowski na koniu gniadym, z szablą 
у pistoletami. Imć pan Jerzy Dobrylewski 
na koniu karym, z pistoletami у szablą. 
Imć pan Eliasz Dobrylewski na koniu kaszta
nowatym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Michał Dobrylewski na koniu dereszowatym, 
z szablą у pistoletami. Okolica Eysymąty. 
Imć pan Michał Eysymąt—komisarz powiatu 
Grodzieńskiego, na koniu szpakowatym z mo
derunkiem wszelkim do woyny zgodnym. 
Wielmożny imć pan Józef Kochcicki na 
koniu karym, ze wszelkim moderunkiem 
do woyny zgodnym. Imć pan Antoni Sier
kuciewski na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Ludwik Tołoczko na koniu gniadym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Jan Otkiń-
ski na koniu tarantowatym, ze wszelkim 
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porządkiem. Imć pan Józef Puciłowski na 
koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Ka
zimierz Eysymont na koniu gniadym, z 
szablą. Imć pan Józef Eysymont na koniu 
gniadym, z szablą. Imć pan Stefan Olend-
ski na koniu siwym, z szablą. Imć pan 
Kazimierz Eysymont na koniu łosiowatym, 
z szablą. Imć pan Jakub Eysymont na ko
niu karym z szablą у pistoletami. Imć pan 
Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z 
szablą. Imć pan Maciey Olendski na koniu 
gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Gro
chowski na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Dominik Jabłoński na koniu gniadym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Ka
miński na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Stefan Olendzki na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Kazimierz Eysymąt na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Eysy
mont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan 
Piotr Eysymont na koniu karym, z szablą, 
pistoletami. Imć pan Michał Brzozowski na 
mieyscu imci pana Felicyana Brzozowskiego 
z koniem karym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Cyprian Czarniawski na koniu siwym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Jan Strzał
kowski na koniu płowym, z szablą. Imć 
pan Józef Kamiński na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Antoni Kamiński na koniu 
karym, z szablą. Imć pan Benedykt Kamiń
ski na koniu myszatym, z szablą. Imć pan 
Teodor Zaniewski na koniu gniadym. z szablą, 
pistoletami. Imć pan Wincenty Eysymont 
z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Kamiński 
z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Eysymont 
z szablą, pieszy. Imć pan Adam Tołoczko 
z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Puci
łowski z szablą, pieszy. Imć pan Bartłomiey 
Olendski z szablą, pieszy. Imć pan Piotr 
Olendski z szablą, pieszy. Imć pan Piotr 
Eysymont z szablą, pieszy. Imć pan Piotr 
Olendski z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy 

Minuczyc z szablą, pieszy. Imć p. Franciszek: 
Zapolski z szablą, pieszy. Imć pan Józef 
Zapolski z szablą, pieczy. Imć pan Jakub 
Zapolski z szablą, pieszy. Imć pan Jakub 
Starzyński z karabinem, pieszy. Imć pan. 
Stanisław Horbaczewski na koniu gniado-
strokatym, z szablą у pistoletami, zZapola. 
Imć pan Bartłomiey Łazowicki, z szablą y 
pistoletami, na koniu gniadym. Imć pan. 
Mateusz Łazowicki na koniu gniadym, z 
szablą, z Zapola. Imć pan Ignacy Tołoczko 
na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Sta
nisław Tołocko z szablą, na koniu karym. 
Imć pan Michał Tołoczko z szablą, pieszy. 
Imć pan Antoni Sierkuciewski z szablą, pie
szy: Imć pan Jerzy Sierkuciewski z szablą, 
pieszy. Imć pan Jakub Olendski z szablą, 
pieszy. Okolica Olennicze. Imć pan Michał 
Olendski na koniu płowym, z szablą, pi
stoletami. Imć pan Franciszek Olendski na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef 
Olendski na koniu płowym, ze wszelkim 
moderunkiem. Imć pan Felicyan Czeczot 
na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni 
Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Symon Wincza na koniu siwym, 
z szablą. Imć pan Franciszek Olendski na 
koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni 
Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Dominik Pawłowski na koniu, 
skarogniadym, z szablą. Imć pan Benedykt 
Sierkuciewski na koniu siwym, z szablą. 
Imć pan Andrzey Łazowicki na koniu ka
rym, z. szablą. Imć pan Jerzy Horbacew-
ski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan 
Michał Minuczyc na koniu siwym, z szablą. 
Imć pan Józef Minuczyc na mieyscu imci 
pana Piotra Siemaszki у folwarku Olenicz, 
z Siemaszków у Eysymontów na koniu pło
wym, z szablą, pistoletami у karabinem. 
Imć pan Antoni Obuchowicz za imć panią. 
Chrzanowską — starościną Rewiatycką, na 
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koniu szpakowatym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Józef Minuczyc—ienerał królew
skiey mości, piechotą przy szabli. Imć pan 
Benedykt Horbaczewski na koniu gniadym, 
z szablą у pistoletami. Okolica Kozlowicze. 
Imć pan Michał Sadlucki na koniu gnia
dym, we wszelkim moderunku do woyny 
zgodnym. Imć pan Tadeusz Sadlucki na 
koniu skarogniadym, we wszelkim mode
runku do woyny zgodnym. Imć pan Stefan 
Horbaczewski na koniu skarogniadym, we 
wszelkim moderunku do woyny zgodnym. 
Imć p. Alexander Kozłowicki na koniu gnia
dym, z szablą, pistoletami. Imć pan Maciey 
Kozłowicki na koniu gniadym, z szablą, 
Imć pan Jan Niewiarowski na koniu karym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Olend-
ski na koniu bułanym, z szablą, pistoleta
mi. Imć pan Jan Horbaczewski na koniu 
kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Andrzey Kozłowicki na koniu gniadym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Stefan Ko
złowicki na koniu siwym, z szablą. Imć p. 
Michał Horbaczewski na koniu cisawym, z 
szablą. Imć pan Antoni Horbaczewski na 
koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Jan Horbaczewski na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Antoni Starzyński na koniu 
karym, z szablą. Imć pan Felix Dombrow-
ski na koniu szpakowatym, z musztukiem 
у szablą, Imć p. Jan Horbaczewski, z szablą, 
pieszy. Imć pan Józef Dawidowicz z szablą, 
pieszy. Imć pan Leon Kozłowicki z szablą, 
pieszy. Imć pan Antoni Kadziewicz z dzidą, 
pieszy. Imć pan Jan Horbaczewski z szablą, 
pieszy. Okolica Orechwicze. Imć pan Fran
ciszek Staniewski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Stefan Orechwa na koniu karym, 
z szablą. Imć pan Alexander Orechwa na 
koniu cisawym, z szablą. Imć pan Andrzey 
Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Stefan Tołoczko na koniu siwym, z 

szablą. Imć pan Tomasz Orechwa pieszy, z 
szablą. Imć pan Tomasz Płoński na koniu 
cisawym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Franciszek Mrozowski na koniu karym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Jan Starzyński 
na koniu wronym, z szablą. Imć pan Ma
ciey Starzyński na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Stefan Starzyński pieszy, z szablą. 
Imć pan Antoni Starzyński pieszy, z szablą. 
Imć pan Jan Starzyński pieszy, bez broni. 
Imć pan Franciszek Starzyński bez broni, 
pieszy. Imć pan Dominik Branicki bez brom, 
pieszy. Imć pan Stanisław Kotowicz—regent 
ziemski у grodzki Grodzieński, konia ka
sztanowatego z moderunkiem do wroyny, z 
człekiem prezentował. Okolica Cydzik у 
Bylczyce. Imć pan Andrzey Cidzik na ko
niu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć p. 
Gabryel Cidzik, z szablą, na koniu gniadym. 
Imć pan Mikołay Cidzik na koniu siwym, 
z szablą. Imć pan Łukasz Cidzik na koniu 
gniadym, z pistoletami, z szablą. Imć pan 
Mikołay Cidzik na koniu cisawym, z szablą. 
Imć pan Ludwik Cidzik na koniu karym, 
z szablą. Imć pan Benedykt Bohatyrewicz 
na koniu gniadym, z szablą. Imć pan J ó 
zef Jarewski na koniu płowym, z szablą. 
Imć pan Michał Cidzik z szablą, pieszy. 
Imć pan Jan Jarowski bez broni, pieszy. 
Imć pan Teodor Rouba pieszy, z szablą. 
Imć pan Marcin Bylczynski pieszy, z szablą. 
Imć pan Marcin Cidzik pieszy, z szablą. 
Imć pan Józef Cidzik pieszy, bez broni. 
Imć pan Symon Popiel na koniu płowym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Byl
czynski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Marcin Bylczynski na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Bartłomiey Bylczynski, 
na koniu karym, z szablą. Imć pan Leon 
Konstantynowicz na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Jan Eysymont na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Piotr Starzyński na koniu 
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kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem, 
iak do woyny. Imć p. Grzegorz Wincza, z szab
lą pieszy. Okolica Jurewiczey Karole. Imćp. 
Michał Jurowski na koniu cisawym, z szablą. 
Imć pan Józef Horbaczewski na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Ignacy Jurowski 
na koniu płowym, z szablą. Imć pan Mi
kołay Jurowski na koniu gniadym, z szab
łą. Imć pan Władysław Jurowski na koniu 
kasztanowatym, z szablą. Imć pan Kazi
mierz Jurowski na koniu karym, z szablą. 
Imć pan Samuel Jurowski na koniu karym, 
z szablą. Imć pan Jerzy Jurowski na ko
niu cisawym, z szablą. Imć pan Andrzey 
Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Jan Jurowski na koniu karym, z szab
lą. Imć pan Alexander Strupiński na koniu 
siwym, z szablą. Imć pan Jan Strzelecki 
na koniu gniadym, z szablą у karabinem. 
Imć pan Stefan Pyrski z szablą, pieszy. Imć 
pan Stefan Buchowiecki z szablą, pieszy. 
Imć pan Adam Strupiński, z szablą, pieszy. 
Imć pan Benedyk Strupiński z szablą, pie
szy. Imć pan Paweł Strzelecki pieszy, z 
szablą. Imć pan' Kazimierz Strzelecki pie
szy bez broni. Imć pan Mikołay Kalenkie-
wicz na koniu szpakowatym, ze wszelkim 
porządkiem do woyny zgodnym. Ten że imć 
dał obmowę, że brat imci recenter zacho
rował. Imć pan Jan Bylczyński na koniu 

•skaro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, 
iak do woyny. Okolica Kotra. Imć pan J e 
rzy Jotkowski na koniu siwym, z szablą 
у pistoletami. Imć pan Franciszek Bylczyń
ski na koniu karym, z szablą. Imć p. Fe
licyan Strzałkowski na koniu cisawym, z 
szablą. Imć pan Stanisław Siemaszko na 
koniu strokatym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Jan Bylczyński na koniu gniadym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Felicyan Byl
czyński na koniu siwym, z szablą. Imć p. 
Bogusław Obuchowski na koniu cisawym, | 

z szablą. Imć pan Jan Antusżewicz na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Franci
szek Skurat Kotrzariski na koniu karym, 
z szablą. Imć pan Jakub Kotrzański na 
koniu karym, z szablą. Imć pan Jerzy Ci
ehowski na koniu białym, z szablą. Imć 
pan Stefan Liniewicz—ienerał iego królew
skiey mości, na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Franciszek Branicki na koniu ci
sawym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Mateusz Strzałkowski z szablą, pieszy. Imć 
pan Kazimierz Strzałkowski, sirota, bez bro
ni, pieszy. Imć pan Wawrzyniec Waliszew-
ski, z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz 
Bohatyrewicz na koniu myszatym, z szablą. 
Imć pan Jan Bohatyrewicz z szablą, pieszy. 
Imć pan Józef Żukiewicź z szablą, pieszy. 
Imć pan Konstanty Strzałkowski z karabi
nem, pieszy. Imć pan Jerzy Żukiewicź, z 
szablą, pieszy. Imć pan Andrzey Huszcza 
z szablą, pieszy. Imć pan Stanisław Husz
cza pieszy, bez broni. W Bogu przewie
lebne ichmć panny bernardynki konwentu 
Grodzieńskiego, stawili dwóch pocztów у 
towarzysza iednego imci pana Jakuba An-
drzeiewskiego na koniu gniadym, drugiego 
imci pana Marcina Klukowskiego na koniu 
szpakowatym w poczet, w iednym koniu ka
rym, drugiego płowy, we wszelkim mode-
runku, iak do woyny. Imć pan Wawrzy
niec Staniewski, z maiętności Staniewicz y 
Hołowacz za imci pana Józefa Staniewskie-
go—regenta trybunałnego głównego w. x. 
Lit., na koniu kasztanowatym, w należytym 
porządku, iak do woyny. Parafia Kamień
ska. Imć pan Leon Eysymont na koniu 
gniadym, ze wszelkim porządkiem, iak do 
woyny. Imć pan Leon Baranowicz na koniu 
gniadym, we wszelkim porządku, iak do woy
ny. Imć p. Piotr Waliszewski na koniu ka
rym, z szablą, pistoletami. Imć p. Antoni Hry
niewicz na koniu karym, z szablą у karabinem. 

53 
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Imć pan Bonifacy Siwicki na koniu karym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Antoni 
Szczuka na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Jerzy Szczuka na koniu cisawym, z 
szablą. Imć pan Stanisław Ryniewicz na 
koniu myszatym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Stanisław Szczuka na koniu wilczatym, 
z szablą. Imć pan Mikołay Eysymont na 
koniu karym, z szablą. Imć pan Stanisław 
Danisewicz na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Antoni Łazowicki na koniu my
szatym, z szablą. Imć pan Symon Gradow
ski na koniu dropiatym gniadym, z szablą. 
Imć pan Marek Gradowski na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Adam Rynkiewicz 
na koniu karo-strokatym, ze.wszelkim po
rządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Sta
nisław Kuznicki na koniu gniadym, z szab
lą. Imć pan Kazimierz Alexandrowicz na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam 
Alexandrowicz na koniu siwym, z szablą. 
Wielmożny imć pan Michał Politalski—sę
dzia ziemski Grodzieński, na koniu brudno-
kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem 
iak do woyny. Imć pan Michał Witkiewicz 
na koniu gniadym, ze wszelkim moderun
kiem iak do woyny. Imć pan Tadeusz Wol-
mer na koniu szpakowatym, ze wszelkim 
moderunkiem iak do woyny. Imć pan Mi
chał Lenczewski na koniu gniadym, ze 
wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć 
pan Jerzy Jotkowski na koniu morozowa-
tym ze wszelkim moderunkiem, iak do woy
ny. Imć pan Daniel Lipnicki na koniu ska-
ro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak 
do woyny. Imć pan Tadeusz Siemaszko na 
koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem 
iak do woyny. Imć pan Michał Urbański 
na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. 
Imć pan Piotr Witkiewicz na koniu gnia
dym z szablą. Imć pan Franciszek, że chory 
przez imci pana Michała Witkiewicza ob

mowę podał. Imć pan Jan Eysymont pie
szy, z szablą. Imć pan Jan Hryniewicz pie
szy, z szablą. Imć pan Symon Hryniewicz 
na koniu gniadym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Stanisław Kondracki pieszy, z szab
lą. Imć pan Jan Rusinowski pieszy, z szab
lą. Parafia Mostowska. Imć pan Tadeusz 
Andrzeykowicz na koniu siwym, ze wszel
kim moderunkiem, iak do woyny. Parafia 
Eysymontowska, okolica Burniew. Imć pan 
Andrzey Eysymont — wice-regent powiatu 
Grodzieńskiego, towarzysz Petyhorski, na 
koniu karo-gniadym, ze wszelkim mode
runkiem do Avoyny. Imć pan Józef Eysy
mont na koniu gniadym, z szablą у pisto
letami. Imć pan Andrzey Eysymont na ko
niu szpakowatym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Jakub Glindzicz na koniu płowym, z 
szablą. Imć pan Michał Siemaszko na ko
niu wilczatym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Paweł Brzeski na koniu siwym, z szab
lą у karabinem. Imć pan Bartłomiey Ey
symont — obozny powiatu Grodzieńskiego, 
na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. 
Imć pan Mikołay Eysymont na koniu mo-
rozowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan 
Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Andrzey To-
czycki na koniu karym, z szablą, karabi
nem. Imć pan Franciszek Rosczewski na 
koniu siwym, z szablą, pistoletami. Imć pan-
Jan Eysymont na koniu karym, z szablą, 
pistoletami. Imć pan Antoni Siemaszko na 
koniu gniadym, z szablą у pistoletami. Imć 
Tadeusz Glindzicz z szablą у karabinem, 
na koniu siwym. Imć pan Jan Eysymont 
na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Waw
rzyniec Eysymont na koniu cisawym, z szab
lą. Imć pan Wawrzyniec Eysymont pieszy, 
bez broni. Imć pan Władysław Eysymont 
z szablą, pieszy. Imć pan Andrzey Stec
kiewicz na koniu morozowatym, bez broni. 
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Imć pan Jakub Eysymont bez broni, pieszy. 
Imć pan Jan Krzyżanowski na koniu bu-
łanym, z szablą у pistoletami. Okolica Ky-
symonty. Wielmożny imć pan Krzysztof 
Eysymont—komornik powiatu Grodzieńskie
go, towarzysz y namiesnik Petyhorski, na 
koniu kasztanowatym, we wszelkim porząd
ku do woyny zgodnym. Imć pan Kazimierz 
Eysymont na koniu karym, ze wszelkim 
moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan 
Sebestyan Eysymont na koniu karym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Wincenty Za
niewski na koniu cisawym, z szablą, pisto
letami. Imć pan Adam Zaniewski na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Pe
telczyc na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Jan Kulikowski na koniu siwym, z 
szablą. Imć pan Franciszek Eysymont na 
koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Woyciech Eysymont na koniu gniadym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Za
leski na koniu skarogniadym, z szablą, pi
stoletami. Imć p. Antoni Eysymont na koniu 
białym, z szablą. Imć p. Antoni Jotkowski na 
koniu bułanym, z szablą. Imć pan Tadeusz 
Eysymont na koniu karym, z szablą. Imć p. 
Józef Jotkowski na koniu gniadym z szablą. 
Imć pan Stanisław Eysymont na koniu de-
reszowatym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Konstanty Kulikowski na koniu wilczatym, 
z szablą. Imć pan Jerzy Siemaszko na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Michał 
Eysymont na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Jakub Steckiewicz na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Jakub Eysymont na koniu 
cisawym, z szablą. Imć pan Mikołay Eysy
mont na koniu cisawym, z szablą. Imć pan 
Jakub Kulikowski na koniu karym, z szablą. 
Imć pan Maciey Wybranowski na morozo-
watym koniu, bez broni. Imć pan Antoni 
Eysymąt na koniu szpakowatym z szablą, 
pistoletami. Imć pan Bartłomiey Kulikowski 

na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał 
Jotkowski na koniu kasztanowatym z szablą. 
Imć pan Mikołay Siemaszko na koniu gnia
dym z szablą. Imć pan Kazimierz Kuli
kowski na koniu kasztanowatym, z szablą. 
Imć pan Alexander Siemaszko na koniu 
gniadym, z szablą. Imć pan Maciey Ey
symont na koniu myszatym, z szablą, ka
rabinem. Imć pan Józef Eysymont na koniu 
szpakowatym z szablą. Imć pan Adam Stec
kiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą. 
Imć pan Józef Ponikwicki na koniu kaszta
nowatym z porządkiem, iak do woyny. Imć 
pan Symon Bielewicz na koniu kasztano
watym w porządku iak do woyny. Imć pan 
Tomasz Glindzicz na koniu łosiowatym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Siemie-
racki na koniu płowym, z szablą, pisto
letami z Glindzicz. Wielebny imć xiadz 
Jerzy Eysymont—kanonik Smoleński, dzie
kan Grodzieński, proboscz Eysymont z ple
banii у folwarku y Eysymontu stawił dwuch 
ludzi na koniach, z szablami. Wielmożny 
imć pan Józef Jelski—woyski powiatu Gro
dzieńskiego prezentował się na koniu kaszta
nowatym w należytym moderunku do woyny. 
Okolica Kuliki. Imć pan Ludwik Tołoczko 
na koniu dereszowatym, z szablą. Imć pan 
Stanisław Kulikowski na komu skarognia
dym z szablą. Imć pan Maciey Kulikowski 
na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jan 
Kulikowski na koniu szpakowatym, z szablą. 
Imć pan Symon Doumąt na koniu siwym, 
z szablą. Imć pan Mateusz Kulikowski na 
koniu cisawym z szablą. Stanisław Steckie
wicz na koniu cisawym, z szablą. Imć p. An
toni Kulikowski na koniu płowym, z szablą. 
Imć pan Józef Kulikowski na koniu białym, 
z szablą. Imć pan Adam Kulikowski na 
koniu cisawym bez broni. Imć pan Bartło
miey Kulikowski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Stanisław Steckiewicz na koniu 
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gniadym, z karabinem. Imć pan Władysław 
Kulikowski na koniu gniadym, bez broni. 
Imć pan Jan Kulikowski na koniu białym, 
bez broni, tylko z szablą. Imć pan Michał 
Kulikowski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Jerzy Kulikowski na koniu siwym, 
z szablą. Piesi tey że okolicy. Imć pan J a 
kub Kulikowski z dzidą. Imć pan Jerzy 
Eysymont na mieyscu imci pana Jakuba 
Kulikowskiego pieszy, bez broni. Imć pan 
Jakub Kulikowski z dzidą. Imć pan Michał 
Kulikowski z szablą. Imć pan Jerzy Kuli
kowski z dzidą. Imć pan Jan Stadkowski 
na koniu karym, z szablą у pistoletami. 
Okolica Siedzieniewicze. Imć pan Franciszek 
Siedzieniewski—komornik powiatu Wolko-
wyckiego, na koniu gniadym, z szablą, pi
stoletami. Imć pan Jerzy Siedzieniewski na 
koniu dereszowatym, z szablą. Imć pan Mi
chał Siedzieniewski na koniu gniadym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Piotr Siedzie
niewski na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Antoni Siedzieniewski na koniu białym, 
z szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski na 
koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan 
Jerzy Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Stefan Siedzieniewski na koniu 
cisawym, z szablą, pistoletami. Imć p. Adam 
Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z 
szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski na 
koniu gniadym przy szabli. Imć pan Antoni 
Siedzieniewski na koniu cisawym, z szablą. 
Imć pan Michał Siedzieniewski na koniu 
kasztanowatym, z szabłą. Imć pan Dominik 
Siedzieniewski na koniu karym, z szablą. 
Imć pan Jan Siedzieniewski na koniu kasz
tanowatym, z szablą. Imć pan Tadeusz Sie
dzieniewski na koniu gniadym z szablą. 
Imć pan Jerzy Siedzieniewski na koniu pło
wym, z szablą, pistoletami. Imć pan An
drzey Siedzieniewski na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Józef Siedzieniewski na 

koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam. 
Siedzieniewski na koniu wilczatym, z szablą, 
Imć pan Rafał Antuszewicz na koniu gnia
dym, z szabłą у pistoletami. Imć pan Jan 
Antuszewicz na koniu skarostrokatym,# z 
szablą у pistoletami. Imć pan Alexander 
Antuszewicz na koniu szpakowatym, z szablą 
у dzidą. Imć pan Michał Jotkowski na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Jerzy Sie
dzieniewski pieszy, z szablą. Imć pan Mi
chał Siedzieniewski pieszy, z szablą. Imć 
Józef Siedzieniewski pieszy, z szablą. Imć 
pan Jakub Antuszewicz na koniu karym, 
z szablą у pistoletami z Wicicz. Imć pan 
Jerzy Janiewski na koniu gniadym, z Wicicz. 
Imć pan Mateusz Zaniewski pieszy, z szablą 
z Wicicz. Okolica Glindzicze у Macieiow-
szczicze. Imć pan Michał Glindzicz—ko
misarz powiatu Grodzieńskiego, na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Franciszek Steckiewicz na koniu płowym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Ludwik 
Glindzicz na koniu cisawym, z szablą. Imć 
pan Kazimierz Jotkowski na koniu skaro
gniadym, z szablą, Imć pan Jan Maeieiew
ski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan 
Bartłomiey Glindzicz na koniu gniadym, z 
szablą. Imć pan Marcin Macieciewski na 
koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan 
Franciszek Maeieiewski na koniu wilczatym. 
z szablą. Imć pan Stefan Maeieiewski na 
koniu cisawym, z szablą. Imć pan Mikołay 
Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Maciey Maeieiewski na koniu cisawym, 
z szablą. Imć pan Woyciech Maeieiewski 
pieszy, z karabinem. Imć pan Stanisław 
Cidzik pieszy, z dzidą. Imć pan Jan Sie-
mieracki na koniu płowym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Franciszek Radziwiłowicz 
z szablą, pieszy. Imć pan Mateusz Radzi
wiłowicz pieszy, z dzidą. Imć pan Bartło
miey Maeieiewski na koniu gniadym, z 



szablą. Maciey Macieiewski na koniu stroka-
tym, z szablą. Imć p. Franciszek Jotkowski 
pieszy, z dzidą. Imć p. Piotr Jotkowski pie
szy, z szablą. Okolica Stanieicicze. Imć pan 
Adam Staniewski na koniu gniadym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Michał Sta
niewski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Antoni Staniewski na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Kazimierz Strzałkowski 
na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan 
Bartłomiey Staniewski na koniu myszatym 
z szablą. Imć pan Franciszek Staniewski 
na koniu gniadym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Jakub Staniewski na koniu siwym, 
z szablą у muszkietem. Imć pan Stanisław 
Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imćp. 
Józef Pancewicz na koniu białym, z szablą у 
pistoletami. Okolica Paniewicze. Imć pan 
Tomasz Staniewski na koniu skarogniadym, 
z szablą. Imć pan Michał Zaniewski na 
koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Adam 
Macieiewski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Franciszek Pacenko na koniu gnia
dym z szablą. Imć pan Kazimierz Hlebo
wicz na koniu kasztanowatym, z szablą. 
Imć pan Józef Hlebowski na koniu wilcza
tym, z szablą. Okolica Jotkowice. Imć pan 
Stanisław Lechowicz Jotkowski na koniu 
skarogniadym, z szablą. Imć pan Marcin 
Cidzik na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Józef Jotkowski na koniu białym, z 
szablą у pistoletami. Imć pan Franciszek 
Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Stanisław Jotkowski na koniu wilcza
tym, z szablą. Imć pan Symon Cidzik na 
koniu płowym, z szablą. Imć pan Jerzy 
Cidzik na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Jakub Jotkowski na] koniu gniadostroka-
tym, z szablą. Imć pan Antoni Cidzik na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan 
Krasowski na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Antoni Cidzik na koniu płowym, z 

szablą. Imć pan Mikołay Cidzik na koniu 
gniadym, z s/ablą. Imć pan Antoni Jot
kowski na koniu kasztanowatym, z szablą. 
Imć pan Maciey Cidzik na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Bartłomiey Jotkowski 
na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Sta
nisław Jotkowski na koniu płowym, z szablą. 
Imć pan Jan Steckiewicz na koniu kaszta
nowatym, z szablą. Imć pan Michał Za
niewski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Jan Cidzik na koniu kasztanowatym, z 
szablą. Imć pan Marcin Zaniewski na ko
niu płowym, z szablą. Imć pan Stanisław 
Jotkowski na koniu szpakowatym, z szablą. 
Imć pan Stefan Jotkowski na koniu kasz
tanowatym, z szablą. Imć pan Jerzy Kra
sowski na koniu płowym, z szablą. Imć 
pan Mikołay Jotkowski na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Symon Jotkowski na 
koniu cisawym, z szablą. Ime pan Adam 
Cidzik na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Jerzy Jotkowski na koniu białym, z szablą. 
Imć pan Jan Jotkowski na koniu kaszta
nowatym, z szablą. Imć pan Józef Jotkow
ski na koniu płowym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Marcin Jotkowski na koniu karym, 
z szablą. Imć pan Jan Jotkowski na koniu 
myszatym, z szablą. Imć pan Maciey Jot
kowski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Franciszek Jotkowski" na koniu pło
wym, z szablą. Imć pan Jan Jotkowski na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał 
Jotkowski na koniu dropiatym, z szablą. 
Imć pan Jerzy Lachowicz Jotkowski na ko
niu szpakowatym, z szablą. Imć p. Andrzey 
Jotkowski na koniu wilczatym, z szablą. Imć 
pan Jan Cidzik na koniu białym, z szablą. 
Imć pan Jakub Cidzik na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Stanisław Cidzik na koniu 
kasztanowatym, z dzidą. Imć pan Jan Jot
kowski na koniu białym, z szablą. Imć pan 
Kazimierz Kubinski na koniu myszatym, z 
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szablą. Imć pan Michał Cidzik na koniu 
szpakowatym, z szablą. Imć pan Michał 
Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. 
Imć pan Adam Jotkowski na koniu gnia
dym, z dzidą. Imć pan Jan Cidzik na ko
niu płowym, z szablą. Imć pan Krzysztof 
Cidzik na 'koniu myszatym, z szablą. Imć 
pan Marcin Jotkowski pieszy, z szablą. 
Imć pan Jerzy Jotkowski pieszy, z szablą. 
Imć pan Jerzy Cidzik pieszy, z szablą. Imć 
pan Piotr Cidzik pieszy, z szablą, Imć pan 
Jerzy Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan 
Antoni Joćkowski pieszy, z szablą. Imć 
pan Antoni Zaniewski pieszy, bez broni. 
Imć pan Marcin Jotkowski pieszy, z dzidą. 
Imć pan Bartłomiey Zaniewski pieszy, bez 
broni. Imć pan Antoni Staniewski pieszy, 
z szablą. Imć pan Kazimierz Cidzik pieszy, 
z szablą. Imć pan Józef Zaniewski pieszy? 
z szablą. Imć pan Jerzy Cidzik pieszy, z 
szablą. Imć pan Antoni Jotkowski pieszy, 
bez broni. Imć pan Tadeusz Jotkowski 
pieszy, z szablą. Imć pan Maciey Jotkow
ski pieszy, bez broni. Imć pan Tomasz Jot
kowski pieszy, bez broni. Imć pan Maciey 
Jotkowski pieszy, bez broni. Imć pan Adam 
Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Sta
nisław Tomkiewicz Jotkowski pieszy, z 
szablą. Imć pan Wawrzyniec Jotkowski bez 
broni. Imć pan Bartłomiey Cidzik sirota 
pieszy, bez broni. Okolica Żnkieicicze. Imć 
pan Józef Kuchanski na koniu wilczatym, 
z szablą. Imć pan Piotr Kraśnicki na koniu 
cisawym, z szablą. Imć pan Felicyan Ku
likowski na koniu karym, z szablą. Imć p. 
Michał Antuszewicz pieszy, z szablą. Imć 
pan Adam Kulikowski na koniu gniadym, 
z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Kuli
kowski na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Michał Kraśnicki na koniu dereszowatym, 
z szablą. Imć pan Michał Jotkowski na 
koniu szpakowatym, z szablą у pistoletami. 

Imć pan Jerzy Jotkowski na koniu cisawym, 
z szablą. Imć pan Stefan Antuszewicz na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam 
Jotkowski na koniu tarantowatym, z szablą. 
Imć pan Mikołay Rocha na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Jakub Jodkowski na ko
niu kavym, z szablą. Imć pan Bartłomiey 
Jodkowski na koniu karym, z szablą. Imć 
pan Antoni Kulikowski na koniu płowym, 
z szablą. Imć pan Marcin Pancewicz na ko
niu karym, z szablą. Imć pan Adam Jot
kowski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Piotr Jotkowski na koniu płowym, z 
szablą. Imć pan Stefan Kraśnicki na koniu 
karym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Piotr Mągolin na koniu karym, z szablą у 
pistoletami. Imć pan Felicyan Kraśnicki na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Ludwik 
Kraśnicki na koniu karym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Andrzey Antuszewicz na 
koniu białym, z szablą. Imć p. Piotr Jotkow
ski na koniu białym, z szablą. Imćp. Ludwik 
Zaniewski na koniu płowym, z szablą. Imć 
pan Jerzy Sarosiek na koniu gniadym, z 
szablą. Imć pan Jan Antuszewicz na koniu 
karym, z szablą. Imć pan Stefan Pancewicz 
na koniu szpakowatym, z szablą doniósł, 
że brat iego chory. Imć pan Teodor Ku
likowski na koniu cisawym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Jakub Pancewicz na 
koniu karym, z szablą. Imć pan Piotr Daszko 
na koniu myszatym, z szablą. Imć pan J ó 
zef Cidzik z Misiewicz na koniu karym, z 
szablą. Imć pan Krzysztof Kulikowski na 
koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef 
Macieiewski na koniu cisawym, z szablą. 
Imć pan Symon Zaniewski pieszy, bez bro
ni. Imć pan Józef Antuszewicz bez broni, 
pieszy. Imć pan Józef Pancewicz pieszy, z 
szablą. Imć pan Marcin Micewicz na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami, na mieyscu 
imci pani Antoniney Krupowiczowey zDini-
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siewicz. Okolica Zaniewicze. Imć pan J ó 
zef Kraśnicki na koniu gniadym, z szab
lą у pistoletami. Imć pan Dominik Zaniew
ski na koniu kasztanowatym, z szablą у 
pistoletami. Imć pan Jan Zaniewski na ko
niu cisawym, z szablą, dat obmowę, że 
chory brat iego. Imć pan Jan Biergiel na 
koniu płowym, z szablą. Imć pan Jerzy 
Biergiel na koniu dereszowatym, z szablą. 
Imć p. Antoni Strzałkowski na koniu cisawym, 
z szablą, a brat chory. Imć pan Antoni Za
niewski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Michał Zaniewski na koniu karym, bez 
broni. Imć pan Gabryel Zaniewski na ko
niu gniadym, z szablą у karabinem. Imć 
pan Antoni Zaniewski na koniu szpakowa
tym, z szablą. Imć pan Stanisław Zaniewski 
na koniu siwym, z szablą. Imć pan Antoni 
Zaniewski na mieyscu imci pani Jerzyney 
Zaniewskiey prezentował się na koniu gnia
dym, z szablą. Imć pan Antoni Zaniewski 
na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan 
Wawrzyniec Zaniewski na koniu gniadym, 
z szablą. Iego mość pan Piotr Zaniewski 
na koniu karym, z szablą. Imć pan Bar
tłomiey Biergiel na koniu gniadym, z szablą. 
Imć p. Jan Zaniewski na koniu wilczatym, 
z szablą. Imć p. Józef Zaniewski na koniu 
gniadym, z szablą у karabinem. Imć pan 
Piotr Zaniewski na koniu cisawym, z szab
lą. Imć pan Józef Zaniewski na koniu ka
rym z szablą у karabinem. Imć pan Piotr 
Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
p. Jerzy Steckiewicz, z szablą у karabinem. 
Imć pan Jan Zaniewski na koniu stroka-
tym, z szablą. Imć p. Mikołay Zaniewski 
na koniu gniadym, z szablą. Imć p. Ma
ciey Biergiel na koniu myszatym, z szablą 
У iarabinem. Imć pan Jakub Zaniewski 
na koniu białym, z szablą. Imć pan Lud
wik Zaniewski na koniu cisawym, z szablą. 
Imć pan Adam Zaniewski na koniu dere

szowatym, z szablą у karabinem. Imć pan 
Paweł Biergiel na koniu karym, z szablą. 
Imć pan Jan Zaniewski na koniu gniadym, 
z szablą. Imć pan Jerzy Zaniewski na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Żu
kowski na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Jan Zaniewski na koniu łosiowatym, z szab
lą у karabinem. Imć pan Adam Steckie
wicz na koniu karym, z szablą. Imć pan 
Franciszek Zaniewski na koniu wilczatym, 
z szablą. Imć pan Józef Zaniewski na ko
niu gniadym, z szablą. Imć pan Michał 
Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć 
pan Antoni Zaniewski pieszy z dzidą. Imć 
pan Bazyli Zaniewski pieszy, z dzidą. Imć 
pan Paweł Zaniewski pieszy, bez broni. 
Imć pan Mikołay Jotkowski pieszy, bez 
broni. Imć pan Antoni Zaniewski na koniu 
karym, z szablą у pistoletami. 

U tego regestru popisowego ichmościów 
panów obywatelów powiatu Grodzieńskiego, 
podpisy rąk, tak wielmożnego imci pana 
chorążego, iako też у wielmożnych ichmo
ściów panów urzędników ziemskich, temi 
wyrażone słowy: Michał Józef Eysymont— 
chorąży powiatu Grodzieńskiego mp., imć 
pan Benedykt Alexandrowicz—sędzia ziem
ski powiatu Grodzieńskiego, Marcin Jan 
Nepomucen Olizarowicz—sędzia ziemski po
wiatu Grodzieńskiego, Michał Politalski— 
sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, Mi
chał Wołkowicki — sędzia ziemski powiatu 
Grodzieńskiego. Po których podpisach se
quitur: regestr Tatarów w prześwietnym po
wiecie Grodzieńskim possesyą maiących na 
dobrach ziemskich lennych у dożywotnich, 
do władzy imci pana Alexandra Murzy-Krze-
czowskiego — chorążego ziemskiego tatar
skiego Septembra trzydziestego dnia sta-
waiących a czwartego dnia Oktobra popisu-
iących: Imć pan Alexander Murza Krze-
czewski—chorąży ziemski tatarski, na koniu 
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szpakowatym, ze wszelkim moderankiem do 
woyny zgodnym, z pocztem na koniu gnia
dym, ż pistoletami у szablą. Imć pan J ó 
zef Dąbrowski pocztowy, na mieyscu imci 
pana Macieia Skirmunta Murzy, na koniu 
cisawym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Jan Iwaszkiewicz na mieyscu imci pana 
Musztafa Murzy Tatarskiego Baranowskie
go—rotmistrza iego królewskiey mości, na 
koniu cisawym zgodnym do woyny, z szab
lą у pistoletami. Imć pan Jerzy Chalecki 
na mieyscu imci pana Chaleckiego — rot
mistrza iego królewskiey mości, prezentował 
się na koniu morozowatym, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Alexander Jabłoński— 
rotmistrz iego królewskiey mości, na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Alexander Popławski—porucznik iego kró
lewskiey mości, na koniu gniadym, do woy
ny zgodnym, z szablą, pistoletami. Imć 
pan Jan "Wilczyński na koniu gniadym, z 
szablą, pistoletami. Imć pan Jakub Soko
łowski na koniu kasztanowatym, do woyny 
zgodnym, z szablą, pistoletami. Imć pan 
Symon Stodolnik na mieyscu imci pana Sa
muela Murzy-Krzeczowskiego — porucznika 
iego królewskiey mości, na koniu karym, 
z szablą, pistoletami у karabinem. Imć p. 
Abraham Talkowski na koniu kasztanowatym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Jan Jab
łoński—chorąży iego królewskiey mości, na 
koniu gniadym, z szablą у pistoletami. 
Imć pan Józef Sewerin Mołna na koniu 
gniadym, z szablą у pistoletami. Imć pan 
Jan Makowiecki na mieyscu imci pana Mu
stafy będzińskiego, na koniu strokatym, ze 
wszelkim porządkiem. Imć pan Tomasz Za
błocki na koniu cisawym, z szablą, pistole
tami. Imć pan Dawid Bazarewicz na ko
niu siwym, z szablą, pistoletami. Imć pan 
Alexander Łoś na koniu białym, z szablą 
у pistoletami. Imć pan Jan Jabłoński na 

koniu karym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Abraham Łodziński na koniu gniadym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Abraham 
Smolski na koniu karym, z szablą у pisto
letami. Imć pan Bartłomiey Samuelowicz 
na mieyscu imci pana Zacharyasza Murzy-
Baranowskiego, na koniu białym, ze wszel
kim moderunkiem, to iest, z szablą у pi
stoletami. Imć pan Dawid Bielicki na ko
niu gniadym, z szablą у pistoletami. Imć 
pan Samuel Wiosnowski na koniu strokaiym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Dawid 
Szweryn, poczet stawił na koniu cisawym, 
z szablą, pistoletami у karabinem. Imć pan 
Alexander Aldukiewicz na koniu kasztano
watym, z szablą у pistoletami. Pan Józef 
Szpakowski na mieyscu imci pana Samuela 
Jabłońskiego, na koniu kasztanowatym, ze 
wszelkim moderunkiem. Maciey Bialawicki 
na mieyscu imci pana Abrahama Murzy-
Oleiewskiego — rotmistrza iego królewskiey 
mości, na koniu cisawym, ze wszelkim mo
derunkiem. Imć pan Zacharyasz Chalecki— 
chorąży iego królewskiey mości, na koniu 
siwym, zgodnym do woyny, w należytym 
porządku. Imć pan Jan Mucha na koniu 
karym, z szablą у pistoletami. Imć pań 
Musztafa Michałowski na koniu gniadym, 
z szablą у pistoletami. Imć pan Józef Mi
chałowski na koniu gniadym, ze wszelkim 
porządkiem. Imć pan Rafał Radliński na 
koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. 
Imć pan Maciey Wysocki na koniu gnia
dym, z szablą у pistoletami. Imć pan Pft" 
weł Rymkiewicz na mieyscu imci pana Ro
dziewicza—rotmistrza iego królewskiey mo
ści. Po skończonym którym popisu tatar
skiego regestrze podpisy iterum tak wiel
możnego imci pana chorążego, iako tež у 
wielmożnych ichmościów panów urzędników 
ziemskich, w te słowa: Michał Józef Eysy
mont—chorąży powiatu Grodzieńskiego mp., 



Wielmożny imć pan Benedykt Alexandro
wicz—sędzia ziemski powiatu Grodzieńskie
go, Marcin Nepomucen Olizarowicz—sędzia 
ziemski powiatu Grodzieńskiego, Micha! 
Politalski—sędzia ziemski powiatu Grodzień
skiego mp., Michał Wołkowicki — sędzia 

ziemski powiatu Grodzieńskiego. Który to 
takowy regestr popisowy, za podaniem onego 
przez wyż wyrażonego iegomościa do akt, 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich spraw 
wieczystych przyięty у wpisany. 

1706 r. 

И з ъ БПВШ за f «Об Г., ЛИСТЪ 31. 

2. Заявление Фурсевича u его жены о цогорѣвшихъ въ военное время докумен-
тахъ, равно и о сгорѣвшихъ Городпенскнхъ актовыхъ книгагь. 

Koku tysiąc siedmset szóstego, miesiąca 
Marca dwudziestego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodskim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu-
zem—podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, od wielmożnego imci pana 
Hrehorego Józefa Kotowicza—starosty Gro
dzieńskiego ustanowionym, solenną swą za
nosząc manifestacyą żałowali у protestowali 
się imć pan Piotr Dominik Fursewicz— 
czesznik Parnawski у ieymć pani Konstancya 
Wołodkiewiczówna Fursewiczowa — czeszni-
kowa Parnawska, małżonkowie, ratione po-
gorzałych przez piorunowy ogień z dopu
szczenia Bożego skrzyń z sprawami y iako 
w teraźnieyszym niespokoynym oyczyzny cza
sie, przez przeyście auxiliarnego woyska 
Moskiewskiego у Szwedzkiego, pozabieranie 
spraw, tudzież mianowicie o to: iż gdy w 
roku przeszłym tysiąc siedmsetnym piątym, 
p rzez powiat tuteyszy Grodzieński woyska 
Szwedzkie у Moskiewskie auxiliarne mar
szem przechodząc po różnych maiętno-

ściach, na trakcie będących, rabunki wiel
kie czynili, skrzynie z fantami, szkatuły 
z sprawami zabierali, dwory palili, ludz 
różnych męczyli, zabiiali, iakoż tymże trak
tem maszeruiąc imć pan Szmygielski—ge
nerał у imć pan Brygadyer Wołkoński z 
woyskiem szwedzkim przez maiętność żału-
iących ichmościów, nazwaną Ostrówek, w po
wiecie tymże Grodzieńskim leżącą, który na 
tęż maiętność różnymi czasy naiazd daiąc 
rabowali, skrzynie z fantami, sprawami róż-
nemi, przywileiami, od nayiaśnieyszych kró
lów ichmościów na różne dobra nadanemi, 
prawami wieczystemi, kupnemi, zastawnemi, 
obligami, kurtacyami, kwitami poborowemi, 
dekretami, przewodami prawnemi, na róż
nych ichmość będącemi y innemi różnemi 
dokumentami załuiącey ieymości służącemi 
zabierali, sprawy na ładunki rznąc psowali, 
inne starodawne, na ogień miotaiąc, palili, 
(iako o tym całego powiatu Grodzieńskiego 
protestacya eo nomine wyniesiona ratione 
popalenia у zabrania xiąg grodowych у 

54 



- 426 -

aktów różnych w zamku na ten czas Gro
dzieńskim będących, rzecz w sobie szerzey 
у dostateczniey wyraża). A takżałuiąca iey-
mość przez te spustoszenie у spalenie nie 
maiąc żadnych spraw sobie służących, ażeby 
w przyszły czas tak żałuiącym aktorom, iako 
y sukcessorom ichmościom nie szkodziło у 
przy swoich dobrach у własnościach zostali 

utwierdzeni, a ieźeliby się gdzie iakie sprawy 
żałuiącym ichmościom służące okazały, sami 
żałuiąee actores у sukcessorowie ichmościów 
dochodzić u wszelakiego sądu mogli, pro 
meliori documento dla wzięcia lepszey wia
domości, dali tę swoią manifestacyą salva 
oney malioratione do xiąg grodzkich powiatu 
Grodzieńskiego zapisać, co iest zapisano. 

1706 r. 

И з ъ ЕНПГИ за 1708 г.. листъ 90—109. 

3. Реестръ всѣхъ вещей, оставшихся послѣ Массальский», старость Городненскихъ, 
уиершихъ въ Пруссіп. 

Roku tysiąc siedmśetnego szóstego, mie
siąca Junii trzydziestego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości u 
akt grodzkich Grodzieńskich stanąwszy per
sonaliter imć pan Michał Siezieniewski re
gestr rzeczy zrewidowanych w królestwie 
Pruskim w powiecie Ryńskim w Ruskiey 
wsi wielmożnych w Bogu zeszłych ichmość 
panów Jana Massalskiego—starosty powiatu 
Grodzieńskiego y samey iey mości przez 
osób niżey mianowanych na rzecz w nim 
y tu niżey wyrażoną ad acta ku zapisaniu 
do xiąg podał, potrzebuiąc aby był przyięty. 
У w xiegi wpisany, który za przyięciem wpi-
suiąc od słowa do słowa tak się w sobie ma: 

Regestr rzeczy wielmożnych w Bogu 
zeszłych ichmość panów Jana Massalskiego, 
starosty Grodzieńskiego, у samey ieymości 
przez nas niżey na podpisie wyrażonych zre
widowany, roku tysiąc siedmśetnego szóste
go, dnia szesnastego Maia, w królestwie Prus
kim, w powiecie Ryńskim w Ruskiey wsi: 

naprzód szkatuła samego iego mości we 
srebro oprawna iedna, w którey odebraliśmy 
od imci xiedza Liberowicza; portugałów trzy 
pod pieczęcią Wołowiczowską, poiedynko-
wych czerwonych złotych pięćdziesiąt pięć; 
•w teyże szkatule odebrał imć xiądz kape
lan na expensa talarów bitych dziewięćdzie
siąt dziewięć, z których pieniędzy osobliwy 
expensowy regestr ma być; w teyże szka
tule guzów srebrnych, dużych złocistych dę
tych ośm. Oko kryształowe dopalenia ied-
ne. Kleynoty, które były w zastawie u imci 
pana sędziego Wołkowyskiego, z podpisem 
ręki samego nieboszczyka, który się tak w 
sobie ma: Kanak dyamentowy ze szmelcem, 
sprzążkami sztuczek pięćdziesiąt dwie; prze-
nizek szmelcowanych czterdzieścia dwie. 
Krzyżyk dyamentowy złoty ze szmelcem ie
den, dyamentów dziesięć; przy nim pereł 
wiszących trzy, zauszniszek dyamentowych 
dwie, dyamentów szesnaście, pereł dwie wi
szących złote. Trzesawek dyamentowych 
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złotych ze szmelcem trzy, dyamentów dzie
więtnaście. Item trzęsawek złotych trzy, 
dyamentów dwanaście, po srzodku pereł 
wielkich trzy, sztuka dyamentowa złota ze 
szmelcem iedna, dyamentów dwadzieścia 
pięć. Pierścień dyamentowy wielki, złoty, 
dyamentów siedm, ieden wielki. Łańcużek 
złoty, którego łańcużka miara nicianna z 
pieczęcią iedna. Sznurek pereł uryańskich, 
w nim pereł sześćdziesiąt dziewięć—ieden; 
pereł drobnych sznurków pięć, końce zapie
czętowane iedną pieczęcią. Pereł gałakuc-
kich sznurek w kop cztyry у pereł trzy, 
końce zapieczętowane—ieden; pereł śrzed-
nich we trzech sztukach łokci Litewskiey 
miary trzynaście у półtory czwierci. Osob
liwie: pereł w papierze piętnaście, iedna 
wielka, czyni szesnaście. Pereł iey mości 
panny starościanki sznurków trzy, końce 
zapieczętowane. Trzęsawek trzy złotych, w 
nich dyamentów dwanaście у pereł trzy du
żych. Item sztuka, rubinów cztėry y dya-
mencik ieden. Krzyżyk złoty, szmaragdów 
dziesięć. Łańcużek złoty w półtrzecia łok
cia zapieczętowany. Łańcużek drugi, we 
dwa łokcie. Zegarek szczero-złoty у łań
cużek do niego złoty z perłami, drugi ze
garek srebrny złocisty maluśki. Korale du
że na szyię у drugie mnieysze na ręce. 
Pierścień złoty, dyamentów trzy у turkus. 
Braxaletow siedm małych, ósmy większy, 
co wszystko w iedney szkatule zamknięto 
у dwuma pieczęciami zapieczętowano. W tey 
że szkatule fascykuł spraw, służących na 
Wieysieię od ieymość pani podkomorzyney 
Brasławskiey z odebrania summy in toto 
za Wieysieię. Drugi fastykuł, dokumentą 
na starostwo Grodzieńskie od imci pana K o 
towicza kupione. Kwitacya od imci pana 
Popławskiego. Dokumentą od imci pana 
Ogilwego. Dokumentą od ichmć panów Lu-
bienieckieh. Sprawy przedaży Siemewicz od 

imci pana Kunickiego. Regestr srebra, któ
re w schowaniu w Królewcu u imci pana 
Hernika w grodzie Grodzieńskim aktyko-
wany. Druga szkatuła w mosiądz oprawna, 
w którey iest szufladka z różnemi sprawa
mi iedna, w drugiey szufladce wstęg róż
nych szerokich sztuk dwanaście. Item iey 
mości panny starościanki fontasiów różnych 
sześć, baweł złoty ieden; tamże wstążek 
drobnych sztuczek sześć. Koronek holen
derskich sztuczka iedna. Obrazków trzy. 
Chustka cynamonowa z galonem złotym, 
iedna. Pudru buncików trzy. Muszek pa
pierów dwa. Rękawiczek par trzy. Pasków 
dwa starych s przążkami. Pasek świętego 
Franciszka. Relikwiarz, w którym krucy-
fix z szmaragdami wkoło wstęgą granato
wą ze srebrem zawiniony ieden. Pończo
szek iedwabnych par trzy. Maszkarka ied
na. Oko kryształowe, we srebro oprawne, 
iedno. Kwef ieden muszkowy, drugi kitay-
kowy, trzeci biały. Ta szkatuła zapieczęto
wana dwuma pieczęciami. Trzecia szkatuła, 
żelazem okowana, w którey iest korun sze
rokich łokci Litewskich czternaście. Item 
różnych korunek sztuk dwanaście. Item ko-
runek iedwabnych sztuk pięć. Kornetów 
iedwabnych dwa. Czepków staroświeckich 
ze złotem, dwa. Gotowalnia koronkowa ied
na. Fartuchów koronkowych iedwabnych, 
dwa. Kornetów koronkowych dwa. Bawe-
cik ze słomki szyty ieden. Koszulka ba
wełniana iedna. Szarpa koronkowa czarna 
iedna. Szarpa gazowa z białą czarna iedna. 
Fartuszek srebrny ieden. Fartuch rąbkowy 
z koronnami ieden. Poduszeczek kitayko-
wych z perpunami dwie. Rękawiczki nie
mieckie iedne. Wachlarzów dwa. Tafty 
szmat niebieskiey ieden. Czubów z lisztew-
kami trzy. Batalonik ieden. Batalonik z 
czubem ieden. Item bonet у koronek szmat 
ieden. Szarpa koronkowa z iedwabną ied-
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na. Batalonów wszystkich z czubami pięć. 
Angazantów par dwie. Gorsów domant dwa. 
Ta szkatuła zapieczętowana dwuma pieczę
ciami. Skrzynia wielka, w którey iest pu
szek srebrnych Awszpurskiey roboty sześć. 
Teyże roboty tac trzy. Eęczników w kwiaty 
szmat ieden. Item holenderskich szmat ie
den. Obrusów holenderskich sztuka niepo-
czynana iedna. Zwierciadło gotowalniowe 
iedno. Trzewiki z galonem złotym iedne. 
Czapka iedna axamitna, druga perłowa, so
bole, podszewka karmazynowa atłasowa ied
na. Sznórowka z bawełem złotym iedna. 
Harusu papużego łokci dwanaście. Sukna 
papużego łokci ośm. Kołdra ceglasta zło
cista s takim że płotkiem iedna. Kołdra 
biała kitaykowra w paski z płotkiem z pa
wilonem z koronami iedna. Kołdra łada-
nowa niebieska bez lisztew iedna. Kołdra 
niebieska ładanowa druga, szamerłak łacla-
nowy niebieski ieden. Kamzela niebieska 
kitaykowa iedna. Szarpa z falbanami ki-
tayka granatowa z białą iedna. Gotowalnia 
papuza-ceglasta falbona iedna. Manta ied
na у spódnica fioletowa iedna. Druga man
ta gryzetowa у spódnica takaż. Fartuszek 
granatowy z bielą falbaną ieden. Kontu-
szyk papuży materyalny podszyty papkami, 
obłożony sobolami, ieden. Zasłony kitaykowe 
karmazynowe ze sznurami iedne. Ordynka 
turecka złotem nabiiana z rubinami iedna. 
Nici talek siedm. Kiereyka karmazynowa 
szlamowa iedna. Xiążek różnych cztery. 
Ogonków sobolich pięć. Kelikwiarzów dwa. 
Poduszeezka ceglasta iedna. Fręźla włócz
kowa do karety z kutasami galonami, sznur
kami włóczkowemi iedna; reszta fręźli Jed
wabnej. Piór strusich pięć. Sukien iey 
mość panny starościanki kaczorowych para 
iedna, fioletowych starych para iedna. Kun-
tuszyk złocisty papkami podszyty ieden. Pa
wilon mienioney kitayki ieymości panny sta

rościanki ieden. Płotek ceglasty złocisty 
ieden. Gotowalnia różowa kitaykowa z fal
bona mienioną iedna. Pawilon stary kitay-
kowy ieden. Gotowalnie białe z koronkami 
dwie. Gotowalnia niebieska stara z marce
panową koroną iedna. Kołderka mieniona 
karmazynowa z lisztwą iedna. Item relik-
wiarzyków cztery. Szkatułeczka maluchna > 
ze zwierciadełkiem у srebrem iedna. Sznu
rówka karmazynowa z bawełem iedna. Płot
ków płóciennych dwa. Ta skrzynia dwuma 
pieczęciami zapieczętowana. Druga skrzy
nia imci samego, w którey iest kuntusz per
łowy nakrapiany, papkami podszyty, sobola
mi opuszczony, ieden. Kuntusz goździkowy 
podszyty grzbietami ieden. Rządzik suty 
złocisty czerkieski ieden. Baranki siwe bob
rami opuszone niepodszyte iedne. Dywdyk 
suto złocisty bogaty ieden. Obicie perskie 
ze złotem srebrne dwTanaście słupów iedne. 
Pas suto bogaty ze złotem у srebrem ieden. 
Pas biały jedwabny ieden. Kiesa bogata 
iedna. Nożenki z nożem, trzonek aspisowy 
rubinami у turkusami sadzony ieden. Dru
gi nóż bez pochewek, trzony aspisowy, ieden. 
Sahaydak suto złocisty nproty (?) bogaty у 
misiurka przy nim у kroynowy (?) buzdy
gan bogaty złocisty ieden. Madzak rubina
mi i turkusami sadzony ieden. Kołpak pa
puży soboli ieden. Obraz Nayświętszey Pan
ny w pokrowcu aksamitnym ieden. Lulka 
iedna aspisowa, druga z piany morskiey. 
Rękawie palczastych trzy. Kańczuk na trzci
nie nowy ieden, burdziuk na strzały kar-
mazynowy ieden. Koszul pięć. Prześcierad
ło iedne. Ręcznik ieden. Chustek trzy. 
Puszka stalowa na tytuń iedna. Xiążka 
iedna. Teka z różnemi papierami z kała
marzem piasecznikiem iedna. Obicia roż
nego atłasowego wprzążki trzydzieścia cztery 
bretów. Ta skrzynia dwuma pieczęciami za
pieczętowana. Muszkietów z złotem nabiia-



- 429 -

nych para iedna. Muszkietów kością sadzo
nych par dwie. Pistoletów par dwie z po
krowcami francuzkiego sukna. Ładowniczek 
dwie. Szabla złocista z krzyżem w polor 
zfurdymentem iedna. Kałkan turecki, kol
ców srebrnych dziewięć. Sznury iedwabne 
iedne. Burka biała kitayką podszyta iedna. 
Płaszcz falendyszowy nakrapiany ieden. Po
ściel adamaszkowa zielona z materacem, 
wałem у dwuma poduszkami iedna; mate
rac timdanowy (?) niebieski ieden. Juki 
iuchtowe próżne iedne. Pancerz z karwa-
szami у łapciami w srebro oprawnemi ie
den. Kobierców cztery nowych, starych 
dziewięć, wszystkich trzynaście. Z tych się 
bierze imci panu starościowi trzy, ieymość 
pannie starościańce trzy. Dywan trypowy 
stary ieden. Sukno czerwone na stoł stare 
iedno. Sukno niebieskie na karawan. Wilki 
iedne z granatowym suknem, drugie z czer
wonym. Półtora postawa landyszu czerwo
nego, landyszu granatowego postawów dwa. 
Z iednego tylko katankę pachołkowi zro
biono. Sznurków włóczkowych sztuczek trzy. 
Samodziału białego półtrzecia postawa. L i 
sów wyprawnych trzy. Poduszka granatowa 
sukienna na kulbakę iedna. Strzałkowych 
buntów sześć. Z kołczanu strzał starych 
dwadzieścia cztery, wszystkich ośmdziesiąt 
cztery. Trąbka myśliwska rznięta iedna. 
Skrzynia biała zapieczętowana kłódką zam
knięta ze sprawami iedna. Także szkatuł
ka mnieysza ze sprawami zapieczętowana 
iedna. Niedźwiadków małych cztery. Cyna: 
mis wielkich iedynaście. Z tych dla ieymość 
panny starościanki trzy. Półmisków czter
dzieścia trzy, z tych się bierze trzynaście, 
talerzów czterdzieścia ieden, z tych się bie
rze trzynaście. Prawd cynowych sześć. Przy
stawek dwie. Lichtarzów wysokich sześć, 
niższych cztyry, bierze się trzy. Solniczka 
cynowa iedna. Puzdro cynowe. Flasz czte

ry garncowych, to się bierze iedne. Flasza 
miedzianna iedna. Moździerzów spiżowych 
dwa, ieden się bierze. Niedźwiednia iedna. 
Puzdro szklanne iedne z półgarncowemi 
sześcią flaszami, drugie puzdro szklanne. 
Półgarncowych flasz cztery, to się bierze. 
Puzderko maluśkie, flaszek okrągłych trzy
naście. Jedno item puzderko maluśkie. Fla
szek szlifowanych kryształowych pięć. Item 
puzderko małe, flaszek kwartowych pięć, 
które się bierze. Szklenie w krobie wiel
kich kryształowych trzy, mnieyszych trzy, 
czyni sześć. Item miernych trzy; osobliwie 
sadzona rubinami у turkusami iedna. Item 
kieliszek ieden z ieymość panną starościan-
ką bierze się cztery. Osobliwie butelek szkła 
ciemnego z szrubkami pięć. Zbanków ho-
lenderskiey gliny trzy. Flaszeczka alaba
strowa iedna. Talerzy holenderskiey gliny 
iedynaście. Teyże gliny misek dwie у miska 
zielona iedna. Farfurek trzy. Item małych 
farfureczek sześć do kawy z tacką drew
nianą. Puzdereczko malusieńkie z flaszecz-
kami sześcią szlifowanemi. Nalewka cyno
wa do herbaty iedna. Brewiarz drewniany 
ieden. Flaszka żeścianna z herbatą iedna. 
Fasa z korzeniem; zapieczętowana krobka. 
Cukru głów trzy. Apparaty kościoła Wiey-
sieyskiego: monstraneya złocista ze wszyst
kim tylko wierzch krzyżyka ułamany. Kap 
dwie. Ornaty dwa: ieden z stułami, drugi 
bez stuł. Kielich cerkwi Olekszyckiey bez 
patyny ieden. Parawanów dwoie. Kufel 
Moskiewskiey roboty у herbata w nim ie
den. Obrazów papierowych w ramach szes
naście. W teyże krobce garnuszek z na
krywką srebrny у kowszyk do wódki dwoie. 
Króbeczka mała z śliwkami na rożenkach 
iedna. Obrusów holenderskich wielkich pięć, 
mały ieden; z tych się ieden bierze. Tkac
kich sześć, z tych się trzy biorą. Serwet 
dziesięć, z tych się biorą dwie. Wsiądzeń 
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suto oprawnych złocistych ze wszystkim dwie. 
Wsiądzenie miszurskie w srebro suto opraw
ne także ze wszystkim iedno. Olster par 
dwie przy potnikach. Pułszorków iuchto-
wych nowych para iedna niedokończona. 
Karet dwie; trzecia nowa niekryta. Uzdecz-
ka gończa z pododoniem у kańczuk. K a 
rawan, w którym ciała prowadzą do seyn 
ieden. Taradeyka iedna. Wozów kuchen
nych dwa. Rómak cisawy ieden. Rómak 
strokato-gniady ieden. Zrzebców gniadych 
strokatych dwa. Cug koni gniado-stroka-
tych, rosły z szorami mosiężnemi ieden. Cug 
koni gniadych mnieyszy z szorami ieden. 
Cug koni cisawyeh z szorami ieden. Cug 
koni wilczatych z szorami ieden. Koni czty
ry wilczatych bez szorów. Klacz siwa ied
na. Żmóydzin gniady masztalerski. Dek 
turecki nowy czerwony ieden. Dek czerwo
ny stary turecki ieden. Guniek niebieskich 
cztyry; koców sześć. Uzdeczek z łańcusz
kami dziewięć, bez łańcuszków dwie. Uz
deczek nowych dwie. Uzdeczka stara ied
na. Kocioł piwny ieden mnieyszy, drugi 
większy. Bania ze czterma trąbami z czap
ką iedna. Alembik z czapką у trąbami ie
den. Saganów siedm, z tych się bierze pięć. 
Kołów różnych ośm; z tych się bierze czte
ry. Rożnów trzy, z tych się dwa bierze, j 
Pościel: poduszek ładanowych karmazyno-
wych sześć. Wał ieden. Pierzyna kitayko-
wa różowa iedna. Pierzyn drelichowych 
wielkich dwie. Skrzynia skórą obita, w któ
rey iest koszul ieymościnych piętnaście. Far
tuchów cztery. Gotowalni koronkowych 
cztyry. Spódnica iedna korunkowa karto
nowa, druga pikowana. Poszew wielkich 

sześć. Nawłoczek na poduszki у nawały 
czternaście. Prześcieradeł tkackich pięć. 
Item rąbkowe iedno i pod kołdrą drugie. 
Ręczników trzy. Botuch ieden. Kamizelek 
dwie szarych. Gorset sztefowany ieden. 
Płótna półtory sztuki niebielonego. Kółek 
drutowych dwie. Szkatuła żelazem okowana 
iedna, w którey sprawy, y sztuciec nóż у 
widelec, srebrna łyżka, blacha malowana 
złamana у druga złocista. Tamże w szuf
ladce drobne srebro iest. Poduszka aksa
mitna papuża od kulbaki iedna. Psów lega-
wych starych dwa, młodych dwa. Gończych 
swór trzy. Chartów czworo. Kocioł myśliwski. 

U tego regestru podpisy rąk ichmościów 
niżey mianowanych tymi słowy podpisane: 
Do tegoż regestru iakom był na tenczas 
presens podpisuię się: xiądz Hippolitus L i -
berowicz, kapelan na tenczas w Bogu ze
szłych, mp.; do tego regestru ręką moią 
podpisuię się Dominik Strumiło; do tego 
regestru ręką moią podpisuię się, Michał 
Oziemkowicz; do tegoż regestru y ia się 
własną podpisuię ręką, Woyciech Rogowski 
mp. A podpis wielmożney ieymości pani 
podkomorzyney Brasławskiey, z odebranych 
tych wszystkich mianowanych rzeczy tym 
sposobem: Z tych rzeczy, którem odebrała 
od iego mości pana Strumiły kwituię: Ma-
ryanna Ogińska Woynina — podkomorzym 
Brasławska. Który to ten regestr wespół 
z podpisem wielmożney ieymości paniey pod
komorzyney Brasławskiey kwituiącym za 
podaniem onego przez osobę w wierzchu 
mianowaną do xiąg grodzkich powiatu Gro
dzieńskiego iest wpisany. 
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Roku tysiąc siedmśetnego iedynastego, 
miesiąca Julii szesnastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
stanąwszy personaliter imć pan Stephan 
Kurowicz—strażnik woiewodztwa Trockiego, 
dwa regestra ludzi wymarłych z powietrza 
w dobrach iego, nazwanych Raczki y Sczod-
rucha, ad akta ku zapisaniu doxiag grod-
skich podał w te słowa pisane: 

Reiestr maiętności Paczek wymarłych ludzi 
powietrzem anno milłesimo septingentesimo 
decimo. We_ wsi Raczki: Thomasz Dziubeł 
wymarł samoczwart, Michał Zakrzewski wy
marł samotrzeć, Maciey Bogus—samoczwart, 
Wawrzyniec wymarł samodziewiąt, Michał 
Zalewski wymarł samopiąt, Franciszek Kras-
noborski wymarł samoczwart, Jędrzey Kras-
noborski wymarł samotrzeć, Woyciech Kul-
bowski wymarł samoczwart, Marcin Mędecza 
wymarł samosfódmy, Józef Malon wymarł 
samoczwart, Maciey Naweluk wymarł samo-
ośm, Matheusz Woronowski wymarł samo-
siódmy, Łukasz Kozłowski wymarł samopiąt, 
Kazimierz Rubisz wymarł samodwónasty, 
Kazimierz Śliwka wymarł sanioośmnasty, 
Jan Szczodruchowski wymarł samoczwart, 
Stephan Kuligowski wymarł samotrzeć, Ale
xander Franuk wymarł samopiąt, Jan Piot-
ruczyk wymarł samoośm, Kazimierz Swoyko 
wymarł samodziewiąt, Stanisław Dziubek 

wymarł samotrzeć, Walenty Cyborowski wy
marł samopiąt, Alexander Kołodzieyczyk 
wymarł samoczwart, Symon Kowal wymarł 
samopiąt, Symon Pawluszczyk wymarł samo-
iedynast, Mikołay Stankiewicz wymarł sa
mopiąt, Andrzey Pawluszczyk wymarł sa
motrzeć, Maciey Worłowski wymarł samo-
siódm. W tey wsi zostało ludzi żyiących: 
Krasnoborski z żoną ieden. Walenty z żoną, 
Szabarzyna stara iedna, Franckowa stara 
iedna. Te baby żyią z iałmóżney w szpitalu 
Kleczkowskim. Wymarłych ludzi sto ośmdzie-
siąt ieden z Lipówką. We wsi Lipowie: 
wymarło ludu ośmdziesiąt dziewięć. Andrzey 
Towysz wymarł samopiąt, Liwoin wymarł 
samosiódm, Piotr Szostak wymarł samopiąt, 
Jędrzey Kosko wymarł samosiódm, Jan So
poćko wymarł samotrzeć, Matheusz Mabon 
wymarł samoszóst, Woyciech Swylpach wy
marł samoszóst, Jakub Swylpach wymarł 
samodziewiąt, Jan Swylpa wymarł samo
siódm, Paweł Swylpa wymarł samoczwart, 
u Jana Bednarza wymarło ludzi pięcioro, 
Kazimierz Rusinczyk wymarł samodziewiąt, u 
Piotra Szymańczuka wymarło ludzi siedmioro, 
Grzegorz Dowel wymarł samosiódm, Grze
gorz Przychód — samosiódm. Wc wsi Wi-
lowce wymarł ludzi dwadziesięcioro czworo: 
Szostak wymarł samopiąt, Mikołay Kamiń
ski wymarł samoszóst, Paweł Kamiński 
wymarł samopiąt, u Marcina Kamińskiego, 
wymarło ludzi troie, Stanisłam Kamiński 
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wymarł samopiąt, u tey wsi zostało ludzi 
żywych dwoie: Szostakowa wdowa stara, 
Marcin Kamiński z żoną ieden. U tego re-
estru, wyżey у niżey wyrażonego, podpis ręki 
samego imci temi słowy: do tego reestru 
wyrażonego sub conscientia ręką swą własną 
podpisuię się: Stephan Jan Zabisłoyski K u -
rowicz—strażnik Trocki. 

'Reestr wymarłych ludzi maiętności Szczod-
ruch anńo millesimo septingentesimo decimo. 
We wsi Wierciocha: Kazimierz Kozyszczyk 
wymarł samosiódm, u Macieia Kozyszczuka 
wymarło ludzi dziewięcioro, Maciey Joszczyk 
wymarł samosiódm, Maciey Subryk wymarł 
samodziewiąt, Maciey Kreb — samoszóst, 
Marcin Cybrówski wymarł samoszóst, Jan 
Slosarz wymarł samoszóst, Mikołay Gib wy
marł samosiódm, Jurela Czura wymarł sa
moszóst, Marcim Żminda wymarł samopiąt, 
Piotr Kazak wymarł samoszóst, Michał Tie-
dorczyk wymarł samoszóst, Maciey Tiedor-
czyk wymarł samodziewiąt, Grzegorz Fie-
dorczyk wymarł samoszóst, Symon Fiedor-
czyk wymarł samoczwart, Matheusz Каска 
wymarł samopiąt, Franciszek Sterownik wy
marł samosiódm, Matheusz Lewon wymarł 
samodziesiąt. W tey wsi wymarło ludzi sto 
dwadzieścioro. W tey wsi zostało: Kożuch 
ieden z żoną, Lewom stary chromy ieden, 
który у chleba sobie nie zarobi, krawiec 
stary ieden, głuchy, у ten chleba sobie nie 
zarobi. WewsiBoleśby wymarło ludzi trzy-
dzieścioro ośmioro: Piotr Kolaska wymarł 

j samotrzeć, Paweł Bohdan wymarł samo
czwart, Marcin Żmuydzin wymarł samo
czwart, Matheusz Żmuydzin wymarł samo
szóst, Matheusz Groński wymarł samoośm, 
Woyciech Złotnik wymarł samoszóst, Sta
nisław Kūryba wymarł samosiódm. W tey 

• wi zostało ludzi żyiących: Piotr Kolaska ie
den z matką, Bohdanowa stara wdowa iedna. 
We wsi Wasiodoicce wymarło ludzi siedm
dziesiąt ośm: Grzegorz Przelot wymarł sa
moośm, Krzysztoph Szczęsny wymarł samo
szóst, Matheusz Bartulczyk wymarł samo
siódm, Kazimierz Bartulczyk wymarł samo
siódm, Kazimierz Piekarczyk wymarł samo
trzeć, Marcin Grzywacz wymarł samoośm, 
Maciey Soyka wymarł samodziesiąt, Piotr 
Puharczyk wymarł samoośm, Symon Szczę
sny wymarł samodziesiąt, Andrzey Szayko 
wymarł samoszóst, Marcin Przelot wymarł 
samopiąt, Kazimierz Dach wymarł samopiąt, 
u Brodawki wymarło ludzi samowtór. W tey 
wsi zostało ludzi żyiących: Andrzey Jazgar 
stary ieden, Symanowa Szczęsnowa wdowa 
iedna, Maćkowa Szczęsnowa wdowa iedna. 

Z tych maiętności z Raczek, Szczodruch 
wymarło ludzi wszystkich pięćset trzydzieście 
pięć. 

Który to regestr z pomienionych dobr 
ludzi żywych у wymarłych, za podaniem onych 
przez osobę wyż specifikowaną do akt, do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich spraw wie
czystych iest przyięty у w xięgi wpisany. 
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Boku tysiąc siedmsetnego iedynastego, 
miesiąca Julii dwudziestego czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó 
zefa Kotowicza—łowczego w. x. Lit., starosty 
Grodzieńskiego będącym, stanąwszy perso-
naliter imć pan Stanisław Strusiński regestr 
pomarłyeh przez powietrze у pozostałych 
ludzi w dobrach Bouspudzie nazwanych, w 
powiecie Grodzieńskim leżących, ze wszystką 
rzeczą w nim y tu niżey wyrażoną ad acta 
grodu Grodzieńskiego w te słowa pisany podał; 

Beestr ludzi powietrzem pomarłyeh go-
spodarzów z żonami, dziećmi у czeladzi w 
roku tysiąc siedmsetnym dziesiątym w Bo
uspudzie. Sucha meś: Stanisław Krawiec 
samoszóst, Symonowa wdowa samotrzecia, 
Woyciech Tomczyk samotrzeć, Rogon ieden, 
Jakub Krawiec samosiódm, Symon Kasprzyk 
samodziesiąt, Maciey Rozwora samoczwart, 
Stanisław Tomczyk samszóst, Piotr Rosłam 
samotrzeć, Jan Rosłam samotrzeć, Michał 
Ciwon samdziesiąt, Symon Burho samdzie-
wiąt, Jan Turkowski samopiąt, Jan Żuk 
ieden, Stefan Gikub samopiąt, Paweł Maś
lanka samotrzeć, Jan Mazurczyk samoczwart, 
Walenty samoczwart, Woyciech Maślanka 
samopiąt, Jan Kowal samdziewiąt, Symon 
Rozlewski samoośm, Woyciech Bohr samo
trzeć , Michał Lewoszko samoczwart, Maciey 

Karpio samoczwart, Jan Jemczyk samo
czwart, Wawrzyniec Żuk samoczwart, Jerzy 
Mazurczyk samosiódm, Maciey Potap samo
piąt, Adam Potap samowtór, Michał Wa-
silcźyk samosiódm. Wszystkich w tey wsi 
pomarłyeh sto czterdzieście dziewięć. Pozo
stałych zaś w tey wsi gospodarzów cztery. 
Wieś Jaski: Andrzey Szteyło samoośm, 
Jakub Romanowski ieden, Kazimierz Ro
manowski ieden, Wawrzyniec Romanowski 
ieden, Jakub Jaśkiewicz samowtór, Andrzey 
Jaśkiewicz samotrzeć, Marcin Skil samodzie-
wiąt, Kuprowicz samowtór, Jakub Wiźniak 
ieden, Wawrzyniec Truskowski samoczwart, 

I Paweł Koudzik samopiąt, Woyciech Pohu-
laka samotrzeć, Paweł Skil ieden, Grzegorz 
Domański ieden, Jan Romanowski samopiąt. 
Wszystkich pomarłyeh w tey wsi czterdzieścia 
sześć, pozostałych gospodarzów cztery. Wieś 
Jabłońskie: Jachim Karczewski samoszóst, 
.Jakub Dadzibożyk samczwart, Jan Harasim 
samoczwart, Marcin Karczewski samopiąt, 
Andrzey Daugiała samopiąt, Stanisław Da
dzibożyk samopiąt, Maciey Kleszcz samo
wtór, Jerzy Krupa samopiąt, Mateusz Dzie-
koński samosiódm, Maciey Chwiedorek sa
moczwart, Jakub Chmielewski samowtór, 
Jakowiczowa wdowa samowtóra, Stanisław 
Morgownik samoczwart, Józef Wesołowski 
samowtór, Bartłomiey Kadłubek samowtór, 
Kazimierz Pauluk samoszóst, Jakub Witko 
samotrzeć, Woyciech Miodus samoczwart, 

55 
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Józef Miodus samoczwart, Mateusz Kosmaty 
samotrzeć, Woyciech Dutkowski samopiąt. 
Wszystkich w tey wsi pomarłyeh ośmdzie-
siąt cztery. Pozostałych w tey wsi gospo
darzów sześć. Wieś Wysokie: Maciey Nie
miec samotrzeć, Tomasz Zayko samopiąt, 
Paweł Sikora samosiódm, Maciey Recio sa
mopiąt, Jan Gliniecki samopiąt, Andrzey 
Kopicha samoszóst, Woyciech Niemiec sa
moszóst, Woyciech Kalita samopiąt, Jan 
Zdan samoszóst, Symon Zdan samotrzeć, 
Stanisław Grącki samosiódm, Michał Nie
miec samoszóst, Kazimierz Pluta samoczwart, 
Jan Bohdanowicz samoczwart, Woyciech.Re-
ćio samopiąt, Oleś samoszóst, Michał Wasil 
samosiódm, Zachar samiedynast. Wszystkich 
w tey wsi pomarłyeh sto у ieden. Pozosta
łych zaś w tey wsi gospodarzów trzy. Wieś 
Karytki: Maciey Puziński samoszóst, Jan 
Puziński samoczwart, Czebierakowa samo-
siódma, Symon Rosłan samotrzeć, Jan Pta
szek samoczwart, Grzegorz Wasilewski sa
mopiąt, Kazimierz Malicki samoczwart, J a 
kub Podlaszanin samopiąt, Andrzey Balcer 
samopiąt, Łukasz Szczodruch samowtór, 
Woyciech Kopyka samopiąt, Piotr Jako
wicz samosiódm, Józef Podlaszanin sam-
szóst. Wszystkich w tey wsi pomarłyeh sześć
dziesiąt trzy; pozostałych w tey wsi gospo
darzów dwa. Wieś Wronoica: Kazimierz 
Małecki ieden, Maciey Rusin ieden, Wa-, 
wrzyniec Bartosik samowtór, Wawrzyniec 
Harasim samotrzeć, Paweł Harasim samo
czwart, Stanisław Dobrzyniewski samotrzeć, 
Stanisław Marinik ieden. Wszystkich pomar

łyeh w tey wsi piętnaście; żywych gospo
darzów cztery. Wieś Moczy dły: Jan Sze-
pielewicz samoszóst, Stefan Niedzwiecki sa
mosiódm , Marcin Kuczyński samosiódm, 
Bartłomiey samdziewiąt, Woyciech Woro
nowicz samopiąt, Bartłomiey Franczyk sa
moczwart, Mateusz Graczyk samoszóst, Woy
ciech Fraczyk samoczwart, Jan Roszczyk 
samdwunast, Stanisław Ruszczyk samsiódm, 
Łukasz Woronko samdziewiąt, Jan Rogala 
samoczwart, Maciey Pietrzyk samdziewiąt, 
Jan Krawiec samsiódm, Mateusz Ruścio sa
motrzeć, Jan Woronowicz samopiąt, Andrzey 
Kuczyński samopiąt, Franciszek Plichta sa
moszóst, Jerzy Ruszczyk samoszóst. Wszyst
kich pomarłyeh w tey wsi sto dwadzieścia; 
pozostałych dwa. Wioska Homontowo: Szklarz 
samowtór, Symon Puziński samopiąt, Kowal 
samosiódm. Wszystkich pomarło dziewięć. 
Pozostałych trzy. Wieś Jankielowka: Wa
lenty Arasim ieden, Puskarz ieden, Grze
gorz Kądziałka samoczwart, Michał Hara
sim ieden, Mikołay Oleszczyk ieden. Wszyst
kich pomarło ośm; pozostałych trzy. Rynki: 
młyn z wszystkim ludzi sześć, Szczytnicki 
ogrodniczy siedm; wszystkich pomarłyeh lu
dzi w tey maiętności sześćset ośm. 

U tego reestru przy pieczęci podpis ręki 
samego aktora temi słowy: Pac—kawaler 
Maltański, marszałek nadworny w. x. Lit. 
Który to ten regestr za doniesieniem onego 
przez osobę wyż w propozycyi specifikowa-
waną iest do xiąg grodzkich powiatu Gro
dzieńskiego wpisany. 
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Roku tysiąc siedmśetnego iedynastego, 
miesiąca Augusta siódmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J o 
zepha Kotowicza—łowczego w. x. Lit., sta
rosty Grodzieńskiego, ustanowionym, stanąw
szy personaliter imć pan Jan Prytyka, sługa 
wielmożnego imci pana Józefa Eydziatowi-
cza—podstolego Smoleńskiego, regestr wło
ści Przeroskiey przez powietrze wymarłych 
gospodarzów у pozostałych do akt grodu 
Grodzieńskiego podał, potrzebuiąc aby był 
przyięty у w xięgi wpisany, który wpisuiąc 
od słowa do słowa tak się w sobie ma: 
Roku tysiąc siedmśetnego iedynastego, mie
siąca Julii dwudziestego wtórego dnia. We-
ryfikacya spisania ubyłych dymów przez 
powietrze tak we włości у wioskach staro
stwa Przeroślskiego, iako też w dzierżawie 
Hańczy alias TJdolski nazwaney w powiecie 
Grodzieńskim, w parafii Przeroślskiey leżą
cey. Naprzód we wsi Wierszelach dwóch 
gospodarzów ze wszystkim do szczętu wy
marło, tak że у teraz pusta ta wioska zo
staje. W wiosce Zarzeczu wymarło do szczę

tu dymów pięć у wioska pusta została. We 
wsi Przełomie alias Maley Hańczy wymar
ło do szczętu gospodarzów у dymów abiu-
ratowych pięć, zostało dymy dwa. We wsi 
Krzezkach wymarła cała wieś у gospodarze, 
został ieden tylko człowiek ułomny na nogi 
у chory, a tak tylko do podatkowania ad 
normam abiuraty tak dawnieyszey, iako у 
pośledńieyszey nie zostało więcey nic tylko 
dymów dwa. We wsi Hańczy do szczętu 
wszyscy wymarli, że locus tylko został, gdzie 
ludzie żyli. Oprócz iednego przychożego 
człowieka. Który to regestr lustracyi pod 
sumnieniem szczyrze у pod iuramentem spi
sawszy, stosuiąc się do generalnego dekre
tu tak trybunału skarbowego w. x. Lit., 
iako sądów fiskalnych powiatu Grodzieńskie
go do akt xiąg grodzkich tegoż powiatu 
podałem. Dat ut supra. U tego regestru 
podpis ręki wielmożnego imci pana podko
morzego Smoleńskiego starosty Przeroślskie
go w te słowa: Stanisław Eydziałowicz— 
podkomorzy Smoleński, starosta Przeroślski 
mp. Który to ten regestr za podaniem one
go przez osobę w wierzchu mianowaną do 
xiąg grodzkich powiatu Grodzieńskiego iest 
wpisany. 



1711 г. 

И з ъ в и и г п з » 17 В 8 г., листъ 637. 
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Boku Pańskiego tysiąc siedmsetnego ie
dynastego, miesiąca Augusta siódmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J o -
zepha Kotowicza—łowczego w. x. Lit., sta
rosty Grodzieńskiego, ustanowionym, stanąw
szy personaliter imć pan Jan Prytyka, słu
ga wielmożnego imci pana Józefa Eydzia-
towicza—podstolego Smoleńskiego, regestr 
wymarłych gospodarzów podczas powietrza 
w mieście ikmci Przerośli do akt srrodu 
Grodzieńskiego podał, potrzebuiąc aby był 
przyięty у w xięgi wpisany, który od słowa 
do słowa wnisuiąc tak się w sobie ma: 

Begesłr wymarłych gospodarzów у dymów 
zaprzysiężonych w mieście ikmci Przerośli 
w powietrze, w których domach ani żad
ney duszy nie zostało, w roku tysiąc siedm-
setnym dziewiątym у w roku tysiąc siedm-
setnym dziesiątym, oprócz tych, którzy dla 
głodu у ubóstwa przed powietrzem z do
mów pouchodzili za granicę w Prusiech, 
pomarli w innych mieyscach, o których wia
domości nie masz: Franciszek Gutowski, 
Maciey Okrągły, Woyciech Nowicki, Paweł 
Gutowski, Woyciech Sniatkowski, Stanisław 
Jacewicz, Andrzey Rydzewski, Mateusz K o -
lenkiewicz, Władysław Prokulbicki, Andrzey 
Filipowicz, Jan Peński, Jan Warciewski, 
Paweł Waniewski, Wawrzyniec Piotrowski, 
Paweł Menżyński, Marcin Łoczenin, Jan 

Rogalski, Andrzey Nieciecki, JanPaiewski, 
Woyciech Wasilewski, Jerzy Borowski, Jan 
Dąbrowski, Michał Paiewski, Michał Sta-
szyński, Adam Kozub, Jan Filipowicz, Jan 
Paiewski, Jan Pietraszewski, Woyciech Sło-
miński, Paweł Winter,. Grzegorz Kolenkie-
wicz, Dominik Dobrzyniewski, Marcin Wło-
stowski, Franciszek Dobrzyniewski, Soko
łowska wdowa, Jan Darguszewski, Tomasz 
Pipkorz, Jerzy Zdanowicz, Franciszek Ry
dzewski, Jan Śmieszko, Jerzy Rydzewski, 
Wawrzyniec Milewski, Jan Kalinowski, J a 
kubowa Dobrzyniewska, Matheusz Borow
ski, Matheuszowa Gutkowa, Michał Zda-
nek, Stanisław Gołubiewski, Matheusz Mi
lewski, Tomasz Szwencki, Andrzeiowa Brod
nicka, Franciszek Cieślukowski, Jakub Go-
sierowski, Franciszek Szulc. Który to re
gestr pod sumnieniem sprawiedliwie spisa
ny у zwerefikowany, dość czyniąc dekretowi 
sądów fiskalnych powiatu Grodzieńskiego, 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich podaiemy 
z podpisem rąk naszych. Pisań w Przero
śli, dnia dwudziestego wtórego Julii, roku 
tysiąc siedmsetnego iedynastego. Begesłr 
dymów, pozostałych ludzi w mieście Prze-, 
rośli ikmci, którzy po powietrzu zostali, spi
sany у zwerefikowany dnia dwudziestego 
wtórego Julii, roku tysiąc siedmsetnego ie
dynastego. Stephan Sniatkowski, Symon Bo-
rawski, Kazimierz Babiński, Jakub Waniew
ski, Piotr Wronowski. Który to regestr 
lustratią pod sumnieniem szczyrze у pod 
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iuramentem spisawszy; stosuiącsię doiene-
ralnego dekretu tak trybunału skarbowego 
w. x. Li t , iako sądów fiskalnych powiatu 
Grodzieńskiego, do akt xiąg grodzkich te
goż powiatu podaliśmy. Dat ut supra. 

U tego regestru podpisy rąk tymi słowy: 

Piotr Wronowski — burmistrz Przeroślski, 
Jakób Waniewski—pisarz Przeroślski. Któ
ry to ten regestr zapodaniem onego przez 
osobę w wierzchu mianowaną do xiąg grod-
skich powiatu Grodzieńskiego iest wpisany. 

1711 r. 

И з ъ кпі ігн з а 1911 г., листъ 619. 

8. Спнсокъ умершихъ людей во время заразы въ селахъ Мазурковской, ЯНОВБѢ, 

Прусской и Топѣловкѣ. 

Koku tysiąc siedmśetnego iedynastego, 
miesiąca Augusta dwudziestego czwartego d. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó 
zefa Kotowicza—łowczego w. x. Lit., starosty 
Grodzieńskiego ustanowionym, stanąwszy 
personaliter imć pan Stanisław Strusiński 
regestr pomarłych у pozostałych łudzi we 
włości Mazurkowskiey sobie zastawney, w 
powiecie Grodzieńskim leżącey, ze wszystką 
rzeczą w nim y tu niżey wyrażoną ad acta 
grodu Grodzieńskiego podał, affektuiąc aby 
był przyięty у do xiąg zapisany, który za 

.-przyjęciem de verbo ad verbuni wpisuiąc tak 
się w sobie ma: 

Kegestr ludzi, powietrzem, tak gospoda
rzów, żon iak у dzieci pomarłych w włości 
Mazurkowskiey, od iasnie wielmożnego imci 
pana Kazimierza Michała Paca, kawalera 
Maltańskiego, imci panu Stanisławowi Stru-
sinskiemu zastawney, roku tysiąc siedmśet

nego dziesiątego. Wieś Janowka: Mateusz 
Kowal samopiąt, Kazimierz Kowalczyk sa
mopiąt, Symon Kowalczyk samotrzeć, Mi
kołay Bułka samsiódm, Walenty Bruzia sa
moszóst, Andrzey Kassian samotrzeć, Waw
rzyniec Kasian samoszóst, Woyciech Jur
czyk samopiąt, Stefan Osmólski samoczwart, 
Kazimierz Szczepańczuk samotrzeć, Stani
sław Mucha samopiąt, Symon Sak samo
siódm, Kazimierz Woyzych samoczwart, K a 
zimierz Szydlik samopiąt, Marcin Malicki 
samotrzeć, Bogucha wdowa samowtóra, Sta
nisław Dziełak samoczwart, Szymanowa 
wdowa samoczwart, Paweł Szydlik samopiąt, 
Krawcowa wdowa samoczwarta, Piotr Gorto 
z żoną samowtór, Jakub Filipczyk samowtór, 
Marcin Kowal samotrzeć, Wawrzyniec Filip
czyk samoczwart, Jan Filipczyk y Bozu-
niuczkowie samotrzeć, Jan Mucha samoszóst 
Summa facit ludzi pomarłych we wsi Ja
nowie M sto dziesięć. Imć xiądz Jan Su-
charzewski pleban Janowski wymarł z ludźmi 
dwudziestą sześć. Zostało się gospodarzów 
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dworskich bez żon w teyże wsi Janowie— 
dwa. Gospodarz z żoną ieden Plebański, 
gospodarz ieden у wdów dwie. Karczma 
Janowska tak z stodołami iako y z spech-
lerzem zgorzała funditus, przez co vacat. 
Wieś Pruska Mała: Jan Rydzy z żoną у 
dziećmi samoszóst, Woyciech Wardzik sa
mopiąt, u Stanisława Butki cztery, Józef 
Dudek samoczwart, Jerzy Czuprek samo
szóst, Paweł Łałosek samoośm, u Switaia 
dwoie, Paweł Czuprek samotrzeć, Czuprkowa 
wdowa samotrzecia. Summa facit ludzi po
marłych powietrzem czterdzieście ieden, go
spodarzów zostało się dwa. Wieś Pruska 
Wielka: Kazimierz Czeraiecki z żonąy dziećmi 
samosiódm, Szocowicki samowtór, Maciey 
Holdaczyk gospodarz ieden, Marcin Holda-
czyk samotrzeć, Michał Koniaho samoczwart, 
Dobroniewska wdowa samopiąta, Pliszko sa
moczwart, Grabowska wdowa samowtóra, 
Symon Chyliński samoczwart, Jan Talicki 
samotrzeć, Borys samoczwart, Ryletowa sa-

moczwarta. Summa facit ludzi pomarłych 
powietrzem czterdzieścia trzy; gospodarzów 
zostało się cztery. Wieś Topilówka: Staś 
Kadłubczyk samotrzeć, Kadłubczykowa wdo
wa samotrzecia, Mateusz Basierczyk samo
wtór, Jakub Ciesluczyk y z żoną samotrzeć, 
Michał Choynicki y z żoną samotrzeć, La-
bacowa wdowa samowtóra. Facit ludzi po
marłych powietrzem szesnaście; gospoda
rzów zostało się dziesięć. W tych czterech 
wsiach w dzierżeniu imci pana Strusińskiego 
będących, ogułem rachuiąc, pomarłych ludzi 
nayduie się dwieście trzydzieście sześć. Zo
stało wszystkich ogułem w życiu chłopów 
dwadzieścia ieden. 

U tego regestru podpis ręki samego aktora 
temi słowy: Stanisław Strusiński mp. Który 
to regestr ze wszystką w nim wyrażoną 
rzeczą za doniesieniem onego przez osobę 
wyż specifikowaną, iest do xiąg grodzkich 
powiatu Grodzieńskiego wpisany. 

1725 r. 

И з ъ к н и г и з а tZZa г., листъ 19а. 

9. Уставъ для крестявъ Госкаго римско-католическаго прихода. 

Въ этомъ докуиентѣ излагаются повинности 
крестьянъ, принадлежавшихъ къ римско-католи-

Roku tysiąc siedmset dwudziestego pią
tego, miesiąca Oktobra dwudziestego pią
tego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Zygmuntem Boufałem— 
podstarościm sądowym powiatu Grodzien-

ческому Госскоиу приходу; за несоблюдение по-
слѣднихъ полагаются тѣлесныя наказанія. 

skiego, od iasnie oświeconego Michała na 
Klewaniu у Żukowie, xiecia imci Czarto
ryskiego—podkanclerzego w. x. L i i , starosty 
Grodzieńskiego, ustanowionym, stanąwszy 
personalnie imćp. Kazimierz Kwiatkowski— 
organista Hoski, tę ustawę poddanych ple-
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baniey Hoskiey temuż imci xiedzu pleba
nowi daną y służąca na rzecz w niey у tu 
niżey wyrażoną ad acta grodu Grodzień
skiego podał, którą wpisuiąc w xięgi de 
verbo ad verbum tak się w sobie ma: 

Usłaicapoddanych plebanii Hoskiey, roku 
Pańskiego tysiąc siedmset dwudziestego pią
tego, miesiąca Oktobra piętnastego dnia prze
pisana, według którey wiecznemi czasy po
winni pańszczyznę służyć, podwody odpra-
wować, czynsz dawać, a nad tę ustawę ni 
do czego więcey nie powinni być pociągnieni. 
Nayprzód kładą się tu ludzie poddani tey 
plebaniey w dawnych autentycznych inwen
tarzach znayduiących się imionami у nazwis
kami, iako to: kury, syry, włoki, woły, konie, 
czynsz. We wsi Plebańcach: Kazimierz Kudź 
synów cztery, włoki dwie, wołów dwa, koni 
dwoie. Józef Kudź, syn ieden, włoki dwie, 
wołów dwa, koń ieden. Jan Kryszyn synów 
dwa, włoki dwie, wołów dwa, koń ieden. 
Ławryn Sigiel, synów pięć, włoki dwie, wo
łów cztery, koni dwoie. Matewko Baciuk, 
włoki dwie, wołów dwa, koń ieden, synów 
dwa. Krysko Sigiel, syn ieden, włoki dwie, 
koń ieden. Józef Sigiel, syn ieden, włok 
dwie, wołów dwa, koń ieden. GrykKudzisz, 
syn ieden, włok dwie, wołów cztery, koń 
ieden. Jurko Baciuk włok dwie, syn ieden 
wołów dwa, koń ieden. Mikołay Siemienczuk 
synów dwa, włok dwie, wołów dwa, koń 
ieden. Jurko Gabrukiewicz, synów dwa, włok 
dwie, wołów dwa, koń ieden. Jakób Piłow-
nik, synów dwa, włok dwie, wół ieden. J a 
kób Szulha, syn ieden, włok dwie, wołów 
dwa. Jurko Budźwił, syn ieden, wołów dwa, 
włoki dwie. Stanisław Sinko synów dwa, 
włok dwie, wołów cztery, koń ieden. Jurko 
Linko, synów ( 1 ) , tołok dwie, wołów dwa, koń 
ieden. We wsi Barbaryczach: Szymon Łu
kaszewicz synów dwa, włok dwie, wołów 
cztery, koni dwoie. Jakób Łukaszewicz syn I 

ieden, włok dwie, wołów cztery, koni dwoie. 
Szymon Jurczyk, włok dwie, wołów dwa, 
koń ieden. Paweł Jurczyk, włok dwie, wo
łów dwa, koń ieden. Kazimierz Łukaszewicz 
syn ieden, włok cztery, wołów cztery, koni 
dwoie. Kazimierz młodszy Łukaczewicz syn 
ieden, włok cztery, koni dwoie. Jan Łu
kaszewicz, synów cztery, wołów Cztery, koń 
ieden. Jan Worona, wołów dwa, koni dwoie. 
Jan Jałowski syn ieden, wołów dwa, koń 
ieden. Jan Jurczyk, wołów dwa, koni dwoie. 
Nowikowa—wdowa, synów dwa. Powinność, 
ci tedy poddani y po nich następuiący po
winni robić z ćwierci gruntu pańszczyzny 
dwa dni co tydzień przez cały" rok, męż
czyzna z czym potrzeba do plebanii, albo 
niewiasta w lecie do zebrania zboża, tłok 
pięć o chlebie xiedza plebana, niewiasty do 
plewidła ogrodów, do sprzątniena warzywa 
z ogrodów, do wełny у przędziwa maią 
dopomagać, oprócz pańszczyzny, stróża z 
każdey chałupy tygodniowa koleyno, pod
wody koleyno odprawować powinni do Wil
na, takim sposobem, kiedy gdzie blisko póy-
dą, tedy każdy, któremi każą choćby z iedney 
czwierci powinni iechać w drogę; a kiedy da-
ley, iako to, do Wilna, tedy ze trzech czwier
ci iedna podwoda ma być wyprawiona. Na 
robotę rano у wcześnie z roboty równo z 
zachodem słońca chodzić powinni. Drew su
chych po wozie dużym na dzień za kwitem 
od imci xiedza plebana do puszczy otrzy
manym aż do samey plebanii za Nieman 
maią przywozić, na gromadę, aby wszyscy 
stawali, ile razy każą pod winą plag dzie
sięciu albo dwuch funtów wosku na kościół, 
chiba żeby był chory, albo w drodze. Czynsz 
z czwierci tey, którą trzymaią, oprócz służeb-
ney po złotych pięć maią dawać y po kuru 
iednym. Dziakła solankę owsa z włoki da
wać. Barci albo pszczół bez wiadomości 
imci xiedza podbierać nie mogą, a co Pan 
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Bóg da, z tego połowę miodu na xiedza 
plebana dawać powinni. Takowa ustawa dnia 
y roku wyżey wyrażonego sporządzona, wed
ług dawnieyszych ustawów, zwyezaiów у ze
znania ludzi wiary godnych, sąsiadów podda
nych plebaniey Hoskiey, aby większą miała 
wagę ręką samego iaśnie wielmożnego w 
Bogu nayprzewielebnieyszego imei xiedza 
Karola Piotra Pancerzyńskiego, biskupa "Wi
leńskiego, przy prezencyi obudwuch stron, 

tak imci xiedza plebana teraznieyszego, iako 
specyfikowanych poddannych osobliwym dek
retem przysądzona, iest podpisana. Pisań w 
Grodnie, roku, miesiąca у dnia ut supra. U 
tey ustawy przy pieczęci iaśnie wielmożne
go imci xiedza biskupa Wileńskiego podpis 
takowy: Karol Pancerzyński, biskup Wileń
ski. Która to ustawa za podaniem oney przez 
wyż wyrażoną osobę iest do xiąg grodzkich 
Grodzieńskich przyięta у wpisana. 

1728 r. 

И з ъ книги за 1728 г., л а с т ы 70—75. 

10. Реестръ издержекъ, поиесенныхъ шляхтой и крестьянам етароства Переросль-
скаго во время перехода войска изъ Курляндіи. 

Roku tysiąc siedmset dwudziestego ósme
go, miesiąca Februarii szóstego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkich Grodzień
skich przede mną Antonim z Wahanowa Mi
cuta — podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od iaśnie wielmoż
nego imci pana Michała Józefa Massal
skiego—pisarza w. x. Lit. Grodzieńskiego, 
Radeszkowskiego, Berznickiego etc. starosty, 
ustanowionym, stanąwszy personaliter sła
wetny pan Jan Felkierzan—pisarz miasta 
Przerośli wielmożnego imci pana Sawic
kiego—pisarza ziemskiego Wileńskiego re
gestra poczynionych szkód w starostwie Prze-
roskim przez woyska koronne przechodzące, 
z Kurlandiey powracaiące, tak od chorągwi 
polskich iako y dragonii, w roku tysiąc 
siedmsetnym dwudziestym siódmym prze
chodzącym, ku zapisaniu do xiąg podał, 

które za przyięciem wpisuiąc w xięgi de 
verbo ad verbum tak się w sobie maią: 

Miasto Przerosi. Na polskie chorągwie, 
naprzód którym dawano przeszłych ludzi: 
Maciey Patuło owsa półtora wiertła, zło
tych dziewięć у groszy piętnaście, mięsa za 
groszy piętnaście. Franciszek Kowalewski 
owsa wiertelków trzy—złotych cztery у gro
szy dwadzieścia dwa, у szelągów dwa, mięsa 
za groszy piętnaście, piwa garcy dwa—groszy 
szesnaście. Symon Burawski owsa—wiertelek 
złoty ieden, groszy siedmnaście, szelągów 
dwa, wiertelek ięczmienia—złotych dwa, gęś 
iedna—groszy dwadzieścia pięć у szeląg, mię
sa za półtynfa, item pół wiertła owsa—zlot. 
trzy, gr. pięć, za strawunek dał—szostak bity. 
Kazimierz Babiński żyta garncy dwa—gro
szy dwadzieścia, mięsa za groszy piętnaście. 
Jan Brogowski owsa pół wiertła—złotych 
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trzy, groszy pięć, mięsa za szostak bity. Jan 
Waniewski ięczmienia wiertelek — złotych 
dwa, kurów dwoie—groszy dwanaście sze
lągów dwa, wódki za groszy sześć у szeląg. 
Jakub Kuliński nic nie dał, tylko siana. 
Paweł Kleszczewski owsa wiertelek—złoty 
ieden, groszy siedmnaście. Kazimierz Kry-
szcza owsa wiertlówtrzy—złotych dziewięt
naście, mięsa zad baraniny, zad ieden złoty 
ieden groszy ośm. Jan Gutowski pół wier-
telka owsa—złoty ieden, kura groszy sześć 
szelągów dwa, wódki za groszy dwa dobrey 
monety, na polskie uczyni groszy cztery. Jan 
Barykowski, owsa wierteł—zlot. sześć у gro
szy dziesięć, kurów czworo—groszy dwadzie-
ściepięć, szelągów dwa. Stefan Barszczewski, 
owsa wiertelek—złoty ieden, groszy siedm
naście, szelągów dwa; mięsa za Szostaków 
dwa. Imć pan hetman polny koronny no-
cuiąc w mieście, ienerał, maiąc gospody 
u pomienionego Barszczewskiego, żyta sno
pami wynieśli taksowano pół wiertła żyta, 
czyni złotych siedm, groszy pięć, szeląg 
ieden. Marcin Białosz, owsa półtrzecia wier-
tełka—złot. cztery, groszy dwadzieścia dwa, 
szelągów dwa, kumpie groszy dwadzieście, 
szelągów dwa. Paweł Grabo, gęsi dwie— 
złoty ieden, groszy dwadzieścia, szelągów 
dwa; wiertelek ięczmienia — złotych dwa, 
kura iedna—groszy sześć у szeląg. Alexan
der Kowalewski wiertelek owsa—złoty ie
den, groszy siedmnaście, szelągów dwa, 
mięsa za groszy piętnaście; piwa półtora 
garnca—groszy piętnaście у szelągów dwa. 
Maciey Klimaszewski owsa wierteł ieden— 
złotych sześć, groszy siedmnaście, mięsa za 
półtynfa, kaczkę iedną—groszy dwanaście, 
szelągi dwa; wódki półkwarty—groszy sześć, 
szeląg ieden; piwa garniec ieden—groszy 
ośm. Jakubowa wdowa Patułowa, owsa wier-
telków dwa—złotych trzy у groszy pięć; 

kura iedna—groszy sześć у szeląg ieden; 
wódki za groszy dziesięć. Alexander Kry-
szcza, owsa wierteł ieden—złotych sześć у 
groszy dziesięć; gęś iedna—groszy dwadzie
ścia pięć у szeląg ieden; wódki za groszy 
sześć у szeląg ieden. Paweł Burawski, owsa 
półtora wiertła — złotych dziewięć, groszy 
piętnaście; mięsa za szostaków dwa; kaczek 
dwie—groszy dwadzieścia pięć; item mięsa— 
złoty ieden, groszy dwa; kaczka—groszy 
dwanaście, szelągów dwa. Tenże Burawski, 
piwa garncy trzy; wódki za sześć groszy у 
szelągów dwa. Tomasz Złotorzyński, owsa 
wiertelków pięć—złotych siedm, groszy dwa- . 
dzieścia sześć, mięsa za szostaków dwa; kura 
iedna — groszy sześć, szeląg ieden; wódki 
za sześć groszy у szeląg ieden; żyta garn
cy dwa—szostaków dwa. Jan Gonsiorowski 
m polaków owsa wierteł ieden—złotych sześć, 
groszy dziesięć; kur dwoie, szostak ieden. 
Piotr Kryszcza owsa wierteł ieden—złotych 
sześć, groszy dziesięć; krup ięczmiennych 
garniec—szostak ieden; kur prostych sied
mioro—złoty ieden, groszy czternaście у sze
ląg ieden, pieniędzmi gotowemi złoty ieden 
groszy piętnaście, zyta garncy dwa—groszy 
dwadzieścia pięć, szeląg ieden: piwa garniec 
ieden—groszy ośm. Żyd Mowsza Józefowicz 
do komendy wódki kwart trzy—złotych dwa; 
żyta pół wiertła—złotych dwa, świec za szo
stak bity ieden; kura iedna—groszy sześć, 
szelągów dwa; masła za półtynfa. Na drugą 
chorągiew, który komendę miał imć pan cho
rąży, wódki kwart cztery — złotych dwa, 
groszy siedmnaście; piwa garncy cztery, 
szostaki dwa, świec półkopy — złoty ieden, 
lmra iedna—groszy sześć, szeląg ieden; 
masła za półtynfa у groszy sześć. Żyd Efra
im Salomonowicz, piwa garncy dziewiętna
ście—złotych cztery, szeląg ieden; wódki 
kwarta iedna—groszy piętnaście. Merthay 

56 
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Abrahamowicz z Leybą Jakubowiczem na 
wszystkie chorągwie trunkiem, piwami у 
wódkami wydali na tynfów sześć. Andrzey 
Wasilewski, owsa wierteł ieden — złotych 
sześć, groszy dziesięć; wikt gospodarski z 
mięsem, chlebem, piwem у wódką—pod su
mieniem zeznał—złotych trzy, groszy dzie
sięć, siana wyszło na wozów dwa. Kazimierz 
Żukowski, owsem, mięsem, wiktem gospo
darskim, piwem у wódką kosztowało na 
tynfów dwa у groszy szesnaście. Mateusz 
obroniem у sianem у wiktem gospodarskim 
według sumienia zeznał, kosztowało na tyn-

. fów trzy. Jan Bogala na obrań żyta wier-
telków dwa—złotych pięć, groszy dwadzie
ścia siedm, szeląg ieden; mięsa za złoty 
ieden; kura iedna—groszy sześć у szeląg 
ieden; kaczka iedna—groszy sześć у szeląg 
ieden; piwo у wódka—groszy dwadzieścia у 
sześć; Jan Mytwa za tynfa siana. Szymon 
Turowski za obrok gotowemi pieniędzmi— 
złoty ieden, wikt gospodarski—podług su
mienia—mięsiem, słoniną — złotych trzy, 
groszy dziesięć. Item na dragonia imci. ie-
nerała Mira. Paweł Kleszczewski półwiertla 
owsa—złotych trzy, groszy pięć, pieniędzmi 
gotowemi Szostaków dwa. Maciey Potało 
mięsa za szostak у piwa garniec—groszy 
dwadzieścia. Jan Brogowski na dragonia 
owsa półwiertla—złotych trzy, groszy dzie
sięć; kura iedna—groszy sześć, szeląg ie
den; mięsa za szostak. Kazimierz Kryszcza 
na dragonia, który oficer stoiący w domu 
iego wóz drabiasty ze wszystkim wziął, ta-
xowano tynfów sześć у szostak ieden. Jan 
Baykowski na dragonia cztery szostaki— 
złoty ieden, groszy dwadzieścia, szelągi dwa. 
Józef Symon Swenski na dragonia żyta pół
wiertla, na obrok złotych sześć у groszy 
dziesięć; kura iedna—groszy sześć, szeląg 
ieden, chleba półboczna—groszy dwanaście. 

Chleba z całego miasta wyszło tak na pol
skie chorągwie, iako y na dragonia, pod iu-
ramentem, wyszło na wiertlów sześć, każdy 
wierteł rachuiąc po złotych dwanaście, uczyni 
złotych siedmdziesiąt dwa; siana ogułem 
wyszło na chorągwie polskie y na drago-
niią wozów dwadzieścia—po złotych dwa у 
groszy piętnaście—złotych piędziesiąt, latus 
facit na złote polskie trzysta czternaście 
groszy trzy у szeląg ieden. Na drogonią 
ienerała Mira wysło według regestru obro
kiem у wiktem gospodarskim, iako pod su
mieniem zeznali, na złotych dwadzieścia pięć 
у groszy ośm; summa summarum facit zło
tych trzysta trzydzieścia dziewięć у groszy 
iedynaście у szeląg ieden. Regestr poczy
nionych szkód w starostwie Przeroślskim 
przez woyska koronne, przechodzące zKur-
landiey powracaiące tak od chorągwi pol
skich, iako у od dragonii w roku tysiąc 
siedmset dwudziestym siódmym. Wieś Ła-
nowicze. Kazimierz Kardak pieniądzami go
towemi złotych dwa, groszy szesnaście; na 
drugie chorągwie panu kommissarzowi złoty 
ieden groszy dwadzieścia. Jan Buczwyński 
towarzyszowi u niego stoiącemi złotych pięć, 
groszy dwa, koł para nowych kosztujących 
z refami zelaznemi, druga para bez ref— 
złotych pięć, groszy dwa, panu kommisarzowi 
gęś iedna—groszy dwadzieścia pięć, szeląg 
ieden, para iarząbków—złotych dwa, owsa 
półwiertla—złotych trzy, groszy pięć. Józef 
Buza na chorągiew polską, owsa wiertel-
ków trzy—złotych cztery, groszy dwadzie
ścia pięć, kur dwoić—groszy dwanaście, sze
lągów dwa, masła półgarnca—zloty ieden, 
groszy ośm. Drugiey chorągwi owsa pół
wiertla—złotych trzy у groszy pięć; kura 
iedna—groszy sześć, szeląg ieden; masła za 
szoztak bity. Jan Lela z karczmy Lanowic-
kiey polakom, żyta wiertelek, z Jakubem 
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Łabeńskim—złotych trzy. Latus facit na 
polaków—złotych trzysta trzydzieście. gro
szy szesnaście, szelągów dwa, na dragonia 
pana ienerała Mira. Kazimierz Kardan go
towemi pieniędzami—złotych trzy, groszy 
dwadzieścia cztery. Jan Botswiński dał owsa 
wiertelków trzy—uczyni złotych sztery, gro
szy dwadzieścia cztery, gotowemi pieniędzmi 
tynfa iednego, skabów dwa—groszy dwadzie
ścia pięć, szeląg ieden; kmnp ieden—gro
szy dwanaście, szeląg ieden. Józef Buta na 
dragoniią owsa wiertelek—złoty ieden, gro
szy siedmnaście; gotowemi pieniędzami szo
stak bity. Jan Leto gotowemi pieniędzmi na 
dragoniią—zloty ieden, groszy ośm. Jakób 
Łabiński na dragoniią dał gotowemi pienię
dzami tynfa iednego; ryby za szostak; żyta 
wiertelek—złotych dwa, groszy szesnaście; 
kumpie—groszy dziewiętnaście, item szostak 
gotowemi pieniędzmi; na dragonia wyszło 
pod snmieniem — złotych dziewiętnaście, 
groszy ośmnaście. Wieś Wierszele. Michał 
Żmóydzin polakom owsa wierteł—złotych 
sześć, groszy dziesięć; kur troie—groszy 
dziewiętnaście; chleba za szostak ieden; 
masła za półtynfa. Latus facit na panów 
polaków—złotych trzy, groszy ośm, szelągów 
dwa. Na dragoniią Bartłomiey Wereta, owsa 
wierteł ieden—złotych sześć, groszy dziesięć; 
kur troie—groszy dziewętnaście; chleba bo-
chon, szostak pieniędzmi gotowemi, dał 
kapralowi groszy dwadzieścia pięć, szeląg 
ieden. Łukasz Kapuściński dał owsa wier
telek ieden—złoty ieden, groszy siedmnaście, 
gotowemi pieniędzmi — złoty ieden; koło 
iedne nowe—złoty ieden, groszy ośm. La
tus facit na dragonia—złotych dwanaście, 
groszy dwa. Wieś Zarzecze. Marcin Myśłe-
wicz na dwie chorągwie polskie owsa pół
trzecia wiertła—złotych piętnaście, groszy 
dwadzieścia pięć; kurów ośmioro—złotych 

ieden, groszy dwadzieście, szelągów dwa; 
pół barana—groszy dwadzieścia pięć, szeląg 
ieden, słoniny za szostak. Paweł Seratiń-
czyk owsa wiertlów trzy—złotych dziewięt
naście; kur pięcioro—złoty ieden; baraniny 
czwiartka—groszy dwanaście, szelągów dwa; 
siana pó łwoza tynf ieden. Marcin Tołkuć 
owsa półtrzecia wiertła—złotych piętnaście, 
groszy dwadzieście pięć; kur troie—groszy 
dwadzieście; słoniny za Szostaków dwa. Mi
chał Pietruszczyk na polskie chorągwie, 
owsa wiertli trzy—złotych dziewiętnaście; ku
ra iedna—groszy sześć, szeląg ieden; słoniny 
za tynfów dwa; baraniny czwiertka—groszy 
dwanaście, szelągów dwa; masła pół garnca— 
tynfa. Józef Borkowski siana wozów dwa— 
złotych pięć, czwiartkę baraniny—szostak у 
troiak gotowemi pieniędzami, za obrok dał 
groszy piętnaście. Michał Khz wóz siana— 
tynfa iednego kosztuie у groszy dwadzieścia 
siedm; kurów troie—groszy dziewiętnaście. 
Latus facit na chorągwie polskie—złotych 
dziewiędziesiąt ieden, groszy sześć, szelągów 
dwa. Taż wieś na dragonie ienerała Mira. 
Marcin Myślewicz, owsa pół wiertła—złotych 
trzy, groszy pięć, kaczora у kurę—groszy 
dwanaście, szelągów dwa, gotowemi pienią
dzami szostak. Paweł Serafińezyk, owsa pół 
wiertła—złotych trzy, groszy pięć; kurę ied
na—groszy sześć, szeląg ieden; chleba bo-
chon ieden, złoty ieden, groszy ośm, goto
wemi pieniądzami groszy dwanaście. Mar
cin Turkuć, owsa półwiertla—złotych trzy, 
groszy pięć, kurów dwoie у szostak bity 
pieniądzami. Michał Pietruszczyk, owsa pół 
wiertła—złotych trzy, groszy pięć; kurów 
dwoie—groszy dwanaście, szostak bity ie
den. Józef Barkowski kurów dwoie—groszy 
dwanaście, szelągów dwa; na dragonia ie
nerała Mira złotych siedmnaście, groszy trzy
naście, szelągów dwa. Wieś Hańcza. To-
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masz Penisz na polskie chorągwie ięczmie
nia pólwiertla—złotych siedm, groszy ośm
naście; owsa wierteł ieden—złotych sześć, 
groszy dziesięć; kurów pięcioro — złoty ie
den; czwartka baraniny—groszy piętnaście; 
chleba półbochna—groszy dwanaście; owsa 
wierteł ieden; siana wóz ieden—złotych dwa 
groszy dwanaście. Łukasz Zdun wiertelek 
żyta—na obrok złotych trzy; kur pięcioro— 
złoty ieden, podświniaka—groszy dziewięt
naście; bochon chleba—szostaków dwa, siana 
wóz ieden—złotych dwa, groszy szesnaście. 
Jakub Rożyński owsa pólwiertla — złotych 
trzy, groszy siedmnaście. Jan Mazuk, owsa 
wiertelek—złoty ieden, groszy siedmnaście, 
kurów dwoie, groszy dwanaście, szelągów 
dwa; prosiąt dwoie—złoty ieden, groszy 
ośm, czwiartkę baraniny—groszy dziewięt
naście; siana wóz ieden—złotych dwa, gro
szy szesnaście; summa facit na chorągwie | 
polskie złotych trzydzieście pięć, groszy 
dwadzieścia dziewięć, szelągów dwa. Wieś 
Przelomka. Michał Korytko, owsa pól
wiertla — złotych dziewięć, groszy pięć; 
item na drugie chorągwie pólwiertla owsa— 
złotych trzy, groszy pięć; gęś iedna—szo
staków dwa, kura iedna, słoniny za szostak 
groszy dziewiętnaście; siana wóz ieden—tyn
fów dwa. Jan Puza, owsa pierwszey cho
rągwi pólwiertla—złotych trzy, groszy pięć; 
item na drugą chorągiew owsa półwiertla— 
złotych trzy, groszy pięć; barana kazał 
zarżnąć, taksowano złotych dwa, groszy 
szesnaście; siana wóz ieden—złotych dwa, 
groszy szesnaście. Michał Łomża, owsa 
pólwiertla; item półwiertla — złotych sześć, 
groszy dziesięć; baraniny czwiertek dwie, 
za którą dano złoty ieden, groszy sześć; sia
na wóz ieden—tynfów dwa. Summa facit 
na chorągwie polskie złotych trzydzieścia 
siedm, groszy dwadzieścia у sześć! Wieś \ 

Pawlówka. Pierwszym razem cała wieś Paw-
łówka na chorągiew polską zsypali owsa 
półpiąta wiertła — złotych dwadzieścia ośm, 
groszy piętnaście; kur siedmioro—złoty ie
den, groszy czternaście, szeląg ieden; chle
ba bochnów dwa—po szosztaków dwa. Bo
chon, zamki у drzwi gwałtem poodbiiali. 
W teyże wsi Pawłówce na dragonia złotych 
trzydzieścia dwa. Maciey Szymańczuk, owsa 
wiertelek — złoty ieden, groszy ośm; piwa 
garncy trzy—szostaków dwa; kura — sześć 
groszy, szeląg ieden: parsuka taxowano 
tynf ieden; bochon chleba szostaków dwa. 
Jędrzey Kluczyński, owsa wiertelek — tynf 
ieden; piwa garncy trzy — szostaków dwTa; 
parę kół—tynfów dwa, złotych dwa, groszy 
szesnaście czyni; wódki za groszy dwadzie
ścia, baraniny czwiartka — szostaków dwa; 
kura iedna—groszy sześć у szeląg. Łukasz 
Kaliński, owsa wiertelek—zloty ieden, gro
szy ośm; kumpiów dwa — szostaków dwa; 
skabów dwa—szostaków dwa; piwem z wód
ką groszy dwadzieście. Michał Bernatowicz, 
owsa wiertelek — tynfa iednego; kumpiów 
dwa у schabów dwa—tynf ieden; kura ied
na— groszy sześć у szeląg; piwa garncy 
trzy—groszy dwadzieścia pięć у szeląg ie
den; wódki za groszy ośmnaście. Jan Blasz
ko, owsa wiertelek—tynf ieden; bochon chle
ba pokrążał koniowi—szostaków dwa; piwa 
у wódki za złoty ieden. Masła półgarnca— 
zloty у groszy ośm; ser ieden—groszy sześć 
у szeląg; podwieprzuka—za groszy dwadzie
ście pięć. Józef Tyczkowski gotowemi pie-
niądzami na piwo y na wódkę złotych dwa 
у groszy trzy у szeląg. Jerzy Chrypcia, 
owsa półwiertla—złotych trzy, groszy pięć; 
chleba bochen ieden — tynf ieden; masła 
kwarta—groszy ośmnaście; wódki za groszy 
ośm; gotowemi pieniądzami na wyiezdnym 
tynfa żołnierzowi; para kół — tynfów dwa; 



siana za Szostaków dwa. Wasii Jendryszko, 
owsa półwiertla—złotych trzy у groszy pięć; 
kura—groszy sześć у szeląg; krup Jęczmien
nych— groszy sześć у szeląg; pół barana— 
Szostaków dwa; chleba półbochna—groszy 
dwanaście, szelągów dwa; piwa garniec— 
groszy ośm. Piotr Szymański, piwa garncy 
trzy—groszy dwadzieście cztery; wódki za 
groszy cztery; sielaw kopa—groszy dwana
ście, szelągów dwa; kumpia, mięsa świnie-
go — szostak ieden. Maciey Ciereszewski, 
piwa garncy trzy—groszy dwadzieścia cztery, 
kwaterka wódki—groszy ośm. Stanisław Rud
kowski piwem, wódką, rybami, chlebem— 
pod sumieniem zeznał, wydał na złotych 
pięć; siana z całey wsi składali oprócz wiktu 
gospodarskiego na komendę dali na wozów 
trzy, każdy wóz rachuiąc po tynfów dwa, 
latus. facit na dragoniią złotych pięćdziesiąt 
sześć, groszy dziewiętnaście, szelągów dwa. 
Wieś Smiecichówka. Maciey Kolenda na 
polaków, wiertelek owsa—złoty ieden, gro
szy ośm; kura iedna—groszy sześć, szeląg 
ieden. Teodor Makowski, Jan Wołyniec, 
Marcin Piórko na obrok żyta, ięczmienia у 
owsa dali na tynfów dwa; kaczek troie— 
groszy dziewiętnaście; kura iedna—groszy 
sześć, szeląg ieden; schaba świnia iedna; 
masła kwarta—złoty ieden, groszy dwa, sze
lągów dwa. Jendrzey Buzo, półwiertelka 
owsa—groszy dziewiętnaście; kimrp ieden— 
gr-oszy dwanaście, szelągów dwa; siana za 
szostaka. Abraham Izakowicz Hańczański, 
przez tych samych pp. polaków woyska ko
ronnego szkody poniósł: pierwszey nocy no
cowało koni dwadzieście у pięć, piwem у 
wódką wyszło na tynfów ośm; drugiey nocy 
nocowało koni dziesięć, co nabrali piwem 
у wódką na złot. cztery; siana na oba noc
legi pod sumieniem zeznał za tynfów siedm, 
nie rachuiąc chleba у strawy gospodarskiey. 

Łatus facit złotych dwadzieścia pięć, grosz 
ieden у szelągów dwa. Wieś Kruszki. 
Piotr Zynda, na polaków wierteł owsa— 
złotych sześć, groszy dziesięć; item wierte
lek owsa—złoty ieden, groszy siedmnaście; 
chleba bochon — Szostaków dwa; baraniny 
czwiertka—groszy dziewiętnaście; kopę sie
law—szostak bity ieden; siana wóz—tynfów 
dwa; za podwodę dał złoty ieden; kur dwoie 
groszy dwanaście, szelągów dwa. Tomasz 
Borkowski na też chorągwie polskie, wier
telek owsa—tynf ieden. Marcin Chotkiewicz 
na panów polaków półwiertla owsa—tynfów 
dwa. Szymon Chmara kurów dwoie—szo
stak bity; schab ieden, sėr ieden — groszy 
dziewiętnaście. Marcin Kozioł, kura iedna— 
pół szostaka. Latus facit na chorągwie pol
skie złotych ośmnaście groszy dwadzieścia 
cztery. Także ichmość panom szlachcie £a-
nowickiey od panów tychże koronnych, prze
chodzących, z Kurlandiey powracaiących, 
szkody poczynione w tymże roku tysiąc siedm
set dwudziestym siódmym: imć pan Tomasz 
Pilchowski na chorągwie polskie imci pana 
Lipskiego reymentarza, owsa wiertli trzy— 
po złotych sześciu у groszy dziesięć, czyni 
złotych dziewiętnaście; grykę snopami pod 
konie słali, ięczmień także czyni taksę wier
teł gryki — złotych ośm; ięczmienia także 
wierteł ieden — taxowano" złotych iedyna-
ście у groszy dwadzieścia cztery; z mięsa 
wieprzowego wyszło za złotych cztery; chle
ba, sera, masła—złoty ieden; item chorągwi 
drugiey, komendę maiący, polskiey imieniem, 
owsa półwiertla—złotych trzy, groszy pięć; 
baraniny czwierci dwie—Szostaków dwa; na 
trzecią chorągiew ugodą do Blindy ichmć 
panowie szlachta zsypali wszyscy razem wier
teł owsa, piwa garncy ośm — złotych dzie
więć у groszy czternaście; imć pan Józef 
Linowski pierwszey chorągwi imci pana Lip-
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"skiego wierteł owsa—złotych sześć у groszy 
dziesięć; gęsi troie — tynfów dwa; kurów 
troie—groszy dziewiętnaście; mięsa słoniny 
у inszych drobiazgów na złoty ieden; tak
że na chorągiew imci pana Politskiego— 
chorążego komendy maiącego wierteł owsa— 
złotych sześć, groszy dziesięć; gęsi troie— 
tynfów dwra: kurów troie—groszy dziewięt
naście; mięsa, słoniny у innych drobiazgów, 
wiktu gospodarskiego wyszło na złoty ieden. 
Pan Jań Ztotkowski na pierwszą chorągiew 
imci pana Lipskiego, owsa półwiertla—zło
tych trzy у groszy dziesięć; mięsiwa wiktu 
gospodarskiego na złoty ieden: na drugą 
chorągiew7 owsa wiertelków trzy — złotych 
cztery, groszy dwadzieścia y ieden; pana 
Pałickiego wikt gospodarski—złotych dwa; 
pan Malinowski na obie chorągwie wydał 
owsa wierteł ieden—złotych sześć у groszy 
dziesięć; wikt gospodarski—pod sumieniem 
zeznał, że mu kosztował na złoty ieden. 
Tenże sam imć pan Linowski owsa wierteł— 
złotych sześć, groszy dziesięć, wikt gospo
darski—pod sumieniem zeznał, że mu kosz
tował na złotych dwa у groszy у szeląg 
ieden. Marcin Barysewicz owsa wiertelków 
dwa—złotych trzy, groszy pięć; mięsa za 
szostaków dwa, piwa garniec ieden—groszy 
ośm. Alexander imci pana Michała God
lewskiego, owsa wierteł ieden—złotych sześć 
у groszy dziesięć; item półwiertla na tęż 
samą chorągiew—złotych trzy у groszy pięć, 
wikt gospodarski wyszedł pod sumieniem 
na złotych dwa у. groszy szesnaście; imć 
pan Szemberski na pierwszą chorągiew imci 
pana Lipińskiego wydał owsa wiertelków 
trzy—czyni złotych cztery у groszy szesna
ście, wiktu gospodarskiego—pod sumieniem, 
że wyszło na złoty ieden; siana wyszło wo
zów dziesięć; z okolicy całey—pod sumie
niem zeznawali, po tynfów dwa, złotych dwa-

dzieście pięć у groszy dwadzieścia na cho
rągwie polskie. Latus facit złotych sto czter-
dzieście šiedm у groszy dwadzieścia siedm. 
Item na dragonia ienerała Mira: imć pan 
Tomasz Plichowski, owsa półwiertla—zło
tych trzy у groszy pięć; kump ieden—szo
stak bity, syrów dwa z masłem — groszy 
dwadzieścia pięć у szeląg ieden; na piwo 
y na gorzałkę szostaków dwa; na pod wodę 
przykładał się szostak bity; imć pan Józef 
Linowski na tęż dragonia dał owsa pół
wiertla—złotych trzy у groszy pięć; goto
wemi pieniędzami szostaków dwa; excepto 
co pili gorzałkę у piwo, wikt gospodarski 
pod sumieniem złoty ieden. Pan Złotkow-
ski na tęż samą dragonia wydał owsa pół
wiertla—złotych trzy, groszy pięć; wikt go
spodarski pod sumieniem zloty ieden. Pan 
Malinowski wierteł owsa dał—złoty ieden, 
groszy siedmnaście, wiktu gospodarskiego 
za groszy piętnaście. Arendarz imci pana 
Michała Godlewskiego dał owsa wiertelek— 
złoty ieden, groszy siedmnaście; wiktu go
spodarskiego wyszło na groszy piętnaście, 
Pan Szemborski wydał owsa wierteł—złoty 
ieden, groszy ośmnaście; wikt gospodarski 
pod sumieniem zeznał na groszy piętna
ście. Latus facit na dragonie złotych dwa
dzieścia ieden, groszy dwa у szeląg. Latus 
na panów polaków z miasta złotych trzy
sta czternaście, groszy trzy у szeląg ieden. 
Na dragonia wyszło złotych dwadzieścia у 
groszy ośm. Wieś Łanowicze. Na panów 
polaków wydala złotych trzydzieścia trzy, 
groszy szesnaście у szelągów dwa; na dra
gonia ienerała Mira—złotych dziewiętnaście 
у groszy ośmnaście. Wieś Wierszele. Na 
panów polaków wydała złotych ośm, groszy 
trzy у szelągów dwa: na dragonia ienerała 
Mira — złotych dwanaście у groszy dwa. 
Wieś Zarzecze. Na panów polaków złotych 
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dziewięćdziesiąt ieden, groszy sześć, szelą
gów dwa; na dragonia ienerała Mira—zło
tych siedmnaście, groszy trzynaście, szelą
gów dwa. Wieś Hańcza. Na panów po
laków wydała złotych trzydzieścia pięć, gro
szy dwadzieście dziewięć у szelągów dwa. 
Wieś Przełomlca. Na panów polaków wy
dała złotych trzydzieście siedm, groszy dwa
dzieście sześć. Wieś Pawiowka. Na panów 
polaków złotych trzydzieście dwa; na dra
gonia ienerała Mira — złotych pięćdziesiąt 
sześć у groszy dziewiętnaście, szelągów dwa. 
Latus fasit złotych sześćset siedmdziesiąt 
trzy, groszy dwadzieścia siedm. Latus prze
noszony złotych sześćset ośmdziesiąt trzy, 
groszy dwadzieścia siedm. Wieś Smieciu-

chowka. Na panów polaków wydała złotych 
dwadzieścia pięć, grosz ieden у szelągów 
dwa. Wieś Kruszki. Na panów polaków 
wydała złotych ośmnaście, groszy dwadzie
ście cztery. Ichmość panowie szlachta Ja
nowicka. Panom polakom wydali złotych 
sto czterdzieścia siedm, groszy dwadzieścia 
siedm; item na dragonia ienerała Mira wy
dała złotych dwadzieścia ieden, groszy dwa 
у szeląg ieden. Summa summarum, wszy
stkie latusy zniósłszy na złotych polskich, 
uczyni złotych ośmset dziewięćdziesiąt siedm 
у groszy dwa. Który to ten regestr za po
daniem wyż wyrażoney osoby do akt, iest 
przyięty у wpisany. 

1738 r. 

ЕІ.п. к н и г а за S738 г., стр. Vii. 

11. Заявлепіс отъ имени князя Чарторыйскаго о пожарѣ въ мѣстечкѣ Гомлѣ, 
нстрсбнвшспъ цѣлое мѣстечко и три православный церкви. 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego czwar
tego, miesiąca Februaryi dwunastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede muą Antonim 
z Wahanowa Micutą—podstolim у podsta
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od iasnie wielmożnego imci pana Michała 
Józefa Massalskiego — woiewody Grodzień
skiego, Radoszkowskiego, Bersztańskiego 
etc. starosty, ustanowionym, solennie się pro
testował imć p. Jerzy Trabczany Nieustrój— 
łowczy Starodubowski, kommissarz starostwa 
Homelskiego, nomine i. o. xiecia i. m. Mi

chała na Klewaniu у Żukowie Czartoryskie
go—podkanclerzego w. x. Lit., de fortuito 
casu in maxima conflagratione miasta Hom
la w ten sposób, iż w roku tysiąc siedm
set trzydziestym siódmym, miesiąca Septem
bra wtórego dnia, niewiasta nazywająca się 
Semionowa, na ulicy Troieckiey mieszkaiąca, 
susząc grzyby w nocy o godzinie iedyna-
stey przez nierostropność białogłowską у 
nieostrożność dom swóy zapaliła, zkąd wznie
cony ogień rozżarzywszy się kościół farski, 
cerkwi trzy dyzunickk, domów dwa szyn-
kownych skarbowych, szpichlerzów kilka, 
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arendarzów z likworami, ruchomościami, bro
warami, kotłami, osobliwie domów miey
skich więcey stu kilkudziesiąt, kramy z to
warami funditus spalił у w popiół obrócił, 
przez co mieszkańców w tym mieście znay-
duiących się" wniwecz zruynował, tak iż mo-
dum do życia mieć nie mogą, quod maxi
mum za granicę Litewską, do Państwa Mos
kiewskiego ludzie powychodzili, pozostali zaś 

czynszów, podatków rzeczy-pospolitey wy
płacać у wydawać nie mogą. Proveniendo 
tedy dalszey dezolacyey tego miasta, a dla 
wypadłego miasta Homla chcąc adinvenire 
clementiam w rzeczy-pospolitey o tak znacz
ną konflagracyą solennie manifestuiąc się, 
dał ten manifest do xiąg urzędowych sal
va onego melioratione zapisać, co iest zapi
sano. 



III. 
А К Т Ы Ю Р И Д И Ч Е С К І Е . 

5 f 



1592 г. 

И з ъ книги за 1751 г., диеты 5Э5—ООО. 

1. Замѣна югѣній Дречихъ-Лукъ и Верховья, принадлежавшихъ князю Друцкому-
Соколинскоиу, на имѣніе Соколинское, принадлежавшее Льву Сапѣгѣ, съ ограниче-

ніемъ того и другого. 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiąt pierw
szego, miesiąca Nowembra dwudziestego 
dziewiątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Samuelem 

' Antonim Skirmuntem—łowczym у podsta
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
personaliter comparendo w Bogu przewie
lebny imć xiadz Augustyn Nowosielski, za
konu ś. Bazylego Wielkiego prowincyi L i 
tewskiey sekretarz, superior Witebski, te 
ograniczenie ad acta podał, którego za przy-
ięciem de verbo ad verbum wpisuiąc w 
xięgi tenor sequitur estque talis: 

Выпись зъ книгъ справь земскихъ вое
водства Витебского. Лѣта отъ Нароженья 
Сына Божого тысеча пятьсотъ девядесятъ 
второго, мѣсеца Октебра четырнадатого дня. 
Нароіахъ судовыхъ земскихъ, посветомъ 
Михалѣ, святѣ римскомъ, водлѣ порядку 
статутового припалыхъ і судовне одправо-

ваныхъ, передъ нами урадниками судовыми 
земскими воеводства Витебского Бальце-
ремъ Вогдановичемъ Старосе.тьскимъ—судь-
ею, Гриторіемъ Костиничомъ Косовымъ— 
подсудкомъ, Андреемъ Ерошевичомъ Оси-
повскимъ—писаромъ, постановившися оче-
висто у суду служебникъ ясневелъможного 
его мылости пана Льва Сапѣги—канцлера 
великого князства Литовского, старосты 
Слонимского, Девонского, Марковского, 
Мядѣльского, тивуна земли Жомоицкой, Ре-
товской, панъ Василей Обухъ оповѣдалъ 
тыми словы и освѣдчилъ: Ижъ што его 
милость князь'Юрей Друцкій-Соколинскій— 
староста Озерійскій и Мусярскій—подкомо-
рій воеводства Витебского имѣнье своеой-
чистое, лежачое въ воеводствѣ Витебскомъ, 
въ Дречихъ-Лукахъ и въ Верховью его 
милости пану моему на имѣнъе его милости 
Соколинское, въ повѣтѣ Оршаискомъ лежа
чое, вѣчными часы замѣнилъ, и черезъ слу-



- 452 -

жебника своего Криштофа Бальцеровича 
оное шѣнъе въ Дречихъ-Лукахъ, на Вер
ховью, нередъ возньшъ воеводства Витеб
ского Михаиломъ Добреевскимъ и передъ 
стороною, двѣма шляхтичами въ держанъе и 
уживанье его милости урядовое уступкомъ 
правнымъ, подле статуту, заведши, вѣчными 
часы въ руки пустилъ; до того и реестръ 
свой заводный, описанье границы того 
имѣнья и пожитковъ къ нему прислухаю-
чихъ, его милость князь Юрей Друцкій-Со-
колинскій его милости пану моему подъ 
печатью и иодписомъ власной руки своей 
и подъ печатьми и зъ подписомъ рукъ па-
новъ печатаровъ дать рачилъ. Якожъ со
знанья того возного нижепомененого выписъ 
гродскій воеводства Витебского, также и 
реестръ, инвентарь заводный имѣнья Дрец-
кого и Верховского панъ Василей Обухъ пе
редъ нами покладалъ, иросечи именемъ его 
милости пана своего, абы тотъ выписъ грод-
скій Витебскій, сознанье возного, реестръ 
и инвентарь заводный до книгъ земскихъ 
воеводства Витебского записаны были. Мы 
тое справы, яко выпису оного, такъ и ре-
гестру инвентару того заводчого, печатей и 
подпису рукъ оглодавши, и читаныхъ добре 
выслухавши, а ку ВЕДОМОСТИ нашей ура-
довой припустивши, за просьбою пана Ва-
силья Обуха, казалисьмо до книгъ земскихъ 
воеводства Витебского уписати, то есть, па-
первей уписуючи до книгъ земскихъ вы
писъ гродскій Витебскій, сознанье возного, 
такъ се въ собѣ маетъ. 

Выписъ зъкнжгъспраБЪ гродскихъ воевод
ства Витебского. Лѣтаотъ Нароженья Сына 
Божого тысеча шпъсотъ деведесять первого, 
мѣсеца Декабра семого дня. На рочкахъ су-
довыхъ гродсіжхъ Декабровыхъ, подле по-
радку статутового припалыхъ и судовне въ 
замку воеводства Витебского одправованыхъ, 

передъ нами урадники судовыми гродскимж, 
одъ вельможного пана его милости пана 
Миколая Павловича Сапѣги, воеводы Ви
тебского, старосты Велижского, державцы 
Суразского, пана нашего, на справы судовые 
гродскіе высажонымъ, Яномъ Войною Ро-
мейкомъ—намѣстникомъ, Иваномъ Грегоре-
вичемъ Уторомъ — судьею, Кузьминскимъ 
Иваничомъ—писаромъ, постановивпгася об
личив обозный господарскій воеводства Ви
тебского Михайло Тимофеевичъ Добріецкій, 
сознанье свое написьмѣ, подъ печатью изъ 
подписомъ руки своее, такъ тежъ подъ печать
ми и зъ подписомъ рукъ стороны двухъшлях-
тичовъ,оказавшиисамъустне признавши, ку 
записаныо до книгъ гродскихъ Вягебскихъ 
пода.ть тыми словы: Я Михайло Тимофее
вичъ Добріецкій, возный господарскій во
еводства Витебского, сознавамъ тымъ моимъ 
квитомъ ку записаныо до книгь гродскихъ 
Витебскихъ, ижъ будучи мнѣ ураду грод-
скаго одъ его милости пана Яна Войны 
Ромейка—намѣстника воеводства Витебско
го, приданымъ служебнику ясновельмож
ного пана и его милости пана Льва Сапѣ-
ги—канцлера великого князства Литовского, 
старосты Слонимского, Ясвоньского, Мар
ковского и Мядельекого, тувуна земли Жо-
моиской, Ретовской, пана Василья Обуха 
на обнятье маетности, прозываемое Дречи-
Луки и Верховье, лежачое воеводства Ви
тебского, которое тое имѣнье его милости 
пану канцлеру великого князства Литов
ского его милость князь ІОрій Павлович* 
Друцкій-Соколинскій, староста Озерцжіі 
и Усв.ттекій, подвоморій воеводства "Вт 
тебского, на вѣчность заѵѣнилъ на имѣньа 
Соколинское, лежачое въ іювѣтѣ Оршащг 
скомъ, о чжъ ширей ш меновите на листѣхъ 
ихъ ммоети змѣшіыхь ооясано и д<шн; 
жоно есть. Якожъ въ ржу теперь шщщ 



чожъ тысеча пятьсоть деведесять первого, 
мѣсеца Ноябра двадцать пятого дня, будучи 
мнѣ возношу въ томъ имѣнью Дречи-Лу-
кахъ и въ Верховью, а при мнѣ на тотъ 
часъ былыхъ стороною, людей добрыхъ, вѣ-
ры годные, два шляхтичи, въ томъ воевод-
ствѣ Витебскомъ добре осѣлые, панъ Бог
данъ Вогдановичъ Ыарковскій и панъ Фе-
доръ Андреевичъ Богдеевичъ, передъ ко
торою стороною, при мнѣ возньтаъ служеб
никъ его милости князя Юрія Соколинскаго 
панъ Криштофъ Бальцеровичъ—тункель *) 
Городенскій, показавши листъ зуиолный на 
вьшисѣ зъкнигъ передъ судомъ головнымъ 
Трибунальнымъ въ року теперешнымъ, де
ведесять первого, въ Минску очевисто при-
знаиымъ и одъ его милости князя Юрья 
Друцкого-Соколинского, пана его на по-
данье того имѣнья Дречихъ-Лукъ у Вер-
ховьяхъ даную, за которою моцью предо 
мною возньтаъ и передъ стороною вышпо-
мененою панъ Криштофъ Бальцеровичъ— 
тункель Городенскій. тое имѣнье выпшоме-
неное Дречи-Луки и Верховье, почавши 
одъ замку и мѣста господарского Суразского, 
оба полъ рѣки Двины, ажъ подъ замокъ и 
мѣсто Велижи, совсѣмъ на все, то есть: 
зъ людьми оселыли, похожими, и пустовщиз-
нами, селищами и ихъ грунтами и со всими, 
а всякими пожитками и доходы, ку тому 
имѣнью Дречимъ-Лукомъ и Верховью на-
.лежачями и прислухаючими, такъ яко се 
тое ииѣиье Дречи-Луші и Верховье его ми
лости князя Ю\)ыі Друцкого-Соколинского 
съ давныхъ часовъ въ границахъ, пожиткахъ, 
н тирокостяхъ и въ обыходѣхъ своихъ 
жѣло и теперь маетъ моць въ держанью и 

*) Слово тункель происходить отъ древне нѣиец-
шт Топд и озпачпетъ сельскаго с у д ь ю , сотпика. 
(Ernest Ducangp). 

въ вѣчное а спокойное уживанъе его ми
лости пану канцлеру великого князства Ли
товского черезъ того помененого. слугу и 
умоцованого его милости пана Василья 
Обуха подалъ и поступилъ. А при томъ 
поданью и поступенью и моць тую на вы-
писѣ справъ суду головного Трибунальского 
на поданье того имѣнья одъ его милости 
князя Юрья Друцкого-Соколинского да
ную до рукъ томужъ пану Василию Обуху 
оддалъ. Которое сее мое сознанье, на квитѣ 
даное, ку записаныо до книгъ гродскихъ 
Витебскихъ далъ есьми подъ моею печатью 
и зъ подписомъ руки моее, такъ тежъ подъ 
печатьми иподдисами рукъ стороны шляхты, 
которые при мнѣ на той справѣ были. Пи
санъ въ Дречи-Лукахъ, року, мѣсеца и дня 
вышъ писаного. У того квиту сознанья 
возного печатей три притисненыхъ есть, 
а подписанье рукъ письма руского тыми 
словы: Михайло Тимофеевичъ Добрыецкій— 
возный воеводства Витебского власною ру
кою, Богданъ Вогдановичъ Марковичъ— 
власною рукою, Федоръ Авдѣевичь—влас
ною рукою. Которое то сознанье возного, 
устне учиненое и на квитѣ даное, до книгъ 
кгрод. Витебскихъ есть запиеаное; съ кото
рого записанья и сесь выписъ съ книгъ его 
милости пану Льву Сапѣзѣ—канцлеру вели
кого князства Литовского есть выданъ. Пи
санъ въ Витебску. У того выпису гродского 
Витебского печатей притисненыхъ есть три, 
а подпись руки тыми слови: Кузминскій 
Ивановичъ—писаръ гродскій Витебекій. 

А его инвентаръ заводчій въ тые сло
ва описаны, и такъ се въ собѣ маетъ; 
Реестръ и его инвентаръ вѣчистый, опи
санье границъ имѣнья Дречихъ-Лукъ и 
Верховья, лежачого въ воеводствѣ Витеб
скомъ, по оба ноль рѣкя Двины. Которого 
имѣнья граница починаетъ оѳ одъ заводу 
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жнязя Стефана Збаразского—воеводы Ви
тебского, што заграничньшъ къ замку Су-
ражу, а то напродъ починается въ верхъ 
рѣки Двины одъ Суража, зъ устья рѣчки 
Перепелки, гдѣ у Двину упадаетъ по пра
вой руцѣ, у верхъ Двины тою рѣчкою Пе
репелкою у верхъ ажъ до Мостища, а зъ 
того Мостища Суходоломъ у ель рубежную, 
одъ Збаразского положоную, а оттуль до 
борка по стѣну рубежую до мху великого 
березового, оттуль тамъ до болота и тымъ 
болотомъ дорѣчки Суража, арѣчкою Сур-
скою внизь до Каспли рѣки, то тая сто
рона по правой руцѣ Двины,' верхъ по 
заводъ Збараского, а зъ другое стороны Дви
ны рѣки противъ Суража по лѣвой руцѣ 
и верхъ Двины противъ тое рѣчки Пере
пелки одъ рову глубокого, который се про
зываетъ Колодезъ, одъ того рову на низъ 
подле Двины до ручья, который се про-
зываетъ Озерки, а отъ Двины тымъ руча-
емъ по границы отъ тоюжъ князя Зба-
разкого положоной, до старины на боръ, 
который се прозываетъ Кривый, до мху 
Церковного, а тамъ стороною до рѣчки, 
которая идетъ зъ болота Фоща, а одътуль 
од того болота до пашень и дороги, ко
торая идетъ зъ Дречихъ-Лукъ къ перевозу 
и черезъ дорогу тую въ той же ровъ глу-
бокій, который се прозываетъ Колодезь, одъ 
которого граница пошла, то и тотъ заводъ 
одъ князя Збаразского у Суражу замку его 
королевской милости, за небощика отца 
моего князя Павла Друцкого-Соколинского 
приверненыхъ грунтовъ до Суража, ничого 
незаводя, але вылучивши то, за што одъ 
имѣнья отца моего до Шаль половицу 
части на него належачую. Я Юрей Павло-
вичъ Друцкій-Соколинскій, староста Озерій-
скій, Усвятскій, подкоморій воеводства Ви
тебского, ижъ то замѣнидъ на вѣчные и 

непорушные часы вельможн. его милости 
пану Льву Сапѣзѣ — канцлеру великого 
князства Литовского, старостѣ Слонимскому, 
Ясвонскому, Марковскому и Мядельскому, 
тивону земли Жомоитское, Рѣтовскому, на 
имѣнье его милости Соколинское, лежачое-
въ повѣтѣ Оршанскомъ, на што и листы 
межи себе на обѣдвѣ стороны замѣнные, я 
его милости пану канцлеру наимѣнъесвое 
Дречи-Луки и Верховье, его милость панъ 
канцлеръ мнѣ на имѣнъе Соколинское давши, 
у суду головного Трибунальского въ року 
тысеча пятьсотъ девятьдесятъ первого, въ-
Минскому очевисто призналиесьмо, о чемъ 
ширей достатечне, а меновите на тыхъ 
листахъ нашихъмѣнованыхъописано и до 
ложено есть. Которое то имѣнье Дречи-
Луки п Верховье его милости пану кан
цлеру великого князства Литовского, року 
тысеча пятьсотъ деветдесять первого мѣ-
сеча Ноебра двадцать пятого дня ведле 
права посполитого передъ вознымъ вое
водства Витебского Михайломъ Тимофее-
вичемъ Добрыецкимъ и двѣма шляхтичи 
черезъ служебника умоцованого моего Кри-
штофа Бальцеровича—тинкеля Городен-
ского урядовне на вѣчное а непорушное 
держанье и уживанье до служебника его 
милости пана канцлера пана Василья Обу
ха наодбиранье того имѣнья, одъ его ми
лости посланому и умоцованому, посту-
пилъ. Который обводъ границъ того име
нья вышейпомененого всимъ реестромъ мо-
имъ нижей меновите описаное, такъ се 
въ себѣ маетъ: 

На первей граница отъ первого обводу 
князя Стефана Збаразскаго ку замку подъ 
мѣсто Сѣразекое,яко се вышей поженило, одъ 
заводу князя Збаразского, одъ рушенья *)•• 

*) Отъ обрыва. 
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крутого ку низьрѣки Двины по правой сторо-
нѣ до'устья Сенки рѣчки верштъ четыри, тою 
рѣчкою Сенкою до устья рѣки Двины, у 
верхъ Сенкою рѣчкою Озибача (?) мху, 
тымъмхомъ на Верховье, Микитина ручья, 
по тое урочище лежитъ граница полѣвой 
руцѣ одъ Двины рѣки, острова сама двора 
его корол. мил. Лемницкого пущами тутъ 
пришла граница Бруска, имѣнъя пановъ 
Каменскихъ, отъ того Зверохвья Ми
китина ручья у Лавный ручай, Лавнымъ 
ручаемъ унизъ У свячу, а Усвячою рѣкою 
у верхъ до Синего каменя, который лежитъ 
у березѣ рѣки Усвячи, отъ того каменя 
на правую руку зърѣки Усвячи на сухо-
долъ, тымъ суходоломъ на Пилшювые Гру
ды, отъ Пилиповыхъ Грудъ тежъ суходоломъ 
на Андринскій боръ, отътуль зъ Андрин-
скогобору на Янную Треду, зъЯнноеГре-
ды у рѣчку Вѣрнуе, тою рѣчкою уверхъ 
до мостка, который умосчонъ на старой стез-
цѣ, на ручью, одъ того мостка тымъуро-
чищемъ старою стезкою суходоломъ у рѣч-
ку Городню, тою рѣчкою Городнею уверхъ 
до урочища Сапроновыхъ нивъ, отътуль 
Сапроновыхъ нивъ у обрубъ Леникъдубъ, 
а отъ того дуба пущою дорѣчки Олешки, 
черезъ тую рѣчку на суходолъ, тымъ су
ходоломъ у во обшару березинъ часчею бе
резу гаю на мохъ чистый, прозываемый 
Любовицкій, тымъ мхомъ въ конецъ Су-
хихъ лядъ, тутъ зошла се граница, по 
лѣвой руцѣ Вруское за Москвою, оттуль 
въ концѣ Сухихъ лятъ зъ ручьемъ уверхъ 
урочищомъ на Князій станъ, отъ того стану 
черезъ лозу у всликій чистый Олѣсъ, зъ 
того Ольсу подъ Хоклеки лужокъ, зътого 
лужку суходоломъ на великій Завязъ и подъ 
Кривинскій олѣсъ, зъ того Олѣсу суходо
ломъ въдубъ, зъ того дуба на Усотинскоо 
верховье въ дубъ граничный, въ которомъ 

еще Москва клала границу Орубежье, зъ 
того дуба на гору у колодезь, презываемый 
Мочило, тутсе зышла по лѣвой руцѣ гра
ница Замойская зъ Велискою, отъ того 
колодезя Мордчанинаго у велики Кри-
винъ, олѣсъ, зътогоолѣсу вышла Кривка, 
тою рѣчкою Кривкою живою водою унизъ 
у рѣку Двину, зъ устья рѣчки Кривки че
резъ рѣку Двину на Литовскую сторону; 
у Литовской стороны унизъ рѣки Двины 
у Глубокій ручай, оттуль ручаемъ зъ устья 
отъ рѣки Двины уверхъ урочищомъ у Х о - , 
рошій мохъ, называемый Некотете, тымъ 
мохомъ набоярскій стань Розъѣздный, отъ. 
того до сосны Боярской граничное, одъ 
тое сосны у Хорошій ручай, тымъ ручаемъ 
унизъ до Завони, . отъ того урочища въ 
Завони, суходоломъ у розрубъ, тымъ роз-
рубомъ у Вязмену рѣку, тою Вязменою 
рѣкою на низъ до устья рѣкж Сонное, тутъ. 
зышла се граница по лѣвой руцѣ Велиц-
кая зъ Земенскою, а по правой идетъ вер
ховная, оттуль унизъ до устья рѣки Троз-
ны, тою рѣкою Трозною у верхъ до Сен-
кового моху у рѣчку Сенковку, тою рѣч-
кою уверхъ одъ рѣки Трозны до верховья, 
отъкуль она вышла, тымъ мхомъ краемъ 
пустивши тотъ мохъ по правой руцѣ сухо
доломъ подле лѣсу Злавный ручай и узадъ 
тутъ припала граница Московская Смолен
ская, по лѣвой руцѣ ку границы пана Бо-
богдова Глазовицкого, одъ того граница 
лежитъ зъ паномъ Вободомъ черезъ лугъ 
у черезъ Перну рѣчку, черезъ Гатище и 
черезъ Болонью рѣчку, ажь до Грудки 
урочища, зъ тыхъ градомъ лѣсомъ рѣчку 
Суружичу до заводу князя Збаразского за 
свею въ Каспею, въ которомъ то заводъ 
въ Дречихъ-Лукахъ по Андринскій боръ, 
а зъ бору Андршского] луктемъ управо 
черезъ лѣсы лугами, олсаня и оодоты про-
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сто до рвки Двины, въ копецъ надъ рѣ-
кою Двиною противъ Перны рѣчкй на Рус
ской сторонѣ, а оттуль черезъ Двину на 
Литовскую сторону до устья рѣчки Перны 
и до Копця. Которыя концы загранныи 
положены суть отъ ревизоровъ его коро
левской милости, а зъ того копца и одъ 
устья Перны рѣчки, просто въ гору ажъ 
до границы имѣнья пана Бобедова Лазо-
вицкого въ томъ симъ заводѣ на полъ 
грунты короля его милости Суразскіе, Ко
торые одъ ихъ милости пановъ Сапѣгъ за-
мѣненые, а половица грунтовъ. моихъ от-
чистыхъ его милости пану Льву Сапѣзѣ— 
канцлеру великого князства Литовского, 
вѣчными часы замѣненыхъ, на которыхъ 
люде есть осѣлые, нижей въ томъ ре-
гестрѣ моемъ описаные, a другіе грунты 
въ пустѣ лежать, селищами, сѣножатми и 
зъ деревомъ бортньшъ; въ томъ обводѣ 
Верховью половица имѣнья моего всего 
отчизного одно людми осѣло, а другое въ 
пустѣ лежитъ, а другая половица тогожъ 
имѣнья Верховья его милости пана кан
цлера великого князства Литовского здав-
на належачо. Въ которомъ же то заводѣ и 
въ симъ регестрѣ инвентару моимъ завод-
чимъ подданые вольные меновите описа
ные суть: то есть въ Дречихъ-Лукахъ на 
первей: Ивашко Яковлевичъ—-старецъ на 
половицы дворное папшой, якожъ зъ служ
бы, такъ тежъ съ того копу грошей ши-
рокихъ; Андрей Ивашковичъ Станверъ 
половицы дворное пашни яко зъ службы 
платилъ копу грошей шерокихъ; Васько 
Ивашковичъ Дубина, подъ нимъ полъ служ
бы, платить пуль копы грошей шерокихъ; 
Семь Билюшинъ, подъ нимъ служба земли 
Данилковская и приданъ Самсоновщизнѣ, 
платить копу грошей; Тишко Яковлевичъ 
пустошь Бирхловское зъ службы платить 

копу грошей съ сихъ пустошь, Оіпдятші--
ское лустѣ, которое платить л?р|даатъ гро̂ * 
шей Литовскихъ. Надъ Усвядчею рѣкой 
Волотко Семеновичъ зъ Белинека, подъ ним* 
служба, платить копу грошей шерокихъ; 
Уласъ Таниновичъ зъ Огдеевское пустоши, 
зъ службы платить копу грошей шерокихъ; 
Уласъ Гавринковское пустоши, платить 
пуль копы грошей; Пилипъ Василевичъ а 
Михалъ Овдеевичъ пустоши Олексеевское, 
зъ службы платить гроши сорокъ; зъШаб-
леевское пустоши Янь Пушкарь платить 
пуль копы грошей.' А то есть Верховье 
и што Верховью належитъ: Ананія зъ Те-
ребазу, подъ нимъ служба, платить копу 
грошей шерокихъ; Истома Васковичъ и 
Василь Дуброва зъ- Васковского слѣду, 
подъ ними служба, платить копу грошеі 
шерокихъ; пустошь Денисовская, зъ службы 
платить грошей копу; Валентый Гарабур-
динъ, а Семокитинъ зъ Рокотинского слѣ-
ду, зъ службы платить копу грошей ши-
рокихъ; Ивашко зъ Тарасовского слѣду, 
зъ службы платить копу грошей шерокихъ; 
Мишко Омеляновичъ на пуль службѣ, пла
тить пулъ копы грошей шерокихъ; Артюкъ 
Усачовъ, на пулъ службѣ, платить пулъ 
копы грошей шерокихъ; Лукенъ Ганко зъ 
Галкова, зъ службы платить сорокъ гро
шей шерокихъ, а зъ приданью пустоши 
третей службы Дешковское тотъ же Лукьянъ 
платить двадцать грошей шерокихъ; пу
стошь ПІпинкина пулъ службы плата зъ нее? 
Сенко Вилюша, подъ нимъ служба Титю-
кова, платить копу грошей шерокихъ; Ан
дрей Бѣлюша, служба подъ нимъ, платить 
копу грошей шерокихъ; Огепанъ Аниконъ 
Газоновичъ, подъ ними служба, шштиті» 
кону грошей шерокихъ; Зосимъ Огепано-
вичъ зъ Кнезиновщины, платить петдесят£ 
грошей шерокихъ; Лашко Прогіэвймгіъі. 
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подъ нимъ поль службы, платить копу гро
шей широкихъ; Андрей Грибовичъ, подъ 
нимъ служба, платитъ шестдесятъ грошей 
шерокихъ; Гримко Парховйчъ зъ Стеслича 
на службѣ, платитъ копу грошей шерокихъ; 
Петръ а Степанъ Пантелеевичи на пуль 
службѣ, платіітъ копу грошей Литовскихъ. 
Въ селѣ Клиговѣ: Васько Никипоровичъ, 
подъ нимъ пулъ службы, платитъ пулъ ко
пы грошей широкихъ. Сергѣй Сметанинъ, 
подъ нимъ служба, платитъ копу гро
шей шерокихъ, Пустоши Семеновское, пулъ 
службы, тотъ же Сергѣй платитъ пулъ 
копы грошей шерокихъ; пустошъ Шу-
ме.тева, пулъ службы, платитъ грошей 
пулъ копы Литовскихъ. До того тые под-
даные повинны выдать зъ дому по пулъ 
чверти жита, по пулъ чверти пшеницы, 
по пулъ чверти овса, по решетѣ гороху, 
по курицѣ зъ дому; въ ловы иле того 
потреба разы услужатъ, до того подвода 
разъ въ рокъ и къ тому въ годъ службы 
по человѣку двѣ недѣли пѣшо робить и 
къ тому сѣножатей дворныхъ у Дречихъ-
Лукахъ три, а четвертая у Верховью, до 
того все пущи Дрецкіе подданымъ его ко
ролевской милости мѣщаны Суразскими такъ 
въ ловеньи звѣру, яко тежъ въ гонахъ боб-
ровыхъ Поповичи, также и у Верховью 
зъ его милости в. наномъ канцлеромъ въ 
иущахъ въ ловеныо звѣрахъ и рыбъ и въ 
гонахъ бобровыхъ. Я ЬЭрей Друцкій-Со-
кодинскій по половицы мѣлъ, чтомъ то все 
его милости пану канцлеру замѣнилъ и въ 
вѣчное а спокойное держаніе все тые доб
ра выпіейиомѣненые и описание завелъ 
и подать и на то я ІОрей Павловичъ Друц-
кій-Соколинскій дать семи вельможному па
ну его милости пану Льву Сапѣзѣ—кан
цлеру великого князства Литовского сесь 
мой заводчій вѣчистый реестръ, то есть 
инвентарь заведенья и поданья моего подъ 

моею печатью и зъ подписомъ руки моес. 
а для лѣпшого свѣданья и твердости, за 
устною иочевистою просьбою моею, буду
чи одъ мене очевисте прошоные до сего 
регестру моего, инвентару, печати свое при
ложили и хто писати умѣлъ и руки свое 
подписали, шляхта люди добрые, и его ми
лость панъ Андрей Вороней—писаръ зем-
скій Оршанскій, а панъ Грегорій Лентов-
скій—хоружій Оршанскій. Писанъ на Со-
кольнѣ, лѣта одъ Нароженья Сына Божого 
тысеча пятьсотъ деветдесятъ первого, мѣ-
сяча Декабра двадцать осьмого дня. У то
го инвентару печатей три пригашены, а 
подпись рукъ письмомъ рускимъ и нольскимъ 
тыыи словы: Юрей Друцкій-Соколинскій 
власною рукою; Андрей Вороней—писаръ 
земскій Оршанскій, рукою власною; Гре-
горій Лентовскій — хоружій Оршанскій— 
ренко власно. Которое тооповѣданье служеб
ника его милости пана канцлера великого 
князства Литовского пана Василья Обуха 
и выписъ гродскій Витебскій сознанья оного 
возного, такъже тотъ инвентарь заводчій 
имѣнья Дречихъ-Лукъ и Верховья, одъ его 
милости князя Юрья Друцкого Соколинско-
го даный, до книгъ справь земскихъ вое
водства Витебского записанъ есть, зъ ко
торыхъ и сесь видимусъ подъ печатьми и за 
вѣдомостью нашою урядовою и за писар-
ствомъ пана Миколая Горки—писара зем
ского Витебского, сего року тысеча шесть 
сотъ тридцать оемого, мѣсеча Октебра 
двадцатого дня его милости князю Геро-
ниму Друцкому-Соколинскому есть выданъ. 
Писанъ въ Витебску. У того видимусу 
подписы и инскритщія тыми словы: Ми-
колай Гурко — писаръ земскій Витебскій. 
На рокахъ Михаловскихъ року тысеча 
шесть сотъ осьмьдесятъ первого, мѣсеца 
Октебра тринадцатого дня сесь экстрактъ 
панъ Стефанъ Танагорскій до актъ подалъ. 

58 
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Przy którey suscepcie podpisy rąk urzęd
ników in eum tenorem: Na mieyscu imci 
pana sędziego—Krzysztof Woyna Jasieniec-
ki тр., Іосафъ Казиміръ Гурко—подсудокъ 
Витебскій, Адамъ зъ Брусилова Кисель— 
писаръ земскій Витебскій. Скориговалъ съ 
книгами Рызынъ. Który to takowy vidi

mus, za podaniem onego przez wyż wyra
żonego imci xiedza Augustyna Nowosiel
skiego ś. Bazylego wielkiego prowincyi L i 
tewskiey sekretarza, superiora Witebskiego, 
do akt iest do xiąg urzędowych grodzkich 
powiatu Grodzieńskiego, ze wszystką w nim 
inserowaną rzeczą, przyięty у wpisany. 

1706 r. 
3?;з'і, кі інгн за 5~GK г., д и е т ы 30G—tOT 

2. Жглоба подканцлера Щуки на хоругви войска Сапѣговъ, нронзведшія разный 
опустошенія въ ииѣпін Сндрѣ. 

Управитель подканцлера в.. кн. Литовскаго— 
Щуки отъ имени владѣльцевъ мѣстечка Сидры и 
другихъ лицъ приносптъ жалобу на хоругви Сапѣ-
говъ, которыя произвели въ этомъ мѣстечкѣ слѣ-
дуюіція опустогаенія: сначала они пограбили все 
движимое имущество и зажгли нѣстечко съ принад
лежащими къ нему деревнями, нотомъ, остановив-

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego szó
stego, miesiąca Julii piątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości u 
akt grodzkich Grodzieńskich stanowszy per
sonaliter imć pan Jan Koncerowicz, na ten 
czas zawiadowca maiętności Sidry; dóbr ias
nie wielmożnego imci pana Stanisława An
toniego na Szczuczynie y Radzinie Szczuki, 
podkanclerzego w. x. Lit., Lubelskiego, 
Większanskiego etc. starosty, y Konstancyey 
Maryanny z Potoka Potockiey Szczuczyney, 
poclkanclerzyney w. x. Lit., małżonków 
dziedzicznych, żalił się y z ciężkim niechrze-
śeiańskiego postępku obwinieniem protesto
wał naprzeciw kommendorowanym koni dwuch 
set, wołoszy prawdziwey у ludu polskiego z 
partyi iasnie wielmożnych ich mość panów 

шись въ этой волости на постой, вымогали у кресть
янъ излишнее количество депегъ, ноугопяли скотъ, 
въ прудахъ посиускали воду и остановили двѣ мель
ницы, самаго управителя отвезли за 20 миль и 
отправили его пѣшкомъ назадъ; вообще причи
нили убытковъ до 150,000 польекпхъ злотыхъ. 

Sapiehów, iż oni za umyślnym instinktem у 
złośliwą naprawą pewnych osób, których wy
mienienie czasu zachowuie sobie protestant, 
zpomniawszy Pana Boga y sumnienia nie 
po chrześciańsku dokazuiąc iakowcyś zem
sty pomienionych osób nie wymienionych, 
przeciwko którym zostawuie się wolne wy
mówienie у upomnienie prawne ze dwuch 
set ludu, iako się namieniło czyli więcey albo 
mniey osób wynaszaiącymi, dnia dwudziestego 
wtórego miesiąca Marca, w roku terazniey-
szym tysiąc siedmsetnym szóstym, kolo po
łudnia wpadszy w miasteczko Sidry у \ѵні 
do niey należące, wprzód mieszczan, tak ży
dów, iako у chrześcian, tudzież poddanych 
okupować się przymusiwszy, a potym ze 
wszystkiego zrabowawszy, cokolwiek się mogło 



znaleść gdzie kolwiek fantów у pieniędzy, 
tak u żydów, iako у mieszczan zabrawszy, 
wraz miasteczko у wsie zapalili, domy, gum
na, spichlerze, browary, winnice, dwory szla
checkie zastawniczej innych poddanych w 
popiol obrócili, iako się na osobnym regestrze 
do xiąg podaie tak dalece, że z tak znaczney 
włości у wsiów sama się tylko została pus
tynia, który to niezbożny у niechrześciański 
uczynek popełniwszy у urzędnika pomienio
nego z zamku wT pole wywiodszy, zbiwszy 
i ze wszystkiego odarszy, pałac wr tey że Sid
rze opanowawszy, do skarbcu dwoie drzwi 
iedne z wnętrznym zamkiem, drugie z wiel
ką kłódką wybiwszy, z szczętem zrabowali, 
w którym to skarbcu były naprzód rzeczy 
urzędownie spisane przy odbieraniu tych 
dobr po śmierci niegdy wielmożnego imci 
pana Krzysztofa Potockiego, starosty Jabło
nowskiego, a powtórnego imci pana Jana 
Butlera, starosty Drogickiego małżonki, iako 
pani dożywotniej' na ich dobrach złożone у 
do rosprawy trybunalskiey pod pieczęcią zo
stawione były, a potym insze szlacheckie 
składy znaydowały się, mianowicie: iey mci 
pani Heleny Stanisławskiej', czesznikowey 
Warszawskiey, gotowe pieniądze, tynfy, orty, 
szostaki, srebro stołowe у insze mobilia w 
skrzyni dębowey za kluczem iey mci у pie
częciami, w czym sama obszerniej- poda swo
iey szkody regestr, ponieważ nie u protes
tanta, ale u iey mci pani Heleny Chomiczo-
wey, a teraz powtórnego małżeństwa Bor
kowskiej', iako będącey przed tym na urzę
dzie Sidrzańskim z woli iaśnie wielmożnych 
zwysz pomienionych dziedziców Sidrzańskich, 
zostawione były, od pomienionego skarbcu 
klucze у zostawać miały aż do oddania tych 
rzeczy według trybunału głównego koron
nego Lubelskiego z ich mciami pp. But
lerami ferowanego, komu by należało, iednym 
słowem, cokolwiek tam było dziedziców po

mienionych у cudzych rzeczy: skrzyń, szka
tuł, futer, materyi, srebra, złota y inszey 
wszelkiey ruchomości od mała do wiela za
brali у zagarnęli, mocą у władzą naiazdową, 
pod praetextem woyny Szwedzkiey, odgra-
żaiąc dalszym ogniem у ruiną inszych dobr 
tychże iaśnie wielmożnych dziedziców, przez 
który to ogień у zgubienie prawie całey 
włości, a oraz zrabowanie taxuia ich mość 
szkody swoie poczynione naymniey na summę 
sto piędziesiąt tysięcy złotych polskich, o co 
wszystko temu imć pan zawiadowca Sidrzan-
ski protestuie się у żali się imieniem prin-
cipałów swoich у wszelką drogę do windi-
kowania у dochodzenia takowych excessow, 
szkody niechrześciańskiego postępku zapal-
czywey zemsty zachowuie, iako osobom pew
nym, których tu z respectu imienia godnego 
nie spomina, wymienić iednak każdego czasu 
gotów będąc po tym gwałtownym niechrze-
ścianskim naiezdzie. Powtórnie chorągiew 
pancerna iaśnie wielmożnych' ich mość pp. 
Sapiehów poruczeństwa imci pana Alexandro-
wicza, starosty Puiańskiego, zaiechawszy dnia 
dwudziestego dziewiątego miesiąca Aprila, 
roku pomienionego, włość tęż - samą przez 
niedziel trzy we dworze stoiąc z chorągwią 
z dymu iednego według abiurat wybierali po 
talerów bitych sześć na miesiąc ieden, a za 
miesięcy sześć upominali się, co lud ubogi 
barzo zdezelowany nie mógł zadość uczynić 
у pieniędzy tak wiele wybrali, co się poka
że osobliwym regestrem, wreście bydło z 
miasteczka, wsi wszystkich stadami zagra
bione, inwentarze dworne folwarku Mikie-
lewskiego, Kazimierzkowskiego do szczętu 
zabrali i inwentarz dwom Krzysztofowskiego. 
Tegoż czasu imć pan Adam Micuta, rotmistrz 
chorągwi Wołoskiey iaśnie wielmożnych ich 
mość pp. Sapiehów wziol za częstokrotnym 
upominaniem się tak bydła dwornego, z 
miasta у włości, iako у inwentarzów za-
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branych nie oddali, na ostatek taż sama 
chorągiew poruczeństwa imci pana Alexan-
drowicza stawów dwa w mieście Sidrze pode-
dworem spuściwszy, ryby wszystko wybrali 
у młynów dwa przez te spuszczenie wody 
oschły, a wychodząc z chorągwią mianowane
go zawiadowcę za wartę wziowszy aż mil 
dwadzieścia siedm zaprowadziwszy y ode 
brawszy koni pięcioro niemal piechotą pu
ścili, co trudno i niepodobna tak ciężkich у 
nieznośnych exorbitancyi poczynionych у opi
sać. O co wszytko chcąc żałuiące iasnie 
wielmożni ich mość z obżałowanemi in fo
ro fori prawem czynić, szkód, paen у win 
prawnych reąuirować, dali tę swą solenną 
protestacyą, a oraz zostawuiąc sobie salvę 
spisania у podania regestrów wszelkich szkód, 
także poprawienia у przyczynienia alboum-
nieyszenia tey protestacyey, lub drugiey 
podania u każdego sądu y u xiąg któryck-
kolwiek zapisać, co iest zapisano. 

Przy którym opowiedaniu tegoż roku, mie
siąca у dnia wysz na dacie pisanego, sta-
nowszy oczewisto generał iego królewskiey 
mości niżey mianowany skrypt swóy rela-
cyiny w teyże sprawie ustnie zeznał у ku 
zapisaniu ad acta podał w te słowa: 

J a ienerał iego królewskiey mości powiatu 
Grodzieńskiego czynię wiadomo tym moim 
relacyinym skryptem, iż w roku terazniey-
szym tysiąc siedmsetnym szóstym, miesiąca 
Marca dwudziestego czwartego dnia, przy 
stronie szlachcie, panach Pawle у Jakubie 
Zahorskich, byłem użytym od imci pana 
Jana Koneerowicza, na ten czas zawiadowcy 
Sidry, iasnie wielmożnych ich mość panów 
Szczuków, podkanclerzych w. x. Lit., mał-
żąków, przybywszy do pomienioney Sidry do 
dworu, naprzód mianowanego zawiadowcę na 
pościeli leżącego, bardzo chorego, zbitego, 
ledwie żywego widziałem: za okazywaniem, 
czupryna wyrwana, oczy popodbiiane, twarz, 

szyia kanczukami zbite, razy krwawe, ręce, 
piersi, pieca, nogi, wszystek zbity, zekrwawio-
ny płazami, od strzelby rurami sinieli razów 
krwią naciekłych у zliczyć niepodobna było. 
W tey że Sidrze w pałacu do skarbcu dwoie 
drzwi, iedne z wnętrznym zamkiem, drugie 
z wielką kłódką wybite, w którym to skarbcu 
były złożone rzeczy urzędownie spisane przy 
odbieraniu ieszcze tych dobr po śmierci niegdy 
wielmożney Bogumiły z Goraia, pierwszego 
małżeństwa, zeszłego wielmożnego imci pana 
Krzysztofa Potockiego, starosty Jabłonow
skiego, a powtórnego imci pana Jana 
Butlera, starosty Drogickiego, małżonki у 
do rozprawy trybunalskiey pod pieczęcią zo
stawione były у insze szlacheckie składy, 
iako to: iey mci pani Heleny Stanisławskiey, 
czesznikowey Warszawskiey, gotowe pienią--
dze, tynfy, orty, szostaki, srebro stołowe у 
insze mobilia w skrzyni dębowey, która od
bita у pieczęci oddarte, co kolwiek tam było 
dziedzica у cudzych rzeczy, skrzyń, szkatuł, 
futer, materii, srebra, złota y inszey wszel-
kiey ruchomości od mała do wiela, iako 
mienili, funditus zabrali; w mieście Sidrze 
iednych mieszkalnych domów sześćdziesiąt 
porządnych, oprócz szpichlerzów, browarów, 
winnic, staien, gumien, 'chlewów spalili— 
iedne popielisko; wieś Siekierkę, Słomiankę, 
Berwichę, Makowlany, gumna wszystkie ze 
zbożem у dwor z gumnem dwornym, w 
zastawie będący u imci pana Skulteckiego, 
funditus popalili—ieden popiół у głównie 
ieszcze kurzące się z mianowaną szlachtą, ze 
mną będącą, oglądałem, który to bóy, odbi
cie skarbu, rzeczy zabranie у popalenie być 
stałe od Wołoszy prawdziwey у ludu pol
skiego na to kommenderowanych, pasły ias
nie wielmożnych ich mość panów Sapiehów 
koni ze dwieście więcey czyli mniey, iako po
wiadali, do tego złego uczynku było, od tegoż 
mianowanego imci pana zawiadowcy Sidrzan-
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skiego powtórnie ztąż pomienioną szlachtą 
do tey że maiętności Sidry dnia dwudzie
stego siódmego Junii, roku pomienionego 
przyiechawszy stawów dwa za raz pode dwo
rem spuszczonych, rybę wyłowiono, młynów 
dwa oschłych widziałem, iako mienili, stoiąc 
we dworze przez niedziel trzy z chorągwią 
miasta Sidry у całey włości zdezelowanych, 
podług abiurat zaprzysiężonych z dymu po 
talarów sześciu wybieraiąc za miesięcy sześć 
wydawać kazali, wybrawszy ile mogli, a na 
ostatek bydło dworne na włości stadami za
grabili, inwentarze dworne folwarku Mikie-
lewskiego, Kazimierzowskiego wzięli у in
wentarz dworu Krzystofowskiego; tegoż czasu 
imć p. Adam Micuta—rotm. chorągwi Wo-
łoskiey, iasnie wielmożnych ich mość panów 
Sapiehów zabrał* a odchodząc chorągiew 
pancerna iasnie wielmożnych ich mość panów 

Sapiehów poruczeństwa imci pana Alexan-
drowicza—starosty Puiańskiego, nie konten-
tuiąc się tym, że niemało exorbitancyi po
czyniła, zawiadowcę Sidrzańskiegó wziowszy, 
za dwadzieście siedm mil naprowadziwszy, 
koni zabrawszy niemal piechotą puścili. Co 
obszerniey w procesie opisano iest. A tak 
ia ienerał, com widział у słyszał, nato ten 
móy skrypt relacyiny z podpisem ręki moiey 
y z pieczęciami strony szlachty .przy mnie 
byley wydałem. Pisań w Sidrze, roku, mie
siąca у dnia ut supra. U tey relacyi podpis 
ręki ienerała tymi słowy: Marcin Jowonew-
ski, ienerał iego królewskiey mości p-tu Gro
dzieńskiego. Która to relacya przy opowie-
daniu za ustnym у oczewistym przez w wierz
chu mianowanego ienerała zeznaniem do 
xiąg grodzkich powiatu Grodzieńskiego wpi
sana. 

1707 r. 

КІзъ к н и г и ла 1709—*70$ г., листъ f 18. 
* 

3. Жалоба Ивана Богуша на Могилевскнгь базиліаиъ и тамошнін магистрата. 

Иванъ Вогушъ приносить жалобу на Могилев-
скихъ базиліанъ a мѣщанъ въ томъ, что они, за-
владѣвши его плацами, не хотѣли отдать ихъ по 
востребованию, и обѣщали возвратить послѣ воз
вращения ихъ радцы Хоментовскаго; встрѣтившись 

же въ дорогѣ съ Хоментовскимъ поименованный 
Богупіъ не только не получилъ удовлетворенія, но 
подвергся еще разнымъ насиліямъ, во время ко- * 
торыхъ у него были отняты радцею документы 
на право владѣнія плацами. 

Koku tysiąc siedmśetnego siódmego, mie
siąca Januarii siedmnastego dnia. 

Personaliter postanowiwszy się solennie 
protestował się ziemianin ikmci powiatu Gro
dzieńskiego imć pan Jan Bohusz na wie
lebnych oo. bazylianów monasteru brackiego 

Mohilewskiego, to iest na wielebnego oyca 
Sylwestra Tracewicza, iako namiestnika epi-
skopiey Białoruskiey a ihumiena pomienio
nego monasteru brackiego Mohilewskiego 
у inną starszynę bracią, w tym monasteru 
zostaiącą, oraz y na cały magistrat tainecz-
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nego miasta, a to na samych starszych pa
na Theodora Kazanowicza у p. Bazylego 
Chomentowskiego y na wszystkich mieszczan 
Mohylewskich, iako w spólney radzie у na
mowie z sobą będących, aktorów y pryncy-
pałów, o to, iż gdy żałuiący imć pan Jan 
Bohusz w roku teraźnieyszym tysiąc siedm-
setnym siódmym, miesiąca in Januario przy
był do Mohylewa," z pokazaniem tak oo. 
bazylianom, iako magistratowi у mieszcza
nom Mohilewskim spraw swoich wieczystych 
samych oryginałów у innych dokumentów 
na pewne place sobie należące, a w tych 
prawach specifice. opisane w mieście ikmci 
Mohilewie będące, a na tenczas w nienale
żytym dzierżeniu tak oo. bazylianów, iako 
у mieszczan Mohilewskich zostające, upra-
szaiąc, ażeby te place, żałuiącemu imci na
leżące, ichmć oo. bazyliani zniosszy się z 
wysz mianowanym magistratem Mohilew
skim in realem possessionem podali у po
stąpili; a ichmć oo. bazylianie у mieszcza
nie Mohilewscy, korzystaiąc z tych placów, 
na których mieszczan za iurysdyczan swo
ich ufundowali, usiłuiąc one osiągnąć, niby 
deklaracią iaką przywrócenia tych placów, 
protestanta zbili у upewnili tym, iż kiedy 
protestant z Królewca powróci z wespół ia-
dącym szlachetnym panem Bazylim Clio-
mentowskim, raycą у mieszczaninem Mohi
lewskim, natenczas we wszystkim żałuią-
cych w tey praetensyi uspokoić mieli. Gdy 

tedy żałuiący, upewniony będąc taką obża-
łowanych deklaratią, z pomienionym panem 
Chomentowskim, mieszczaninem z miasta 
Mohilewa, w drogę ku Litwie pod Grodno, 
a ztamtąd do Królewca w tym tysiąc siedni-
setnym siódmym roku, miesiąca Ja miar ii 
siednmastego dnia, puścił się, nie doieżdza-
iąc do miasteczka Żołudka, w powiecie Gro
dzieńskim leżącego, pomieniony szlachetny 
Chomentowski przepomniawszy boiaźni Bo
żey у srogości prawra: pospolitego, zniosszy 
się z czeladzią swoią, a sprawuiąc się po
dług informaciey obżałowanych princypa-
lów swoich, śmiał у ważył się gwałtownym 
rozbóyniczym sposobem żałującego imci pa
na Bohusza tyransko a niemiłosiernie ki-
iami tak zbić, skaleczyć, у żałuiącego w 
stronę z drogi zwiozszy porzucił, a te wszy
stkie sprawy na wyszopisane place Mohi-
lewskie do siebie odebrał, teraz tedy imć 
pan Bohusz, iako o zabranie rozbóyniczym 
gwałtownym sposobem spraw, w których 
szkody ponosi, na złotych tysiąc pięćset, o 
tyrańskie zbicie siebie samego na dobro-
Avolney drodze у o wszystkie zwyż wyrażo
ne praetensie, przez co do wyniesienia in
famii wskazania obżałowanych na łapanie 
y na gardło, o szkody, nakłady prawne, 
chcąc iure agere, dał tę swoią manifestatią 
do xiąg grodzkich powiatu Grodzieńskiego 
zapisać, co iest zapisano. 
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№ ъ и а в г н » 1708—19IO г., стр . 1*7. 

4. Жалоба Ивана п Констанцін Версншнскпхъ на жолиеровъ драгонін войскъ 
гетмана в. кн. Литовскаго. 

Въ этомъ документ/; излагаются подробности 
жолнерскпхъ нападеніп. Они состояли въ слѣдую-
щемъ: жолнеры позволяли себѣ грабить крестьянъ 
и насиловать женщинъ; избили до полусмерти 
роженицу, а дитя убили: сломали дверп въ церкви 

Koku Pańskiego tysiąc siedmśetnego dzie
wiątego, miesiąca Decenibra czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J o 
zepha Kotowicza, starosty Grodzieńskiego, 
ustanowionym, solenniter się manifestuiąc ża
łowali у opowiadali imć pan Jan Woyna— 
sędzic ziemski Piński, imci pani Konstan-
cya z Wereszczyna Wereszczyńska — łow-
czanka ziemi Ohelmiriskicy Woynina —sę-
dzicowa ziemska Pińska, małżonkowie, także 
у imć pan Stanisław z Wereszczyna We-
reszczyński — skarbnikowicz ziemi Chełm
skie}' — towarzysz chorągwi Petyhorskiey 
iasnie wielmożnego imci pana Mniszka—ge-
nerala-maiora woysk ikmci w. x. Lit. prze
ciwko imci panu Ignacemu Micelc — kapi
tanowi ikmci chorągwi dragoriskiey, iako 
samemu w uczynku pryneypałowi ichmć 
pp. Preytakowi regiment - kwatermistrzowi, 
Worłowi у Wołkowi—chorążym żolnierzów 
caley chorągwi dragoniey ludzi stu trzy
dziestu hetmana w. x. Lit., oto, iż w roku 
teraznieyszym tysiąc siedmsetnym dziewią
tym, miesiąca Nowembra dwudziestego pią-

и ограбили оную; избилн священника; избили помѣ-
щицу, шляхтича и ограбили его, и т. д. На жалобы 
жителей ротмистръ отвѣчалъ угрозой, что онъ 
расправится еще лучше, если они только осаѣ-
лятся его безпоконть." 

tego dnia, obżałowani ichmć naiechawszy 
ua wieś, Sioiko nazwane, do maiętności Lip
ska Woynińskiego należącą, w powiecie Gro
dzieńskim zostaiącą, różne exorbitance 
czyniąc, ubogich poddanych ciemiężąc, mi 
nowali, gospodarzów7 biiąc porozpędzali, dóbr 
onych iak mogli zabierali, niewiasty profa
nowali у ciężkie kriminały popełniały, nie
wiastę gospodynią położnicą Kiecieniewą dni 
kilka po porodzeniu dziecięcia bardzo cho
rą zbili, zekrwawili, Pan Bóg wie, ieżeli 
żywa będzie, bo iuż у mowę zabierać po
częła, a dziecię małe naimie Elżbietą Kie-
cioniownę o ziemie rzuciwszy tak ciężko ude
rzyli, że wraz skonało; tym się ieszcze 
nie kontentuiąc, w miasteczku Lipsku Woy-
nińskim cerkiew odbili, oyca przezbitera na 
imie Wawrzyńca Hołowka skonfundowawszy, 
zbili ysturbowali, samą żałuiącą ieymć pa
nią Woyninę—sędzicową ziemską Pińską 
gwałtownie napadszy na też pomienioną 
cerkiew confunduiąc, targaiąc wniwecz obra
cając, przy nadziei będącą, pod wartę wziow-
szy, nie obserwuiąc świętnicy Boskiey, do 
imci pana Michała kapitana gospody za
prowadzili, imci pana Stanisława Wereszczyii-
skiego natenczas tani będącego, nic niewin-



nego, wziowszy flint rurami podboki stursali 
у iakiakiego złoczyńca wodząc zbili, zmor
dowali, ledwie tylko wżyciu zostawili, koni 
dwoie szerścią gniadego y karogniadego, z 
kulbakami, pistoletami, letko rachuiąe war
tych dziewiędziesiąt talarów bitych, ze wszyst
kim wzięli, ładownicę z pasma iedwabną, 
paski srebrne y musztuk srebrny od szabli 
oderwali, kosztuiące sześciu talarów bitych, 
służącego imci p. Wereszczyńskiego, szlachci
ca rodowitego, pana Andrzeia Jucewicza, ia-
dąeego z cerkwi na dobrowolney drodze za
stąpiwszy z tyłu w lewe ramie zacięli у 
mało wszystkiey łopatki-z ręką nie odcięli, 
pistolety odebrali, kosztuiące talarów bitych 
dziesięciu, czapkę barankową tynfów sześć, 
botów parę tynfów trzy, także forysia imci 
pana Woyny y samey ieymści na imie Kar-
puka Waśkiewicza, natenczas z ieymć będą
cego, przy kolesie у rzeczach zostawionego 
na drodze, w głowę niemiłosiernie zacięli 
у nie mało szkód oprócz kryminału na sto 
piędziesiąt talarów bitych uczynili у gdy o 
to żałuiące ichmć, obżałowanego imci pana 
kapitana donosząc skarżyli się у o sprawied
liwość prosili, obżałowany imć pan kapitan 
sprawiedliwości z żołnierów nie uczyniwszy 
у nic z zabranych rzeczy у koni nie odaw-
szy, iako za wolą obżałowanego tak się 
stało, ieszcze na ostatek srogie odpowiedzi 
у pochwałki zabiciem grożąc czynił, ieżeli-
bym więcey mieli upominać, żałuiące ichmść 
poniosszy tak wielką szkodę, krzywdę у 
opressią o to wszystko chcąc z obżałowa-
nym imć in foro competenti prawem czynić, 
szkód, paen, win у wykładów prawnych 
dochodzić, dali tę żałobę swą z wolnym oney 
meliorowaniem, ieżeli tego potrzeba będzie 
ukazywała, do xiąg grodzkich Grodzień
skich zapisać, eo iest zapisano. 

Przy którym opowiadaniu tegoż roku, 
miesiąca у dnia wyż na dacie pisanego, sta-

nowszy oczewisto ienerał ikmci niżey pisa
ny, relacyą swą w teyże sprawie ustnie przy
znał у ku zapisaniu ad acta podał w te 
słowa: 

J a ienerał ikmci powiatu Grodzieńskiego 
niżey wyrażony czynię wiadomo tym moim 
relacyinym kwitem, iż w roku teraźniey
szym tysiąc siedmsetnym dziewiątym, mie
siąca Nowembra dwudziestego ósmego dnia, 
przy stronie szlachcie, panach Józephie у 
Kazimierzu Zawackich, byłem użytym od 
imci pana Jana Woyny—sędzica ziemskie
go Pińskiego у samey iey mci pani Kon-
stancyey Wereszczynskiey Woyniney, mał
żonków, także imci pana Stanisława Were-
szczyńskiego, skarbnikowicza ziemie Ohełm-
skiey, do folwarku, nazwanego Kohożyna, w 
powiecie Grodzieńskim leżącego; tamże przy
bywszy znalazłem samą iey mci panią Woy-
ninę bardzo chorą, ledwo żywą, sturbowa-
ną, imci pana Stanisława Wereszczyriskie-
go wszystkiego zbitego, zekrwawionego flint 
rurami, krwią ściekłego, u pana Andrzeia 
Jucewicza, sługi imci pana Wereszczyńskie-
go, z tyłu w lewey ręce w ramieniu rozcięty 
bardzo szkodliwy, na którą kaleką będzie, 
forysia imci pana Woyny, na imie Kar-
puka Waśkiewicza, w głowę raz zadany 
bardzo szkodliwy, z którego razu kości iść 
będą, widziałem, przy którym boiu koni 
dwoie z kulbakami, pistoletami, szerścią 
gniadego у skaro-gniadego, kosztuiących 
talarów bitych dziewięćdziesiąt, od szabli 
paski srebrne у musztuk srebrny, ładow
nicę z taśmą iedwabną odebrali, kosztującą 
talarów bitych sześć, służącego imci pana 
Wereszczyńskiego, pistolety talarów dzie
sięć, czapkę barankową tynfów sześć, boty 
tynfów trzy. Ztamtąd do wsi, Siołka nazwa-
ney maiętności Lipska Woyninskiego, w 
tymże powiecie Grodzieńskim leżącey, za 
użyciem z pomienioną stroną szlachtą przy-
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królewskiey mości konstytucyami i statutami 
surowo у należycie opisanych, tudzież pro
wentów stołowych nayiaśnieyszym królom 
panom swoim w ekonomiach stołowych amore 
et lege publica od caley rzeczy-pospolitey 
pozwolonych у aprobowanych, indemnitati 
et integrifati wielmożnych imć pana Franci
szka Goltza—starosty Srzedzkiego, generał-
maiora woysk iego królewskiey mości, imci 
pana Stanisława Młockiego — starosty Za
kroczymskiego, imci pana Waleryana K i 
cińskiego — pisarza naywyższego skarbu, 
kommissarzów у rewizorów generalnych iego 
królewskiey mości, tudzież imci pana Ma-
cieia Grabowskiego—metrykanta koronnego 
skarbowego, subdelegowanego kommissarza 
iego królewskiey mości do ekonomiey Gro
dzieńskiey, leśnictw у puszcz w. x. Lit. ad 
mensam regiam należących у wielmożnego 
imci pana Karola Henryka Leubnitza— 
łowczego nadwornego w. x. Lit., ex vi mu-
neris sui y z uniwersałów sobie eo titulo od 
iego królewskiey mości danych, także imci 
pana Kazimierza Preycza—podłowczego w. 
x. Lit. duplici charactere tak ex brachio 
kommissiey iego królewskiey mości, iako у 
imci pana łowczego nadwornego Litewskie
go do zatamowania potaszów у towarów 
leśnych у zabieżenia ruinie puszcz w. x. 
Lit., do stołu iego królewskiey mości nale
żących, authorizowanego у ordynowanego, у 
imci pana Jana Bihnina, pana Daniela 
Korniłowicza, Jana Markielewicza, Mikołaia 
Herynka — strażników, Michała Baltazara 
Millera—strzelca od boku iego królewskiey 
mości tu zesłanego, swoim у inszych wob-
ductiey wyrażonych у strzelców w leśnic-
twach iego królewskiey mości Perstunskim 
у Przełomskim zostaiących, (które leśnictwa 
iego królewskiey mości oycowie kameduły 
paleniem potaszów ultra omne ius et fas, 
у osadzonemi nowemi kulturami pustoszyli, | 

у zwierza pro libitu suo zażywaią), imieniem 
solenną et in forma iuris firmissima prze
ciwko wielebnym oycom, imć xiedzu Emi
lianowi przeorowi, xiedzu Leonardowi Bartu, 
Antoniemu у całemu konwentowi kamedu-
łom Wigierskim, iako antesignariis у niżey 
opisanych excessow, violencyi, securitatis 
publicae postposicyi, invectionis in authori-
tatem ac iura maiestatis, lanienae nad 
ludźmi iego królewskiey mości, a bliźniemi 
swemi у wszelkich effrenata lingua contemp-
tów obec żywości authorom, honor maiestatu 
iego królewskiey mości despotice traktuią-
cym, 'czego by się у sam Panier na sobie 
refere wstydał, ale da Bóg przy sprawie 
wszystko się to wyiawi, y pryncypalom tam 
actibus quam verbis, ас si criminis laesae 
maiestatis reos; tudzież imci panu Luba
szowi Sokołowskiemu, Krzystofowi Liszczyń-
skiemu, Stefanowi Pyrskiemu, Janowi So
bolewskiemu—urzędnikom, Marcinowi Cibo
rowskiemu, Jakubowi Malarczykowi—strzel
com, у innym kilkudziesiąt wielebnym oo. 
kamedułom de nomine et cognomine le-
piey wiadomym, iako comprincypałom у spo
łecznikom, adhaerendo videndove iuż dawno 
uczynioney zaniósł protestacyą o to: iż po-
mienieni ichmość oo. kamedule Wigierscy, 
zapomniawszy boiaźni Bożey, miłości bliź
niego у commiseratiey nad nim, pominąwszy 
winną in fundatricem iego królewskiey mości 
maiestatem reverentią, nieobawiaiącsię owey 
noty, że omnium malonini pessima ingra-
titudo, gdyż у same zwierzęta tę maią ku 
dobrodzieiom swoim pietatem, zeichveren-
tur et reverentur, oni rebellione ducti, in-
firma ieszcze, bo podobno staute protesta-
tione rzeczy-pospolitey, iura fundatiey swoiey 
maiąc, porwali się, nieuważaiąc tego, że 
scełus ėst odisse parentem, czego by sae-
cularismus erubesceret, na to religiosa ośmie
liła się modestia, a do tego bez respektu 
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na doskonałość rozumu у reflexyey na to, 
że qui peralium agit, persefacere videtur, 
przeciwko prawu uniwersalnemu y particu-
larnemu, securitatem et immunitatem ludzi 
na usłudze królów panów będących waruią-
cemu, malum pro bono oddaiąc, chlebem 
królewskim pustynia Wigierska wytuczona 
recalcitravit, kiedy ręką tą, która odbiera 
beneficia, oddaie maleficia; oneż na ludzi 
iego królewskiey mości temerarie ac nefando 
ausu podnosząc, a w ludziach principem 
tangendo у pro munere vulnus oddaiąc tak 
dalece, że quos pavit ledwie by nie pauere 
potrzeba. Niekontentuiąc się anterioribus 
violentiis et praeiuditiis maiestatowi, prawu, 
у prowentom stołu iego królewskiey mości 
po kilkakroć poczynionych, iako to: naprzód 
wygnaniem z żywey Wody, za dekretem try
bunalskim extra forum otrzymanym, imci 
pana Preycza—podłowczego w. x. Lit., z 
wyrazney woli iego królewskiey mości tam 
ordynowanego, a potym od ichmość oo. ka-
medułów per quaesitas artes wyrzuconego 
у pokaleczonego. Potym wygnaniem straż
ników w puszczy Perstunskiey у Przełom-
skiey, iego królewskiey mości osadzonych, 
których' iako na iedno ludibrium za szyię 
na postronkach powiązawszy, zbitych przy 
koniu prowadząc, z puszcze powyganiali, 
iako o tym у o inszych exorbitancy ach, 
które concomitabanlur te violentie, prote-
stacye y obductie eo nomine zaniesione wy-
razniey edisserunt, które też, praesenti pro-
testatione zupełnie rcassumuntur. Ważyli 
się dnia w obductiey wyrażonego, zebrawszy 
złych у zawziętych intencyi swoich execu-
torów kupę swywolną, w strzelbę, w dzidy, 
w kosy, w berdysze у kiie okowane uzbro-
ioną у przybraną, kilkadziesiąt ludzi w so
bie zawierającą, nocnym sposobem, śpiącego 
w gospodzie u Macka budnika imci pana 
Preycza—pod łowczego Litewskiego, z instru

mentami należytemi у uniwersałami na za
tamowanie potaszów у towarów leśnych у 
zabieżenie ruinie puszcz wleśnictwach Per-
stuńskim у Przełomskim iego królewskiey 
mości, ex mente et pro interesse regio ordy
nowanego у listem swoim o tey delegatiey 
swoiey imć xiedza przeora Wigierskiego 
obwieszczającego, nayść у porwawszy za łeb 
włóczyć, bić у animować ludzi swoich do 
tego, aby co mogli złości у tyraństwa wy
wierali nad nim, tamże słowy nieuczciwemi 
yszpecącemi usta kapłańskie, tak imie imci 
pana Preycza lżyli, iako y na maiestatu 
honor invehebantur, konie, suknie, pienią
dze, porządki, strzelbę, universaly, przywi
leie у papiery różne pozabierali. Nawet у 
koszulę podarli, pończochy zdieli, y podole 
obnażyli przeciwko wszelkiey verecundiey 
wstydowi nieprzypuszczaiąc, у tak zbitego 
związanego trzymaiąc udali się do strażni
ków у strzelców iego królewskiey mości у 
osoczników, tam także personaliter sami oo. 
kamedule pistoletami у muszkietami uzbro
iwszy się, niby to ordinem theutonicum re-
assumuiąc, kommenderowali owę swoią swy
wolną zgraię у przywodzili bić, zabiiać, nogi 
у ręce przetrącać, rozkazuiąc, nawet у to
pić. Jakoż posłuszna drużyna у lud ów 
swywolny rozkazom officerów swoich y przy-
wodników. wszystko wykonał, kiedy у krwi 
szlacheckiey zaiadłość duchowna nie prze
puściła, bo у braci szlachcie kiymi się do
stało. Także strażnikom, strzelcom, osobli
wie Millerowi, od boku iego królewskiey 
mości tu przysłanemu, któremu у barwę 
królewską y munderunek wzięto, у wszyst
kich zbitych, zmęczonych, zkrwawionych, 
konie, suknie, kulbnki, porządki, pieniądze, 
drugim у koszule pozabierano tak dalece, 
że gdyby z tatarskiey abo tureckiey niewoli 
kto się powrócił, tedy by takiey figury nie 
reprezentował, iako ludzie królewscy od 
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iechawszy, widziałem niewiastą gospodynię I 
Połonieią Kieciową w połogu niedawną po 
dziecięciu wszystką zbitą, ledwie znać co 
mówi blizko czekaiącey śmierci, Pan Bóg 
wie, ieżeli od tego bicia wynidzie у niemało 
niewiast teyże wsi poprofanowanych dla ied
nego wstydu imionami у nazwiskami nie 
wymieniali się у siła szkód w zabraniu rze
czy poczynionych mienili być stałych, dzie
cię małe na imie Elżbietę Kiecieniownę za
bite widziałem у przed różnemi ludźmi prac-
zentowałem; oyca praezbitera cerkwi mia
steczka Lipska na imie Wawrzyńca Hołow-
kę zbitego, krwią naciekłego, trudno у 
wypisać iakie exorbitance poczynili, iako 
mienili na sto pięćdziesiąt talarów bitych w 
zabraniu rzeczy, oprócz kryminałów, naczy-
nili, co obszerniey w processie opisano у do

łożono iest. Który to kryminał у gwałt być 
stały od imci pana Ignacego Micela—kapi
tana chorągwi dragónskiey ichmciów panów 
Norta у Wołka chorążych, Freytaka rey-
giment-kwatermistrza у innych żołnierzów 
iaśnie wielmożnego imci pana hetmana w. 
x. Lit. A tak ia ienerał, com widział у 
słyszał, na to wydałem ten móy relacyiny 
kwit z podpisem ręki moiey y z pieczęciami 
strony szlachty przy mnie bytey. Pisań ut 
supra. U tey relacyi podpis ręki ienerała 
tymi słowy: Stefan Jodkowski, ienerał iego 
królewskiey mości powiatu Grodzieńskiego. 
Która to relacya za ustnym у oczewistym 
przez w wierzchu mianowanego ienerała 
zeznaniem do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
iest wpisana. 

1710 r. 

Ша-ѣ s e n n з а 1709—1710 г., даетъ C6&—Явв. 

5. Жалоба ком лис ca p онъ Городненскихъ на ксепдзовъ камедуловъ о нападевіи 
и разбоѣ. 

Въ этомъ документѣ излагаются разння по
дробности самоуправства въ королевскихъ имѣ-
ніяхъ Внгерскихъ камепдуловъ. Самоуправства 
эти пмѣли слѣдующія проявления: помянутые ка
лендул ц не только дѣлали нападепія на кресть
янъ, разоряли королевскія пущи, по ночью на

пали еще на подловчаго Великаго Княжества Литов. 
Прейча, прислапнаго въ качествѣ коммиссара, ночью 
стащила его съ кровати и подвергли разнымъ 
пстязаніямъ; точно также они попрпвязывали по
стромками къ лошадямъ стрѣдьцовъ и повыгоняли 
пхъ нзъ пущи. 

Koku Pańskiego tysiąc siedmset dziesią
tego, miesiąca Januarii dwódziestego pierw
szego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Janem 
Grothuzem—podstarościm Grodzieńskim, od 

wielmożnego imci pana Hrehorego Koto
wicza—starosty Grodzieńskiego, ustanowio
nym, stanowszy personaliter imć pan Fran
ciszek Minostowski—dworzanin skarbu iego 
królewskiey mości, providendo et praecaven-
do cnivis tak powagi iako у praw iego 

59 
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królewskiey mości konstytucjami, i statutami
surowo у należycie opisanych, tudzież pro-
wentów stołowych nayiaśnieyszyni królom
panom swoim w ekonomiach stołowych amore
et legę publica od całey rzeczy-pospolitey
pozwolonych у aprobowanych, indemnitati
et integritati wielmożnych imć pana Franci-
szka Goltza—starosty Srzedzkiego, generał-
maiora woysk iego królewskiey mości, iinci
pana Stanisława Młockiego — starosty Za-
kroczymskiego, imci pana Waleryana Ki-
cińskiego — pisarza najwyższego skarbu,
kommissarzów у rewizorów generalnych iego
królewskiey mości, tudzież imci pana Ma-
cieia Grabowskiego—metrykanta koronnego
skarbowego, subdelegowanego kommissarza
iego królewskiey mości do ekonomiey Gro-
dzienskiey, leśnictw у puszcz w. x. Lit. ad
mensam regiam należących у wielmożnego
imci pana Karola Henryka Leubnitza—
łowczego nadwornego w. x. Lit., ex vi mu-
neris sui у z uniwersałów sobie eo titulo od
iego królewskiey mości danych, także imci
pana Kazimierza Preycza—podłowczego w.
x. Lit. duplici charactere tak ex brachio
kommissiey iego królewskiey mości, iako у
imci pana łowczego nadwornego Litewskie-
go do zatamowania potaszów у towarów
leśnych у zabieżenia ruinie puszcz w. x.
Lit., do stołu iego królewskiey mości nale-
żących, authorizowanego у ordynowanego, у
imci pana Jana Bilmina, pana Daniela
Korniłowicza, Jana Markielewicza, Mikołaia
Herynka — strażników, Michała Baltazara
Millera—strzelca od boku iego królewskiey
mości tu zesłanego, swoim yinszych wob-
ductiey^ wyrażonych у strzelców w leśnic-
twach iego królewskiey mości Perstunskim
у Przełomskim zostaiącyeh, (które leśnictwa
iego królewskiey mości oycowie kameduły
paleniem potaszów ultra опте iua efc fas,
у osadzonemi nowemi kulturami pustoszyli,

у zwierza pro libitu suo zażywaią), imieniem
solenną et in forma iuris firmissima prze-
ciwko wielebnym oycom, imć xiędzu Emi-
lianowi przeorowi, xiędzu Leonardowi Bartu,
Antoniemu у całemu konwentowi kamedu-
łom Wigierskim, iako antesignariis у niżey
opisan}Tch excessów, іоіепсуі, securitatis
publicae postposicyi, invectionis in authori-
tatem ac iura maiestatis, lanienae nad
ludźmi iego królewskiey mości, a bliźniemi
swemi у wszelkich effrenata lingua contemp-
tów obec żywości authorom, honor maiestatu
iego królewskiey mości despotice traktuią-
cym, 'czego by się у sam Panier na sobie
refere wstydal, ale da Bóg przy sprawie
wszystko się to wyiawi, у pryncypałom tam
actibus quam verbis, ac si criminis laesae
maiestatis reos; tudzież imci panu Luba-
szowi Sokolowskiemu, Krzystofowi Liszczyń-
skiemu, Stefanowi Pyrskiemu, Janowi So-
bolewskiemu—urzędnikom, Marcinowi Cibo-
rowskiemu, Jakubowi Malarczykowi—strzel-
com, у innym kilkudziesiąt wielebnym oo.
kamedułom de nomine et cognomine le-
piey wiadomym, iako comprincypałom у spo-
łecznikom, adhaerendo videndove iuż dawno
uczynioney zaniósł protestacyą o to: iż po-
mienieni ichmość oo. kamedule Wigjerscy,
zapomniawszy boiaźni Bożey, miłości bliź-
niego у commiseratiey nad nim, pominąwszy
winną in fundatricem iego królewskiey mości
maiestatem reverentią, nieobawiaiąc się owey
noty, że omnium malorum pessima ingra-
titudo, gdyż у same zwierzęta tę maią ku
dobrodzieiom swoim pietatem, żeichveren-
tur et reverentur, oni rebellione ducti, in-
firma ieszcze, bo podobno staute prolesta-
tione rzeczy-pospolitey, iura fundatiey swoiey
maiąc, porwali się, nieuważaiąc tego, że
scelus est odisse parentem, czego by sae-
cularismus erubesceret, na to religio» ośmie-
liła się modestia, a do tego bez respektu
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віа doskonałość rozumu у гейехуеу na to,
żeqiii peralium agit, persefacere videtur,
przeciwko prawu uniwersalnemu yparticu-
larnemu, securitatem et immunitatem ludzi
na usłudze królów panów będących waruią-
cemu, malum pro bono oddaiąc, chlebem
królewskim pustynia Wigierska wytuczona
recalcitrayit, kiedy ręką tą, która odbiera
beneficia, oddaie maleficia; oneż na ludzi
iego królewskiey mości temerarie ac nefando
ausu podnosząc, a w ludziach principem
tangendo у pro munere vulnus oddaiąc tak
dalece, że quos pavit ledwie by nie pauere
potrzeba. Niekontentuiąc się anterioribus
violentiis et praeiuditiis maiestatoAYi, prawu,
у prowentom stołu iego królewskiey mości
po kilkakroć poczynionych, iako to: naprzód
wygnaniem z żywey Wody, za dekretem try-
bunalskim extra forum otrzymanym, imci
pana Preycza—podłowczego w. x. Lit., z
wyrazney woli iego królewskiey mości tam
ordynowanego, a potym odichmość oo. ka-
medulów per quaesitas artes wyrzuconego
у pokaleczonego. Potym wygnaniem straż-
ników w puszczy Perstunskiey у Przelom-
skiey, iego królewskiey mości osadzonych,
których iako na iedno ludibrium za szyię
na postronkach powiązawszy, zbitych przy
koniu prowadząc, z puszcze powyganiali,
iako o tym у о inszych exorbitancyach,
które concomitabantur te violentie, prote-
stacye у obductie co nomine zaniesione wy-
razniey edisserunt, które też, praesenti pro-
testatione zupełnie rcassumuntur. Ważyli
się dnia w obductiey wyrażonego, zebrawszy
złych у zawziętych intencyi swoich ехеси-
torów kupę swywolną, w strzelbę, w dzidy,
w kosy, w berdysze у kiie okowane uzbro-
ioną у przybraną, kilkadziesiąt ludzi w so-
bie zawieraiącą, nocnym sposobem, śpiącego
w gospodzie u Macka budnika imci pana
Preycza—podłowczego Litewskiego, z instru-

mentami należytemi у uniwersałami na za-
tamowanie potaszów у towarów leśnych у
zabieżenie ruinie puszcz w leśnictwach Per-
stuńskim у Przełomskim iego królewskiey
mości, exmente et pro interesse regio ordy-
nowanego у listem swoim o tey delegatiey
swoiey imć xiędza przeora Wigierskiego
obwieszczaiącego, nayśó у porwawszy za łeb
włóczyć, bić у animować ludzi swoich do
tego, aby co mogli złości у tyraństwa wy-
wierali nad nim, tamże słowy nieuczciwemi
у szpecącemi usta kapłańskie, tak imię imci
pana Pi*O3Tcza lżyli, iako у na maiestatu
honor invehebantur, konie, suknie, pienią-
dze, porządki, strzelbę, universały, przywi-
leie у papiery różne pozabierali. Nawet у
koszulę podarli, pończochy zdieli, у podole
obnażyli przeciwko wszelkiey verecundiey
wstydowi nieprzypuszczaiąc, у tak zbitego
związanego trzymaiąc udali się do strażni-
ków у strzelców iego królewskiey mości у
osoczników, tam także personaliter sami oo.
kamedułe pistoletami у muszkietami uzbro-
iwszy się, niby io ordinem theutonicum re-
assumuiąc, kommenderowali owę swoią swy-
wolną zgraię у przywodzili bić, zabiiać, nogi
у ręce przetrącać, rozkazuiąc, nawet у to-
pić. Jakoż posłuszna drużyna у lud ów
swywolny rozkazom officerów swoich у przy-
wodników wszystko wykonał, kiedy у krwi
szlacheckicy zaiadłość duchowna nie prze-
puściła, bo у braci szlachcie kiymi się do-
stało. Także strażnikom, strzelcom, osobli-
wie Millcrowi, od boku iego królewskiey
mości tu przysłanemu, któremu у barwę
królewską у munderunek wzięto, у wszyst-
kich zbitych, zmęczonych, zkrwawionych,
konie, suknie, kullwki, porządki, pieniądze,
drugim у koszule pozabierano tak dalece,
że gdyby z tatarskiey abo tureckiey niewoli
kto się powrócił, tedy by takiey figury nie
reprezentował, iako ludzie królewscy od
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pustelników powracaiące, z których drudzy 
у do tych czas się nie powrócili у nie wie
dzieć, czy żyią у gdzie się obracaią. Tan
dem po takim okrucieństwie związanego 
imci pana Preycza w iedney koszuli у mycce 
kamedulskiey do grodu Grodzieńskiego za
wieść chcieli, iakby to królowi panu swemu 
służyć criminale było. Jako o tym wszyst
kim obszerniey sonat obductia słusznie у 
sprawiedliwie uczyniona, w którey y to na-
mieniono, że у do tych czas oo. camedule 
pana Korniłowicza, strażnika iego królew
skiey mości, w kajdanach, w łańcuchu у 
W dybkach zbitego, skaleczonego у odartego 

trzymaią. Także у w tym praeiudicant pra
wom maiestatu iego królewskiey. mości,: że 
ichmość oo. kamedule prawa у przywileie 
różnym donataryuszom od iego królewskiey 
mości dane у conferowane, poodbierali у 
pokasowali, a swoie podawali у nowych 
cultur siła propria authoritate w puszczach 
pomienionych poosadzali. O co wszystko 
pomieniony protestant iterum atque iterum 
imieniem wyżey pomienionych protestuie 
się. Co debita iuris via et processu in fo
ro fori probabitur et vindicabitur, zacho-
wuiąc sobie auctiey y melioratiey tey pro-
testacyey plenariam facultatem. 

1711 r. 

ІЯзъ u II u г и за 1911 г., лпстть t. 

6. Жалоба Троцкаго воеводы Казнміра Огипскаго на таможенные писарей о 
грабежѣ. 

Троцкій воевода Огинскій приносить жалобу 
на таможеннаго чиновника и въ особенности на 
жида Вольфовича, что они не только взяли съ его 

Koku tysiąc siedmśetnego iedynastego, 
miesiąca Januarii wtórego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień-
sktm, przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Józefa Kotowi
cza—łowczego w. x. Lit., starosty Grodzień
skiego ustsnowionym, imć pan Antoni K u 
lesza—rotmistrz ikmci, imieniem iasnie wiel
możnego imci pana Kazimierza z Kozielska 
Ogińskiego—woiewody Trockiego, solenną 
zanosił manifestatią na imci pana Kazimie-

товаровъ лишнія пошлины, но сов,:ѣстно съ по
шлинами захватили еще и самые товары, часть ко
торыхъ продали, а другую держатъ у себя. 

rza Szpakowskiego—porucznika ikmci y imci 
pana Jana Szoluchę, pisarzów cła nowo-
podwyszonego komory Grodzieńskiey, tudzież 
na niewiernego Lewka Wolfowicza, substi
tutą ichmości, y na przydanego od i. w. 
imci pana Kotła podskarbiego w. x. L i t 
porucznika nadwornego imci pana Asano-
wicza, niemniey też na żyda Borucha, sub
stitutą cła ikmci starego, у pomocników wyż 
pomienionych ichmościów, oto, iż gdy wi
ciny z solą, korzeniami, z barwą na ludzi 
iasnie wielmożnego protestanta, także z so-
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lą, korzeniem, suknem, winem, iako osob
liwe regestra specifikuią ww. oo. iezuitów 
kollegium Nieświżskiego z Królewca po
wracały rzeką Niemnem podług zwyczaiu 
denuktuiących, na których żyd delegowany 
faktor od protestującego imci Samuel Józe
fowicz przy osobliwym sobie danym eo no
mine paszporcie był, który żyd zpomienio-
nemi wicinami przybywszy pod wieś Hożę, 
w powiecie Grodzieńskim leżącą, gdy nale
ży tość na obydwuch komorach Grodzień
skich oddawał, obżałowany Lewko Wolfowicz, 
z informacyi pryncypalów sw7oich, wprzód 
należytość odebrał у kwitowe nad ustawę, 
60 talerów bitych sto ośmdziesiąt na swo
im tylko cle wymógł, a na drugim talerów 
bitych sześćdziesiąt dano, a potym z po
rucznikiem panem Asanowiczem, z assisten-
tią Tatarów y dragonii tamże na te wiciny 
naiechawszy, za nic sobie ważąc paszport 
produkowany у owszem in . . . *) onego, 
albowiem wydarłszy z rąk poszarpał, z wi-
cin w. protestanta towary różne, sól, śle
dzie, korzenie, sukna, wino tak własne imci 
pana, iako też у ww. ichmościów oo. iezui
tów collegium Nieświżskiego, tamże depo
nowane, naymniey na póltorakroć sto tysięcy 
według osobliwych regestrów w roku tysiąc 
siedmsetnym dziesiątym, miesiąca Decembra 
dziewiątego dnia gwałtownie pozabierał у 
do folwarku swego, Kowalewszczvzna na-

*) пропущено слово. 

zwanego, w tym powiecie Grodzieńskim le
żącego, pozwoziwszy niektóre za bezcenek 
poprzedawał, niektóre do tychczas u obża
łowanego zaległy. Nadto na tychże wici-
nach zawinienie zleguminą pana Gałęskie-
go, faktora imci pana Jurewicza, przez ob
żałowanych zabrano. A tak ogołocono fun-
ditus wiciny po długim zatrzymaniu onych, 
musiały wicin dwie tamże pod Hożą, trze
cia w Grodnie, a dwie w Piaskowcach zo
stać się у zazimować ze wszystkiemi stat
kami, które kosztuią iaśnie wielmożnego 
aktora same tylko z statkami osobliwie ta
larów bitych dwa tysiące, z okazyi obżało
wanego Lewka, pryncypalów y assystencyi 
iego, także przytomnych natenczas żydów, 
którzy pospołu rabowali, w nocy szafarnie 
oddzierali, iako to: Abraham Wulfowicz, 
brat obżałowanego żyda z swemi synami у 
strażnikami, zkąd odchodząc ieszczó publice 
odpowiedź y pochwalkę na dalszą ruinę tych 
wicin uczynili, dufaiąc w potentią zgroma
dzonych ludzi. Aby tedy takowe obżałowa
nych ichmość ausus, co iest contra ius, fas 
et aequum impune nie szły, na których 
ichmościach у dobrach onych wszelkich le
żących у ruchomych szkód, strat у przez 
violentią poczynionych, chcąc iaśnie wielmoż
ny imć pan woiewoda Trocki dochodzić у 
requirowac, zlecił wyż pomienioney osobie, 
aby ten solenny proces był doxiag grodz
kich powiatu Grodzieńskiego wpisany, który 
iest zapisany. 
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1711 г. 

В з ъ « в и т за г., д н е г ь Н О . 

7. Посвндѣтельствовавіе возваго о раііѣ, нанесенной протопопу Петру Лоба
чевскому. 

Въ этомъ документѣ заключается посвидѣтель-
ствованіе вознымърапы, нанесенной товарищемъ 
Рагозой Дойлидскому протопопу Лобачевскому: ра
на эта была глубокій шрамъ па бородѣ; при этомъ 

протопопъ показалъ четыре окрвавленныхъ плат
ка, которыми онъ закрывалъ свою рану, заявивши 
при этомъ, что вслѣдствіе оной онъ пе можетъ 
исполнять своихъ церковныхъ требъ. 

Anno tysiąc siedmset iedynastego, mie
siąca Februarii dziesiątego dnia. 

J a ienerał powiatu Grodzieńskiego, niżey 
na podpisie tym wyrażony, wiadomo czynię 
у zeznawam tym moim relacyjnym listem, 
iż maiąc ia przy sobie stronę dwóch szlachty, 
imć panówT Jana у Kazimierza Petelczyców, 
w roku teraźnieyszym tysiąc siedmset iedy-
nastym, miesiąca Februaryi piątego dnia, 
byłem użytym od w Bogu wielebnego imci 
oyca Piotra Łobaczewskiego—protopopy Pod
laskiego, praezbitera Doylidzkiego, do ple
banii nazwaney Doylidy, w dobrach Zabłu
dowskie]), w powiecie Grodzieńskim leżących, 
gdzie przybywszy widziałem w. oyca Łoba
czewskiego zaciętego w brodę pod wargą raz 
duży cięty szablą, od którego zacięcia wszy
stek krwią spłynął у chustek we krwi zbro
czonych cztery oglądałem, który to w Bogu 
wielebny oyciec mienił, że ad sacra dispo-
nenda iuż przez te okrwawienie żadney nie 
może wieć conservatii aż do dyspensy zwierz

chności, które to zacięcie miał sobie być 
stale od imci pana Antoniego Bahozy—to
warzysza chorągwi petyhorskiey, w. imci 
pana Szczyta—czesznika w. x. Lit., na dobro
wolnej' drodze bez dania żadney y nay-
mnieyszey przyczyny, przy bytności imci p. 
Bohdanowicza namieśnika, imci pana Bo
guckiego y imci pana Jurewicza towarzystwa 
teyże wyż rzeczoney chorągwi. A tak ia 
ienerał, com widział у słyszał, na to wyda
łem ten móy relacyiny kwit z podpisem ręki 
mey у ichmościów panów strony szlachty, 
przy mnie na ten czas będącey. Działo się 
w Doylidach, anno et die ut supra. Jan Lu-
dziwoński—ienerał ikmci powiatu Grodzień
skiego. Anno 1711, dnia 10 Februarii. 
Stanąwszy personaliter na urzędzie general 
tę relacyę w sprawie w Bogu wielebnego imci 
oyca Piotra Łobaczewskiego—protopopy Pod
laskiego, praesbitera cerkwi Doylidzkiey ze
znał. 
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ЗЕзт, к п в г в за г., лаетъ І&9. 

8. Жалоба священника Дойлидской церквя Петра Лобачевекаго на Антоаія Рагозу 
и его товарищей. 

Протопопъ Дойлидской церкви Лобачевскій жа
луется на товарища пятигорской хоругви Анто-
нія Рагозу въ томъ, что этотъ товарищъ напалъ 
ва него въ дорогѣ, когда протопопъ возвращался 

Roku Pańskiego tysiąc siedmset iedyna
stego, miesiąca Februarii dziesiątego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm. powiatu Grodzieńskiego, od wiel
możnego imci pana Hrehorego Jozepha 
Kotowicza—starosty Grodzieńskiego у łow
czego w. x. Lit., ustanowionym, żałował у 
solennie się protestował w Bogu przewie
lebny imć oyciec Piotr Lobaczewski, proto-
•popa Podlaski, praezbiter cerkwie Doylidz-
kiey, przeciwko imci panu Antoniemu Ba-
hozie—towarzyszowi chorągwie petyhorskiey 
imci pana Szczyta—podczaszego ;w. x. Lit. 
у innych ichmościów towarzystwu paręczni-
ków z niżey wyrażonym w iednostayney znać 
radzie у namowie będącym o to, takowym 
sposobem: iż obżałowany iegomość przepo-
mniawszy boiazni Bożey, srogości prawa 
pospolitego w. x. Lit., takoż у artykułów 
woyskowych, nie wiedzieć z iakich miar 
zawziąwszy przeciwko żałuiącemu iegomości 
zły у zawzięty rankor, w roku teraźnieyszym 
tysiąc siedmset iedynastym, miesiąca Febru
arii trzeciego dnia. gdy żałuiący przewie
lebny oyciec na dniu wyż mienionym był 
zaproszonym dla chrzęstu odprawienia dzie-

домой послѣ совершенія крещенія, и израншгь 
его саблей въ лиде; что намѣстникъ этой же хо
ругви посадилъ былъ его подъ арестъ, но другіе 
товарищи освободили его. 

cięciu do chorągwi stoiącey w dobrach Za
błudowskich, we włości Niewodnieckiey, do 
wsi Doylid, do przystawstwa imci pana J ó 
zefa Łosowskiego, w powiecie Grodzieńskim 
będących; a gdy żałuiący w Bogu przewie
lebny oyciec po ochrzczeniu dziecięcia za
bawiwszy się trochę u ichmościów towarzy
stwa, bez dania żadney y naymnieyszey ni
komu przyczyny, nazad do domu powracał, 
z którym imć pan Bohdanowicz namieśnik 
teyże chorągwi, imć pan Bogucki, imć pan 
Jurewicz, imć pan Wysogierd у imć pan 
Jan Korycki iachali, iegomość nie widząc 
z iakiego rankom z dobytą uganiaiąc się 
za ichmościami, a dopędziwśzy in praesen-
tia wyż rzeczonych ichmościów, nie mówiąc 
słowa żadnego, nielitościwie у niemiłosier
nie na głowę szablą żałuiącemu w Bogu 
przewielebnemu ciął, który że trochę się na 
wozie' dobrowolną drogą iadąc umknął у 
głowę na bok schronił, tedy ten impet cię
cia co miał przyiść na głowę, w twarz przez 
wargę у brodę z prawey strony dostał się, 
a tak iuż widząc oyca żatuiącego krwią 
zbroczonego, gdy ieszcze drugim impetem 
siec у rąbać myślil, ichmość tam przytomni 
będąc, aby tey zawziętości poprzestał ha-
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inowali, iednak na żadną obżałowany imć 
nie zdaiąc się perswazyą, gdy ieszcze na 
koniec mocno przytaił, drudzie ichmoście do 
złego uczynku na zabicie goniącego nie do
puścili, iednak srogą odpowiedź у pochwał-
kę na zdrowie żałującego czynił, za które 
gdy imć pan namieśnik, widząc iuż żału-
iącego oyca krwią ściekłego, bo całą drogę, 
nim do plebanii swey doiechał, krwią bro
cząc chustami się tułaiąc kilka chustek 
skrwawił, kazał do chorągwi przyiachawszy 
obżałowanego ichmości aresztem założyć; 
ichmość wyż rzeczeni broniąc z gołemi 
szablami imć pan Bogucki, imć pan J u 
rewicz aresztu у do chorągwi prowadzenia 
nie dopuścili, a potym wziąwszy obżałowa

nego iegomości na parękę z pod aresztu 
mutuo sensu mimo wiadomość chorągwi ob
żałowanego imci pana Bahozę' wypuścili. 
Który to imć nie opowiednie z pod chorągwi 
uiachawszy у teraz Bóg wie gdzie się ob
raca, a w Bogu przewielebny żałuiący oy-
ciec Lobaczewski, providendo securitati 
zdrowia boi cierpiąc, a chcąc o to wszystko, 
ubi de iure competent, iako z obżałowanym 
ichmością, tak też y z wyż rzeczonemi ich
mościami pany paręcznikami prawnie czynić, 
dał tę swoią solenną manifestatią do xiąg 
grodzkich p-tu Grodzieńskiego, salva oney 
melioratione, ieśli tego potrzeba będzie uka
zywała, zapisać, co iest zapisano. 

1712 r. 

П з ъ а н о г н за 87 S3 г., стр . в в — I O O . 

9 . Опредѣленіе скарбоваго трибунала, увольняющее городъ Городну огъ гнберны. 

Скарбовый трибуналъ великаго княжества Ли
товскаго, вслѣдствіе жалобъ и просьбъ, какъ горо
ж а н е такъ и другихъ обывателей его, на то, что j 
городъ Городна неправильно включенъ въ число 
городовъ, подлежащпхъ гибернѣ, не смотря на 

то что онъ входить въ составъ Городненской 
экономіи и уплачиваетъ всѣ повинности, симъ де-
кретомъ освобождаетъ его отъ гиберны, тѣмъ бо-
лѣе, что городъ Городна есть еще въ тоже время 
мѣсто сеймовыхъ собраній. 

Boku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Marca trzeciego dnia. 

Na urzędzie iegojkrólewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Janem Gro-
thuzem — podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, od wielmożnego imci pana 
Hrehorego Józefa Kotowicza—łowczego wiel
kiego w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego 
będącym, stanąwszy personaliter szlachetny 

pan Jan Rozumowicz — burmistrz miasta 
Grodna, extrakt dekretu współ z samym 
originałem na rzecz niżey w nim wyrażoną 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał, у żeby 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich był przy
ięty potrzebował, który wpisuiąc do xiąg de 
verbo ad verbum taki w sobie ma tenor: 

Extrakt z xiąg trybunału skarbowego 
w. x. Lit., w Wilnie sądzącego się, roku. 
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tysiąc siedmśetnego dwunastego, miesiąca 
Februarii dwudziestego dnia. 

Przed nami kommissarzami, tak z senatu 
per constitutionem, iako exequestri ordine, 
z woiewodztw, ziem у powiatów na trybu
nał skarbowy w. x. Lit. obranemi, a za 
wydanemi od iasnie os'wieconego xiecia imci 
pana kanclerza wielkiego w. x. Lit., mar
szałka koła naszego uniwersałami, na dzień 
dwunasty Januarii, roku tysiąc siedmśet
nego dwunastego, do Wilna zgromadzonemi, 
stanąwszy oczewisto szlachetni panowie Jan 
Rozumowicz — burmistrz, Michał Hapono-
wicz—rayca miasta iego królewskiey mości 
Grodna, ten dekret miastu Grodnowi na 
uwolnienie od niepokrytey ab antiquo hy
berny et omni militari onere, tudzież na 
eliminowanie z taryfy Olkinickiey, per erro-
rem wpisanego, służący, do akt skarbowych 
w. x. Lit. ku zapisaniu podali, który akt 
zapisuiąc y z onych extraktem słowo w 
słowo wydaiąc, tak się w sobie realiter ma: 

My kommissarze rzeczy-pospolitey, tak z 
senatu przez konstytucyą naznaczeni, iako 
ex equestri ordine z woiewodztw у powia
tów w. x. Lit. obrani na trybunał skar
bowy w. x. Lit., gdy in fundamento kon-
stytuciey Lubelskiey у postanowienia wal-
ney rady Warszawskiey et virtute dekretu 
naszego limitationis cadencyey Mińskiey, na 
cadencyey teraznieyszey w Wilnie w roku 
ninieyszym tysiąc siedmsetnym dwunastym, 
dnia dwunastego Januarii, zaczętey y są-
dzącey się, taryfę hybernową z starostw у 
dzierżaw, w woiewodztwach у powiatach w. 
X. Lit. combinowaliśmy y, tęż taryfę melio-
ruiąc, dobra różne errore in antecessum 
weszłe у do hyberny pociągnione, za dowo
dami słuszncmi у dokumentami ważnemi 
eliminowaliśmy, za przypadnieniem z po
rządku powiatu Grodzieńskiego, gdy do li-
quidacycy starostw, у dzierżaw iego królew

skiey mości w tym powiecie przystąpiliśmy, 
miasto iego królewskiey mości Grodno przy 
płaczliwey supplice przez szlachetnych Jana 
Pozumowicza — burmistrza у Michała Ha-
ponowicza — raycę exposuit, iż pererrorem 
w taryfę Olkienicką do hyberny to miasto 
weszło było, do-którey ab erectione ipsa, 
będąc ex natura sua dobrami stołowemi iego 
królewskiey mości ekonomiey Grodzieńskiey, 
dokąd czynsze у inne prowenta wypłaca, 
nigdy nie należało, у lubo na ziezdzie wal
nym w. x. Lit. wT Grodnie w roku tysiąc 
siedmsetnym pierwszym dekretem tegoż ziaz-
du, de data dnia dziesiątego Oktobra fero
wanym rękoma ichmość panów kommissa
rzów w. x. Lit. ex senatorio et aequestri 
ordine podpisanym у pieczęcią iasnie oświe
conego xiecia imci Michała Wiszniowieckie-
go, na ten czas pułkownika generalnego 
w. x. Lit., tegoż ziazdu marszałka, utwier
dzonym, ex ratione constitucyey de immu-
nitate dobr stołowych iego królewskiey mo
ści у tego miasta, do nich należącego, w nim 
allegowanych у wyrażonych od hyberny uwol
nione y z taryfy eliminowane będąc, nie 
było pociągane do hyberny w tych czterech 
leciech (przy osobnych bello, fame, peste 
у ruinach) przyciśnieni hyberną do ostatniey 
przyszli desolacyey y dyspersyey. Produko
wało oraz toż miasto przez wyż pomienio
nych supplikantów konstitucyą roku tysiąc 
pięćset ośmdziesiąt dziewiątego o ordynacyey 
prowentów iego królewskiey mości w. x. Lit,, 
w którey iako inne ekonomie do stołu iego 
królewskiey mości należące są wyrażone, 
tak у Grodno ze wszystkim per expressum 
położone iest, że zaś czynsze у inne pro
wenta stołowe iego królewskiey. mości toż 
miasto do ekonomiey płaci, uczyniwszy in
terwencją imć pan Maciey Grabowski—me-
trykant koronny, dworzanin iego królewskiey 
mości у kommissarz ekonomiey Grodzień-

60 
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skiey produxit rewizya roku tysiąc sześćset 
trzydziestego ósmego authentyczną, z pod
pisami у pieczęciami ichmość panów Krzy
sztofa Białozora—marszałka Upitskiego, To
masza Piwnickiego у Pawła Srednickiego, 
pisarza skarbowego w. x. Lit., rewizorów 
.na onczas iego królewskiey mości, y na wiele 
poślednieyszych rewizyi, у imyentarzów za
bierali się dowodząc, że czynsze to miasto 
у inne prowenta do ekonomiey iego kró
lewskiey maści płaci Grodzieńskiey; dobra 
zaś płacące czynsze do stołu iego królew
skiey mości, żc hybernie non subsunt, nie 
mało konstytucyey in volumine legum al-
legował у produkował, a zatym upraszał, 
aby to miasto podatkiem hyberny, iako do 
simple kwarty nic należącey, w annuałach 
skarbu rzeczy-pospolitey w. x. Lit. ab hoc 
onere excludowane,. nie było onerowane, co 
by avulsionem superet, przeciwko którey 
omnia iura clamant, owszem aby z taryfy 
eliminowane było exposcebat, o co i ciż 
mieszczanie nomine totius communitatis sup-
likowali. A tak my kommissarze, tak ex 
senatu, iako też et equestri ordine, zważyw
szy dowody z konstitucyi produkowanych у 
inwentarzów pokładanych, iż miasto Grodno 
iest dobrami stołowemi iego królewskiey mo
ści, czynsze у inne prowenta, do stołu iego 
królewskiey mości należące, do ekonomiey 
Grodzieńskiey zawsze płaci, a ztąd hyber
nie podlegać nie powinno, niemniey exre-
spectu, że to miasto iest seymowe et domi-
cilium consiliorum od hyberny z folwarka
mi, żydami uwalniając z taryfy in perpe
tuum eliminowaliśmy. Na co dla większey 
wagi rękoma naszemi podpisujemy się. Dat 
w Wilnie, roku Pańskiego tysiąc siedmset 
dwunastego, miesiąca Februarii ośnmastego 
dnia. U tego dekretu podpis rąk ichmo
ściów panów kommissarzów tak ex-senato-
rio, iako et equestri ordine temi słowy: Ka

rol Stanisław xiąże Radziwił—kanclerz w. 
x. Lit., marszałek trybunału skarbowego; 
Jan Mikołay Żgarski — biskup Żmuydzki, 
kommissarz ex-ordine senatorio; Marcyan 
Wołowicz — marszałek wr. x. Li t ; Ludwik 
Pociey—hetman wielki w. x. Lit.; Michał 
Kazimierz Kocieł — podskarbi w. x. Lit.; 
Stanisław Denliof—hetman polny w. x. Lit.; 
Karol Jan Korsak — chorąży Smoleński, 
kommissarz woiewodztwa Wileńskiego; Jan 
Benedykt Wialbut—podstoli у kommissarz 
powiatu Oszmiańskiego; Michał Jan Ale
xandrowicz—marszałek у kommissarz Lidz-
ki; Józef Strutyński-Wizański у Szakinow-
ski starosta, stolnik у kommissarz powiatu 
Wiłkomirskiego; Józefat Antoni Mirski— 
chorąży у kommissarz powiatu Bracławskie-
go, Jan Zygmunt Wal—starosta Frambur-
ski, kommissarz woiewodztwa Trockiego; 
Kazimierz Szemiot—ciwun Eyra^olski, pod
komorzy у kommissarz xieztwa Żmuydzkie-
go; Jan Stanisław Kulesza — starosta Osz-
kiński, kommissarz woiewodztwa Smoleń
skiego; Jan Kazimierz z Bieganów Biegań
ski—starosta у kommissarz powiatu Staro-
dubowskiego, Andrzey Mikołay Gimbut— 
podkomorzy у kommissarz powiatu Staro-
dubowskiego: Krzysztof Niemierowicz Szczyt 
czesznik w. x. Lit. chorąży у kommissarz 
woiewodztwa Potockiego; Jan Florian Buł
hak—stolnik у kommissarz Słonimski; Win
centy Piotr Wołowicz—refendarz w. x. Lit. 
kommissarz woiewodztwa Mso'shwskiego; 
Jerzy Borek—kommissarz Inflanrlski; Jan 
Jerzy Zawisza—chorąży y' kommissarz wo
iewodztwa Mińskiego; Paweł Heronim z 
Przezdema z Starych .Kielczow Kielczew-
ski—pisarz grodzki у kommissarz powiatu 
Rzeczyekiego; Jan Piotr Nestorowicz—pod
czaszy woiewodztwa Brzeskiego, kommis
sarz od woyska w. x. Lit. Który to dekret, 
iako się w sobie ma, tak de verbo ad ver-



bum do xiag skarbowych w. x. Lit. iest 
przyięty у wpisany, z których у ten extrakt 
pod pieczęcią у od imci pana kanclerza w. 
x. Lit., marszałka trybunału skarbowego, 
miastu Grodnowi iest wydań. Pisań w Wil
nie, roku miesiąca у dnia ut supra. U te
go extraktu, przy pieczęci iaśnie oświecone
go iego xiecia kanclerza, podpis ręki temi 
słowy: Karol Stanisław xiążc Radziwił— 

kanclerz wielki w. x. Lit., marszałek try
bunału skarbowego; tudzież podpis imci pa
na pisarza temi słowy: A. Kulikowski—pi
sarz trybunału skarbowego w. x. Lit. Kor-
rekta zaś u tego extraktu w te słowa: Cor-
rexit Szumowicz. Który to extrakt wespół 
z danym oryginałem iest do xiąg grodzkich 
Grodzieńskich przyięty у zapisany. 

1712 r. 

БІзъ к н и г и за 1712 г., стр. вас»—в5«. 

10. Жалоба Городненскаго протоіерея Оеодора Грпневича на Яна и Симона 
Плопскигь о иаііаденіи на домъ и учиненномъ разбоѣ. 

ГороднеіхкіГі протоіерей Гриневичъ жалуется на 
Илонскихъ по случаю пхъ пенріязпенпкхъ дѣй-
ствій; такъ помянутые ІІлонскіе папали па домъ 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Augusta dwudziestego trzeciego 
dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem, podstarościm sądowym po
wiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego imci 
pana Hrehorego Józefa Kotowicza—łowcze
go wielkiego w. x. Lit., starosty Grodzień
skiego, ustanowionym, opowiadał у solennie 
protestowa! się w Bogu przewielebny iego-
nioćć xiadz Theodor Hryniewicz—protoproz-
biter Grodzieński, prezbiter cerkwi Jezier
skiey, na ichmość pp. Jana y Symona Płoń
skich, w spólney z sobą radzie'у namowie 
będących, w wielkiey swoiey krzywdzie у 

протопопа, повыломливали дверп, замки, потрави
ли поля и огороди, избили его сына и слугу. 

nieznośney szkodzie, о to у takowym spo
sobem: iż obżałowani ichmość, mieszkając w 
sąsiedztwie blizkim z żaluiącym w okolicy 
Podstarzyniu nazwaney, w powiecie Gro
dzieńskim leżącey, zawziąwszy iakowyści zły 
zapamiętały ranker przeciwko żałującemu, 
nie pamiętając na boiaźti Bożą у srogość 
prawa pospolitego, y na list zaręczny, wy
niesiony od wielmożnego iegomości pana 
Hrehorego Józefa Kotowicza—łowczego w. 
x. Litewskiego, starosty Grodzieńskiego, wy
danym, tedy nie pamietaiąc na list wynie
siony zaręczny, ieszcze mało na tym że 
różnemi laty, miesiąey у dniami wielkie 
szkody, violentie poczynili у czynić nie prze
stają, gdzie у za uproszeniem przez różnych 
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ichmość pp. sąsiad у przyiacioł upraszał, 
aby takowych szkód у krzywd nie czynili, 
tedy nieustaiąc przecie swey zawziętości ieszcze 
w roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym 
dwunastym, miesiąca Augusta siedmnastego 
dnia, naszedszy mocno gwałtownie na dom 
żałuiącego delatora wyż pisany Podstarzy-
nie naprzód wrota wyłamawszy у płoty po
wycinawszy, samego żałuiącego zastawszy w 
folwarku y domu żałuiącego do sieni у izby 
drzwi у okna powybiiawszy, szukaiąc sa
mego żałuiącego, a potym od swiernia у 
gumna zamki poodcinali у drzwi powybi-
iali, gdzie żałuiącego iegomość syn imć 
pan Michał Hryniewicz, wyszedszy z inszego 
budynku upominał ichmość у prosił, aby 
takowych violentiey у szkód nie robili, a 
ichmeść nieustaiąc wswevzawziętości daw-
ney, rzuciwszy się z tylu zdradzecko na"ża-
łuiącego delatora syna poczęli go bić, mor
dować, okrutnie kaleczyć, a potym у pa
robka żałuiącego na imie Jana Doroszka, 
także у Michała Caryka okrutnie bili, mor
dowali w domu żałuiącego, co wszystkie 
boie у rany w relacyey ieneralskiey opisane 
у dowiedzione będą, gdzie y na gruntach 
żałuiącego wielkie krzywdy y spaszy różnych 
lat czynią у czynić nie przestaią, który ża
łuiący ponosi naynmiey szkody wszystkiego 
we zbożu na kop trzydzieści у daley lasy, 
gaie, powycinali у wielkie szkody w siano-
żęciach porobili. Chcąc tedy o to żałuiący z 
obżałowanym prawnie czynić у tego wszyst
kiego dochodzić, у o pochwalki ustawne, 
tak samych zabiciem na śmierć, iako у ma
iętności ogniem spaleniem, dał tę swoię ża
łobę z wolną oney melioracyą do xiąg grod-
skich Grodzieńskich zapisać, co iest zapi
sano. 

Przy którym opowiedaniu żałoby tegoż 
roku miesiąca у dnia wyż na dacie pisa

nego stanąwszy personaliter ienerał iego 
królewskiey mości powiatu Grodzieńskiego, 
niżey na podpisie ręki mey mianowany, 
czynię wiadomo tym moim relacyinym (kwi
tem), iż w roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym dwunastym, miesiąca Augusta ośm-
nastego dnia, maiąc ia przy sobie stronę 
dwuch szlachty panów Jana у Pawła Byl-
czyńskich, z którymi byłem użyty od prze
wielebnego w Bogu iegomości xiedza The
odora Hryniewicza, protopopy Grodzieńskie
go, prezbitera cerkwi Jezierskiey, do fol
warku nazwanego Podstarzynie, w powiecie 
Grodzieńskim leżącego, gdzie za przybyciem 
mnie ienerała, у stroną szlachtą, gdzie za 
ukazowaniem widziałem syna przewieleb
nego w Bogu iegomość xiedza protoprezbi-
tera Grodzieńskiego na imie iegomości pa
na Michała Hryniewicza, leżącego zbitego, 
mienił sobie bronią niezwyczayną kiymi 
plecy wszystkie sine, spuchło, krwią naciekłe, 
rękę prawą kiiem przebitą, od którego prze
bicia Pan Bóg wie ieżeli nie będzie kale
ką, także widziałem у parobków żałuiącego 
zbitych na imie Jana Doroszka у Michała 
Caryka, okrutnie zbitych у zmordowanych, 
przy tym okna powybiiane. drzwi powyła-
mane, zamki poodbiiane od świernia, wi
działem też płoty połamane, zboża wszystkie 
у ogrody sianożętne potarte у w niwecz 
powypaszane, lasy у gaie powycinane у w 
niwec spustoszone, który to takowe boie у 
gwałty, nayśeio na dom mienił sobie być 
stały od ichmości pp. Jana y Symona Płoń
skich у pomocników ichmościów. A tak ia 
ienerał, com widział у słyszał, natom wy
dał ten móy relacyiny kwit z podpisem ręki 
mey przy stronie szlachcie, przy mnie na 
ten czas będących, ku zapisaniu do xiąg« 
Jan Radziwonowski, ienerał iego królewskiey 
mości powiatu Grodzieńskiego. 
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I l s i . к п а ш ля 1718 г., стр. 739. 

11. Жалоба Леооа Переевѣта-Солтана па коропнаго метриканта Мартина Гра-
бовскаго о захватѣ пмѣнія перваго. 

Солтанъ приносить жалобу на шляхтича Гра-
бовскаго, который, получивши адмипистративпую 
должность эконома въ Городпенскпхъ королев
скихъ имѣніяхъ, не смотря на то, что пе вла-
дѣетъ ни одппцъ клочкомъ земли въ в. кп. Ли-

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Septembra dnia pierwszego dwu
dziestego. 

Stanowszy personaliter wielmożny imć pan 
Michał Leon Pereswiet Soltan—marszałek 
Starodubowski, coram actis grodu Gro
dzieńskiego solenną zaniósł manifcstacią na 
imci pana Macieia Grabowskiego, metrykan-
ta koronnego, administratora nayiaśnieyszego 
króla iego mości Augusta oekonomiey Gro
dzieńskiey, o to, iż co obżałowany imć za obię-
ciem urzędu administratorskiego dufaiąc iuż 
częścią w potencją iakowąś, częścią w to, że 
żadney w tym xiestwie Litewskim swoey 
własney nie ma posscssyi, śmiał, ważył się 
in solam postpositionem prawa pospolitego, 
tot iuramentis nayiaśnieyszych monarcliów 
polskich całey rzeczy - pospolitey civibus 
approbwanego, mimo przywileie, prawa ich у 
listy ichmościów panów podskarbich nadwor
nych, także podanie antecessorów obżałowa
nego imci у mimo dekret ich mościów panów 
kommisarzów, od nayiaśnieszego króla iego
mości Augusta dooekonomiy Grodzieńskiey 
zesłanych, pewne dobra Nioły y Pyszki, z daw
nym wespół przewozem nad Niemnem pod 
Grodnem zostającym, od lat więcey trzydziestu 

товскомъ, распоряжается пожизненными имѣніямн 
какъ собственными, изгоняете владѣльцевъ, въ 
томъ числѣ I I самого пстца вооружаетъ противъ 
нихъ крестьянъ пдѣлаетъ разная другія прптѣс-
непія. 

wpossessyi wielmożnego protestanta będącym, 
w roku tysiąc siedmsetnym dwunastym, mie
siąca Septembra dnia dwudziestego, za dzier
żenie violentissime odebrać, gwałt et expulsia 
supra usum iusticiae z tych dobr dożywot
nych uczynić, chłopów wszystkich zbunto
wać у tak zakazać onym, aby nie tylko 
wielmożnego protestanta za pana sobie do
żywotnego nie mieli, w niwczym nie słucha
li, żadney powinności, oddawania ryby tygod-
niowey nie pełnili; ale nawet żeby promp o 
zatraceniu przez Moskałów de nova radice 
sporządzony, kosztujący zlot. sto, odebrawszy 
z dyspozycyi żyda Józefa Izraelewicza, aren-
darza protestanta, sami onym ludzie podróżne 
wozili у pożytek na siebie odebrali, a żyda 
arendarza pomienionego abyście precz stamtąd 
wypędzili, a sprzeciwiącego się у w Niemnie 
utopili. W czym wszystkim wielmożny imć p. 
marszałek Starodubowski wielką a nigdy nie
znośną na honorze własnym у fortunie swoiey 
przez obżałowanego .imci maiąc krzywdę, a 
chcąc o takowe niesłychane praeiudicium, 
expulsia z dobr, sobie za przywileiem kró
lów ich mości nadanych, uczynioną, o za
branie przychodzący intraty z tych de novo 
po zrujnowaniu nieprzyiacielskim własnym 
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sporządzonym kosztem kosztuiącym zlot. sto 
onego zatracenie, iako cum violatoro iurium, 
oppressore bonoru szlacheckiego prawem 
czynić, per iurisdicam reinductionem do dobr 
własnych swoich za przywileiami nayiaśniey
szych królów maiących w possessyi swey dzier
żących przychodzić, wszystkich szkód swoich 
in unum znioszy, krom expens prawnych, 
na zlot. tysiąc у sto poniesionych na osobie 
у dobrach obżalowanego imci requirowac, do 

paen prawnych przywieść, oddalszey impe-
tycyi, tak samego obżalowanego imci na ten 
czas zostaiącego tych dobr nayiaśnieyszego 
króla iego mości oekonoma, iako у następ
ców po obżalowanym imci per decretum wol
nym być poddannych do należytego przy
wieść posłuszeństwa, dał tę swoię żałobę, do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich zapisać, co 
iest zapisano. 

1713 r. 

Н а ъ к н и г и за 1913 г., л и с т ы IS®—190. 

12. Жалоба Саиогрудскаго священника на ксендза КриштоФа Боровскаго и ксендза 
. декана Рокицкаго и другіхъ. 

Саиогрудскій священникъ жалуется на ксендза 
Боровскаго и Городненскаго декана Рокоцкаго и др. 
по Еяѣдующему поводу: 

Ксендзъ Боровскій сдѣлалъ вооруженный наѣздъ 
на священника и подвергъ его разнымъ пстяза-
ніямъ; когда священникъ спросплъ ксендза: „что 
я тебѣ сдѣлалъ?", ксендзъ отвѣчалъ ему слѣдую-
щими ругательствами: „ты хлопскій попъ, да и не 
попъ, а бомбизъ! узнаешь за что, когда будешь 
сидѣть въ тюрьмѣ". ІІотомъ ксендзъ Боровскій 
сдѣлалъ на него второй наѣздъ и увезъ съ со-

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego trzy
nastego, miesiąca Februaryi dwudziestego 
ósmego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Janem Jerzym Grothu
zem—podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, wielmożnego imci pana Hre
horego Józefa Kotowicza—łowczego w. x. 
Lit., starosty Grodzieńskiego ustanowionym, 

бой въ с. Каменку; при этомъ опъ подвергалъ его 
новымъ публичныиъ истязаніямъ. Наконецъ увезъ 
его въ м- Соколку. Здѣсь вмѣстѣ съ ксепдзомъ 
деканомъ они свели его на рынокъ, поставили у 
нозорнаго столба, обнаживши, дали ему сто пле
тей и заключили въ тюрьму. Здѣсь они еже
дневно давали ему но 80 ударовъ, — по 40 на 
завтракъ, и по 40 на ужинъ. Когда явились къ 
ксендзамъ иріятелп священника и стали просить 
ихъ объ освобождепіи, то ксендзы покрыли ихъ 
ругательствами и не дали священнику свободы. 

żałowali, soleniter protestowali ziemianie 
ikmci powiatu Grodzieńskiego w Bogu wie
lebny imć xiądz Michał Popławski — świe-
szczennik Samohrudzki у sama ieyniość pa
ni Teresa Strawińska Michałowa Popław
ska—swieszczennikowa Samohrudzka prze
ciwko ichmciom panom w Bogu przewie
lebnemu imci xiedzu Adamowi Rokickie
mu—dziekanowi dekanatu Grodzieńskiego, 



tudzież w Bogu wielebnemu imci xiedzu 
Krzysztophowi Borowskiemu—komendarzo-
wi Szudzialowskiemu, imci xiedzu Janowi 
Kobylińskiemu—plebanowi Sokolańskiemu, 
tak też ichmciom panom, iako to: imci pa
nu Andrzeiowi Popławskiemu, imci panu 
Sebestyanowi Wolkowyckiemu—horodnicze-
mu powiatu Grodzieńskiego, czeladzi у po
mocnikom ichmciom dobrze wiadomemi у 
znaiomemi, będąc z sobą w iednostayney 
radzie у namowie, którzy ichmość zawziow-
szy nieiakowyś zły rankor bd niemałego 
czasu różnych lat, miesięcy у dni, nie uwa
żając na prawo pospolite y na charakter 
kapłański, dotykaiąc słowy usczypliwemi ża
łuiącego w Bogu wielebnego imci xiedza 
Michała Popławskiego—swieszczennika Sa-
mohrudzkiego y po nieiednokrotnie, gdyż 
iako to w roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym trzynastym, miesiąca Januarii iedy
nastego dnia najechawszy w Bogu wieleb
ny imć xiądz Krzysztoph Borowski pierw
szego razu z czeladzią у pomocnikami swe-
mi na fundusz ichmciów panów Mościckich 
y imci pana Kazimierza "Wisczyńskiego— 
podczaszego Rzeczyckiego, na plebanią Sa-
mohrudzką, który kapłan nikomu niwczym 
nie był winnym, oskoczywszy z czeladzią 
. wkoło plebanii, który nie spodziewał się ni 
od kogo żadnego naiazdu, w tym tedy ob-
żałowany imć xiądz Borowski wpadszy ob-
sesem z czeladzią do izby, zaraz porwali 
za łeb żałuiącego у wywlekli na podwórze, 
tamże go bili, męczyli, iako sami chcieli, 
potym żałuiącego żona poczęła gwałtu wo
łać, oni tedy у samą poczęli lżyć, bić у 
laiać; usłyszawszy sąsiedzi na ten hałas przy
biegli у odratowali, co żywego, a ciepłego 
żałuiącego у samą, ieszcze odieżdzaiąc srogą 
odpowiedź y pochwalkę uczynili, mówiąc: 
tak chłopi - popi, ale nie iosteście wy po-, 
pi, ale hombizowiel ieszcze tak mówił: po

nieważ nie ucieszyłem się nad tobą teraz, 
ale wybiorę taki czas, że cię przyiechawszy 
wezmę nie iako kapłana, ale iako bombizę у 
będę cię wiązał у krępował iako sam chciał. 
Żałuiący w Bogu wielebny imć xiądz Popław
ski— świeszczennik Samohrudzki, mówi do 
obżalowanego xiedza Borowskiego te słowa: 
com ia tobie, mści xięże winien, co mię na-
ieżdzasz, biiesz, morduiesz, iako sam chcesz, 
у ieszcze pochwalki czynisz?- Obżałowany 
imć xiądz Borowski odpowiedział żałuiące
mu: wtedy dowiesz się, kiedy będziesz-w 
kaydauach siedział. I iakoż się w tym nie 
upamiętal, dość czyniąc swoiey zawziętości, 
nie iako kapłan, ale kiedy iaki rozbóynik 
naiechawszy z gromadą wielką, nabrawszy 
czeladzi u ichmciów panów, Andrzeia Po
pławskiego y Sebestyana Wołkowyckiego— 
horodniczego grodzkiego у w Bogu prze
wielebnego imci xiedza Rokickiego—pleba
na Grodzieńskiego, z namowy ichmciów 
zwysz mianowanych, gwałtownym sposobem, 
armata manu, oskoczywszy wkoło plebanii 
żeby nie uciekł, w Bogu wielebny imćxiądz 
Krzysztof Borowski kazał wrota wyłamać, 
wyłamawszy wrota do budynku drzwi wy
bili, samego żałuiącego swieszczennika po
rwawszy z łóżka iako iakiego złoczyńcę w 
samą północ tegoż roku, miesiąca Februa-
ryi dwudziestego pierwszego, to iest z po
niedziałku na wtorek, nieuważaiąc na cha
rakter kapłański, wr iednych chustach, iako 
iakiego hultaia, wziowszy, bili, mordowali, 
ile chcieli, tak się nad nim pastwili kau
czukami, kiiami, płazami, czym kto mógł, 
męczyli. Nie dość tego, wsadziwszy na konia 
oklep w iednych chustach nogi pod konia 
podwiązali у popędzili przed sobą, plagi 
niemiłosiernie daiąc, ręce nazad zawiązali, 
i tak przez całą drogę kanczukowali; przy
prowadziwszy do Kamionki do wóyta, pub
lice na górze sto kiiów kazali dać, zwoław-
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szy całey wsi, żeby na to patrzali. Potym 
ukontentowawszy się, wóyt widząc, że w 
iednych chustach, a do tego bosego, z mi
łosierdzia przyodział; potym niedość tego 
natym przyprowadziwszy do Sokółki, do 
xiedza dziekana у potym dali znać, żeśmy 
tego bombizę przyprowadzili, w tym razie 
wyszedszy w Bogu przewielebny imć xiądz 
Rokicki—dziekan Grodzieński, kazał sobie 
trzcinę przynieść, potym tą trzciną, iak 
wzioł bić po głowie, aż krew się z żałuią
cego poczęła lać iak z wieprza, у ieszcze 
nie dość tego, na cmentarzu położywszy ża
łuiącego okrwawionego kazali sto kiiów wy
liczyć у do więzienia wsadzić; zaraz kay-
dany na nogi rozkazał włożyć, potym na 
dobrydzień y na dobranoc po czterdziestu 
kiiów kazał dawać. Bo trudno wszystkiego 
у opisać: ПР. rynek wyprowadziwszy w mie
ście Sokółce kazał żałuiącego u słupa bić, 
żeby krewni nie odprosili, pewnie by go 
tam o śmierć u więzienia takiego wsadziw
szy, ieszcze gdzie psy zapędzali y tam ża
łuiącego swieszczennika osadzib", wkaydany 
okowawszy y na nogi włożywszy. Potym 
przy bramie swieszczennika tamże nie mało 
rzeczy pozabierali, kielich kosztuiący tala
rów dziesięć, srebrna patyna pozłocista, ko
sztująca talarów bitych pięć, apparaty róż
ne pozabierali; samą zbili, zmordowali, za 
nieżywą porzucili, Pan Bóg wie, ieżeli ży
wa będzie, a do tego ciężarną niewiastę. 

Potym wzięciu uprosiwszy żąłuiąca pani swie-
szczennikowa prosiła ichmciów panów przy
iacioł swoich, żeby poiechali у dowiedzieli 
się, za co iest wziętym; ichmość panowie 
przyjaciele uczyniwszy commiseratią nad 
płaczącą niewiastą, a do tego iuż na śmier-
telney pościeli leżącą, użaliwszy nad nią, 
poiechali do Sokółki; gdy przyiechali do 
w Bogu przewielebnego imci xiedza dzie
kana, poczęli wmawiać oto, za co ten kap
łan, nikomu nic iest niwczym winny, wzię
ty у w więzieniu tak ciężkim siedzi, a w 
Bogu przewielebny imć xiądz Rokicki—dzie
kan Grodzieński, nie dał ani słowa mówić, 
zaraz sam swoią osobą z xiedzem Borow
skim yzxiedzem Kobylińskim poczęli kon-
fundować, którzy ichmość z confuzią wielką 
odiechali, na ostatek srogą odpowiedź у 
pochwałkę uczynili, mówiąc: tak że tych 
bambizów, którego spotkawszy gdziekolwiek, 
iako psów będziem zabiiali. O co żałuiące-
chcąc prawnie czynić, securitatem zdrowia 
obwarować, dali tę swą solenną manifesta-
tią z wolnym oney meliorowaniem do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich zapisać, co iest 
zapisano. Przy którym to opowiadaniu tey 
żałoby stanowszy oczewisto na urzędzie grod-
skim Grodzieńskim ienerał tegoż powiatu 
niżey na podpisie wyrażony kwit swóy re-
lacyiny ustnie zeznał у ku zapisaniu do 
xiąg urzędowych podał, w te słowa pisany 
roku 1713, miesiąca Februaryi 13 dnia. 



1713 г. 

Н з ъ книги за 1713 г., листъ 800. 

13. Жалоба Езерскаго священника Георгія Кулешевскаго на подстаросту Антонія 
Козицкаго съ посвидѣтельствованіемъ вознаго. 

Священпикъ Езерской церкви—Георгін Куле-
шевскій внесъ въ гродскій судъ жалобу па Козиц
каго—Стрыевскаго подстаросту, священника Гри-
нашкевича и другпхъ лицъ въ томъ, что они, дѣлая 
неодпократные наѣздн па его домъ и не заста
вая дома, грабили разное церковное имущество; 
но разъ застали его дома. Не смотря на то, 

Roku tysiąc siedmsetnego trzynastego, 
miesiąca Septembra dwudziestego wtórego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Jerzym Grothu-
zem—podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego, od w. imci pana Hreliorego 
Józefa Kotowicza—łowczego w w. x. Lit., 
starosty Grodzieńskiego, ustanowionym, ża-
łował у solennie się protestuiąc opowiadał 
w Bogu wielebny imć xiadz Jerzy Kulc-
szewski—prezbiter Jezierski, przeciwko imci 
panu Antoniemu Kozickiemu—podstaroście-
mu Stryiowskiemu, tudzież w Bogu wie
lebnemu imci xiedzu Theodorowi Hrynasz-
kiewiczowi — prezbiterowi "Wicrciliskicmu, 
czeladzi у pomocnikom, w iednostayney ra
dzie у namowie Z szobą będących, o to: 

Iż obżałowany imć pan Kozicki w roku 
tysiąc siedmsetnym trzynastym, zawziowszy 
przeciwko żałującemu imć zły, zapamiętały 
rankor, niewinnie, bez żadney dania sobie 
okazii, po kilkakrotnie na plebanią naiezdża-
iąc, na zdrowie czyhał, którego nie po-

ЧТО онъ скрылся въ церковь, помянутые наѣзд-
ники ворвались въ церковь съ оружіе.чь и на
пали на него. Окрестные жители заслышавши 
пальбу, сбѣжались къ церкви и тѣмъ спасли какъ 
священника отъ смерти, такъ и церковь отъ раз-
грабленія. 

scignowszy, czyniąc pomstę swey zawziętości 
a uymę chwały Boskiey, tegoż roku mie
siąca Septembra dwudziestego dnia, apparata, 
kielichy у inne instrumentą cerkiewne na 
kontempt załuiącemu imci chcąc pozabie
rać, a obżałowranemu imci xiedzu prezbite
rowi Wierciliskiemu oddać, insperacie na-
padszy, wprzód na plebanią na zabicie, sa
mego żałuiącego imci nie znalazszy, który 
w cerkwi był, tedy bez boiaźni Boskiey, tu
multem, armata manu, nieprzyjacielskim 
sposobem,' ńa cerkiew z różnym orężem, do 
boiu należącym, okrzyk uczyniwszy, strzela
niem, hałasem wielkim do samey cerkwi, 
wr którey się żałuiący imć od impetu tak 
srogiego zawar, ściany cierkiewne kulami 
naszpikowali, ii drzwi zawiasy połamali, 
wielkie zbytki czynili, kryminał popełnili у 
gdyby, słysząc tak wielki bóy, ludzie zbieg-
szy się zdrowia żałuiącego imci nie salwo
wali, pewnieby o śmierć przyprawili у cer
kiewne wszystkie rzeczy zabrali. Nie mało 
na tym daley srogie odpowiedzi у pochwał-
ki zabiciem у ogniem spaleniem czynią у 

бі 



- 482 -

czynić nie przestaią. O co wszystko z tey 
delator tak o niesłuszne na samego żałuią
cego naiazdy, a pogotowiu у dishonor chwały 
Boskiey у popełniony kryminał, iako też у 
inne violencye przez obżalowanego imci po
pełnione, do pokarania paenami w prawie 
pospolitym у konstytucyach seymowych opi-
sanemi у dalszych win z prawa ściągają
cych, w nagrodę szkód do obwarowania secu-
ritatem zdrowia у fortun, a chcąc o to 
wszystko na wyż pomienionych pryncypa-
łach y na wszelkich dobrach ichmciów le
żących, ruchomych, summach pieniężnych, 
gdzie y u kogo-kolwiek będących, z mocną 
exekucia prawem czynić у tego wszystkiego 
czasu prawa przez kontraw7ersią patrona do
wodząc dochodzić, dał tę swą solenną pro-
testacią z wolną oney melioratią, ieśli tego 
potrzeba będzie ukazywała, do xiąg grod-
skich Grodzieńskich zapisać, co iest zapi
sano. 

Przy którym opowiadaniu stanowszy ie
nerał ikmci powiatu Grodzieńskiego niżey 
pisany kwit swóy relacyiny w teyże spra
wie у pod tąż datą ustnie zeznał w te sło
wa pisany: 

J a ienerał ikmci powiatu Grodzieńskiego, 
niżey na podpisaniu ręki moiey mianowany, 
czynię wiadomo tym moim relacyinym kwi
tem, iż ж roku teraznieyszym tįfsiąc siedm
setnym trzynastym, miesiąca Septembra 

dwudziestego pierwszego dnia, maiąc przy 
sobie stronę dwuch szlachty, panów K a 
zimierza у Stanisława Obuchowskich, z 
któremi byłem użyty od w Bogu wieleb
nego imci xiedza Kuliszewskiego—praezbi
tera Jezierskiego do miasteczka Jezier w 
powiecie Grodzieńskim leżącego dla oglą
dania cerkwi tameczney oraz у plebanii. J a 
ko za przybyciem mnie ienerała do tey ple
banii widziałem wrota wyłamane, a potym 
w cerkwi widziałem ściany postrzelane ze 
strzelby różney, w drzwiach zawiasy poła
mane у wiele szkód poczyniono. Który to 
gwałtowny naiazd mienił sobie w Bogu prze
wielebny imć xiądz praezbiter Jezierski od 
imci pana Antoniego Kozickiego — podsta-
rościego Stryiowskiego. Co obszerniey dosta-
teczniey protestacia w sobie opiewa. A tak 
ia ienerał, com widział у słyszał y na tom 
wydał ten móy relacyiny kwit z podpisem 
ręki mey у pieczęciami strony szlachty przy 
mnie na ten czas będącey, ku zapisaniu do 
xiąg. Pisań roku, miesiąca у dnia ut supra. 

U tego kwitu relacyinego podpis ręki ie
nerała tymi słowy: Jan Radziwoński, iene
rał ikmci powiatu Grodzieńskiego. Który to 
ten relacyiny kwit, za ustnym у oczewistym 
przez wierzchu mianowanego ienerała ze
znaniem, do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
iest wpisany. 



- • 483 -

1714 г. 

И з ъ кннгп за г., листъ 52в. 

14. Жалоба намѣстника Супрасдьскаго монастыря Ипнокеитія Харкевича, иа пояѣщика 
Андрея Смогоревскаго о причинязмыхъ разныхъ убыткахъ монастырскомъ ниѣиіямъ. 

Въ этомъ документѣ намѣстнпкъ Супрасльска-
го монастыря отъ имени братіп и Кіевскаго ми
трополита жалуется на своего сосѣда Смогорев-
скаго, что онъ не обращаетъ никакого внпманія 

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego czter
nastego, miesiąca Augusta trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Janem Grothuzem—pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od w. imci pana Hrehorego Józefa Koto
wicza—łowczego wielkiego wr. x. Lit., sta
rosty Grodzieńskiego, ustanowionym, żało
wał у solennie się protestując opowiadał w 
Bogu nayprzewielebnieyszy imć xiądz Inno-
centius Charciewicz — namieśnik konventu 
Supraslskiego świętego Bazylego wielkiego, 
swoim у iasnie wielmożnego imci xiedza 
metropolity, tudzież у całego tegoż konwentu 
Supraslskiego xięży imieniem, przeciwko 
imci panu Andrzeiowi Smogorzewskiemu o 
nieuczynienie sprawiedliwości z poddanych 
swoich wsi Trypucia у Barszczewki, szkodę 
żałuiącym ichmościom czyniących wspasze-
niu sianożęci, oto, iż obżałowany imć pan 
Smogorzewski, maiąc wieś Barszczówkę pra
wem zastawym do dobr Choroszczy, w po
wiecie Grodzieńskim leżących, a w blizkim 
sąsiedztwie dobr żałujących ichmościów do 
konwentu Supraslskiego należących, miesz
kając, różnemi rokami, miesiącami, nocami 
У dniami violencye, kryminały y spasy w 

ни на угодливые листы п зарукп, ни на законы, 
и наносить убытки пмѣніямъ монастырскпиъ, про
износя угрозы на монаховъ и унижая ихъ духовг 
ное достоинство. 

sianożęciach, w wyłowieniu potaiemnym spo
sobem ryby z iezior, z pochwałkami nie
małą, sam у przez poddanych swoich, szkodę 
czynił, iako dawnieysze processa, do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich datami w nich 
wyrażonemi zaniesione, y dekretą zaszły z 
przyiaciełskiemi komplanacyami, z wadyami 
w nich wyrażonemi, zakroczyli, dowodem 
iednak obżałowany imć, zostaiąc wzłey im
prezie przeciwko żałuiącym delatorom, nie 
uważaiąc na dawnieysze processa, dekretą 
ugodliwe, listy, zaręki u nich założone, 
wszystko to zanic у w niepamięci iakoby 
maiąc у prawem pospolitym" w. x. Lit., resy-
duiąc w Podlaszu postponuiąc, ustawiczne 
szkody, po zaszłych complanacyach, przez 
to lata czynił у wszystek proceder prawny 
wzruszył; iednak, nie ustaiąc na zawziętości 
swoiey, własne dobra żałuiących delatorów 
duchowne różnie yviolenter sobie przywła
szczyć, a żałuiących wyzuć usiłuie, sianożęci 
co rok spasywa, niemałą szkodę czyni, iakoż 
у w roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym 
czternastym, miesiąca Julii dwudziestego 
pierwszego dnia, gdy żałuiących delatorów 
administrator z folwarku Bociutskiego imć 
pan Grochowski, obieźdżaiąe grunta na 
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"Wiechach sianożęci nazwaney, w powiecie 
Grodzieńskim leżącey, do konwentu Supraśl-
skiego dobr possessyi przynależącey, zna
lazłszy koni czworo ze wsi obżałowanego 
iegomości poddanych Barszczewki, imionami 
у nazwiskami samemu obżałowanemu iego
mości wiadomych y znaiomych, klaczy trzy, 
dwie szerści cisawey z małą na czele od
mianą, trzecią szpakowatą, a czwartą zrze-
bicą gniadą, za poczynione szkody nocami 
у dniami dla dowodu do dworu zabrał у 
ludźmi okolicznemi oświadczył się у szkodę 
spaszenia sianożęci na wozów trzydzieści 
pokazał. Lecz żałuiący imć xiadz namieśnik 
Supraślski nie wchodząc z obżalowanym ie-
gomością wprawne terminą, przyjacielskim 
у sąsiedzkim sposobem postępuiąc, list od 
siebie do obżałowanego iegomości napisaw
szy posłał, upraszaiąc, ażeby chciał na po
czynione szkody sam ziachać, lub od siebie 
przyiaciela zesłać у według uznania przy-
iacielskiego ze wsi poddanych Barszczew
ki sprawiedliwość uczynić; a obżałowany 
iegomość sam nie ziechawszy, ani przyia
ciela nie zesławszy, na postpozycyą honoru 
duchownego list odpisuiąc, skomatice odpo
wiedzi у pochwalki czyni, który dowodem 
wszystkiego żałuiący iegomość mianowane 
konie z ispaszy pobrane na urzędzie ikmci 
Brańskim prezentowawszy tamże zostawił, 
na co authentyczne z akt Brańskich dwa 
dokumentą po łacinie pisane w sobie so- I 

nant; przez te wszystkie lata w spaszeniu 
sianożęci szkody ponoszą na złotych pięćset. 
Dla którey obżałowanego iegomości nieusta-
iącey złości przeciwko samym żałuiącym у 
podstarościm czyniącey odpowiedzi у po-
chwałek przed różnemi ludźmi y obiecuiąc 
cale kiimi pozabiiać, iako przed tym kry
minały popełniał у teraz wznawiać chce, 
nie mogłszy tedy żałuiące prawo ponawia-
iąc, iako у o zaręki w listach ugodliwych 
założone у teraz nowopoczynione szkody, 
odpowiedzi ypochwałki ustawiczne czyniące 
chcąc za obżalowanym iegomością in foro 
competent! prawem czynić, securitatem zdro
wia podstarościm у fortun swoich warować, 
zarąk w listach ugodliwych wyrażonych 
dwóch tysięcy złotych z podniesieniem daw-
nieyszego przewodu prawnego, ze szkodami 
nowo poczynionemi przez kontrawersyą ich
mość panów patronów z prawa pospolitego 
ściągaiącemi paenami za violencye ustawiczne 
y niepociągaiące, o to AYSzystko żałuiące de-
latorowie na samym obżalowanym iegomości 
na dobrach wszelkich leżących, ruchomych 
y na summie zastawney, namaiętości Bar-
szczewie będącey tego wszystkiego dowodząc 
requirowac, dali tę swoią solenną protesta-
cyą z wolnym oney meliorowaniem, ieżeli 
tego potrzeba będzie ukazywała, do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich zapisać, co iest za
pisano. 
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И з ъ в п а г а за t ? 15 г., л и с т ы 2в—27. 

15. Жалоба Оаценковъ на Городненскаго протопопа Скирона о наѣздѣ и разнаго 
рода насиліягь. 

Земяне Паценки жалуются на Городненскаго 
протопопа Скирона по слѣдующсму поводу: по
мянутый протопопъ, движимый безпричинной не-
навистію къ Ііаценкамъ, нѣсколько разъ дѣлалъ 
наѣзды на ихъ иыѣньице; въ первый разъ опъ 
пограбилъ с к о т ь и пзбилъ крестьянъ; во второй 
разъ стрѣлялъ въ самаго Наценка, но благодаря 
осѣчкѣ не убилъ его, забралъ скотъ и потребо-
валъ выкупа 100 злотыхъ; потомъ пригласить ихъ 

Roku tysiąc siedmset piętnastego, mie
siąca Januarii czternastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Janem J e 
rzym Grothuzem — podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od wielmożnego 
imci pana Hrehorego Jozepha Kotowicza— * 
łowczego w. x. Lit. starosty Grodzieńskiego 
ustanowionym, żałowali у płaczliwie opo-
wicdali, protestuiąc się imć pan Teodor Pa-
cęka у sama ieymość pani Maryanna Sie-
gieniewska Teodorowa Pacękowa, małżon
kowie , ziemianie iego królewskiey mości 
powiatu Grodzieńskiego, na imci oyca Jana 
Skirona—prezbitera cerkwi Gudziewickiey, 
protopopa Grodzieńskiego, iako samego pryn-
cypata uczynku niżey wyrażonego o to у 
takowym sposobem: iż obżałowany imć, nie 
wiedząc z iakich przyczyn, bez żadney oka-
zyi, nic sobie niewinnych żałuiących mał
żonków, zawziowszy zły a zapamiętały umysł, 
ieszcze w roku przeszłym tysiąc siedmset
nym ósmym miesiąca Augusta iedynastego 
dnia, daiąe okazyą żałuiącym, przybywszy 

къ себѣ на обѣдъ п подвергъ разнымъ оскорбле-
піямъ, такъ что Наценки принуждены были бѣ 
жать отъ него ночью; наконецъ онъ выхлопоталъ 
у гетмана асспгнаціи на квартирный постой въ 
пхъ имѣніи и ввелъ соідатъ. Обиженный при-
нужденъ былъ ѣхать въ Варшаву и понести убыт
ки; всего протопопъ причпнилъ убытку на 500 
злотыхъ. 

do imienicza nazwanego Siezieniewicz, w po
wiecie Grodzieńskim leżącego, nie wiedząc 
za co naiachawszy w polu żałuiącego ra-
taiów z niemałą kupą ludzi, gromadą, ar
mata manu, mocno gwałtem, z różnym orę
żem do boiu, ludzi kaleczącym, dobcze so
bie wiadomemi у znaiomemi, rozumieiąc, że 
samego żałuiącego przy rataiach zastanie, 
tedy samego żałuiącego nie zastawszy, pa
robków z tey cholery pobił, pokaleczył у 
porozpędzał y soszniki z dwuch soch, to 
iest, par dwie kazał czeladzi swoiey pozbie
rać у do plebanii Gudziewickiey kazał za
wieźć, kosztuiących złotych pięć у dotych
czas nie oddał, odieżdżaiąc na samego ża
łuiącego odpowiedź у pochwałkę zabiciem 
uczynił, mówiąc te słowa: gdzie-kolwiek za
skoczywszy samego zabiię, a maiętność do 
siebie przywłaszczę. Iakoż tak czyni у czy
nić się przestaie, w tymże roku wyż pomie-
nionym miesiąca Augusta dziewiętnastego 
dnia drugim razem, naiechawszy do tegoż 
imienicza wyż pomienionego także z nie
małą ludu gromadą, czeladzią swoią у róż-
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nemi przysposobionemi ludźmi, z różnym 
orężem, do boiu należącym, nie z inszą in-
tencią, tylko to żeby samego żałuiącego za
bić, a maiętność do siebie przywłaszczyć, 
sprawuiąc się nie po kapłansku, ale po nie-
przyiacielsku, zaraz przyiechawszy do żału
iącego zastawszy w polu przy rataiach, do
bywszy pistoletu do żałuiącego zmierzał, 
chcąc żałuiącego na tym mieyscu pokonać* 
tylko w tym woli Bożey nie było, że na pa
newce nie spaliło, a tym czasem żałuiący 
iako mogąc do domu swego nazwanego Sie-
zieniewicze, w powiecie Grodzieńskim leżą
cego, uchodził у zdrowie swe iak mogąc 
unosił, obżałowany nic nie wskurawszy do 
siebie odiechał. Nie będąc ieszcze pohamo
wanym w swey złey zawziętości, trzecim ra
zem w tymże roku tegoż miesiąca dwudzie
stego wtórego dnia z większą ieszcze gro
madą у ludźmi różnemi, sobie znaiomemi, 
człowieka na trzydzieścia maiąc z sobą, na-
padszy do tego imienicza, nazwanego Sie-
zieniewicze, na świtaniu rano żałuiącym mał
żonkom bydła sztuk sześć na własney żału-
iących paszy gwałtownie zabrał, to iest, wo
łów cztery, krow dwie у do się do plebanii 
Gudziewickiey zapędzić kazał у przez nie
dziel cztery w samy czas roboczy u siebie 
trzymał, trzymaiąc u siebie robić kazał, tak
że у krowy doiąc na swóy pożytek obracał, 
żałuiącym małżonkom na złotych dwieście 
szkody uczynił, przez nierobienie gruntów 
у spóźnienie ugoru, co żałuiące, będąc ludź
mi spokoynemi у prawa nie umieiętnemi, 
używszy przyiaciela od siebie, iako to imci 
pana Jana Bysymąta, rotmistrza powiatu 
Grodzieńskiego, o powrócenie bydła u ob
żałowanego imci upraszali, który obżałowa
ny imć taką relacyą przez przyiaciela ża
łuiącym małżonkom uczynił: żadnym sposo
bem bydła tego nie wrócę, ieżeli chcą ode 
mnie bydło wziąć, tedy niech mi przywie

zie złotych sto pieniędzy, na ten czas byd
ło oddam. Iako żałuiące, widząc taką za
wziętość obżałowanego, do prawa się nie 
udaiąc, gdyż na ten czas inkursyi woienney 
woysk auxiliarnych były у przechodziły trak
tem Grodzieńskim nie można było у przez 
prawo tego dochodzić, bo się у sądy żadne 
nie sądziły, tylko protestacią do xiąg żału
iące zanieśli małżonkowie, o czym obszerniey 
w dawnieyszey protestach sama rzecz sze-
rzey у dokładniey wyrażona iest, a na af-
fektacią obżałowanego imci ich mogąc lu
dzie ubogie musieli pieniędzy zebrawszy zło
tych sto obżałowanemu oddać у bydło wy
kupić, nic nie winnemi obżałowanemu bę
dąc. Tedy obżałowany у żadnego kontraktu 
z odebrania pieniędzy żałuiącym małżonkom 
nie dał, za co te pieniądze oddali obżało
wanemu, a to dla tego, żeby drugim ra-

! zem dobrze napaści kiedy niesłusznie zgiąć, 
abo samego żałuiącego konfundować, iakoż 
tak czyni у czynić nie przestaie. Także w 
roku tysiąc siedmset iedynastym, miesiąca 
Marca dnia ośmnastego, żałuiące małżonko
wie do cerkwi do Gudziewicz na nabożeń
stwo przyjechali, tedy obżałowany imć oy-
ciec prezbiter żałuiących małżonków do sie
bie, iakoby w dobry sposób, na obiad zapro
sił, a potym zaprosiwszy wprzód parobka 
na imie Szczasnego Kirkia pobił, daiącoka-
zyą, niedługo bawiąc samą żałuiącą panią 
Teodorową Pawiową wprzód słowami uszczyp-
liwemi, honorowi szlacheckiemu szkodzące-
mi, bez dania żadney okazii, poczęli lżyć у 
sromocić, a potym poczęli pięściami w gło
wę bić, za włosy niewiastę targać, sam ob
żałowany z żoną swą niemiłosiernie zbili,, 
zmordowali, tylko co ledwie żywą żałuiącą 
z rąk swych wypuścili, tedy żałuiące mał
żonkowie po tym nieutsciwym traktamencie 
chcieli do domu swego odiechać, obżałowa
ny nie puścił do domu iechać, zatrzymał na, 



- 487 -

noc, a potym w nocy, daiąc okazyą, żałuiącego 
na ziemi śpiącego sam się nawalił niby będąc 
piianym chcąc żałuiącego dusić, bić у ka
leczyć chciał, tedy żałuiący począł się u 
obżałowanego prosić у ledwie się uprosił, a 
potym co żywo w nocy do domu z tego 
traktamentu ledwie uciekł. Niedosić ieszcze 
na tym, nie będąc w swey złey zawziętości 
pohamowany, chcąc żałuiących małżonków 
wcale zniszczyć у zruynować, teraz w tym 
roku tysiąc siedmset piętnastym, maiąc as-
sygnacyą do caley protopopii Grodzieńskiey 
wypadłą, od iaśnie wielmożnego imci pana 
hetmana wielkiego w. x. Lit. do plebanii 
Gudziewickiey u tey assygnacii wyrażono 
dwie porcyi, obżalowrany chcąc żałuiących 
małżonków do ostatku zewikować, poiechaw-
szy do Warszawy do iaśnie wielmożnego imci 
pana hetmana wielkiego w. x. Lit., assig-
nacią na dobra żałuiącego wyprawił, udaiąc 
rzecz, iakoby dobra żałuiących małżonków 
do plebaniey należą Gudziewickiey, które 
dobra ziemskie nigdy assygnaciom żadnym 
nie podlegle, tylko do powiatu Grodzień
skiego uchwalą powiatową; obżałowany przy-
wiozszy assygnacią zaraz począł się głosić 
z żoną, że mam assygnacią na dobra żału
iących, tedy imci pana Jana Eysymąta— 
rotmistrza powiatu Grodzieńskiego, z imci 
panem Adamem Siezieniewskim z tym do 
żałuiących przysłał, ieżeli pan Pacęko da 
mi talerów bitych cztery, to tey assygnaciy 
żołnierzom pokazywać у oddawać nie będę, 
żałuiące małżonkowie chcąc spokoynie sie-
dzić y te cztery talery bite przez tych przy-
iaciol obżałowanemu odesłali, obżałowany у 
pieniądze pobrawszy у żolnierzów na exc-
kucią imci pana Antoniego Tupalskiego, 
kwatermistrza gwardii hetmanskicy samo 
piątego do maiętości żałuiących małżonków 

wyż specyfikowaney zasłał za tą podstępną 
assygnacią. Który kwatermistrz ziechaw
szy w tym roku tysiąc siedmset piętnastym 
miesiąca Januarii dziewiątego dnia do ma
iętności żałuiących małżonków wyż pomie-
nioney zaraz ieść у pić dla siebie, dla koni 
obrok po trzy razy dawać kazał, tedy żału
iący widząc takową podstępną assygnacią, nie
słusznie na dobra ziemskie wyprawioną, mu
siał do iaśnie wielmożnego imci p. hetmana 
wielkiego w.x. Lit., do Warszawy iechać się, 
niewinności exkusowac się, gdzie tedy у 
ordynans do tego imci pana kwatermistrza 
przywiózł kassuiąc te assygnacią, aby ten 
kwatermistrz znowu za pierwszą assygnacią 
porcii dwie w plebanii Gudziewickiey sobie 
wybierał, co żałuiącego droga kosztowała у 
akomendacia kancelarii woyskowey złotych 
sto, a exekucia uczyniła przez niedziel 
cztery złotych dwieście, wszystko iedno z 
drugim zniosszy, со у w dawnieyszey tey 
protestacyi wyraża się, uczynił obżałowany 
żałuiącym szkody na złotych sześćset czter
dzieścia pięć, okrom wykładów prawnych, 
też to żałuiące małżonkowie przez tat kilka 
obżałowanemu cierpliwie znaszali tey nie-
pohamowaney, o którą tedy tak wielką 
szkodę, gwałtowny naiazd na grunta, sa
mego zabiciehi, a maiętność do siebie przy
właszczania, iako obżałowany sobie usiłował, 
tudzież o powrócenie pieniędzy złotych sześciu
set czterdziestu pięciu złotych, odpowiedź у 
pochwałkę na takowych violatorow ygwał-
towników surowie opisaną, dali tę swoią ża
łobę z wolnym oney meliorowaniem do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich zapisać, tak 
że у o wykłady prawne, które zokazii ob
żałowanego ponoszą у ieśli ieszcze ponosić 
będą, co iest iako się wyż namieniło do 
xiąg zapisać. Co iest zapisano. 
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Из-ь в о а г а за 1915 г., етр. 28Ѳ—*3». 

16. Судебное опредѣленіе по дѣлу между Супрасльскимн базиліанаяи п Сногорев-
скимъ о разныхъ убыткахъ, прнчнненыхъ имъ снмъ послѣднимъ. 

Въ этомъ документѣ изложены подробности 
обидъ, причиняемыхъ Супрасльскимъ базиліанамъ, 
Смогоревскимъ и стремленій захватить у нихъ зем
ли; не смотря на желаніе уполномоченнаго Смого-
ревскаго перевести это дѣло въ коронный трибу

налъ, судъ постановилъ: относительно земель, 
находящихся въ Коронѣ судиться въ трибуналѣ 
коронномъ, а относительно земель въ Княжествѣ— 
судиться въ трибуналѣ Лптовскомъ. 

Roku Pańskiego tysiąc siedmśetnego pięt
nastego, miesiąca Apryla dnia szóstego. 

Na roczkach sądowych grodzkich Gro
dzieńskich Aprylowych porządkiem prawa 
pospolitego statutu w. x. Lit., et coaequa-
tionis iurium w Grodnie, roku, miesiąca у 
dnia wyż na dacie pisanego sądzących się, 
przed nami Janem Jerzym Grothuzem—pod
starościm, Zygmuntem Boufałem—podstolim 
Derbskim, sędzią, Stanisławem Antonim 
Małyszczyńskim—pisarzem, urzędnikami są-
dowemi grodzkimi powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó 
zefa Kotowicza—łowczego wielkiego w. x. 
Lit., starosty Grodzieńskiego, na rozsądzenie 
spraw grodzkich Grodzieńskich ustanowio
nymi у wysadzonymi, gdy z porządku re-
gestrowego ku sądzeniu naszemu przypadła 
sprawa w Bogu nayprzewielebnieyszego imci 
xiedza Innocentiusza Charkiewicza—namiest
nika konwentu Supraslskiego świętego Ba
zylego у iasnie wielmożnego imci xiedza 
metropolity, tudzież у wszystkich xięży te
goż konwentu Supraslskiego świętego Ba
zylego wielkiego, z imść panem Andrzeiem 
Smogorzewskim, za dekretem naszym grod-
skim Grodzieńskim odkładowym pod datą | 

roku teraznieyszego tysiąc siedmśetnego pięt
nastego, miesiąca Februarii dwunastego 
dnia, z roczków Februarowych, względem 
zażywanych a parte citata, na tychże rocz
kach dylacyi dla skuteczney przyięcia roz
prawy do terażnieyszych Aprylowych przez 
nasz urząd stałym, za żałobą aktorów mie
niąc o nieuczynienie sprawiedliwości z pod
danych swoich wsi Trypucia у Barszczewki 
szkodę żałuiącym ichmościom czyniących w 
spaszeniu sianożęci o to, iż obżałowany imć 
pan Smogorzewski, maiąc wieś Barszczewkę 
prawom zastawnym od dobr Ghoroszczy, 
w powiecie Grodzieńskim leżących, a w 
bliskim'sąsiedztwie dobr żałuiących ichmo
ściów do konwentu Supraslskiego należą
cych, mieszkaiąc, różnemi rokami, miesią
cami у dniami violenciie czynili y spaszy 
w sianożęciach, w wyłowieniu potaiemnym 
sposobem ryby ziezior, zpochwalkami nie
mało sani у przez poddanych swoich szko
dę czynił, iako dawnieysze processa do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich datami w nich 
wyrażonemi, zaniesione, y dekretą zaszły z 
przyiaciclskiemi konplanacyami, z wadyami 
w nich wyrażonemi, zakroczyli dowodem, 
iednak obżałowany imć zostaiąc w złey 
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imprezie przeciwko żałuiącym delatorom, nie 
uważaiąc na dawnieysze processa, dekretą, 
ugodliwe listy, zaręki w nich założone, 
wszystko za nic у w niepamięć iakoby ma
iąc у prawem pospolitym wielkiego xiestwa 
Litew., rezyduiąc w Podlaszu, postponuiąc, 
ustawicznie szkody, po zaszłych complana- j 
cyach, przez te lata, czynił у wszystek pro
ceder prawny wzruszył; iednak nie ustaiąc 
na zawziętości swoiey własne dobra żałuią
cych delatorów ruynuie y violenter sobie 
przywłaszczyć, a żałuiących wyzuć usiłuie 
sianożęci co rok spasywa, nie małą szkodę 
czyni, iakoż у w roku teraźnieyszym tysiąc 
siedmsetnym czternastym, miesiąca Julii 
dwudziestego pierwszego dnia, gdy żałuią
cych delatorów administrator z folwarku 
Bociutskiego imć pan Grochowski, obieżdża-
iąc grunta na Więckach sianożęci nazwa-
ney, w powiecie Grodzieńskim leżącey, do 
konwentu Supraslskiego dobr possessyi przy-
należącey znalazłszy koni czworo, ze wsi 
obżałowanego imć poddanych Barszczewki 
imionami у nazwiskami, samemu obżałowa
nemu imć wiadomych y znaiomych, klacz 
trzy, dwie szerści cisawey z małą na ciele 
odmianą, trzecią szpakowatą, a czwartą 
zrzebicę guiadą, za poczynione szkody no
cami у dniami, dla dowodu do dworu za
brał у ludźmi okolicznemi oświadczył się у 
szkodę spaszenia sianożęci na wozów trzy
dzieście pokazał, lecz żałuiący imć xiadz 
namiestnik Supraślski, nie wchodząc z obża
lowanym imcią w prawne terminą przyiaciel-
skim у sąsiedzkim sposobem postępuiąc, list 
od siebie do obżałowanego imci napisawszy 
posłał, upraszając, ażeby chciał, na poczy
nione szkody sam ziachać, lub od siebie 
przyiaciela zesłać у według uznania przy
jacielskiego ze wsi poddanych Barszczewki 
sprawiedliwość uczynić; obżałowany imć sam 
nie ziechawszy, ani przyiaciela nie zasławszy. 

na postpozyciią honoru duchownego list od-
pisuiąc, scomatice odpowiedzi у pochwałki 
czyni, który wszystkiego dowodem, żałuiący 
imć mianowane konie, z ispaszy pobrane, na 
urzędzie iego królewskiey mości Brańskim 
praezentowawszy, tamże zostawił, na co 
authentyczne z akt Brańskich dwa doku
mentą po łacinie pisane w sobie sonant; 
przez te wszystkie lata w spaszeniu siano
żęci szkody ponoszą na złotych pięćset, dla 
którey obżałowanego imci nieustaiącey złości 
przeciwko samym żałuiącym у podstarościm 
czyniącey odpowiedzi у pochwałki przed róż-
nemi ludźmi y obiecuiąc cale kiimi poza-
biiać, iako przed tym kryminały popełniał 
у teraz obiecuie znawiać. Nie mogłszy, tedy 
żałuiące ichmość daley cierpieć daw7nieyszy 
wszystek proceder prawny ponawiaiąc, iako 
у o zaręki w listach ugodliwych założone 
у teraz nowo poczynione szkody, odpowiedzi 
у pochwałki ustawiczne czyniące, chcąc z ob-
żałowanym imcią in foro competent! prawem 
czynić, securitatem zdrowia podstarościm у 
fortun swoich warować, zarąk w listach ugod
liwych wyrażonych dwuch tysięcy złotych z 
podniesieniem dawnieyszego przewodu ze 
szkodami nowro poczynionemi, przez contro-
versiią ichmość panów patronów z prawa 
pospolitego ściągaiącemi się" paenami za 
violencye ustawiczne у niepowściągaiące, o 
to wszystko żałuiące delatorowie na samym 
obżalowanym imcią, na dobrach wszelkich 
leżących, ruchomych, summach pieniężnych 
y na summie zastawney, na wsi Barszcze-
wie będącey, tego wszystkiego dowodząc, re-
quirowac, żałuiące delatorowie, przed nas 
urząd intentowali actią, do którey sprawy 
na dniu czwartym miesiąca od pozwanego 
imci pana Smogorzewskiego na kopią z 
dekretu odkładowego у poddaniu iey do 
kancellaryi naszey. Na terminie tedy niniey
szym, wyż na dacie pisanym, za przywoła-

62 
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niem stron do prawa, od ichmościów xięży 
Bazylianów patron ichmościów, za mocą praw
ną sobie do tey sprawy daną, imć pan Ma
theusz Józef Bylewski—namiestnik powiatu 
Grodzieńskiego oczewisto ku rozprawie praw-
ney stawał, у przypadłego tey sprawie ter
minu, dekretami urzędu naszego tak rocz
ków przeszłych Februarowych, anni prae-
sentis w Grodnie cdprawowanycli, iako у 
teraznieyszymi ódkładowemi, słusznie praw
nie dowiódłszy, gdy daley w prawo postę
pować, żałoby aktorów swoich dowodzić у 
rozprawować się chciał; tedy od pozwanego 
imci pana Smogorzewskiego odezwawszy się 
patron imć pan Bartłomiey Kalinowski 
a niedopuszczaiąc actorów patrona do dal
szego produktu, praezentował proces oraz 
pozew ichmość xięży Bazylianów, у ekono
mów, ichmość przez imci pana Smogorzew
skiego do prześwietnego trybunału wynie
siony meritum, żałoby pokrótce namienił 
w ten sposób, iż poddani ichmościów xięźy 
Bazylianów ze wsiów Żaceiiany yHaiowki, 
w powiecie Grodzieńskim, na pograniczu Ko
rony polskiey leżących, różne różnemi czasy 
tak samemu imci panu Smogorzewskiemu, 
iako у poddanych imści czynili przykrości, 
zboże, łąki spasywali, lasy pustoszyli, pod
danych bili, więzili, mordowali, o czym pro-
testacye antecedents do urzędu należytego 
zaniesione, obszerniey wszystką rzecz w so
bie wyrażaią, z których występnych podda
nych zawiadowcy ichmościów xięży Bazy
lianów nie tylko sprawiedliwości nie czynili, j 
ale opacznie rzecz udaiąc ichmościom xię-
żom Bazylianom, sami swoie dobra w K o 
ronie polskiey maiąc, extra forum do urzę
du Grodzieńskiego imieniem pryncypalów 
swoich imci pana Smogorzewskiego zapo-
zwali: a za tym ponieważ o krzywdy w 
Koronie polskiey stałe do trybunału koron
nego wyniesiona iest przez imci pana Smo-

! gorzewskiego citacia, przeto ty sprawy nie-
sądzenia, lecz do prześwietnego trybunału 
koronnego odesłania prosił. Na takową illa-
cyą imć pan Bylewski replikuiąc, intulit, 
iż imć pan Smogorzewski, maiąc wieś Bar-
szczowkę prawem zastawnym do dobr Cho-
roszczy, w powiecie Grodzieńskim leżących, 
wblizkim sąsiedztwie dobr ichmość xięży 
Bazylianów róznemi laty, miesiący у dniami, 
violencye, krzywdy klasztorowi Supraślskie-
mu czynił, w czym antecedenter z przyia-
cielskiey komplanacyey wzaiemnie z wadyami 
zakroczyły kwitaciie imć pan Smogorzewki 
w przedsięwziętey swey nie ustaiąc zawzię
tości ustawicznie klastorowi Supraslskienm 
w dobrach w wielkim xiestwie Litewskim, 
w powiecie Grodzieńskim leżących, czyniąc 
krzywdy na pięćset złotych uczynił szkody, 
у gdy w roku tysiąc siedmsetnym czter
nastym, miesiąca Julii dwudziestego pierw
szego dnia, administrator ichmościów xięży 
Bazylianów napędzone konie na łąki zna
lazłszy, szkody na wozów trzedzieście w 
spasieniu sianożęci ludziom okolicznym oka
zawszy imci xiedzu namiestnikowi postępu-
iąc, który widząc szkodę, a po sąsiedzku 
postępując, pisał list do imci pana Smo
gorzewskiego, aby lub sam, lub przyiaciela 
i spasz obaczywszy sprawiedliwość uczynił, 
a imć pan Smogorzewski, naymnieyszey nie-
czyniąc w krzywdach satisfactyi, list sko-
matyczny z odpowiedziami у pochwałkami 
odpisał: przeto iako o krzywdy у szkody 
w powiecie Grodzieńskim, w wielkim xie
stwie Litewskim ichmość xięży Bazylianom 
stałe, ni w czym wyniesioney citacyi do try
bunatu koronnego nie kontradykuiąc, vigore 
prawa w. x. Lit., dalszego procederu na
kazania prosił у domawil się. A tak my 
urząd, w tey sprawie w Bogu nayprzewie-
lebnieyszego imci xiedza Inuocentiusza Char-
kiewicza—namiestnika у wszystkich ielmio-



ściów xięży Bazylianów konwentu Supraśl-
skiego ś. Bazylia wielkiego z imcią panem 
Andrzeiem Smogorzewskim w Polszczę inten-
towany o krzywdy w Koronie polskiey stałe, 
nienaruszenie zostawiwszy, ratione szkód w 
wielkim xiestwie Litewskim, w powiecie Gro
dzieńskim stałych, stronom daley w prawo 
postępować, у rozprawować się nakazuiemy. 
In procedendo za przywołaniem przez iene
rała stron do prawa wyż rzeczony patron 
imci pana Smogorzowskiego imć pan Kali
nowski za główną у uciążliwą rzecz pryn-
cypałowi swemu, maiąc o wszystkie razem 
praetensye do koronnego trybunału nie 
odesłano, у tym naszym nie kontentuiąc się 
dekretem, do prześwietnego trybunału ko
ronnego appeluiąc wrościł, którey iako mi
mo prawo wraszczaiącey, lubo patron ich
mościów xięży Bazylianów nie opuszczaiąc 
allegował artykuł dwudziesty dziewiąty z 
rozdziału czwartego dowodząc, iż w tym 

powiecie sprawa ma być sądzona, gdzie się 
krzywda dzieie^ vigore którego prawa sto-
suiąc się. do pierwszey controversy! proce
deru nakazania afektował; iednak my urząd, 
konserwuiąc powagę. prześwietnych trybu
nałów, żadnego na ten czas nie czyniąc roz
sądku , tę sprawę cum toto oney effectu,1 

względem krzywd w wielkim xiestwie L i 
tewskim stałych, referuiąc się do prawa 
pospolitego, nie do Korony polskiey, lecz do 
prześwietnego trybunału wielkiego xiestwa 
Litewskiego, w roku teraznieyszym tysiąc 
siedmsetnym piętnastym, w Wilnie sądzić 
przypadaiącego, na cadencyą Wileńską, w 
termin sądzenia spraw powiatu Grodzień
skiego, po trzecim wołaniu nazaiutrz dla 
przyięcia, którym obrany prawne wcale 
zachowuiemy у przy p3zwu tylko za tym 
dekretem naszym na rozsądzenie odsyłamy. 
Która sprawa sądzonych powiatu Grodzień
skiego zapisana. 

1715 r. 
И з ъ в в в г п за 19І& г., д и е т ы 93&—93в. 

17. Судебное онредѣленіе о постановлено настоящихъ мѣръ для сыпучихъ в 
жндкихъ тѣлъ, и о занрещеиіи христіанамъ служить у жидовъ. 

Вслѣдствіе жалобы повѣтоваго ішстигатора на 
злоупотребления Городненскихъ мѣщанъ и жидопъ 
по части мѣръ и цѣнъ на жизненные продукты, 
Городнеискій староста назначаете для этого ком-
виссаровъ, которымъ вмѣняетъ въ обязанность 
слѣдить за нсполнспісмъ слѣдующаго ностаповле-
в і я : относительно мѣры назначается Виленская 
бочка въ 80 гарнцевъ, полбочка въ 40 гарнцевъ, 
четверть въ 20 гарнцевъ; эта бочка должна быть 

окована и находиться на рынкѣ; точно также 
слѣдпть, чтобы медъ и водка продавались по таксѣ, 
установленной гродскимъ судомъ; жидамъ воспре
тить держать у себя слугъ христіанъ и кормя-
лвцъ подъ страхомъ взысканія 100 копъ; бурми-
страмъ вмѣнить въ обязанность подчиняться этимъ 
постановленіяи-ъ подъ страхомъ взыскания 1000 
злотыхъ штрафа. 

Boku tysiąc siedmśetnego piętnastego, 
miesiąca Nowembra szóstego dnia. 

Na roczkach sądowych grodzkich Gro
dzieńskich Nowembrowych, porządkiem pra-
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wa statutu w. x. Lit. et coaequationis iu
rium, w Grodnie, roku, miesiąca у dnia wyż 
na dacie pisanego sądzących się, przede 
mną Hrehorym Jozephem Kotowiczem— 
łowczym wielkim w. x. Lit., starostą Gro
dzieńskim, gdy z porządku regestrowego 
ku sądzeniu memu przypadła sprawa iego 
mości pana Antoniego Kraiewskiego—insty-
gatora roczkowego, z delaty całego prze
świetnego powiatu Grodzieńskiego, za szla-
chetnemi panami burmistrzami у całym ma
gistratem miasta iego królewskiey mości 
Grodna, tudzież z żydami starszemi у całą 
synagogą kahału Grodzieńskiego, y wrszyst-
kiemi żydami w przykahałkach powiatu Gro
dzieńskiego mieszkaiącemi, za zakazem przez 
ienerała iego królewskiey mości Grodzień
skiego Matheusza Franciszka Szinbiekicza, 
pomienionemu magistratowi у kahałowi Gro
dzieńskiemu у innych przykahalków żydom 
podanym, a przez pomienionego imci pana 
instygatora roczkowego na teraznieysze rocz
ki legitime wyniesionym, mieniąc o to, iż 
obżałowany magistrat у kahał Grodzieński 
z przykahałkami swemi, w miastach, w mia
steczkach, w powiecie Grodzieńskim leżących, 
będącemi, postponuiąc prawo statutu w. x. 
Lit., konstytucye seymowe у obrady pub
licznego seymikowania prześwietnego powia
tu Grodzieńskiego, y na onych niepoiedno-
krotnych seymikach, publicznych radach, 
lauda ore publico z consensem tegoż prze
świetnego powiatu ichmościów panów oby
watelów postanowione, у maiąc niepoiedno-
krotne prohibitie, ażeby miara ad normam 
legis artykułu trzydziestego szóstego z roz
działu trzeciego konstytucyi roku tysiąc sześć-
setnego trzynastego, stara, nie fałszowana, 
lecz sprawiedliwa, okowana w rynku, pod 
pieczęcią grodową wystawiona była, a gdy
by ludzie kupuiące y przedaiące zboża de
trimentum nie ponosili, у aby pokątnie tak 

po domach szynkownych żydowskich, chrze-
ściańskich, iako też у nieszynkownych, ne
mine excepto, przedaiące у kupuiące ludzie 
zboż mierząc nie ważyli się, vigore allego-
wanego prawa, liquorow zaś, to iest, mio
dów, piw, gorzałek, ażeby tak żydzi, iako 
у chrześcianie, iuxta quantitatem ceny zbo
ża ywytrąbienia lub wywołania in foro pub
lico podczas targów przez urząd grodu Gro
dzieńskiego nakazanego, według upodoba
nia swoiego nie przedawali, leci taką ce
ną, iaka będzie przez trąbę wywołana у 
ogłoszona będzie, miarą cechową у spra
wiedliwą, szynkowali, winy sta kop Litew
skich założenia, liquorow у dobytków kon
fiskowania, przeciwnych у nieposłusznych 
prawu pospolitemu więzieniem у sequestro-
waniem wturmie karania. A że obżałowa-
ni, niewierni żydzi, wykraczaiąc extra limi-
tes prawa statutowego, konstytucyi seymo-
wych, mianowicie, artykułu dziewiątego z 
rozdziału dwunastego, a barziey constytuayi 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego stałey, 
ludzi chrześciańskich utriusque sexus, nay-
nraią у chowaią, także do dzieci swoich za 
mamki przyimuią niewiasty chrześciańskie, 
przez co prawu pospolitemu postpositia, wie
rze świętey katolickiej' scandalum, a chrze-
ściaństwu detrimentum у niewygoda w na-
ięeiu czeladzi staie się: przeto pomieniony 
iego mość pan Antoni Kraiewski—instyga-
tor roczkowy, podług delaty od całego prze
świetnego powiatu Grodzieńskiego sobie do-
niesioney, do zrewidowania miar pokątnych, 
fałszywych, w mieście Grodnie iego królew
skiey mości po wszystkich miastach у mia
steczkach у przykahałkach, w powiecie Gro
dzieńskim, tudzież ekonomiey iego królew
skiey mości Grodzieńskiey będących, у onych, 
gdzie się kolwiek fałszywe pokażą, zruyno-
wania у pod dybą w rynku, w mieście iego 
•królewskiey mości Grodnie złożywszy, ргявв 



- 493 -

mistrza publice spalenia, a sprawiedliwey 
miary w rynku wystawienia, tak że garn
ców, pułgarncówek, kwart w szynkach na 
liquory cechowania, oraz dla doyrzenia te
go, aby dziewki chrześciańskie za czelad-
nice у za mamki niewiasty, także mężczyz
ny za parobków у piwowarów nie były у 
żydzi chować ich nie ważyli się, sub paena 
na żydów według konstytucyi wyż allego-
waney у artykułu dziewiątego z rozdziału 
dwunastego sta grzywien, a na chrześcian 
u żydów służących więzieniem sześciu nie
dziel wr turmie cieraney zamku lub dworów 
iego królewskiey mości у sądowych poka
rania y na to ichmościów panów commis
sarzów wysadzenia у naznaczenia u mnie 
starosty prosiły domawiał się. A tak ia 
starosta, stosuiąc się do prawa pospolitego 
у requisicyi pomienionego iego mości pana 
instygatora roczkowego, podług delaty ca
łego powiatu prześwietnego Grodzieńskiego, 
widząc być rzecz potrzebną, aby sprawied
liwość w miarkach zboża у liquorow ubli-
żona nie była: oraz aby żydzi chrześcian 
nie chowali, a chrześcianie, którzy utrius-
que sexus żydom służyć lub paenis na obie 
strony superius allegandis, dla takowego 
porządku ichmościów panów namiestnika 
grodowego у lant-woyta miasta iego kró
lewskiey mości Grodna, ichmościów panów 
Stanisława — koniuszego Grodzieńskiego у 
Michała—podczaszego Smoleńskiego—Cze-
szeyków, Jana Ruszkowskiego у Antoniego 
Kraśnickiego mocą moiego naywyższego de
kretu naznaczam; którzy ichmość panowie 
commissarze, aby miarę sprawiedliwą, to 
iest, beczką Wileńską w garncy ośmdzie-
siąt, pułbeczki w garncy czterdzieście, 
czwiertkę w garncy dwadzieścia, pułczwiert-
ki w garncy dziesięć, ośmine w garncy pięć, 
w rynku okowaną prawdziwą pod pieczęcią 
grodową wystawili, naczynia na liquory w 

szynkownych domach, garncy, pułgarnców-
ki, kwarty, kwaterki, miednice, sprawied
liwie wymierzywszy, cechowali, у żeby urzę
dy tak w mieście Grodnie, iako у w innych 
wszelkich miastach, miasteczkach ekonomiey 
iego królewskiey mości у przykahałkach w 
powiecie Grodzieńskim leżących rewizya 
uczynili у sprawiedliwą miarę wystawili, 
niesprawiedliwą zaś у fałszywą na zboża у 
liquory gdziekolwiek znalazłszy, aby mist
rzowi przed dybą palić kazali. Po domach 
rynkowych żydowskich, chrześciańskich у 
nieszynkownych, tak po ulicach, gospodach, 
za Niemnem y na żadnym mieyscu, oprócz 
tylko w Grodnie w samym rynku у w in
nych także miastach у miasteczkach, nie 
gdzie indziey, nie iako także w rynku zboża 
przedawać у inną miarą mierząc, iako tylko 
cechowaną, nie pozwalali, pod utratą zboża 
kupuiącego, a pieniędzy przedaiącego у osob
liwie tego, aby na tym kożdym przedaiącym 
y kupuiącyra, któryby-kolwiek, na ulicy, za 
Niemnem, у gdzie-kolwiek także w inszych 
miastach, miasteczkach w domu, na gospo
dzie przedaiący y kupuiący miał być po-
ścigniony, ciż ichmość panowie commissarze 
ode mnie dekretem dla porządku miar wy
sadzeni, vigore constytucyi wyżey allegowa-
ncy, laudum na seymiku w Grodnie usta
nowionego у ninieyszego dekretu mego wi
ny brać maią sto kop groszy Litewskich, 
a w tym żadnemu takowemu nie ma być 
odpuszczono у zważywszy cenę zboża, maią 
tego postrzegać, aby zbytnie drogą nad 
słuszność, tak iako się samym szynkarzom 
podoba, liquorow nie przedawali, ale według 
wytrąbienia у wywołania, od grodu nazna
czonego tak się sprawowali. Że zaś szla
chetni panowie burmistrze tego postrzegać 
porządku nio chcieli у nie chcą, przeto wi
ny zakłada się złotych tysiąc, aby w przy-

I szły czas od daty tego dekretu pokątnie, 
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po gospodach, na przedmieściu y na drodze 
zboża nie mierzano,;ani.przedawano, ехсер-
to miary rynkowey okowaney. .Tenentur też 
ciż ichmość panowie commissarze pilno ; w 
tym mieć, a nie cdwlóczną animadwersyą, 
aby ludzie chrześciańscy oboiey pici według 
instancyi roczkowego iristygatora, u żydów 
służyć, ani żydzi naymować nie ważyli się 
sub paenis według constytucyi roku tysiąc 

sześćset dziewięćdziesiątego, у artykułu dzie
wiątego z rozdziału dwunastego sta grzy
wien, a na chrześcian u żydów służących 
siedzenia w więzieniu sześciu •• niedziel w 
turmie zamkowey, lubo dworów królewskich 
у-sądowych. Która sprawa iako się agito
wała, tak iest doxiag grodzkich spraw są
dowych powiatu Grodzieńskiego zapisana. 

1719 r. 

И з ъ кшігіх за 1719 г., л и с т ы 299—ЗОО. 

18. Жалоба отъ имени Смолепскаго архіепископа Лаврентія Друцкаго-Соколинскаго 
на Городненскін магистрата, который дѣлалъ разныя прнтѣсненія Коложскому мо

настырю. 

Священннкъ Кадишскій Кривошанскій отъ име
ни Смоленск-aro архіепископа Друцкаго-Соколпн-
скаго приносить жалобу на Городнепскіп маги
страта, что этогь нослѣдній причиняетъ обиды 
Городненскимъ рыбакамъ—юрисдичанамъ Колож-
скаго монастыря, взиманіемъ городскихъ повин

ностей; этого мало: Городненскій бургомистръ из-
даетъ отъ своего имени бумаги на подобіе коро
левскихъ и наоснованіи ихъ взыскиваетъ подым
ное; поставилъ саксонскихъ жолнеровъ у жида, 
арендующаго вольный плацъ архіепископа. 

Roku tysiąc siedmsetnego dziewiętnastego, 
miesiąca Maia dnia dwudziestego siódmego. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Grodzieńskim przede mną Hrehorym 
Józefem Kotowiczem—łowczym wielkim w. 
x. Lit., starostą Grodzieńskim, imieniem w 
Bogu nayprzewielebnieyszego imci xiedza 
Leona Laurentego Drackiego-Sokolińskiego, 
arcibiskupa Smoleńskiego у Siewierskiego, 
opata Połockiego, Grodzieńskiego у inszych, 
opowiadał y soleniter protestował u Bogu 
przewielebny imć xiadz Kaliski Krzywoszan-
ski zakonu Ś.Bazylego wielkiego konwentu 

Kołożenskiego Grodzieńskiego wikary у oraz 
sam od siebie у wszystkich xięży ichmo
ściów tegoż ś. Bazylego wielkiego, na szla
chetnych pp. Tomasza Eustachego Markiewi
cza—pryncypata, a Jana Rozumowicza com-
pryncypała, burmistrzów, tudzież kompryn-
cypałów ich rayców tey że magdeburyi 
Grodzieńskiey, w spólney, iednostayney zmo
wie ku iawney szkodzie у dysłionorowi 
żałuiącego iaśnie wielmożnego rzeczonego 
imci xiedza arcybiskupa у opressyi iurisdy-
czan protestanta, z sobą będących, imionami 
у nazwiskami im samym nazywać dobrze 
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"wiadomych у znaiomych; o takowe praeiudi-
cium, iż w roku teraźnieyszym tysiąc siedrn-
setnym dziewiętnastym, miesiąca Aprila dwu
dziestego szóstego dnia po wypłaceniu przez 
protestanta podymnego z uchwały seymowey 
et ex laudo publico powiatu Grodzieńskiego 
z dóbr swych iuryzdyki w Grodnie będącey, 
do klasztoru Kołożanskiego ww. oyców Ba
zylianów słobożan у iuryzdyczan przynale
żących, na gruntach klasztornych у placach 
libertowanych mieszkaiących, y na przed
mieściu tey że iuryzdyki klasztornej' rybitwów 
na potrzebę zakonników osadzonych, iako 
zwykli od niemałego czasu z wierutney złości 
у niezbożności, a ku temu ś. zakonowi nie
nawiści swey obżalowani różnych lat у dni, 
miesięcy ustawicznie, niesłusznie у nienale
życie infestuiąc protestantów bezprawnie, 
gwałtownie na iuryzdyczan protestantów nasy
łając prawionych у namównych żolnierzów róż
nych dislcgatis abantiquo, godney у świętey 
pamięci fundatorów', dobra nadane, a na 
nich ludzi mieszkaiących do mieyskiey po
winności w podatkowaniu pociągaiąc tumul-
tuose nasyłali; różne podatki extra-ordina-
ryine wymyslaiąc extorsivo modo brali, pa
lety do iurisdiczan protestantów nieprzyzwo
ite, nieprawne wydaiąc, srodze agrawuią, 
•onych wypędzić у expulsia uczynić tako
wymi exorbitantiami у osady w pustki obró
cić usiłuią,—czym znaczny gwałt kościołowi 
Bożemu świętemu chrześcianskiemu ritus 
graeci niczbożnie czynią. Co protestantes, gdy 
wszystko cierpliwe znosili у żeby obżalowani 
swego zawziętego rankom złości czynić po
przestali amicabiliter o swe krzywdy у szkody, 
iurisdiczanom swym poczynione, w osobliwym 
regestrze spisane, obżałowanych ze submissią 
upominali, obżalowani nicpamiętaiąc na bo-
iaźii Bożą, ani na srogość prawa pospolitego 
statutu w w. x. Lit. y constytucye seymowe 
na takowych exorbitantow у violatorow pra

wo pisane, śmieli у ważyH się daty in primo 
exordio protestatiońis po wyżey specificowaney 
niby seymem iakowym, co obżałowanych nie 
iest rzecz przyzwoita, w spólney radzie у na
mowie taiemney z sobą będących, uchwa
liwszy podymne po uchwale seymowey у 
laudum seymikowyni y po wydaniu onego 
у iuż otrzymanych kwitach do rybitwów 
klasztornych protestantów obżałowany pryn-
cypał, tenore władzy у zwierzchności władzy 
у zwierclmości maiestatu iego królewskiey 
mości, iako z rzeczą-pospolitą, sam swą 
osobą przywileia podpisuię (iako My król) 
wydał palet eo modo: Tomasz Eustachi 
Markiewicz—burmistrz miasta iego królew

skiey mości iedną swą osobą podpisał: plu-
raliter wydaiemy tę kartę, alias palet, na 
wydanie podymnego do rybaków żałuiących 
na trzydzieści sześć; iako z tego to nikczem
nego paletu opisanego specificie deducetur, 
co iest przeciw zwierzchności iego królew
skiey mości у władzy całey rzeczy - розро-
litey, którym wydanym takowym srogim 
paletėm straszyć rybitwów żałuiących żoł
nierzom srogą exekucya tak onych zwłaśnił, 
iż iuż klasztorowi powinney wygody nie masz, 
у takowemiż exorbitancyami у extorsiami 
powinności należących czynić klasztorowi nie 
mogą: owo zgoła wszelkiemi sposobami у tę 
okazyą, iakowa podać się może obżałowanymi 
do uciemiężenia iurizdyczan protestantów nie 
poniechaią wyrządzać przykrości у czynić bez
prawia; deinde rzeczeni obżalowani burmist
rze czyniąc gwałt prawu, konstytucjom sey-
mowym у przywilegiom królewskim na l i -
bertowanym placu iaśnie wielmożnego pro
testanta będącym, na ulicy Mostowey żyda 
Hirsza Leyzarowicza, gospodarza tameczne
go, na przykrość у dishonor to czyniąc, trzech 
Saskich żolnierzów z żonami у inną ich dru
żyną będących, postawili, (z których żol
nierzów w całym mieście na konsystencji są 



- 496 -

dziesięć); z naprawy tedy у namowy obżało-
wanych począwszy od wielkich zapust różne 
zbytki у niesłuszne exorbitacye czyniąc, w 
przeciwney izbie na się zaiętey, na opał 
drew, świec według swoiey potrzeby kupo
wać у dawać sobie kazali у każą, w szynku 
rzeczonemu żydowi gospodarzowi tamecznemu 
przeszkody czynili у czynią, którzy w dzień 
sabatu swego, to iest, dnia dwódziestego 
dziewiątego Apryla supra scripto anno przez 
mieszkalnych swoich czeladź, aby dalszych 
przykrości у uciemiężenia czynić nie raczyli 
submissyą upraszali; na to tak odpowiedzieli 
żołnierze: gdyby nam burmistrze tu stancyi 
nie pokazali у nie sprowadzili, pewnie by w 
inszym mieyscu takowey że wygody używać 

musielibyśmy; tak tedy y na żyda, rzeczonego 
gospodarza, y na mieszkalnych grożąc biciem 
у policzki zadaiąc, srogo grozili, aby po 
wszystkie czasy póki burmistrze, iako wpro
wadzili ich a nie sprowadzą, rzekli, cie
miężyć nie przestaniemy. Więc za doniesie
niem у daniem wiedzieć sobie o tym imć 
xiądz wikary protestant, wiedząc takowe 
praeiudicium, a niechcąc być od swego pryn-
cypala iako niewinny in hac causa reus, tę 
swoią żałobę (salva meliorandi, inquantum 
by tego potrzeba była) do tych xiąg grod
zkich Grodzieńskich prosząc, aby była przy-
ięta imieniem iasnie wielmożnego wyż rze
czonego princypała swego, dał ku zapisaniu, 
co iest zapisano. 

1719 r. 

И з ъ BU и г а за 1910 г., л в с т ь 7в8. 

19. Жалоба митрополита КІевскаго Леона Кншни на Городненскій иагнетратъ о 
прнтѣсневінхъ, дѣлаемыхъ послѣднемъ его юрисдикѣ въ Городиѣ. 

Кіевскій митрополитъ жалуется на Городнен-
скій магистрата по тому случаю, что этотъ по-
слѣдній подвергаетъ его юрнсдичанъ городскнмъ 
повинностямъ, въ частности жоднерскпмъ посто-

ямъ, подъ вліяніемъ которыхъ митрополичьи юрнс-
дичане разбѣжались, оставивши свои хижины; ми
трополитъ насчитываешь убытковъ на 5,000 зло
тыхъ. 

Roku tysiąc siedmśetnego dziewiętnastego, 
miesiąca Nowembra dziesiątego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Janem K a 
zimierzem Tymińskim—skarbnikiem у pod
starościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, 
od wielmożnego imci pana Hrehorego J ó 
zefa Kotowicza—łowczego wielkiego w. x. 
Lit., starosty Grodzieńskiego, ustanowionym, 

solenniter protestował się iasnie wielmożny 
w Bogu nayprzewielebnieyszy imć xiądz 
Leon Kiszka—archiepiskop, metropolita K i -
iowski, Halicki i całey Rusi, episkop Wło
dzimierski, Brześcki, Kiiowopeczarski у Su
praslski archimandryta, na szlachetnych pp. 
Jana Kazimierza Rozumówicza, Thoniasza 
Eustachego Markiewicza—tcgorocznich, J a 
na Meystra, Michała Kolendę—przeszłorocz-
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nych, burmistrzów, rayców, ławników у wszyst
kich mieszczan miasta iego królewskiey 
mości Grodna, de nomine et cognomine 
samym że wiadomych, o to, iż obżałowani, 
następuiąc iawnie tak na prawo pospolite 
у koństytucye seymowe, któremi dobra wszel
kie duchowne ritus graeci są excypowane 
et ab omnibus oneribus civilibus uwolnio
ne, iako też przywileia od nayiaśnieyszych 
królów ichmościów nadane, postponuiąc nie
słusznie iuryzdyczan żałuiącego Podolań-
skich, w mieście iego królewskiey mości 
Grodnie mieszkaiących, do powinności у kon
trybucji mieyskich wszelakich, począwszy 
od roku tysiąc siedmsetnego trzeciego, usta
wicznie pociągali, żołnierzy nasyłaiąc, suro-
wie exekucyami agrawowali, różne supel-
lectilia у fanty gwałtownie na domy nacho
dząc zabierali, samych bili, kaleczyli, z do
mów wypędzali, osobliwą do żałuiącego de-
latora upatrzyli iakowąś ansyą do zruyno-
wania iuryzdyki przedsię wziętych sposobów 
wynaydowali, iakoż przymuszaiąc nad samą 
słuszność płacenia różnych kontrybucyi tak 
zrujnowali iuryzdyczan, opuściwszy chału
py puste, violenter porozbierawszy do siebie 
posprowadzali, inszych zaś iuryzdyczan, z 
dawna zasiedziałych, do miasta powyprowa-

dzali у do żałuiącego iuryzdyki wracać się 
zakazali; a gdyby niektórzy ludzie osadzać 
na pomienioney iuryzdyce chcieli, przegra-
żaiąc srogie odpowiedzi у pochwałki czynią 
у tern czynić nie przestaią, przez co żału
iący na iuryzdykę swą ludzi do mieszkania 
przywłaszczyć nie może, iednak za pustą 
przez obżałowanych zruynowaną iuryzdykę, 
z dyspartymentu obżałowranych praezbitero-
wie partikularni, w odległości rezydencyi 
delatora, niewinnie z sześciu dymów cum 
magno detrimento ubogich dobr swoich du
chownych, corocznie wypłacać muszą, w czym 
na pięć tysięcy złotych żałuiący delator szko
dy poniósł; zaczyra do statuicyi rozpędzo
nych przez ruinę obżałowanych у do mia
sta odmówionych iuryzdyczan, do nagrodze
nia szkód na pięć tysięcy złotych poniesio
nych, z nagrodą wykładów prawnych у bu
dynków7 z iuryzdyki pozabieranych, za post-
pozycyą zaś przywileiów у konstytucyi sey-
mowych, do wskazania paen, z prawa po
spolitego ściągaiących się, także win ex-
pulsyinych у pochwałkowych, chcąc z obża-
łowanemi in foro competenti iureagere, dał 
tę swą solenną manifestatią, salva oney in 
necessitate melioratione, do xiąg grodzkich 
Grodzieńskich zapisać. Co iest zapisano. 



1724 г. 

П а ъ к н и г и за 1933—1994 г., листъ Э О І в . 

20. Продажная запись отъ Супрасльскаго монастыря двора въГороднѣ Сумнлншскому 
старостѣ Иицутѣ. 

Монахъ Супрасльскаго монастыря Флоріанъ 
Городецкій съ полнымъ ручательствомъ какъ за 
своихъ родственнпковъ, такъ и за монастырь, 
продаетъ домъ, оставшійся ему по наслѣдству отъ 

Roku tysiąc siedmśetnego dwudziestego 
czwartego, miesiąca Oktobra siódmego dnia. 

Na roczkach sądowych Oktobrowych grod-
skich Grodzieńskich, porządkiem prawa po
spolitego statutu w. x. Lit., et coaequatio-
nis iurium roku, miesiąca у dnia wyż na 
dacie pisanego, w Grodnie sądzących się, 
przed nami Zygmuntem Bouffatem — pod-
stolim Derpskim, podstarościm sądowym, 
Jakubem Chreptowiczem—miecznym у sę
dzią, Dobrogostem Kazimierzem Boufalem— 
pisarzem, urzędnikami sądowemi grodzkimi 
powiatu Grodzieńskiego, od iasnie oświeco
nego Michała na Klewaniu у Żukowie xią-
zęcia Czartoryskiego—kasztelana Wileńskie
go, starosty Grodzieńskiego, ustanowionym, 
stanowszy personalnie ww. ichmć xiądz Flo
ryan zDoroszkowa Gródecki, zakonu świę
tego Bazylego w. conventu Supraslskiego, 
iako actor, a w В . w. imć xiądz Inocenty 
Charkiewicz, wikary opactwa Supraslskiego, 
swoim у w. imci xiedza metropolity у opata 
Supraslskiego, iakoż у całego conventu Su
praslskiego, prawo przedażne od osób w nim 
y tu niżey wyrażonych wielmożnemu imci 
panu Kazimierzowi Micucie—staroście Su-
miliskiemu у samey ieymci na rzecz w nim 

отца, Сумилипгскому старостѣ Мицутѣ за 2000 
злотыхъ. При документѣ находится посвпдѣ-
тельствовапіе вознаго о вводѣ во владѣніе Ми-
цуты. 

wyrażoną przyznali у do akt podali de se-
quenti tenore: J a x. Floryan z Doroszko-
wa Gródecki, zakonu ś. Bazylego w. kon
wentu Supraslskiego, iako aktor у naturalny 
successor po zeszłym z tego świata godney 
pamięci imci panu Janie z Doroszkowa 
Gródeckim — podczaszym Czernihowskim, 
dobrodzieiu rodzicu moim, ręcząc pokóy za 
wszystkich krewnych moich, potomków ich 
у za cały konwent Supraslski. czynię wiado
mo tym moim dobrowolnym wieczysto prze-
dażnyni zapisem, komu teraznieyszego y na 
potym będącego wieku ludziom wiedzieć 
będzie należało, iż co mnie zeszły imć pan 
Jan Gródecki — podczaszy Czernihowski, 
dobrodziey rodzic móy, z miłości swey ro-
dzicielskiey stante sua vita darował dworek 
w mieyście ikmci Grodnie na iuryzdyce у 
placach i. w. imci x. metropolity ritus grae
ci stoiący, a mnie naturalnym prawem suc
cessive spadły у testamentem tegoż niebo
szczyka imci pana rodzica moiego ocerklo-
wany. Który topomieniony dworek, nie z przy
musu żadnego, ani z żadney namowy, łecz 
z dobrey woli moiey, na wieczne a nigdy 
nieodzowne czasy, za dwa tysiące złotych 
polskich zbyłem, ze wszystkim a wszystkim 
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budowaniem onego, iako sam w sobie iest, 
w. imci panu Kazimierzowi Ludwikowi z 
Wahanowa Micucie—staroście Sumiliskiemu, 
у samey ieymci panie Zofii Godlewskiey 
Micuciney—starościney Sumiliskiey, małżon
kom, oddalaiąc wszystkich a wszystkich in 
genere et specie blizkich krewrnych moich 
у cały konwent Supraslski у iuż od daty ni-
nieyszey salwy do tego dworku sobie sa
memu у nikomu innemu nie zachowuiąc, w 
moc, dzierżenie spokoyne, wieczyste używa
nie przez ienerała powiatowego podałem у 
ińtromittowałem. Wolni tedy у mocni będą 
wielmożni ichmość panowie starostowie Su-
miliscy tym dworem pomienionym według 
woli у podobania swego rządzić, dyspono
wać iako swoią własnością, у wszelakich po
żytków z niego sobie wynaydować, bez żad
ney ode mnie samego przeszkody y turbacyi, 
zakładając zarękę na każdego turbatora, 
zarękę bliskich krewnych, braci у potom
ków ich, successorów moich у całego kon
wentu Supraslskiego, у pretext iaki kolwiek 
do tego dworu ścielącego у interesującego 
się dwa tysiące złotych polskich currentis 
monetae, o którą zarękę w naruszeniu tego 
moiego listu dobrowolnego wieczystoprze-
dażnego zapisu daię moc у pozwalam wiel
możnym ichmść panom starostom Sumi-
liskim każdego turbatora, tak z blizkich 
krewnych moich, iako у obcych ludzi, do 
wszelkiego sądu, prawa у urzędu ziemskie
go, grodzkiego, trybunału głównego w. x. 
Lit., assesorskiego ikmci zadwornego, mar
szałkowskiego, seymowego, relacyinego, sur-
rogatorskiego, podczas interregnum by у kap
turowego, w który kolwiek chcąc termin, 
powiat, ziemię у woiewodztwo, terminem by 
naykrótszym у nie statutowym pozwem, 
mandatem pozwać, zakazem zakazać; a za-
pozwani lub zakazem zakazani każdy tur-

bator termino tacto etperemtorio oczewisto 
stanowszy in quolibet subsellio, nie zasła-
niaiąc się obłożną chorobą, większością spraw 
w inszym powiecie lub woiewodztwie mażą
cych, żadnemi aresztami, kwitacyami, ma-
nuscryptami ku obronie prawney służącemi, 
exemptami hetmańskiemi, usługą woienną 
rzeczy-pospolitey, nie potrzebuiąc у nie przyi-
muiąc żadney у ni od kogo pilności, nie 
szczycąc się oną, nie biorąc na patrona na 
kopią z pozwu, mandatu, zakazu na kopią 
z processu ze wszytkich spraw y z tego 
moiego listu dobrowolnego wieczystoprze-
dażnego zapisu, ani na munimenta, na go
dziny, sine exceptione fori et dilationibus 
ullisque diffugiis iuris non elaborando uspra
wiedliwić się у nie appeluiąc do inszego 
wyższego sądu, z decyzyą by nayuciążliwszą, 
kontentować się, zaręki wyż mianowane 
zapłacić у wszytkie szkody nagrodzić po
winni będą; sąd zaś у urząd wszelki, iak 
zastanie, iako у w niestaniu naszym, na 
banicyą doczesną wieczną у infamią każdego 
turbatora wydać у mocną nieodwłoczną exe
kucya, nie oglądaiąc się w ceduły, bro
nienia na wszelkich dobrach, leżących, ru
chomych, sumin pieniężnych, gdzie y u kogo 
kolwiek będących, uczynić wolen y mocen 
będzie; a ia у sukcessorowiamoi, iak sąd o 
zły wskaż, iako też strony o zły przewód 
prawa wiecznie turbować nie mam у nie 
powinni będą; a y po zapłaceniu wyżey 
mianowaney zaręki, by nie poiednokrotnie 
iednali, ten móy list dobrowolny wieczysto-
przedażny zapis przy zupelney mocy, cale 
у nienaruszenie zostawać ma. I na to ia 
xiądz Floryan zDoroszkowa Gródecki—za
konu ś. Bazylego wielkiego konwentu Su
praslskiego dałem ten móy wieczystoprze-
dażny zapis w. ichmściom panom starostom 
Sumiliskim, z podpisem ręki mey у ichmścw 
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panów pieczętarzów, ustnie у oczewisto upro
szonych ode mnie. Pisań w Grodnie, roku 
1724, miesiąca Oktobra szóstego dnia." 

U tego prawa przedażnego podpisy rąk 
takowe: x. Floryan Gródecki—z. s. B . W. 
Ustnie oczewisto proszony pieczętarz od w 
Bogu przewielebnego imci xiedza Floryana 
Gródeckiego—zakonu ś. Bazylego ekonoma 
Supraslskiego do tego prawa, wieczystego 
w. iehmścm panom Ludwikowi Kazimierzo
wi Micucie, Zofii z Godlewskich Micu-
ciney — starostom Sumiliskim małżonkom, 
danego, podpisuię się: Dobrogost Kazimierz 
Boufał—pisarz grodzki powiatu Grodzień
skiego; iako maiący facultatem od i. w. 
imci xiedza metropolity całey Rusi, opata 

Supraslskiego, у całego konwentu nasze
go Supraslskiego, to prawo dane w. ich
mościom panom Micutom—starostom Sumi
liskim, approbuie cum censu z placu metro-
politańskiego in qualitate złotych pięciu 
quotannis płaconego, podpisuię się: x. Inno
centy Oharkiewicz—wikary opactwa Suprasl
skiego. Ustnie у oczewisto proszony pieczę
tarz od osoby wyż wyrażoney do tego prawa 
wieczystego podpisuię się: Jan Szylariski— 
piwniczy w. x. Lit. Ustnie oczewisto pro
szony pieczętarz do tego prawa podpisuię 
się—Jan Czeszeyko p. Sm. Które to prawo 
za przyznaniem onego у do akt podaniem 
iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich przy
ięte у wpisane. 

1726 r. 
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21. Духовное завѣщаніе священника Лащннской церкви Іоанна Скирона. 

Въ этомъ завѣщаніи священникъ Скнронъ рас-
предѣляетъ между дѣтьми свое имущество: дочерямъ 
и женѣ записываешь деньги и платье, сыновьямъ 
остальное движимое и недвижимое имущество. Де-

негъ показано 3,449 элот.; илатье такое же, какое 
употреблялось въ шляхетскоиъ сословіи. За оое-
куновъ свопмъ дѣтямъ проситъ Кіевскаго митро
полита Кишку, кн. Огинскаго и Хребтовича. 

Roku tysiąc siedmset dwudziestego szó
stego, miesiąca Marca trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Zygmuntem Boufałem— 
podstarościm sądowym powiatu Grodzień
skiego, od iasnie oświeconego Michała na 
Klewaniu у Żukowie xiążęcia Czartoryskie
go—podkanclerzego w. x. Lit., starosty Gro
dzieńskiego, ustanowionym, stanowszy per

sonalnie imć pan Andrzey Obuchowski, te
stament zeszłego imci Jana Skirona—prez
bitera Laszańskiego ad acta grodu Grodzień
skiego podał, którego tenor takowy: 

W Imie Oyca у Syna у Ducha Ś., Boga w 
Tróycy Świętey Jedynego. Niech się wszyst
ko stanie ku większey czci у chwale Jego 
Przenayświętszey у wiecmey pamięci, amen. 

Pamiętaiąc na to, że każdemu ozłowieko-



— 601 — 

wi niemasz nic pewnieyszego nad śmierć, 
którey czas у godzina nie iest wiadoma, у 
dla tego sam Pan Zbawiciel, postrzegaiąc 
każdego z nas, powiedzieć raczył: bądźcie 
gotowi, bo nie wiecie czasu у godziny, o 
którey Pan przydzie: przeto ia xiadz Jan 
Skiron—prezbiter Łaszaóski, uważaiąc pew
ność śmierci a niepewność czasu przyścia 
iey, podczas obłożney choroby moiey, którą 
mię Pan Bóg za grzechy moie nawiedzić 
raczył, maiąc to na dobrey pamięci, aby w 
gotowości. у powinności moiey chrześciań-
skiey nie ustawał, według słów pisma świę
tego: błogosławieni, którzy wr Panu umieraią; 
w Panu umierać nic inszego nie iest. ieno 
dać się winnym z grzechów Panu Bogu 
swemu, za nie żałować у mieć zupełną na- ! 
dzieie wniewinney męce Pana у Zbawiciela 
naszego Jezusa Chrystusa, którego śmierć 
żywotem wiecznym każdemu weń wierzące
mu. Lubo tedy będąc na ciele moim zdebi-
litowany chorobą, iednak na umyśle у dob
rey pamięci zostaiąc, przy zgromadzeniu 
ichmć pp. przyiaciół, takową ostatniey woli 
moiey testamentowey czynię dyspozycyą. Na
przód, gdy mię Pan najwyższy z tego świa
ta z tey choroby powołać będzie raczył, du
szę mą grzeszną w ręce Stworzyciela mo
iego w iego świętą opatrzność, Nayświęt
szey Pannie, niepokalanie poczętey, Aniołom 
stróżom у wszystkim świętym ku żywotowi 
wiecznemu poruczam, nie wątpiąc nic, że 
nie według zasług grzechów moich, lecz 
według niewymownego miłosierdzia swego, 
iako drogą krwią syna swego odkupioney, 
Bogiem miłościwym bydź będzie raczył. Cia
ło moie grzeszne, które z ziemi wzięte, zie
mi oddawani, które ma bydż pochowane 
przez dzieci moich у krewnych w cerkwi 
Łaszańskiey przy frequency! kapłanów, któ
rych upraszam, aby przez ofiary swoie ma

iestat Boski za grzeszną duszę moią bła
gali, bez żadney świeckiey pompy, w czym 
starania wielebni oycowie bracia moi doło
żyć maią, oto upraszam. Oraz przystępuię 
do rosporządzenia ubogiey fortuny moiey, 
którą mi Pan Naywyższy od czasu powie
rzyć raczył, to iest na różnych obligach od 
ichmć panów szlachty, także poddanych 
ikmci у żydów podług osobliwego regestru 
zkomputowaney summy у ręką moią podpi
sanego na złotych currentis monetae trzy 
tysiące cztyrysta cztyrdzieści dziewięć у gro
szy cztyrnaście, a zaś na Baranowie włok 
cztyry, bez ośmiuy, za które wiecznością za
płaciłem currentis monetae złotych tysiąc 
ośmset, z których dochodzi mię co rok czyn
szu złotych sto pięćdziesiąt, takoż dworek 
w Grodnie przeciwko ww. oo. karmelitów 
bosych, od i. w. imci xiedza Leona Kiszki— 
metropolity całey Rusi mnie darowany wiecz
nymi czasy. Z tey wyż wyrażoney summy 
zapisuię tylko pani Terezie Skirmątownie— 
córce mey złotych ośmset polskich; pani 
Katharzynie Obuchowskiey—córce mey mi
łey także z tey wyż wyrażoney summy le-
guię złotych sto; które summy tak nilod-
szey siestrze swoiey, iako у pani Obuchow
skiey; obliguię synów moich, to iest: Ada
ma, Mikołaia, Wiktorego Skironów, aby wy
płacili większość tych summ, у dworku w 
Grodnie będącego leguię у zapisuię p. K a 
zimierzowi Skironowi synowcowi memu, któ
ry iuż lat siedm szczerze służąc u innie у 
żadnych zasług nie biorąc in recompensam 
onemu zapisuię złotych trzysta, konia z kui-
baką. Z bydła zaś rogatego udzieliwszy Te
rezie córce mey wołów parę, krów trzy, 
konia iednego, owiec sześcioro, swiń co moż
na; teyże Terezie córce mey kontuszów dwa, 
ieden karmazynowy, drugi francuzkiego 
sukna granatowy z galonami śrebrnemi, 
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kamizelę kitayezaną pieprzową, koralów 
sznurów dwa, spódnicę kitayezaną ceglastą; 
szemertuch bronzowy, sukna na spodnie 
falendyszu łokci pólszósta, korun łokci srebr
nych, pół, ze złotem łokci sześć do spódni
cy, kocioł od cebrów czterech, koszul róż- j 
nych dziesięć panu Janowi Skironowi sy
nowcowi memu, wszystkie suknie moie у 
wilki, a na poświęcenie idący talerów bi- \ 
tych dziesięć, więcey nic; żyta beczek sto 
Królewieckich panu Mustafie Krzyczowskie- į 
mu, te da Bóg sprowadziwszy, tym synom 
moim trzem leguię te pieniądze; a co może 
być żyta koło beczek pięciudziesiąt, ięczmie
nia, także pszenicy beczek dziesięć, to imć 
pan Jan Skiron sprzedawszy powinien sy
nom moim oddać; cynę, miedź, bydło ro
gate y nierogate od mala do wiela wszyt
ko na synów moich. Czego żeby doyrzał 
imć pan Jan Skiron—synowiec móy, którego 
obliguie Panem Bogiem, aby to wszystko 
doszło synom moim, iakoż proszę у obligu
ie imci pana Andrzeia Obuchowskiego, zię
cia mer ; aby w tym pomocą synom mo-

' im у córce był, gdyby to wszystko ich do
szło. Krescencyą da Bóg przyszłą tymże 
synom moim, zebrawszy przy urzędzie onych, 
z teyże krescencii one sprzedawszy summę 
do wzrostu lat dotrzymać у oddać w ca
łości synom moim powinien będzie.' A za 
duszę żony moiey zostaie w szkatule zło
tych dwieście pięćdziesiąt, z teyże summy 
у za duszę moię, braci moich ww. oo. Ski-
ronów obliguie, aby rozdali podług osob

liwego regestru'mego. Za opiekunów upra
szam i. w. imci xiedza metropolity całey 
Busi Leona Kiszki, i. w. imci pana Leona 
Kuza z Kozielska Ogińskiego — woiewody 
Trockiego, tudzież w. imci paua Jakuba 
Chreptowicza—miecznika у sędziego grodź, 
powiatu Grrodzienskiego, dzieciom moim 
upraszaiąc ichmć dobrodzieiów moich, aby 
w sieroctwie pozostałym dzieciom moim pro
tektorami у opiekunami byli. Zaczym koń
cząc ten testament ostatniey woli moiey, 
żegnam dziatki moie miłe. żesrnam ww. 
braci moich oraz w. oyca protopopa Wól
ko wysk iego у Grodzieńskiego, żegnam wszy
stkich przyiacioł dobrodzieiów moich, upra
szaiąc, aby mię przy ofiarach swych duszy 
moiey nie przepominali, odpuściwszy mi wi
ny iako y ia odpuszczam dla miłości Bożey. 
Działo się w plebanii Łaszańskiey, dnia trze
ciego miesiąca Marca, tysiąc siedmset dwu
dziestego szóstego roku. U tego testamen
tu podpis takowy: X . Jan Skiron—prezbi
ter Łaszariski. Ustnie у oczewisto przy dy
spozycji należytey do tego testamentu pro-

I szony od imci x. Jana Skirona iako pie
czętarz podpisuię się; Bartłomiey Jaszewski; 
za ustną у oczewistą w. w Bogu w. imci 
xiedza Skirona prośbą do tego testamentu 
ustney woli czynionego, iako pieczętarz pod
pisuię się—Maciey Franciszek Zaniewski— 
r. z. p-tu Grodzieńskiego. A tak ten te
stament iest do xiąg urzędowych za ust
nym onego podaniem wpisany. 
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22. Жалоба Кіевскаго митрополита Леона Кяшкн на Новогородскаго гродскаго иі-
саря озахватѣ ішъ земи, принадлежащей мнтронолнту. 

Кіевскій митрополитъ Кишка жалуется па Но
вогородскаго эконома Корсака, что онъ завлалѣлъ 
наеильственнымъ образомъ митрополптальнимп зем
лями, принадлежащими къ пмѣнію Рутѣ и фоль-

варкоиъ въ Новогородскомъ повѣтѣ, посадилъ 
въ тюрьму юрисдичанъ п юрисдичанокъ и дер-
жалъ ихъ до тѣхъ поръ, пока не получилъ оть 
нихъ незаконныхъ податей. 

Roku tysiąc siedmset dwudziestego szó
stego, miesiąca Julii dwudziestego trzeciego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Zygmuntem Boufałem— 
podstarościm powiatu Grodzieńskiego sądo
wym, od iasnie oświeconego xiecia Michała 
Czartoryskiego—podkanclerzego w. x. Lit , 
starosty Grodzieńskiego, postanowionym, so
lenną zanosząc manifestacją, opowiadał iasnie 
wielmożny w Bogu nayprzewielebnieyszy 
imć xiądz Leon Kiszka—metropolita Kijow
ski, Halicki у całey Rusi, biskup Włodzi
mierski у Brzescki, Kiiowo-piecr.erski у Su
praslski archimandritą, na wielmożnego 
imci pana Alexandra Piotra Sawicza Kor
saka, podstolego, pisarza grodzkiego, oeko-
noma у wóyta woiewodztwa Nowogrodskiego, 
o to у w takowy sposób, iż obżałowany imć, 
nie dosyć na tym maiąc, że z dawnych cza
sów z zabranych gruntów metropolitańskich, 
a do wóytowstwa Łozdzieiowskiego, oeko-
nomiey Nowogrodzkiej' przyłączonego, zo
stawszy possessorem całey oekonomiey No-
wogrodzkiey z onych fruktifikuie у naswóy 
pożytek obraca, do tych czas zamiany za 

te grunta nie oddawszy, ale czyniąc dal
szą krzywdę żałuiącemu iego mości, у uy
mę w iurydyce ab aevo ziemskiey, w No
wogródku będącey, żadnym praetextem do 
iurysdyki у iurisdikcyey mieysckiey nie na-
łeżącey, śmiał у ważył się, mimo tot pri-
vilegia et confirmationes onych, czyniąc con-
vulsyą onym, w roku terażuieyszym tysiąc 
siedmsetnym dwudziestym szóstym, pierwiey 
in Aprili nasławszy violenti modo na iu-
rydykę żałuiącego imci Nowogródzką od 
wszystkich - iurydyczan, tak chrześcian iako 
у żydów, grabieże różne zabierać kazał, у 
zabrał, у one przez czas niemały u siebie 
trzymał, a potym у tym się nie kontentu-
iąc, a w swey imprezie nie ustaiąc, nie 
adcytowawszy żałuiącego imci do żadnego 
sądu у subselium yżadnemi dekretami nie 
przekonawszy', licentiose sobie postępuiąc, 
w tym że roku tysiącznym siedmsetuym 
dwudziestym szóstym, miesiąca Julii dzie
więtnastego dnia, takoż nasławszy violenti 
modo powtórnie impracticabiliter, tumuliuose 
różney kondycyey ludziey, wszystkich iurys-
dyczan y iurydyczanek pobrawszy do wię
zienia swego, w onym trzymać kazał у trzy-
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mał, aż póki wymógł у wycisnął podatku, 
nigdy w samey rzeczy przez antecessorów 
imci nie pretendowanego, у nie wyciągiwa-
nego, to iest, kapszczyzny talarów bitych 
dziewięć, niby za lat dwie, po złotych cztery 
sobie należących, у osobliwego podatku exe-
kucyinego od każdey osoby po złotych trzy 
także wyexekwowal у przynaglił, iako cza
su prawa evidėnter pokaże się у dowie
dziono będzie. Zatem doapprobaty wszyst
kich przywileiów, diplomat y approbaty 
onych nayiaśnieyszych królów ichmściów, 
podług których do zachowania we wszyst
kich punktach, paragrafach у klawzulach, 
w tych przywileiach wyrażonych, wysznamie-
nioney Nowogródzkiey iurysdyki, a do uwol
nienia się od wszelkiey impeticyey, imprezy 
у płacenia podatków, kapszczyzny. nigdy in 
praxi nie byłey у przez antecessorów ob
żałowanego imci nie pretendowanej', (któ
rego takowego podatku obżałowany imć 
żadnemi kwitami у dokumentami próbować 
nie może), a do zapłacenia przysądzenia 
nulliter, licentiose wymożonych pieniędzy, 
talarów bitych dziewięciu, wespół z exeku-
cyinemi, y iako się wyżey wyraziło, także 

do przywrócenia у przysądzenia nulliter 
et illegitime violenti modo zabranych grun
tów, zdawna metropolitauskich, maiętności 
Ruty, у folwarków iey, w woiewodztwie No
wogrodzkim leżących, przysluchiwaiących 
у antiquitus należących, a do gruntów oeko-
nomiey Nowogrodskiey przywłaszczonych, o 
fruktifikacyą z onych od niemałego czasu 
za siebie zabieraną у do tych czas nie pła
coną, o odpowiedzi, pochwałki, za tenuty 
obżałowanego imci niepoiednokrotnie uczy
nione, tudzież o szkody, koszty у utraty 
prawne, z okazyey obżałowanego imci tak 
dawne, iako y recenter na złotych pięćset 
piędziesiąt pięć у groszy piętnaście spendo-
wanych у łożonych у o to wszystko, co 
czasu controversy! proponowano będzie, pra
wnie czyniąc na obżalowanym imci doyść у 
requirowac, zostawiwszy' sobie salva do me-
lioracyey tey żałoby, lub drugiey zaniesie
nia, a do tey przyłączenia, ieżeli tego po
trzeba będzie ukazywała, dał tę swą solen
ną manifestacyą, za nieprzyięciem u grodu 
Nowogrodskiego, do xiąg grodzkich Gro
dzieńskich zapisać. 
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23. Жалоба священника Андрея Поллавскаго на Михаила Цыдива о пронзведенномъ 
симъ послѣднинъ грабежѣ и разбоѣ. 

Олексицкій священникъ о. Андрей Поплавскій жа
луется на шляхтича Цыдика по слѣдующему случаю: 
помянутый Цыдикъ продалъ было священнику свою 
клячу, но потомъ укралъ ее ночью изъ конюшни и 
пользовался ею болѣе 4-хъ недѣль; при посредствѣ 
пріятелей наконецъ отдалъее священнику обрат
но. Послѣ этого помянутый шляхтичъ наѣхалъ на 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
dziewiątego, miesiąca Februarii dwudzieste
go wtórego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim z Wahanowa 
Micutą—podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od iaśnie wielmoż
nego imci pana Michała Józefa Massalskie
go— pisarza w w. x. Lit. Grodzieńskiego, 
Radoszkowskiego, Berznickiego etc. starosty, 
ustanowionym, żołowali y solenitersię pro
testowali, opowiadaiąc imć xiadz Andrzey 
Popławski—prezbiter cerkwi Olekszyckiey у 
sama ieymość pani Zofia z Koncewiczów 
Andrzeiowa Popławska—prezbiterowa prze
ciwko imci panu Michałowi Cydzikowi у 
samey ieymość paniey Felicyannie z Eysy
montów Michałowey Cydzikowey, małżonkom, 
o to: iż obżalowani ichmość w roku prze
szłym tysiąc siedmsetnym dwudziestym 
siódmym, miesiąca Julii czwartego dnia, 
dobrowolnie od siebie zbywszy klacz szerścią 
gniadą ze zrzebięciem w iego domu у wed
ług ceny za nią odebrawszy pieniądze, ża-

священническій дворъ, священника не засталъ 
дома, а только его жену и послѣднюю подвергъ 
тяжкимъ истязаніямъ; затѣмъ отъѣхалъ въ корч
му, напился пьянъ и увелъ съ поля священни-
ческаго жеребца; вообще причинилъ убытку болѣе, 
нежели на 100 злотыхъ, не считая истязаній и 
угрозъ на жизнь и здоровье истца. 

łuiącym delatorom oną przedawszy podali, 
a potym czyniąc iakowyś podstępek ku 
zgubie żałuiącym delatorom, potaiemnym 
nocnym sposobem, mimo wiadomość tychże 
żałuiących ichmciów, w roku tysiąc siedm
setnym dwudziestym ósmym, na dniu dwu
dziestym pierwszym miesiąca Junii, w same 
pierwesny oną klacz zestayni wyprowadził 
do swey maiętności, nazwaney Misiewicz, w 
powiecie Grodzieńskim leżącey, odebrał. O 
którey klaczy niby kradzioney żałuiące po 
różnych mieyscach, nim wzięli wiadomość, 
różnie szukali pytaiąc; tandem tedy dowie
dziawszy się od różnych ludzi, że te wypro
wadzenie klaczy ze stayni stało się przez 
obżałowanych ichmościów, i chcąc onę do 
siebie odebrać, iako własną swoią od obża
łowanych ichmościów kupioną, używszy od 
siebie życzliwych przyiacioł, o wydanie pro
sząc posłali, oraz chcąc wiedzieć, za co ta
kowe obżalowani ichmość niesłusznie uczy
nili postępki, w czym obżałowani ichmość 
nie daiąc uiieysca perswazyi przyiacielskiey, 
tey klaczy od siebie nie wydali y oną za 

64 
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ustawnie pracuiąc u siebie przez niedziel 
cztery robili. I tak ią zmizerowawszy, że i 
źrzebie zrzuciła, ledwo za powtórnym posła
niem przyjacielskim co tylko żywą oddali у 
byłaby zdechła, gdyby żałuiące dobrego 
starania у kosztu koło niey nie łożyli, iakoż 
przez niedziel cztėry y daley nie maiąc z 
niey żadney w gospodarstwie wygody, tylko 
obrokiem у sianem karmili, przez co żału
iące delatores tak przez te wyprowadzenie 
nocnym sposobem przez obżałowanych ich
mościów, zrzucenie źrzebięcia, przez zbyteczne 
у ustawne roboty tey klaczy, trzymanie przez 
niedziel cztery, nie oddanie żałuiącym у 
koszt na nią ważący, takoż przez niedziel 
cztery pożytku żadney roboty у wygody nie 
mieli, letko sobie kładną szkody na złotych 
trzydzieścia у dwa. Niedość na tym maiąc, 
w tymż roku przeszłym wyż pisanym mie
siąca Septembra dwudziestego szóstego dnia, 
obżałowany ichmość śmiał у ważył się, mniey 
dbaiąc na prawo pospolite у charakter ka
płański, naiachawszy na plebanią żałuią
cych delatorów Olekszycką, usiłuiąc samego 
żałuiącego imć zbić, skaleczyć, czyli też o 
śmierć przyprawić, którego nie zastawszy 
na ów czas w plebanii nie pohamowranemi 
słowami skomatycznemi, uszczypliwemi ho
norowi kapłańskiemu, zbyt szkodzącemi, 
tamże napadszy na niewinną niewiastę samą 
żałuiącą ieymość panią prezbiterową Olek
szycką obsesem z konia zpadszy zbiciem у 
fulminowaniem za warkocze porwawszy, 
niemiłosiernie targaiąc po podwórzu włó
cząc, kolanami, nogami podkówkami biiąc, 
zbił, karku nadweredził, warkoczów mało co 
na głowie zostało у ledwo co żywą porzu
cił, uczyniwszy dalsze na zdrowie obóyga 
żałuiących delatorów srogie odpowiedzi y 
pochwałki, sam odiachal do karczmy. Na 
ostatek podsypawszy sobie dobrze głowę w 
karczmie tamże Olekszyckiey trunkiem róż

nym, tym się ieszcze nie kontentuiąc, upa
trzywszy źrzebca valoris złotych ośmdzie-
siąt między końmi teyże wsi Olekszyckiey 
iaśnie wielmożnego imci pana pisarza wiel
kiego w. x. Lit., starosty Grodzieńskiego, w 
powiecie Grodzieńskim leżącey, żałuiących 
delatorów, onego złapawszy do domu swego 
maiętności Misiewicz, niewinnie, gwałtownie 
wziąwszy, zaprowadził у dotąd trzyma, nie 
oddaie, iako relacya ieneralska rzecz w so
bie doskonalszą wyraża. Co wszystko żału
iące delatores, tak o te niesłuszne nocnym 
potaienmym sposobem zabranie kupioney 
przez obżałowanych iclimościów klaczy, zde
zelowanie zmizerowanie oney, źrzebięcia 
przez to zrzucenie, pożytków z niey w go
spodarstwie nie maiąc, roboty, kosztu na nie 
łożenie, zabranie niesłusznie źrzebca, tym 
bardziey o naiazd na plebanią, samą żału
iącą ieymość niemiłosierne zbicie, łaianie, 
fulminowanie, o dalsze odpowiedzi у po
chwałki, co fusius czasu prawa przez ich
mość panów patronów dowiedziono będzie, 
chcąc prawem czynić, securitatem zdrowia 
у fortun warować, dali ten swóy solenny 
process z wolnym onego meliorowaniem do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich zap:.sać, co 
iest zapisano. 

Przy którym opowiadaniu stanąwszy per-
sonaliter u akt ienerał ikmci powiatu Gro
dzieńskiego zapis swóy relacyiny czynioney 
obdukcyey ustnie zeznał у ku zapisaniu do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich' podał de 
sequent! tenore: Roku tysiąc siedmsetnego 
dwudziestego ósmego, miesiąca Septembra 
dwudziestego ósmego dnia, ia ienerał ikmci 
powiatu Grodzieńskiego, niżey na podpisa
niu ręki mey wyrażony, czynię wiadomo у 
zeznawam tym moim relacyinym kwitem, 
iż ia będąc użytym od imci xiedzia Andrzeia 
Popławskiego—prezbitera Olekszyckiego у 
samey ieymści do plebanii Olekszyckiey, w 
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powiecie Grodzieńskim leżącey, w dobrach 
у w kolacyey ikmci pisarza wielkiego w. 
x. Lit., starosty Grodzieńskiego, przy stronie 
dwuch szlachty, pana Jakuba Szymana у 
pana Mikołaia Zubryckiego, dla oglądania 
zbicia samey żałuiącey ieymości prezbitero-
wey, przez imci pana Michała Cidziką, oczy 
podbiiane, krwią naciekłe у ranę w głowie 
rozbitą, warkocze wyrwane, głowy nie mogła 
obrócić, kark skręcony, na ręku na pier
siach y na plecach ran niezliczonych sinio 
spuchłych pozlewali się iedna z drugą, mo
wy mało co słyszałem, cale śmiertelną zo
stawaj klacz potaiemnym sposobem wzięto 

słyszałem, ledwo żywą powrócili, a źrzebiec 
wzięty у teraz u obżałowanych ichmościów. 
A tak ia ienerał, do czegom był użytym у 
wezwany, podług prawa sprawiwszy się, ten 
шоу relacyiny zapis ad reeognitionem strony 
wydałem. Pisań ut supra. 

U tey relacyi podpis ienerała temi słowy: 
Andrzey Franciszek Glindzicz—ienerał ikmc 
powiatu Grodzieńskiego. Który relacyiny 
zapis, za ustnym у oczewistym przez wyż 
wyrażonego ienerała zeznaniem, iestdoxiag 
grodzkich powiatu Grodzieńskiego przyięty 
у wpisany. 

1730 r. 

И з ъ к н и г и з а f930 г., стр. М О — S i f . 

24. Жадоба Жировицкихъ базиліанъ на канцлера Михаила Вишневецкаго 
о захватѣ части ихъ имѣнія, называеяаго Буда. 

Базиліане прнносятъ въ судъ жалобу на кан
цлера Вишневецкаго по слѣдующему случаю: 

Король Янъ Казиміръ, окончившп Московскую 
войну, благоволилъ дать базиліанамъ Жпровицкимъ 
часть инѣнія Були въ Слонимскомъ повѣтѣ, ко
торое находилось въ пожизненномъ владѣніи Са-
пѣжвной; но послѣ смерти ея, этпыъ имѣніемъ 

Koku tysiąc siedmsetnego trzydziestego, 
miesiąca Maia dwudziestego dziewiątego 
dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Antonim 
z Wahanowa Micutą—podstolim у podsta
rościm sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
iaśnie wielmożnego imci pana Michała Mas-

преемственно завладѣвали Сапѣги, пока наконецъ 
не присоединили къ своимъ имѣніямъ. По смер
ти' Яна Казиміра Сапѣгп базиліане потребовали 
ввести ихъ во владѣніе; но по прежнему были 
изгнаны кн. Вишневецкимъ, который получидъ его 
въ числѣ имѣнін, включенныхъ въ составь Сло
нимской экономіи. 

Salskiego—pisarza w. x. Lit., starosty Gro
dzieńskiego, Radoszkowskiego, Berznickie-
go, ustanowionym, solenniter protestował 
się у donosił żałobę swoią w Bogu prze
wielebny imć xiadz Benedykt Frulewicz— 
consultor zakonu ś. Bazylego, starszy kon
wentu Żyrowickiego, у wszyscy ichmość xię-
ża Bazylianie tegoż konwentu, na iaśnie 
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oświeczonego xiecia imci Michała Wisznio-
wieckiego—kanclerza wielkiego у general
nego reymentarza woysk w. x. Lit., mieniąc 
oto, iż co w roku niedawno przeszłym ty
siąc sześćset sześćdziesiąt siódmym, miesiąca 
Maia piętnastego dnia, doznawszy wielkich 
łask Nayświętszey Panny w cudowym obrazie 
Żyrowickim zostaiącey, nayiaśnieyszy król 
iegomość Jan Kazimierz, za szczęśliwym 
swoim powrotem z wojskami z Moskwy, 
dobra nazwane Buła, cum attinentiis w 
powiecie Słonimskim leżące, z gruntami, 
borami, lasami, sianożęciami, karczmami, 
stawami, ieziorami, młynem, chłopami у ze 
wszystkimi do nich przynależnościami, w 
Bogu wielebnym ichmościom xięży Ba
zylianom Żyrowickim na wieczne у nie
odzowne czasy przywileiem swoim na cerkiew 
Żyrowicką dał, darował ywiecznemi czasy, 
zachowawszy tylko salvum ius protunc doży
wotnim possessorom tychże dobr conferował, 
у takowy przywiley constitucyą seymu War
szawskiego in eodem termino korroborowany 
iest, które dobra successu temporis po usta-
łym dożywociu w possessyą żałuiących do
stały się, a część iedna tychże dobr Buły 
ieszcze do życia u iasnie wielmożney iey--
mość pani Anny Kopciowny Pawłowey Sa-
pieżyney — woiewodziney Wileńskiey, hetf„ 
manowey wielkiey w. x. Lit., zostawała, post 
obitum którey w roku tysiąc siedmsetnym 
siódmym, miesiąca Aprila dwudziestego pią
tego dnia, in virtute przywileiu nayiaśniey
szego króla imści ś. p. Jana Kazimierza, 
y vigore ćómiitueiey żałuiące ichmość xięża 

В azylianie, gdy tę część Buły iako po usta-
łym dożywociu ieymści sobie należącą urzę-
downie przez ienerała iako wieczyści acto-
res w possessyą (iako testatur intromissya 
z grodu Słonimskiego wydana) obieli, tedy 
iasnie wielmożny imć pan Michał Sapieha— 
pisarz w. x. Lit. nienależycie, bezprawnie, 

mocno, violenter, per potentiam, armata 
manu żołnierzów у kupę niemałą ludzi 
nasławszy, żałuiącym exepulsya uczynił, po
słuszeństwo poddanym wypowiedział, grun
ta, lasy, puszcze, sianożęci ze wszystkimi 
do nich należnościami, odebrał у do klucza 
Boreckiego w swoiey dzierżawie pod tenczas 
maiącego przyłączył, do puszczy własney 
żałuiących wstępne dworowi у poddanym 
żałuiących zabronił, wkupować się у pła
cić za nią kazał, także od chłopów żałuią
cych z puszczy, lasów, sianożęci, gruntów 
żałuiących własnych, morgowe, stogowe, 
lasowe, miody у inne wszelkie daniny wy
bierał, przez co wszystko szkody na dzie
sięć tysięcy złotych polskich uczynił. Simi
liter i. w. imć pan Jan Kazimierz Sapie
ha—starosta Bobruyski, po i. w. imci panu 
pisarzu w. x. Lit, obiąwszy ekonomią Sło
nimską у klucz Borecki tey specyfikowa-
ney części per expulsionem zabraney, nie 
tylko przywrócić nie chciał, lecz takowym 
że terminem postępuiąc do puszczy wstępu 
zabraniał, у daniny wszelkie desuper po
mienione od poddanych żałuiących brać 
kazał, aż do zeyścia swoiego z tego świata 
w tenucie nienależnie tę część trzymał, z 
oney fruktyfikował, post decessum którego 
żałuiącego delatora ichmość xięża Bazylia
nie vigore przywileiu iego królewskiey mości 
у constitucyi rzeccy - pospolitey tęż część 
Buły, iako swoią własną, urzędownie z Jene
rałem у stroną szlachtą w roku terazniey
szym, miesiąca Marca siedmnastego dnia z 
poddanymi, specifice w inwentarzu opisany
mi, na dwuch włokach gruntu mieszkaią-
cymi, gdy takoż do possessycy obieli, tedy 
obżałowany iasnie oświecony xiąże iegomość 
kanclerz у reymentarz w. x. Lit. zostawszy 
possessorem ekonomiy Słonimskiey у klucza 
Boreckiego, post fata iasnie wielmożnego 
iegomości pana Sapiehy, starosty Bobruy-
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skiego, violenti modo postępuiąc, per po-
tentiam ludzi żołnierskich kupę niemałą w 
tymże roku tyciąc siedmsetnym trzydziestym, 
miesiąca Marca dwudziestego czwartego 
dnia, na pomienioną część Buły armata manu 
nasławszy, tę część per expulsionem ode
brał, gwałt, violencią uczynił, zakonników 
w possessyi u poddanych pomienioney części 
Buły będących, precz wypędzić kazał, у tę 
część Buły do klucza swego Boreckiego 
przyłącył, z oney fruktyfikuie, у za requi-
zycyą delatorów częstokrotną wrócić niechce. 
Za czym ante omnia do approbaty przywi
leiów у wszelkich iuris et possessionis ma
iętności Buły dokumentów, vigore których 

do przysądzenia w reindukcyą у realną 
żałuiących possessyą specyfikowaney części 
Buły z puszczą do niey należącą, przy tym 
do nagrodzenia za fruktyfikacyą z oney у 
za poczynione szkody, iako też za violencye, 
expulsye, poen iuxta meritum causae ścią-
gaiących się extendowania, expens prawnych 
uznania, tudzież oto wszystko, co czasu 
prawa rasius deducetur ex documentis, salva 
melioratione tey żałoby, żałuiące delatores 
dali tenswóy solenny manifest, za nieprzy-
ięciem w grodzie Słonimskim, do xiąg urzę
dowych grodzkich Grodzieńskich zapisać, 
co iest zapisano. 

1730 r. 

№ ъ к н и г а за І730 г., етр. »07— 

25. Судебное опредѣденіе по дѣлу между Фрапцншшъ Вншневскинъ и членами 
Городнеискаго магистрата. 

Францискъ Випшевскій впесъ въ гродскій судъ 
жалобу на своихъ товарищей—Городненскихъ мѣ-
щанъ по случаю причиненныхъ ему побоевъ, ранъ 
и грабительства. 

Въ определенный срокъ явились уполномочен
ные обѣихъ тяжущихся сторонъ п сначала под
няли споръ—въ законное ли познваютъ ихъ мѣ-
сто къ отвѣту? Уполномоченный мѣщанъ требо-
вадъ, чтобы это дѣло было передано ландвойту; 
уполномоченный истца требовалъ, чтобы дѣло бы-

Boku tysiąc siedmśetnego trzydziestego, 
miesiąca Decembra czternastego dnia. 

Na roczkach sądowych grodzkich Gro
dzieńskich, secundum legem positivam roku, 

ла передано въ гродскій судъ или въ трибуналъ, 
такъ какъ члены ландвойтовекаго суда суть въ 
тоже время и обидчики истца; гродскій судъ при-
зналъ это дѣло подсуднымъ своей юрисдикции и 
назначилъ срокъ для его разбирательства; но на 
этотъ срокъ отвѣтчпки не явились. Вслѣдствіе 
этого гродскій судъ призналъ ихъ виновными, 
подвергъ ихъ имущества конфискаціи для удовле-
творенія обиженнаго, а самихъ отвѣтчиковъ при
зналъ „инфамиссами". 

miesiąca у dnia wyż na dacie pisanego w 
Grodnie sądzących się, przed nami Anto
nim z Wahanowa Micuta—podstolim у pod
starościm, Józefem Kazimierzem Kaczanów-

i 



skim—starostą Dawgiłiskim—sędzią, Dobro-
gostem Kazimierzem Boufałem—pisarzem, 
urzędnikami sądowymi grodzkimi powiatu 
Grodzieńskiego, od iaśnie wielmożnego imci 
pana Michała Józefa Massalskiego—pisarza 
wielkiego w. x. Lit., Grodzieńskiego, Ka-
doszkowskiego, Berznickiego etc. starosty, 
ustanowionymi, na sądzenie roczków De-
cembrowych, do Grodna zgromadzonemi, gdy 
z porządku regestrowego ku sądzeniu na
szemu przypadła sprawa szlachetnego imci 
pana Franciszka Wiszniewskiego—ławnika 
miasta iego królewskiey mości Grodna z 
szlachetnymi panami Michałem Kolendą, 
iako samym pryncypałem, Woyciecliem 
Ciechlewicem —burmistrzem tegorocznym, 
Józefem Sudanem, Danielem Noreyką—ray-
cami, Mikołaiem Szarkowskim — pisarzem, 
urzędnikami miasta iego królewskiey mości 
Grodna, tudzież z utściwym Felicyanem 
Legatowiczem—stolarzem, za zakazem od 
aktora legitime wyniesionym, mieniąc oto: i 
iż obżalowani z dawnych czas osobliwą nie
chęć у zapamiętały rankor do żałuiącego 
delatbra urościwszy, ustawicznemi czasy tam 
publice, quam privatim na zdrowie żałuią
cego następowali, iako у w roku teraźniey
szym tysiąc siedmset trzydziestym, miesiąca 
Decembra piątego dnia przywodząc swóy 
umysł do skutku, gdy się roczki Decem-
browe sądzić zaczęły, a mieyskie Mayde-
burskie w Grodnie względem prawa Mag
deburskiego Saxonskiego, ś. p. Ottona ce
sarza ustanowionego у sukcessorów onego 
konfirmowanego, ustały, ratione zachodzą-
cey ferii sądzić się, na ten czas po konklu-
zyey swoich sądów tamże w izbie sądowey, 
wszyscy obżalowani szlachetni panowie ma
gistratowi urzędnicy wyż specifikowani, tu-
multuose rzuciwszy się na żałuiącego de-
latora, ile obżałowany szlachetny pan Su
dan, iako zwykł od wzięcia rozumu swego 

bunty między ludźmi, nieehcęci, zwadki, 
tudzież różne rosterki czynić, in primario 
po konkluzyey tychże sądów wyskoczywszy 
z komory tamże w izbie, gdzie sądy się 
Maydeburskie odprawowały, wypadłszy z 
imprezą swą, impetem żałuiącego delatora 
w piersi uderzył, od którego razu posłonił 
się, a potym za ientylia porwawszy ręką 
prawą dusił, przy którym to duszeniu, ciż 
obżalowani szlachetni panowie magistratowi 
cum complicitate szlachetnego pana Jana 
Kolendy, in eo condictamine zostaiącego 
obsessem rzuciwszy się, iedni za czuprynę, 
włosy z głowy targali, drudzy obżałowa
nego na ziemi kolanami przyciskaiąc у 
duchu wypuścić niedaiąc, pięściami policz-
kuiąc, ledwie co o śmierć na tymże mieyscu 
nie przyprawili, okrwawili, у pewnie by za
dusili, gdyby imć pan Józefat Krupski— 
poddczaszy Starodubowski, lantwoyt Gro
dzieński, у szlachetny imć pan Meyster— 
burmistrz miasta iego królewskiey mości 
Grodna od tey zawziętości у imprezy obża
łowanych kryminalistów nie odratowali, przez 
co wszystko kryminał у excess pod sądzą-
cemi się roczkami terażnieyszemi Decembro-
wemi popełnili. Przy tymże samym krymi
nale w chustce zawiązane pieniądze, idque 
złotych trzydzieście dwa groszy szesnaście 
currentis monetae, tynfami у Szostakami, 
tudzież czerwony złoty induplo ważący, także 
kwit dany od imci pana Reszkina—poczma-
gistra Grodzieńskiego na złotych dwanaście 
zginęły; insuper czyhaiąc na ostatek życia 
ustawiczne odpowiedzi у pochwałki tak sami 
przez się lub z naprawy swey przez subor-
dynowane osoby o śmierć przyprawieniem 
na żałuiącego delatora czynią у czynić nie 
przestają. Za czym żałuiący protestant, nie 
będąc securus zdrowia у życia у nie mogąc 
nigdy sprawiedliwości w sądach Maydebur-
skich tuteyszych Grodzieńskich, względem 
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tychże szlachetnych panów magistratowych 
urzędników, in condictamine z sobą zosta
jących, doyśó, udawszy się ad media iuris 
roczków teraźnieyszych ratione popełnio
nego kryminału, chce z obżałowanyini kry
minalistami pokoiu pospolitego wzruszycie-
lami prawem czynić.. Za tym ante omnia 
securitatem zdrowia y: fortuny swey cum 
progenię warować, a za popełniony excess 
paen prawnych, secundum obloquentiam 
iuris, oraz w tymże akcie kryminalnym 
pieniędzy wyciągnionych z zapazuchy, w 
chustce zawiązanych wyż specyfikowanych 
currentis monetae, tynfami у Szostakami zło
tych polskich trzydzieście dwa groszy szes
naście у czerwonego złotego podwóynego, 
na dobrach obżałowanych wszelkich leżą
cych, ruchomych, summach pieniężnych, 
ubique locorum będących y na samych oso
bach dochodzić у requirowac, salva melio-
ratione tey żałoby z expensami prawnemi 
z okazyey obżałowanych spendowanymi, cum 
personali comparitione sławetnego p. Jana 
Kolendy tanquam vagabundae personae, 
in virtute ustawicznych czynionych pochwa-
łek na życie żałuiącego delatora, chcąc ża
łuiący delator z obżalowanymi iure progredi 
у sprawiedliwości świętey z paenami kry-
minalnemi у wszystkiego, co się ienokolwiek 
czasu produktu sprawy przez kontrowersyą 
ichmościów pp. patronów deducetur, requi
rowac przed nasz urząd instituit actionem. 
Na terminie tedy ninieyszym, wyż nadacie 
pisanym, za przywołaniem z nakazu naszego 
przez generała stron do prawa, od actora 
patron, za mocą prawną sobie do tey spra
wy daną, imć pan Józef Wigurski oczewisto 
ku rozprawie prawney stawaiąc, poddaney 
obżałowanym szlachetnym mieszczanom Gro
dzieńskim w actoracie iėgo królewskiey mości 
Grodnie w domu szlachetnego p. Michała 
Kolendy—wszystkim będącym, przez gene

rała iego królewskiey mości Jana Blszerta 
oczewisto w ręce zakazu z zeznaniem! onego 
oczewistym u akt grodzkich Grodzieńskich 
uczynionym, słusznie, prawnie dowiódłszy, 
gdy daley w prawo postępować у rózpra-
wrować się chciał, tedy od pozwanych szla
chetnych pp. mieszczan Grodzieńskich,- w 
aktoracie exprimowanych, odezwawszy' się 
imć pan Marcin Olizarowicz doniósł sądowi 
naszemu, iż sprawa in privata actione mię
dzy mieszczanami ex utraqua parte agituie 
się, która między sprawami szlacheckiemi 
mieścić się nie powinna, a do tego aktorat 
non in fundamento prawa pospolitego iest 
w regestra sądowe ingrossowany, kiedy pars 
actorea ex antecessoribus mieszczanin у ad 
praesens w magistracie będąc ławnikiem, 
co się miał tytułować sławetnym imć pa
nem Wiszniewskim wpisał, ex inde akto-
ratu skassowania, lub nieuznawszy forum 
przed sobą sprawy ad forum competens, to 
iest przed sąd wóytowski odesłania upra
szał. A od szlachetnego imci pana Fran
ciszka Wiszniewskiego stawaiąc imć pan 
Józef Wigurski utrzymuiąe in integro akto
rat, praesentował dwa dekretą iego kró
lewskiey mości zadworne assessorskie ieden 
sub actu roku tysiąc siedmset ośmnastego, 
miesiąca Nowembra szesnastego dnia, dru
gi w roku tysiąc siedmset dwudziestym 
szóstym, takoż miesiąca Nowembra dwu
dziestego dnia, zaktoratu imci pana Fran
ciszka Wiszniewskiego z szlachetnymi mie
szczanami o różne swoie praetensye zaszłe, 
który iako ex antenatis szlachcic imcią się 
pisał у tak w sądach zadwornych assessor
skich, iako też marszałkowskich aktoraty 
kassowane у burzone nie bywały, a za tym 
allegował artykuł piędziesiąt wtóry z roz- -
działu czwartego, z iakowych przyczyn akto
raty maią bydź kassowane у pozwy burzo
ne, imć pan Wiszniewski iako się tytulo-
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wał у teraz w regestra sądowe iest pisany, 
przeto aetorat kassowany bydź nie może; 
de foro zaś proceduiąc, namienił meritum 
actionis żałoby pryncypała swego, iż szla
chetni pp. Michał Kolenda, Józef Suzan, 
Woyciech Ciechlewicz—burmistrz terazniey
szy, Daniel Noreyko—rayca, Michał Szar-
kowski—pisarz, urzędnicy Magdeburscy, Fe
licyan Legatowicz—stolarz, dawną maiąc do 
imci pana Wiszniewskiego zawziętość, na 
zdrowie у życie żałuiącego delatora condicta-
mina czynili, nie wynalazłszy pomyślnego 
czasu w roku teraźnieyszym tysiąc siedmset 
trzydziestym, miesiąca Decembra piątego 
dnia, po zakończonych sądach Magdebur
skich dla zachodzących feryi, a pod czas 
zaczętych sądów grodzkich Grodzieńskich 
licencyowawszy się, na excess у kryminał w 
mieście Grodnie w domu szlachetnego pana 
Michała Kolendy wszyscy obżalowani, w 
actoracie у żałobie wyrażeni, pochwyciwszy 
żałuiącego delatora gromadą, bili, targali, 
po ziemi włóczyli, bezwstydnie у zapa
miętale postępuiąc, porwawszy za natūralia 
dusili, у gdyby imć pan Stanisław Krup
ski—podczaszy Starodubowski, łantwoyt Gro
dzieński nie wyperswadował, pewnie by o 
śmierć przyprawili, przez co iawnie w excess 
pod sądzącemi się roczkami grodzkimi Gro
dzieńskimi popadli. Po namienieniu kon-
tentów allegował prawa naprzód porządek 
trybunału pospolitego w. x. Lit. na karcie 
siedmnasty, iż wszystkie excessa, pod sądami 
trybunalskiemi in circuitu miasta stałe, sąd 
trybunalski summario processu sądzić po
winien. Item constytucyą roku tysiąc sześć
set trzynastego, у tysiąc pięćset siódmego, 
artykuł sześćdziesiąt wtóry z rozdziału czwar
tego o excessach у kryminałach opisane; 
post modum allegował artykuł trzydziesty 
z rozdziału czwartego, iakie sprawy grody 
sądzić powinni, po których allegowianiu Į 

dowodził, gdyby takowy excess pod trybu
nałem stał się, trybunał niepochybnie są
dził by, ale że pod sądami grodzkiemi 
Grodzieńskiemi vigore allegowanych praw 
grodzkich sądzić ma potestatem. Przed sąd 
zaś wóytowski odesłana sprawa bydź nie 
może, gdyż actio vertitur z osobami ma-
gistratowemi, a wielmożny imć pan wóyt 
bez magistratu, vigore praw miasta służą
cych, sam ieden sądzić nie może, у iako in 
pauco numero mieszczan niemal wszystkie 
magistratowe osoby są zapozwane w. imć 
p. wóyt, choć by chciał, nie miał by z kim 
zasiadać у sądzić; z takowych tedy racyi у 
allegowanych praw forum przed sobą uzna
nia et summarium processum nakazania 
prosił ydomawiał się. Econverso stawaiąc 
od pozwanych szlachetnych pp. Kolendy, 
Sudana, Ciechlewicza, Noreyki, Legatowicza, 
Szarkowskiego imć pan Marcin Olizarowicz 
na kontrowersyą wniesioną przez imci pana 
Wigierskiego reposuit, iż ten to imć pan 
Wiszniewski nie tylko imcią poczytać się 
może, ale у szlachetnym mianować nie mógł 
by się, gdyby nie był w magistracie przy
sięgłym ławnikiem, ale iako z prostego stanu 
pochodzący powinien być sławetnym poczy
tany, którego enołogio *) wywodząc illumi-
nabat, że ociec p. Wiszniewskiego, będąc-
krawcem у ieszcze towarzyszem zostaiąc, z 
Warszawy w roku tysiąc sześćset siedm-
dziesiąt dziewiątym do Grodna przyszedł, 
potym za maystra pył wpisany, a w roku 
tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ósmym cech-
mistrzem krawieckim został, czego dowo
dził porządkiem z xiąg mieyskich у teraz
nieyszy actor imć pan Franciszek Wiszniew
ski, kiedy ieszcze ociec prostym zostawał 
krawcem, po wkupieniu się do cechu у 
wpisaniu do xiąg mieyskich w roku tysiąc 

*) Значить genealogią. 
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sześćset dziewiędziesiątym urodził się, czego 
dowiódłszy metryką z kościoła farskiego 
Grodzieńskiego wydaną, allegował konsty
tucyą roku tysiąc sześćset trzydziestego trze
ciego na karcie trzydziestey trzeeiey, drugą 
konstytucyą roku tysiąc sześćset pierwszego 
na karcie siedmsetney piędziesiątey dziewią-
tey, trzecią konstytucyą tysiąc sześćset trzy
dziestego trzeciego na karcie dwódziestey 
czwartey, która konstytucyą, a osobliwie 
pierwsza roku tysiąc sześćset pierwszego w 
sobie sonat, iż mieszczanie o kryminały у 
excessa do żadnych sądów nie maią bydź 
pociągani, tylko do woytowskich, a per ap-
pellationem do iego królewskiey mości za-
dwornych assessorskich; porządek zaś try
bunalskich na karcie siedmnastey, przez imci 
pana Wigurskiego allegowany, pisze de eun-
tibus et Tecleuntibus, gdyby kto przyieżdża-
iącemu lub odieżdżaiącemu szlachcicowi lub 
iakowey inszey kondycyey człowiekowi gwałt 
у excess uczynił, trybunał potestatem sądze
nia zachował, tu zaś sprawa nie między 
odieżdżaiącemi у przyieżdżaiącemi, ale tu-
teyszemi wszystkiemi równemi mieyskiey 
kondyciey ludźmi agituie się, a co większa 
o rzecz partykularną, o pobicie się pięścio-
ma у za czuprynę targanie z okazyey sa-
megoż p. Wiszniewskiego pochodzącey, o co 
ukrzywdzeni in tempore u sądu grodzkiego 
Grodzieńskiego protestacyą zanieśli, et in 
foro competenti paen na imci dowodzić będą, 
a do tego p. Wiszniewski żadnych ran, 
znaków boiu nie pokazał, tylko się z nie-
któremi za łby poskubał, drugich niewin
nych na szczegulną wexę oprocessowawszy 
osoby magistratowe większey od siebie god
ności bezpotrzebnie, niesłusznie, mimo alle-
gowane wyrażone koństytucye, przed sąd 
grodzki Grodzieński zapozwał у mimo wyra
żone koństytucye udaiąc,' iakoby wielmożny 

imć pan wóyt, nie mogąc sam ieden sądzić, 
iuż więcey osób magistratowych niema ad 
ćompletum numerum, do rozprawy' przy
musza, w allegowanych zaś konstytucyach 
z osobami mieyskiėmi, tylko sąd wóytowski 
y assessorski iest naznaczony. Przeto ieżeli 
by się sądowi tey sprawy nie odesłać przed sąd 
wóytowski, tedy przed sąd-iego królewskiey 
mości zadworny assessorski w. x. Lit. ode
słania prosił у domawiał się. In contingent! 
od actora odezwawszy się patron imć pan 
Ptaszyński, iż podług allegowanych przez 
imci pana Józefa Wigurskiego praw, kon
stytucyi у porządku trybunału w. x. Lit. o 
gwałty, violencye, boie, kryminały nie kto 
inny, lecz sąd grodzki у trybunalski sądzić 
ma potestatem, sine ulla exceptione perso-
narum, w ałłegowannych zaś konstytucyach 
przez imci pana Marcina Olizarowicza, od 
pozwaney strony stawaiącego, nie masz tey 
expressyey, ażeby sub securitate iudiciorum 
o stałe excessa у kryminały mieszczanie byli 
excipowani, tu zaś podczas sądów stanoł 
excess, o który у sądzić nie masz komu; 
ponieważ magistratowych osób paucus nu-
merus, a w. imć pan wóyt sam ieden sądzić 
nie może, z tych tedy racyi forum przed 
sobą uznania у procedować nakazania exo-
rabat. A tak my urząd w tey sprawie szla
chetnego imci pana Franciszka Wiszniew
skiego z szlachetnemi pp. Michałem Kolen
dą, iako samym pryncypałem, Woycieehem 
Ciechlewiczem—burmistrzem tegorocznym, 
Józefem Sudanem, Danielem Noreyką—ray-
cami, Mikołaiem Szarkowskim — pisarzem, 
urzędnikami iniasta iego królewskiey mości 
Grodna, tudzież utściwym Felicyanem Lega-
towiczem—stolarzem, iako excess pod są
dami naszemi stały,, intentowaney, forum 
przed sobą uznawszy, procedować y rozpra-
wować się nakazutemy, in procedendo za 

65 
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przywołaniem z nakazu naszego przez ge
nerała sądów naszych assystuiącego iterum 
stron do prawa od actora; patron tenże imć 
pan Józef Wigurski reassumendo actionem, 
gdy daley w prawo postępować y rozpra-
wować się chciał, tedy od pozwanych mie
szczan Grodzieńskich, supra mianowanych, 
stawaiąc imć pan Marcin. Olizarowicz, ma
iąc pro perimenti accessorio appellacyey do 
sądów iego królewskiey mości zadwornych 
assessorskich w. x. Lit. dopuszczenia upra
szał; e converso imć pan Józef Wigurski, 
stawaiąc z prawem pospolitym y konstytu-
cyami seymowemi, iż appellacya in accesso
rio currere nie może, exinde appellacyey 
nieuznania, ale przed sobą iterum proce-
dować nakazania instabat; jn'zeto my urząd, 
praetendowaney appellacyey nie dopuściwszy, 
iterum przed sobą procedować nakazuiemy, 
iakoż in procedendo, za przywołaniem po 
trzy kroć przez generała stron do prawa 
od actora, patron imć pan Józef Wigurski 
oczewisto ku rozprawie prawney stawał, a 
pozwani ichmość po kontrowersyach de ac-
cessoriis na nakazanych procederach et post 
temerarium recessum, iako sami przed na
mi nie stawali, tak żadney wiadomości o 
niestaniu swoim nam urzędowi у stronie swey 
powodowey nie uczynili. Za tym tenże aktora 
patron, reassumendo actionem, praetentował 
у czytał protestacyą ratione superius praemis-
sOmm, do xiąg urzędowych grodzkich Gro
dzieńskich in tempore zaniesioną etperex-
tractum pod pieczęcią urzędową aktorowi 
wydaną, po którey produkowaniu wzdania 
pozwanych ichmość, iako prawu nieposłusz
nych w roku zawitym na upad w rzeczy, a 
za tym podług prawa у żałoby aktora za 
bicie, mordowanie, policzkowanie, włosów z 
głowy wydarcie, czterdziestu kop groszy li
tewskich z a gwałt у excess pod sądzącemi 

się roczkami stały, takoż czterdziestu kop 
groszy litewskich za czynione odpowiedzi у 
pochwałki, pięciudziesiąt kop groszy za stra
cenie czasu, targanie, trzydzieście dwa złote 
groszy szesnaście у czerwonego złotego pod-
wóynego sowitością rachuiąc szesciudziesiąt 
pięciu złotych ygr. dwa, za dwuch czerwo
nych złotych podwóynych, za szkody, ex-
pensa prawne y na medykamenta, kuruiąc 
zdrowie spendowane, dwucbset złotych pol
skich na pozwanych szlachetnych pp. mie
szczanach, у wszelkich dobrach y maiętno-
ściaeh ichmościów leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, gdzie y u kogo-kolwiek 
będących, a samych szlachetnych pp. Mi
chała Kolendę, Woyciecha Ciechlewicza, 
Józefa Sudana, Daniela Noreykę, Mikołaia 
Szarkowskiego у Felicyana Legatowicza— 
stolarza, za popełniony pod sądami excess, 
tyrańskie, niezwyczajne bicie, mordowanie, 
na infamią żałuiącemu aktorowi wskazania, 
dla publikowania tey condemnaty generała 
sądowego przydania obwołać, proklamować 
nakazania, oraz dla uczynienia za wskaż 
summy skutecznej- na dobrach exekucyey 
przez urzędy ziemskie lub grodzkie, tych 
woiewodztw у powiatów, pod któremi dobra 
iure victorum bydź pokażą się, a którego 
sobie strona z urzędu do tey exekucyey 
użyć zechce, porządkiem prawa pospolitego 
przywodzić, wolności zachowania u nas urzę
du prosił у domawiał się. A tak my urząd, 
w tey sprawie szlachetnego, imci pana Fran
ciszka Wiszniewskiego—ławnika miasta i. k. 
mości Grodna, a szlachetnymi p. Michałem 
Kolendą, iako samym pryncypalem, Woj 
ciechem Ciechlewiczem—burmistrzem tego
rocznym, Józefem Sudanem, Danielem No-
reyką, raycami, Mikołajem Szarkowskim— 
pisarzem, urzędnikami miasta iego królew
skiey mości Grodna, tudzież utóciwym Fe<-
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licyanem Legato wiczem—stolarzem, bacząc 
to, iźobżałowani szlachetni mieszczanie, po 
kontrowersyaćh in accessoriis uroszczonych 
et post tenierarium patrona recessum, iako 
sami do prawa nie stawali, tak у żadney 
wiadomości o niestaniu swoim, za pokilko-
krotnym z nakazu naszego generalskim 
przywoływaniem nam urzędnicy stronie swey 
podaney nie uczynili; przeto ichmość, iako 
prawu nie posłusznych, w roku zawitym na 
upad w rzeczy wzdaiemy, a zatym podług 
prawa, ЙЙоЬЗР у dómawania się strony po-
wodowey patrona za tyrańskie у niezwy-
czayne bicie, mordowanie, policzkowanie, po 
ziemi włóczenie, włosów z głowy wydarcie, 
czterdzieście kop groszy litewskich za gwałt 
у excess, pod sądzącemi się roczkami stały, 
takoż czterdzieście kop groszy, za czynione 
odpowiedzi у pochwałki, piędziesiąt kop 
groszy litewskich za stracenie' czasu tumultu 
у targanie, pieniądze sześćdziesiąt pięć zło
tych groszy dwa у czerwonych złotych dwa 
podwóynych, za szkody, expensa prawne, 
za medykamenta, na kuracyą zdrowa spen-
dowane, dwieście złotych, na pozwanych ich-
mośeiaeh, na wszelkich dobrach y maięt-
nościach ichmość leżących, ruchomych, sum-
mach pieniężnych, gdzie y u kogo-kolwiek 
będących, a samych obżałowanych szla

chetnych pp. Michała Kolendę, Woyciecha 
Ciechlewicza, Józefa Sudana, Daniela No-
reykę, Mikołaia Szarkowskiego y Felicyana 
Legatowicza—stolarza, za gwałty, boie у po
pełniony pod sądami excess, exmerito cau
sae na infamią żałuiącemu aktorowi wska-
zuiemy, dla publikowania tey kondemnaty 
generała sądowego przydaiemy, obwołać, 
proklamować nakazuiemy, oraz dla uczy
nienia za wskaż summy skuteczney na dob
rach execuciey przez urzędy ziemskie lub 
grodzkie tych woiewodztw у powiatów, pod 

i któremi dobra iure victorum być pokazuią 
się, a które sobie strona z urzędu do tey 
exekucyey użyć zechce, porządkiem prawa 
pospolitego przy wrodzić wolność zachowuiemy 
A gdy termin prawny publikowania tey 
condemnaty przypadł, tedy generał sądów 
naszych pilnuiący Jan Strzelbicki, dość czy
niąc prawu pospolitemu у dekretowi nasze-
Ш, szlachetnych pp. Michała Kolendę, 
Woyciecha Ciechlewicza, Józefa . Sudana, 
Daniela Noreykę, Mikołaia Szarkowskiego 
у Felicyana Legatowicza—stolarza, .za in-
famissów w izbie sądowey, et in foro pu
blico obwołał, ogłosił y relacię publikacyey 
swey rediens a loco publicationis iudicialiter 
zeznał. Która sprawa do xiąg sądowych 
iest zapisana. 
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26. Жалоба священника Яченской церкви Іоанпа Грнневнча на Скирмонтовъ 
о грабежѣ, побояхъ и безчестін. 

Священнивъ Яченской церкви Грпневичъ жа- ствомъ и скрылся у Заблоцкаго; но Скирмонтя 
дуется на Скирмонтовъ по слѣдующему случаю: нашли его и тамъ, связали и предали побоямъ 
помянутые Скирмонты безъ всякой причины со- и безчестію, пограбили его имущество и обезсла-
брали вооруженныхъ людей я напали на домъ его вили предъ цѣлыиъ городомъ. 
отца тоже священника; онъ хотѣлъ спастись бѣг-

Roku tysiąc sedmset trzydziestego wtó
rego, miesiąca Junii dwudziestego szóstego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzieńskim 
przede mną Antonim z Wahanowa Micutą— 
podstołim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, od w. imci pana Michała 
Józefa Massalskiego — pisarza w. x. Lit., 
Grodzieńskiego, Radoszkowskiego, Berznic-
kiego starosty, ustanowionym, solennie się 
protestował imć xiadz Jan Hryniewicz— 
prezbiter cerkwi Jaczeńskiey у sama ieyr 
mość na ichmościów panów Antoniego у 
Jana Skirmontów oto: iż co obżalowani ich
mość, upatrzywszy do żałuiącego imci ia-
kowąś niechęć do zruinowTania na zdrowiu, 
honorze у fortunie, nieprzystoyne honorowi 
szlacheckiemu wynayduiąc sposoby, iakoż 
w roku przeszłym 1731, miesiąca Aprila 
dwudziestego pierwszego dnia, swywolną 
do siebie przybrawszy kupę ludzi, z strzel
bą, szablami у innym orężem, do boiu na
leżącym, gwałtownie na plebanią w Bogu 
zeszłego wielebnego imci xiedza Theodora 
Hryniewicza—prezbitera cerkwi Jaczeńskiey, 

w powiecie Grodzieńskim leżącey, oyca ża
łuiącego imci tumultem naiechali, ludzi po-
rozpędzali, samego żałuiącego imci, nic 
sobie niewinnego у prawem niekonwinko-
wanego, łapać poczęli у wiązać; tedy ża
łuiący imć, niepewność życia у zdrowia 
swoiego, a chcąc one salwować, ucieczką z 
domu swoiego do imci pana Zabłockiego 
umykał, obżalowani ichmść w niepohamo-
waney zostaiąc zawziętości y tam, iako ia-
kiego violatora у kryminalistę, napadszy 
wzięli у powrozem związali у ną szyię chcąc 
.obwiesić powróz kładli у związanego por 
liczkowali, bili, pieniędzy czerwonych złotych 
dwa, talarów bitych dwa у tynfów dwa ode
brali, w domu koni dwoie, kosztuiącyeh 
tynfów ośmdziesiąt, wołu iednego tynfów 
trzydziestu, wóz porządny z chomątem 
kosztuiący tynfów dziesięciu, gwałtem za
brali у do kancelaryey grodzkiey Grodzień
skiey, wespół z związanym żałuiącym imcią 
zaprowadzili, iako złoczyńcę iakiego po 
mieście publikowali, honor, zdrowie у for
tunę odebrali; у tym ieszcze nie kontentu-
iąc się, nie respektuiąe na srogość prawa 



pospolitego, na takowych excessantow opi
sanego, uwodząc się chciwym cudzey for
tuny apetytem, w roku teraznieyszym 1732, 
miesiąca Junii dwunastego dnia, obżalowani 
imść taiemnym у cichym sposobem wołów 
parę, kosztuiących tynfów sto, w polu na 
paszy przede dniem chodzących pobrali, у 
dotychczas u siebie trzymaiąc у nimi sobie 
zarabiaią, przez co żałuiącego imci dowiecz-
ney zguby przywiedli; takim tedy sposobem 
zrujnowawszy na fortunie, na zdrowie у 
życie odpowiedź у pochwałki, nie reszpek-
tuiąc na charakter kapłański, czynią у czy
nić nie przestaią: zatem żałuiące ichmść, 

chcąc: z obżałowanymi prawem czynić, do 
wrócenia zabranych koni, wołów lub zapła
cenia za one, do wrócenia gotowych ode
branych pieniędzy, wynagrodzenie szkód przez 
odebranie wołów, koni poniesionych, do 
wskazania paen, win z prawa pospolitego 
ściągaiących, za violencye, naiazdy, boie, 
wiązanie, odpowiedzi у pochwałek czynie
nie, do restitucyey szkód, expens prawnych, 
z okazii ichmśćiów poniesionych у oto wszyst
ko, co czasu prawa deducetur, dali tę swą 
protestacyą, salva oney melioratione, doxiag 
urzędowych zapisać, co iest zapisano. 

1733 r« 

В і ъ H B B T B sn V3S3—VSSB г., л и с т ы 599—ООО. 

27, Жалоба настоятеля Супрасльслаго монастыря на граФа Браншщаго о неуплатѣ 
35 тысячъ ТЫНФОВЪ. 

Настоятель Супрасльскаго монастыря протес-
туеть противъ Браницкаго, что онъ не псполнплъ 
своихъ обязательствъ по дѣлу займа 35 тысячъ j 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego trze
ciego, miesiąca Junii dwudziestego piątego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci coram actis praesen-
tibus castrensibus Grodnensibus żałował у 
soleniter protestował się i. w. w Bogu nay-
wielebnieyszy imć xiądz Jerzy Bułhak—bi
skup Piński, opat, у wszyscy ichmść xięże 
Bazylianie konwentu Supraslskiego, zakonu 
Ł Bazylego wielkiego, na i. w. imci pana 
Jana Klemensa na Łyczynie у Tykocinie, 

у базиліанъ и подпалъ подъ тройныя заруки, вслѣд-
ствіе чего онъ и заявляетъ объ этомъ суду съ цѣлію 
отысканія своей собственности законнымь путемъ. 

Ruszczy у Branicach hrabię Branickiego— 
chorążego wielkiego у generała artylleryey 
koronnego, Brańskiego, Bielskiego, Kros-
nickiego, Wasilkowskiego etc. starosty, oto, 
iż obżałowany i. w. imć, będąc potrzebny 
summy wespół z małżonką swoią, ieszcze w 
Bogu zeszłą i. o. x-żną ieymść Katarzyną 
z Radziwiłów Branicką—chorążyną у ge
nerałową koronną, wzięli у pożyczili у do 
skarbu swoiego odliczyć kazali trzydzieście 
у pięć tysięcy tynfów w. ś. p. zeszłego Jana 
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i w. ішсх. Lėoni Kiszki—metropolity ca
łey Rusi, na ten czas opata у całego kon
wentu Supraślskiego p. d. b. m., na którą 
summę pożyczoną różnemi czasy swoie stric-
tae inscriptionis dawali zapisy, tandem w 
roku tysiąc siedmsetnym trzydziestym ulti
mate w Bogu zeszłemu wielmożnemu imci 
x. Charkiewiczowi—protunc opatowi у ca
łemu temuż konwentowi Supraślskiemu, na 
wyż pomienioną summę trzydzieście pięć 
tysięcy tynfów, gdy dość dawnieyszym swoim 

• danym zapisem satisfakcyi uczynić nie mogli, 
у ad śtrepitum iuris przychodziło, dali swóy 
prawnie sprawiony zapis cum omnibus va-
diis, w grodzie Brańskim przyznany, z obo
wiązkiem, że w roku tysiąc siedmsetnym 
trzydziestym trzecim dnia dwudziestego 
czwartego Junii, niczym tego terminu nie 
uchibaiąc pod troiakiemi zarękami pomie
nioną summę trzydzieście pięć tysięcy tynfów 
de pleno summę wypłacić, warowTawszy, że 
casu quo nie mogli by parata paecunia na 
pomienionym terminie, oddać, tedy te dobra 
ad equivalentiam summy, sine ulla contra-
dictione, temuż wielmożnemu imci xiedzu 
opatowi у całemu konwentowi puścić obo-
wiązali się, że tedy obżałowany iaśnie wiel
możny imć pan chorąży koronny na pomie
nionym terminie, idque dniu wczorayszym, 

summy samego kapitału trzydziestu pięciu 
tysięcy tynfów nie wypłacił, tak w klasztorze 
Supraślskim, iako też ani w kancelarii grod-
skiey naszey Grodzieńskiey nie komporto-
wał, ani praesentował у dóbr za onych ad ae-
quivalentiam summy nie puścił, pomieniony 
zapis naruszył, w troiakie zaręki popadł, 
co'większa żałuiącemu iaśnie w. imcix-dzu 
opatowi у całemu konwentowi odpowiedź у 
pochwałkę uczynił, ani summy, ani pro-
wizyi płacić nie deklarował. O co żałuiący 
iaśnie wielmożny imć xiadz biskup, opat у 
cały konwent Supraślski, chcąc prawem czy
nić, naypierwiey do przysądzenia summy 
realiter pożyczoney, trzydziestu pięciu tysięcy 
tynfów samego kapitału wespół z troiakiemi 
zarękami na dobrach wszelkich, tak w ko
ronie polskiey у w. x. Litewskim leżących, 
et liberam inequitationem do nich, do uzna
nia win y paen prawnych, do nagrodzenia 
szkód, zapłacenia summy, prowizyi у expens 
praw7nych, w tey sprawie' spendowanych, у 
o to wszystko, co czasu prawa fusius przez 
kontrowersią dowiedziono będzie, dali tę 
żałobę, zostawiwszy sobie šalvimi ius me-
liorandi, augendi, minuendi y inszey wy
niesienia, do xiąg urzędowych etiam tem
pore interregni zapisać, co iest zapisano. 
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28. Жалоба крестьянъ ключа Новодворскаго, села Хилнмоновцовъ на Слінп.тппт-
скаго старосту Мнцуту о томъ, что онъ противозаконно присвоиваетъ ихъ себѣ. 

Крестьяне помянутаго ключа заявляютъ, что 
предки ихъ когда-то вышли изъ королевскаго 
иаѣнія отъ голоду, но они никогда не принад
лежали Мпцутѣ; вслѣдствіе этого они нросятъ 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego szós
tego, miesiąca Junii dziewiętnastego dnia. 

Na urzędzie ikmci Grodzieńskim przede 
mną Antonim z Wahanowa Micutą—pod-
stolim у podstarościm sądowym powiatu Gro
dzieńskiego od i. w. imci pana Michała Józefa 
Massalskiego—pisarza wielkiego w. x. Lit., 
Grodzieńskiego, Radoszkowskiego, Berznic-
kiego etc. starosty, ustanowionym, stanąwszy 
personaliter imć pan Andrzey Szczutowski, 
instygator ekonomiey ikmci Grodzieńskiey, 
supplikę poddannych ikmci klucza Nowo
dworskiego, na rzecz w niey y tu niżey wy
rażoną, ad akta grodu Grodzieńskiego po
dał de tenore sequenti: Jaśnie wielmożny 
panie a panie miłościwy dobrodzieiu nasz! 
My ubodzy ludzie, poddani ikmci naiaśniey
szego pana ze wsi Chilimonowców, klucza 
Nowodworskiego, iuż to powtórnie upadamy 
do nóg i. w. panu у dobrodzieiowi naszemu z 
tą płaczliwą suppliką naszą, żebrząc łaski 
у miłosierdzia pańskiego w naszey ciężkiey 
biedzie, którą mamy od w. imci pana Kazi
mierza Micuty—starosty Similiskiego, który 
nas mieni za poddanych czystych swoich; 
prawda, że oycowienasi wyszli z dzierżawy 
w. imci Woyny, podczas pierwszey Moskwy 

избавить ихъ отъ незаконнаго владѣльца. Резо
люция по этому дѣлу была такова: разсмотрѣть 
на мѣстѣ дѣло, и если жалоба окажется вѣрной, 
то Мнцуту позвать въ гродскій судъ. 

z wielkiego głodu, gdzie iuż iest lat pod 
ośmdziesiąt, iak mieszkamy na krolewszczyz-
nie, ale syn w. imci pana Woyny oyców 
naszych у nas samych o to nigdy nie tur-
bował, a mieszkaliśmy od dobr w. imci pana 
Woyny przez rzekę Bobrę, niemasz у pół-
mili, teraz w possesyią te dobra otrzymał w. 
imć pan starosta Symiliski, gdzie ieszcze 
iak obiat у lat trzech niemasz, ale oyców 
naszych у nas samych niema poddanych w 
inwentarzu, w czym pokornie pod nogi wpa
damy i. w. panu у dobrodzieiowi naszemu, 
niechciey nas poddanych ikmci, pana a pana 
naiaśnieyszego, z pod protekcyi swoiey wydać, 
gdyż iuż wzięto у zabrano .pięciu, to у nam 
trudno dosiedzieć у nie maiąc nigdzie ucie
kać, tylko do i. w. pana y dobrodzieia na
szego, abyśmy mogli mieszkać w tych chału
pach naszych, amy poka życia stanie obie-
cuiemy z dziatkami naszemi maiestat Boski 
błagać у prosić za dobre zdrowie i. w. pana 
y dobodzieia naszego у za szczęśliwe pano
wanie i. w. pana у dobrodzieia naszego. Nie
godne podnóżki: Harasini Kalennik, Chwie-
dor Kalennik, Jan Panasiuk, Dymitr Pana
siuk, Gabryel Hniedy, Stephan Gniedy, Sie
mion Zahaynik. Stanowszy nainkwiziciey we 
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dworze ikmci cała włość klucza Nowodwor
skiego, iako to: Marcin Koleśnik ze wsi Chi-
limonów, maiący lat więcey ośmdziesiąt ze
znawał, że oycowie tych ludzi nie wiedzieć 
zkąd byli у żaden się pan nie upominał; też 
słowa zeznał Marcin Hryceł ze wsi Bienow-
ców; toż samo zeznał Wasili Hadayban ze 
wsi Jucznego na urzędzie ikmci dworu No
wodworskiego. Daię ten móy ordynans z woli 
ikmci, pana mego miłościwego, imci panu 
Chylińskiemu—podstolemu Brześciańskienlu 
у wice - administratorowi ekonomiey ikmci 
Grodzieńskiey, aby zesłał adfundumcommis-
sarium у inkwizycyą kazał wywieść przez całą 
gromadę wsi Chilimonów, w którey żę się 
pokaże, iako nie są ci pocldani suplikuiący 
wlanemi z dobr dziedzicznych w. inici pana 
Micuty—starosty Similiskiego poddanymi, 
aby kazał zanieść przeciwko pomienionemu 
imci.panu staroście solenną manifestacyą 
ratione naiazdów w grodzie iako naybliższym 
у dał' tym poddanym ab indebita impe-i 
tione ex re skarbu ikmci protekcyą. Datum 
w Warszawie, dnia dwudziestego piątego 
Marca, roku tysiąc siedmset trzydziestego 
czwartego, przy pieczęci na laku wycisnioney 
podpis takowy:. M. z Tęczyna Ossoliński— 
podkanclerzy w. x. Lit. Item powtórna sup

lika de tenore tali: Naiaśnieyszy królu nasz 
a panie nasz miłościwy! Ubodzy poddani 
waszey królewskiey mości, pana naszego mi
łościwego, klucza Nowodworskiego, wsi Chi
limonów, nienależycie у nigdy nie prawdzi
wie od i. p. Micuty—starosty Similiskiego 
za wiecznych poddanych pociągani, suppli-
kowaliśmy do naiaśnieyszego maiestatu kró
lewskiego, pana naszego miłościwego w War
szawie, żebrząc łaski pańskiey, abyśmy nie 
byli wydani iako wierni z oyców naszych pod
dani ikmci у pod panowaniem antecessorów 
waszey królewskiey mości, a iegomości pa
na starosty Similiskiego nigdy nie wiemy 
у nie zeznawramy, żadney w tym nie otrzy
maliśmy • skiiteczney deklaracyi aż dotąd; 
żebrzemy łaski pana miłościwego, abyśmy 
od tego napastnego poddaństwa i. w. pana 
starosty Similiskiego uwolnieni byli, iako 
wieczni poddani ikmci, za które to nam 
zdrowie у szczęśliwe nam panowanie wiecznie 
maiestat Возкі błagać obowiązani N . M. P . 
miłościwego wieczni wiernie poddani mężo
wie wsi Chilimonów, we srzodku tey suppliki 
wyrażoney. Która to supplika za poddanych 
onych przez wyż pisanego iż do akt iest do 
xiąg grodzkich powiatu Grodzieńskiego 
przyięta у wpisana. 
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29. Жалоба архимандрита Еоложскаго мопастыря на Городненскихъ оФЙціалистовъ 
о захватѣ монастырской земли и другихъ притѣсненіяхъ н насиліяхъ. 

Архимандритъ Коложскаго монастыря жалуется 
на Городненскаго эконома генерала Флеминга, пи
саря Боуфала и капитана Шварца, что съ ихъ вѣ-
дома производятся разныя притѣсненія Колож-
скимъ юрисдичанамъ—рыбакамъ и сампмъ мона-
хамъ: захватываются ихъ земли и на нихъ же воз-

Roku tysiąc siedmset trzydziestego siód
mego, miesiąca Septembra wtórego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim z Wahanowa 
Micutą—podstolim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od i. w. imci pana 
Michała Józefa Massalskiego — woiewody 
Mścisławskiego, Grodzieńskiego, Radosz-
kowskiego, Berznickiego etc. starosty, po
stanowionym, solennie protestował w. w 
Bogu przewielebny imć xiadz Ignacy Kul
czyński z. s. Bazylego wielkiego archiman-
dryta y officyat Grodzieński, swoim у kon
wentu Kołożańskiego imieniem, na w. imci 
pana Jerzego Dotloffa Fleminga—generala-
maiora woysk w. x. Lit., starostę Szere-
szewskiego ekonomiey Grodzieńskiey, Olędz-
kiey, Mohilewskiey у leśnictw ikm. eko
noma, w. imci pana Dobrogosta Kazimierza 
Boufała—pisarza ekonomii ikm. Grodzień
skiey, imci pana Jana Benedykta Szwarca— 
kapitana у ekonomii ikmci Grodzieńskiey 
komisarza, na sług, czeladź у pomocników 
ichm., w iednostayney radzie у namowie z 

водятся разння экономическая постройки; этого 
мало: когда архимандритъ предъявить свои при-
вилегіи на право владѣнія землями, то экономы 
не сочли нужнымъ войти въ подробное ихъ раз-
смотрѣніе и произносили еще угрозы. 

sobą będących, oto, iż obżalowani ichm. w. 
imć pan Fleming, qua ekonom, a imć pan 
Szwarc — kapitan ikm., komisarz ekonomii, 
samy motor, usadziwszy się na dobra du
chowne ieszcze w roku przeszłym tysiąc 
siedmset trzydziestym szóstym, miesiąca De
cembra piętnastego dnia, nie należąc do 
ludzi żałuiących ichmościów, na iurysdyce 
Kołożaóskiey Grodzieńskiey mieszkaiących, 
przywiley " rybakom Grodzieńskim nadany 
przed sobą prezentować kazał; iakoż gdy 
Marcin Iwaniszewski iurysdyczanin żałuią
cych ichmściów na dniu wspomnionym, przy
bywszy do dworu Horodnickiego, przywiley 
prezentował, obżałowany imć pan Szwarc, 
kapitan ikm., nulla data ratione, nie patrząc 
przywileiu, z impetem rzuciwszy się pięścią 
w gębę uderzył у niemiłosiernie bił, w ro
ku zaś teraźnieyszym tysiąc siedmset trzy
dziestym siódmym, miesiąca Aprila piętna
stego dnia, drugiego rybaka Apanasza Bar-
szukiewicza nie tylko sam bił, lecz ludziom 
swym bić roskazał, którego tyrańsko a nie
miłosiernie zbito, a za tern violando prawo 

66 
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pospolite, przywileie ikmci, fundusze, ograni
czenia cerkwi Kolożańskiey Grodzieńskiey na
dane, obżałowany imć pan Szwarc, kapitan 
ikm., z woli w. imci pana generała-maiora 
ikmci, ekonoma Grodzieńskiego, czy też pro
pria autboritate, w roku teraznieyszym ty
siąc siedmset trzydziestym siódmym, mie
siąca Junii dwódziestego piątego dnia, w 
niebytności w. im. x. arcbimandryty у bez 
przytomności xięży, sprowadziwszy mierni
czego, mieszczan у innych różnych ludzi, na 
własnym gruncie cerkiewnym granice wy
wodzić, kopce zasypywać, zboże poorać, tra
tować kazał; w tymże roku in Maio, takoż 
bez bytności w. im. x. archimandryty, na 
własnym gruncie klasztornym cegelnię wy
budować, glinę kopać, cegły robić у palić 
violentissime rozkazał; tenże ichmość mie
siąca Augusta szesnastego dnia violenti 
modo woły z sochami z klasztornego gruntu 
zabierać kazał у pewnieby pozabierał, gdyby 
pod ów czas im. x. archymandryta sam nie 
przybył, у świadków postawiwszy, od violen-
cyi y oppressyi obżałowanych ichmć nie 
ochronił się. Którey violencyi żałuiący w- j 
im. x. archimandritą czyniąc dedukcją, gdy 
w roku teraznieyszym tysiąc siedmset trzy
dziestym siódmym, przybywszy do obżalo
wanego pana Szwarca, kapitana ikm., na 
dniu dwudziestym dziewiątym Julii, przy
wileie ikm., konfirmacje, ograniczenia pre-
sentował, obżałowanj imci ani onych widzieć, 
ani słuchać chciał, lecz despotico modo 
postępuiąc, wszystkie grunta do cerkwi Ko
lożańskiey należące, odebrać deklarował; a 
za tym czyniąc niby ostentacją łatwości, w 
roku tymże miesiąca Augusta przez listy j 
swoie w. imci pana Dobrogosta Kazimierza 
Boufała—pisarza grodzkiegoGrodzieńskiego, 
wice-ekonoma teyże ekonomiy, sprowadził у 
toiną decyzyą uczynić miał, kędy nainie-

nieni ichm. cum solitis solennitatibus gdy 
wyiechać na granice у dokumentów od w. 
im. x. archimandrity reąuirował, żałuiący 
imć xiądz archimandritą, prezentuiąc ogra
niczenie iedne sub actu roku tysiąc pięćset 
sześćdziesiąt wtórego, miesiąca Januarii pier-
szego dnia, drugie roku tysiąc pięćset dzie-
więdziesiąt trzeciego, miesiąca Octobra dwu
dziestego dnia, y confirmacyą roku tysiąc 
pięćset dziewiędziesiąt szóstego, miesiąca Ma
ia piątego dnia, Zygmunta trzeciego, przy
prowadziwszy z sobą ichmść do kamienia 
wielkiego nad rzeką Horodnicą w rowie 
leżącego, przed ichmci ograniczenie czytał 
у dostatecznie pokazał у od tego kamienia 
idzie dukt prosto na górę, gdzie dwa kopce 
z oboie strony granice zasypane, od tych 
kopców pośrzodku drugie dwa kopcy, a po
tym kamień wielki szyroki równo z ziemią 
leżący, gdy tedy klasztorne granicy im. x. 
archimandryta pokazowa!, namienieni ich
mość chcąc eludere, nie chcieli daley pro-
serpii, ale bez żadney racyi wyiazdu nie 
skończywszy odiechali, na Mikołaia Jaśkie
wicza, przy im. x. archimandrycie kopce po
kazującego, srogie odpowiedzi у pochwałki 
obżałowany imć pan Swarć, kapitan ikm. 
czynił, niesłusznie z-własnych gruntów klasz
tornych wybiwszy у gwałtowną expulsia 
uczyniwszy, iawne widząc dokumentą przy
wrócić niechcą, do tego włok dwuch gruntu 
za przywilejem ikm. Augusta wtórego za 
grunta od Swilne do cerkwi Łabeńskiey 
przyłączone per commutationem do cerkwi 
soborney alias katedralney po Sawickim 
Łaszkiewiczu y Bierosce nadanych, obżało
wany imć pan Szwarc, kap. ikm., in posses
sionem podać nie chciał; drogę dawno na 
grantach klasztornych, pod klasztorem Ko-
łożariskim będącą, kopiąc glinę popsował, 
drugioy drogi publiczney, mimo zamek na 



dół idącey zepsowaney naprawić niechce, 
żydowi Zelmanowi Tropowiczowi na kościel
nych gruntach mieszkaiącemu, na dawnym 
mieyscu budynek postawiony, idąc napasnie, 
iako miał drogi przyimować, zruynować у 
zrzucać z własnego placu klasztornego ex-
pulsią czynić odgraża się. Zaczym żałuiący 
ichmć, do obwarowania securitatis zdrowia 
у fortun iuryzdyczanom swym, a mianowicie 
Mikołaiowi Jaśkiewiczowi od impetycyi ob
żałowanych imci, do utwierdzenia praw, 
przywileiów, ograniczenia na grunta Koło-
żańskie klasztorne służących, do reinduko-

wania gruntów klasztornych, z których ża
łuiącym gwałtowna expulsia stała się у przy
sądzenie onych delatorowi do possesyi, do 
nagrodzenia stratowania zboż, kopanie grun
tów, kopiąc glinę у niefruktifikowanie z 
gruntów szkód, do wskazania za violencyą, 
expulsia, pobicie rybaków, poen i win z na
wiązką, do restitucyi szkód, expens praw
nych у o to wszystko, co czasu prawa fusius 
deducetur, salva melioratione tey żałoby, 
dał ten manifest doxiag urzędowych zapi
sać, co iest zapisano. 

1739 r. 

И з ъ книги за f Ч&9 г., л и с т ы 33&—338. 

30. Судебное опредѣленіе по жалобѣ базнліанъ Коложскаго монастыря на 
Пересвѣтовъ Солтаиовъ. 

Базпліане Коложскаго монастыря жалуются на 
наслѣдниковъ Солтана по слѣдующему дѣлу: по
мянутый Солтанъ, завѣщалъ Коложскому мона
стырю 5 тысячъ злотыхъ, обезітеченныхъ на пяти 
уволокахъ и еще З'Д тысячи злотыхъ предназна

чавшихся на приданное его дочерп, поступившей въ 
монахини; но въ настоящее время наслѣднпки по-
копнаго завладѣли документами на владѣніе помя
нутыми уволоками и не желаютъ отдавать мона
стырю ни денегъ, ни земли. 

Roku tysiąc siedmśetnego trzydziestego 
dziewiątego, miesiąca Junii piętnastego dnia. 

W sprawie wielmożnego, w Bogu nay-
przewielebnieyszego imści xiedza Ignacego 
Kulczyńskiego, opata у ofioyała Grodzień
skiego zakonu ś. Bazylego Wielkiego у ca
łego konwentu Kołożańskicgo, z wielmoż
nym imści panem Wiktorym—starostą Oskim 
у samą ieymość, Antonim у Marcinem Pe-
reświetami Soł tanami — marszałkowiczami I 

Starodubowskiemi, Dominikiem Fontan
ny m—kapitanem iego królewskiey mci у samą 
ieymość, małżonkami, za pozwem od akto
rów, przed nas urząd legitime wyniesionym, 
mieniąc o to: iż co w roku tysiąc siedmset
nym trzydziestym trzecim, miesiąca Marca 
piątego dnia, żegnaiąc się z tym światem 
wielmożny imć pan Michał Sołtan—marsza
łek Starodubowski, testamentem legował у 

I perpetuis temporibus zapisał konwentowi 
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oycom Bazylianom Kolożańskim na piąciu 
włokach, we wsi Ostaszy, w powiecie Gro
dzieńskim leżących, pięć tysięcy złotych pol
skich, z obligacyą wieczystą, aby za duszę 
iego dwie mszy święte na tydzień oclpra-
wowały się; tedy ichmość nie tylko summy 
legowaney dotychczas nie wypłacili, ani 
obeymować in possessionem namienionych 
pięciu włok dopuścili у przez to testament 
ś. p. wielmożnego imci pana marszałka na
ruszyli, którym pozwala się, aby zaraz po 
śmierci iego konwent Kolożański w posses
syą obiął namienione włoki w summie wyż 
namienioney; ale co większa, w roku tysiąc 
siedmsetnym trzydziestym szóstym naiechaw-
szy na dwór Czeszczewlański, do oyców Ba
zylianów Kolożańskich należący, sprawy у 
dokumentą na pięć włok w Ostaszy słu
żące zabrali у przez długi czas u siebie 
trzymali, aż ledwo na prośbę przewielebnego 
w Bogu imci xiedza Jakuba Jaśkiewicza 
zakonu ś. Bazylego Wielkiego starszego, 
bywszego Grodzieńskiego konwentu Koło-
żańskiego, przywrócili, naypotrzebnieysze ied
nak dokumentą sobie zostawiwszy, iako ze
znać może imć pan Józef Jurczyński, który 
w klasztorze Kolożańskim te sprawy rewi
dował, у że nie są wszystkie w całości, pod 
sumnieniem stwierdził, będąc tychże spraw 
należycie świadomy, gdyż wszystkie niemal 
łata swoie strawił na usługach świętey pamię
ci wielmożnego imci pana marszałka Staro-
dubowskiego; a gdy tenże wielmożny imć 
pan marszałek testamentem swoim na fol
warku Bugiedzie, w powiecie Grodzieńskim 
leżącym, zapisał summę półczwarta tysiąca 
złotych polskich, respektem niezapłaconego 
posagu córce swoiey wielebney w Bogu 
ieymci pannie Justynie Sołtanownie, zakon
nicy zakonu ś. Bazylego Wielkiego konwentu 
Grodzieńskiego; tedy ichmość nie tylko tey 

summy do tych czas nie wypłacili у wy
płacić niechcą, ale też tak wielmożnego 
imci xiedza opata, iako у przewielebney pan
ny zakonney Bazylianki o legacye uponaią-
cych się konfundowali, łalaiali у odgrażali. 
Tandem gdy w roku tysiąc siedmsetnym 
trzydziestym szóstym teraznieyszy imć xiądz 
opat obiął w possessyą archimandryą Gro
dzieńską, zastał iuż tak Jerzego Trabowicza 
kowala z bratem iego Mateuszem we wsi 
Czeszczewianach, iako też Macieia Polaka, 
także kowala we wsi Basarabach, który to 
Jerzy у Mateusz Trabowiczowie w roku ty
siąc siedmset trzydziestym czwartym nie z 
maiętności Oży, iako niesłusznie ichmość 
oskarżyli, ale z Jezior, gdzie iako ludzie 
zachoże do czasu przemieszkiwali do Cze-
szczewlan przenieśli się, co się stało za дѵіа-
domością у kon sensem ichmość, na co у 
assekuracyą in scripto konwentowi Kolo-
żańskiemu ichmość dali, iż wiecznemi czasy 
o te ludzie nie mieli turbować tegoż konwentu, 
którą iednak przy innych dokumentach we 

I dworze Czeszczewlańskim zabrali y u siebie 
zatrzymali, ani są wieczystemi ichmość pod-
danemi, ci ludzie iako ichmość calumniose 
udali, albowiem oyciec tych Trabowiezow, bę
dąc zachoży z Białych Błot, gdy ieszcze 
za dzierżawy ichmość panów Alexandrowi-
czów osiadł w Hoży, gdzie na ten czas 
ludzi Ożskich do pańszczyzny nie pociągi-
wano, spłodził pięciu synów, potym za praw-
nemi przewodami w roku tysiąc siedmset
nym dwódziestym szóstym w Bogu zeszły 
imć pan marszałek Starodubowski zaiachał 
Ożę, у ludzi wolnych do pańszczyzny przy-
muszaiąc, niemało onych pozabiial, innych 
zaś porospędzał. w ten czas у oyca Tra
bowiezow zabił, у wszystką po nim sub-
stancyą na siebie zabrał; a tak synowie sie
rotami, ze wszystkiego ogoleni zostawały,. 
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w tymże roku w różne strony rozeszli się, 
mianowicie: Jerzy Trabowicz kowal z bra
tem swoim Mateuszem w proboszczowskiey 
Rusocie żyl lat pięć, potym w Czeszczewla-
nach rok ieden, na resztę w7 Jeziorach lat 
trzy, z kąd znowu przeniósł się do CzeszczewT-
lan, tym barziey nie Józef, iako ichmość w 
swoim pozwie fałszywie położyli, ale Maciey 
Polak, który nie iest poddany ichmość, bo iako 
ociec będąc przez długi czas arendarzem w 
Czeszczewlanych tam go spłodził у zaraz ia-
koś przeniósłszy się do Oży na iuryzdyce 
plebańskiey umarł, у matka wyniósłszy do 
Basarab tam go z dziecięcia maleńkiego 
wyhodowała; gdy tedy obżałowany ichmość, 
niesłuszny urościwszy protest, iakoby pod
dani ichmościów w Czeszczewlanach у w 
Basarabacli naydowali się, różnemi czasy, 
na te wsi nocną porą ludzi nasyłali, zabra
niem gwałtownym у nasyłaniem dalszym, 
oraz zruynowaniem wyż mianowanych ko
walów7 , odpowiedzi у pochwałki czynili, 
na drogach do Grodna idących, zasadzki 
stawić, poddanych konwentu Kołożańskie-
ga turbować у inne violencye wypełnić ka
zali, a cale w sąsiedztwie nic zachowuiąc 
pokoiu, o wyprowadzenie poddanych, któ
rych ichmość sami rozpędzili, żałuiących 
ichmościów, nic sobie niewinnych, nieslusz-
nemi napełniwszy pretensyami, żałobę ca-
lumniose przed sąd urzędu grodzkiego Gro
dzieńskiego zapozwali. Zaczyni żałuiący de
lator ichmość xiadz opat Grodzieński, z ca
łym swoim konwentem Kołożańskim, iako 
maiący zlecenie у zupełną moc od iaśnie 
wielmożnego imci xiedza metropolity у od 
całego zakonu do wypłacenia summy łega-
cyiney pięciu tysięcy złotych polskich na 
konwent Kołożański, do wyliczenia summy 
etiam legacyiney półezwarta tysiąca złotych 
polskich na konwent Grodzieński ww. panien 

Bazylianek, do restytueyi spraw у dokumen
tów na pięciu włok wOstaszy służących, przez 
ichmościów zabranych у zatrzymanych, do 
przywrócenia assekuracyi, in scripto od ich
mościów na nich konwentowi Kołożańskiem 
względem Jerzego Trabowicza kowala у 
brata iego Mateusza, do położenia spraw у 
dokumentów, a mianowicie listu podanego 
od wielmożnego imci pana Rudominy—pod
komorzego powiatu Bracławskiego, przy 
podaniu Oży wydanego, ad deductioneni 
praetendowanych poddanych, do obwarowa
nia securitatis zdrowia ludziom wyż mia
nowanym, do skasowania niesłu?zney ufor-
mowaney przeciw żałuiącym ichmciom xię-
żom bazylianom konwentu Kołożańskiego 
żałoby у manifestu, przez obżałowanych 
ichmościów nulliter wyniesonym, z całym 
procederem prawnym, ze wszelkiemi w nich 
wyrażonemi pretensyami, do wskazania paen 
у win, z prawa pospolitego ściągaiących 
się, do nagrodzenia szkód у expens praw
nych, hac in causa crigowanych, у oto 
wTszystko, co czasu prawa przez kontrawer-
syą ichmość panów patronów fusiiis et la
tins deducetur, zachowawszy wolną melio-
racią delatorom żałoby intentowaney, na 
terminie tedy przeszłym, to iest, dnia pią
tego Junii w roku teraźnieyszym tysiąc 
siedymset trzydziestym dziewiątym, po wzię
ciu od pozwanych ichmościów na godzinę, 
w poślednieyszyin zaś czasie, idque na dniu 
dzisieyszym, wyż na dacie pisanym, w roku 
tymże tysiąc siedymsetnym trzydziestym dzie
wiątym, po naznaczeniu naszym inkwizycyi 
adinvicem inutuo partium sumptu kon-
notowawszy, proces у pozew partis actoreae, 
in spatio którey expedyowania inkwizycyi 
kopię z praw do kaneelaryi grodzkicy Gro
dzieńskiey oddać nakazuiemy, zachowawszy 
wolne mówienie y komportaeyą dokumentów, 
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oraz uczynioną interweneyą od imci pana 
Wereszczaki—skarbnika Brzesckiego у sa
mey ieymości, przyiowszy tę sprawę cum 
toto eius negotio, do roczków przyszłych 
naypierwszych po tych następuiących, na 
początek po trzecim wołaniu nazaiutrz dla 

przyięcia między stronami skuteczney roz
prawy rokiem zawitym, bez dylacyi y przy-
pozwu, tylko za tym dekretem naszym od
kładamy. Która sprawa do xiąg sądowych 
grodzkich powiatu Grodzieńskiego iest za
pisana. 

1739 r. 

И з ъ к и п г н за 1740 г., стр . І4в—149. 

31. Ассекураціонная запись польнаго гетмана Браницкаго Супрасльскимъ базиліанамъ 
на тридцать пять тысячъ ТЫНФОВЪ. 

Полъный гетманъ в. кн. Лптовскаго занялъ у 
Супрасльскихъ базиліанъ 35,000 тынфовъ подъ 
залогъ нмѣнія Хорощн и настоющею записью обя

зывается выплатить эту суииу съ ° / 0 въ услов' 
ленное время безъ всякихъ отговорокъ. 

Koku tysiąc siedmset czterdziestego, mie
siąca Januarii ośmnastego dnia. 

Na roczkach sądowych grodzkich Gro
dzieńskich, secimdum legem positivam, roku, 
miesiąca у dnia wyż na dacie pisanego, w 
Grodnie sądzących się, przed nami Anto
nim z Wahanowa Micutą—podstolim у pod
starościm, Stanisławem Kotowiczem—skarb
nikiem Owruckim, pro tunc sędzią, Dobro-
gostem Kazimierzem Boufałem—pisarzem, 
urzędnikami sądowemi grodzkiemi powiatu 
Grodzieńskiego, od iaśnie wielmożnego imci 
pana Michała Józefa Massalskiego — woie
wody Mścisławskiego, Grodzieńskiego, Ea-
doszkowskiego, Berznickiego etc. starosty, 
ustanowionemi y na sądzenie roczków J a -
nuarowych do Grodna zgromadzonemi, sta-
nowszy personaliter u sądu patron imć pan 
Jan Jelski, zapis assekuracyiny iaśnie wiel
możnemu imci xiedzu Jerzemu Bułhako

wi—biskupowi Pińskiemu, opatowi, у całemu 
konwentowi Supraślskiemu ordinis divi Ba-
silii magni, wespół z listem na przyznanie 
dany na rzecz w nim y tu niżey wyrażoną, 
ad acta grodu Grodzieńskiego podał, któ
rego tenor sequitur talis: 

J a Jan Klemens, hrabia na Ruszcy, na Ty
czynie, Tykocinie у Branicach, Branicki, cho
rąży wielki, hetman polny koronny, Brański, 
Bielski, Krośnieński, Wasilkowski etc. sta
rosta, czynię wiadomo tym moim dobrowol
nym assekuracyinym zapisem każdemu o 
tym wiedzieć potrzebuiącemu, danym i. w. 
imci xięd;.u Jerzemu Bułhakowi—biskupo
wi Pińskiemu, opatowi, у całemu konwen
towi Supraślskiemu o. d. В . M. na to, iż 
ia, będąc pilno potrzebnym pieniędzy, wespół 
z żoną moią w Bogu zeszłą iaśnie oświe
coną z xiąząt Radziwiłów Branicka, wzię
liśmy, pożyczyli у do skarbu naszego odlf-
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czyć kazali gotowey rękodayney, nie z lega- ' 
cyey, ani z żadnego kontraktu urosley summy, 
trzydzieście pięć tysięcy tynfów, ieszcze za 
•świętey pamięci iasnie wielmożnego imci 
xiedza Leona Kiszki — metropolity całey 
Rusi, natenczas opata, у całego konwentu 
Supraslskiego o. d. В . M. różnemi czasy 
na różne zapisy cum vadiis ibidem expressis 
przyznane у do xiąg Grodzieńskich w. x. 
Lit. przeniesione, pożyczywszy od roku ty
siącznego siedmśetnego trzydziestego, dnia 
trzydziestego Julii, ultimo w Białym Stoku 
danego przyznanego, zaś w Brańsku ty
siącznego siedmśetnego trzydziestego pierw
szego roku wrielm. p. m. w Bogu przewie
lebnemu imci xiedzu Innocentemu Hurkie-
wiczowi, na ten czas opatowi, у całemu kon
wentowi Supraślskiemu o. d. В . M. eadem-

xiedza Jerzego Bułhaka—biskupa Pińskie
go, ad praesens opata, у całego konwentu 
Supraslskiego, cavendo maiorem pomienioney 
summy trzydziestu pięciu tysięcy tynfów 
securitatem, zapisuię oneyże evikcyą na 
dobrach moich dziedzicznych. Choroszcza 
nazwanych, w w. x. Lit. będących, w powie
cie Grodzieńskim, у dobrowolnie assekuruię 
się summę kapitalną trzydzieście pięć ty
sięcy tynfów una cum proyisione za rok 
każdy distincte per septem a cento płacąc, 
w roku da Bog tysiącznym siedmset czter
dziestym wtorym w dzień ś. Jana Chrzci
ciela, według nowego kalendarza, bez żad
ney zwłoki razem, a nie po części wypłacić 
powinien będę wyż wyrażoną summę, żadney 
evikcyi nie podległą y biennio nie podpa
dającą, które ninieyszym prawem znosząc, 

que inscriptiono strictissime obowiązaliśmy i ieśliby m dla iakich przyczyn tey summy na 
się pomienioną summę trzydzieście pięć ty- terminie naznaczonym nie oddał у konwentu 
siecy tynfów, monetą u nich wyrażoną, roku 
tysiąc siedmset trzydziestym trzecim, w dzień 
ś. Jana Chrzciciela święta Rzymskiego, pod
ług nowego kalendarza, to iest vigessima 
quarla Junii temuż imci xiedzu opatowi у 
całemu konwentowi Supraślskiemu punktu
alnie oddać у de piane wyliczyć. Casuquo 
zaś in praedxo termino ta by summa oddana 
nicbytti. opisaliśmy sio, dobra korespondujące 
onev w koronie Polskiev lub w. xiestwie 
Litewskim bez żadney zwłoki w tenutę po- | 
dać; co większa renitentibus etiam nobis imć I 
xiedzu opatowi у całemu konwentowi Su
praślskiemu o. d. В . M. one iustice obiąć 
pozwoliliśmy. Że tedy na poniienionym ter
minie dla różnych racyi ia hetman polny 
koronny summy trzydziestu pięciu tysięcy 
wypłacić nie mogłem, ichmć też xięża z 
przyiaźni swey ku mnie żadnych dobr w 
possesyą nie obejmowali, ale prowizyą quo
tannis od tey summy dotąd kontentowali 
się, za czym ia za reąuizycyą i. w. imci 

Supraslskiego do piane nie uspokoił, tedy 
liberam intromissionem pomienionych dobr 
Choroszcza (lub innych w xiestwie Litewskim 
będących, upomienioney summy trydziestu 
tysięcy у pięciu tynfów korespondujących) ad 
inequitationem onych że, według prawa sta
tutem w. x. Lit. opisanego, dopuścić mam. 
Którey inequitacyey y apprehensyey ia het
man polny koronny za żadne expulsya, ani 
violeneyą poczytać nie będę powinien, pod za-
ręką trzydziestu pięciu tysięcy tynfów, o którą 
zarękę, iako też o niedotrzymanie tego mego 
dobrowolnego assekuracyinego zapisu, do 
zapozwania forum ubiquinarium, tak w ko
ronie Polskiey, iako у w w. x. Lit., bene
volo przynmię, a mianowicie trybunałów 
głównych koronnego у w. x. Lit., compositi 
iudicii, czasu interregni kapturowych sądów, 
ziemskich, grodzkich, koronnych у w. x. 
Lit., w który chcąc termin, powiat у woje
wództwo za pozwem lub zakazem, gdzie 
będąc citatus, nie biorąc żadnych prorsus 
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difecyi, nie dafąc obmów legalitatis, infir-
mitatis recedere maioris causae, owo zgota 
wszystkich beneficii prawnych wymyślnych 
conceptem ludzkim, stanąć mam у powinien 
będę, astanowszy na cytacyą aktorów uspra
wiedliwić się, nie mówiąc nic do tego zapisu 
assekuracyinego, zarękę zapłacić, koszta na
grodzić, a w niestaniu moim sądy, urząd 
wszelki mnie samego na trzy lucza' wzdąć 
zarękę у expensa prawne gołosłownie mia
nowane wskazać у za tym dekretem tan-
quam in ultimo grodu iuris exekucya udzia-
łać wolen y mocen będzie; ia zaś sądu у 

. urzędu o taki wskaż o strony o tenże prze
wód praw? od niższego do wyszego pozywać 
niemam у nie powinien będę, pod wyż wy
rażoną zaręką, ktorąby у nieraz zapłaciwszy, 
przecież ten móy list dobrowolny asscku-
racyiny zapis aż do dość onenm uczynienia 
przy zupełney mocy у walorze zostawać ma. 
T na tymem dał z podpisem ręki mey у 
ichmciów panów pieczętarzów7 ode mnie ustnie 
uproszonych. Pisań w Białym Stoku, roku 
tysiącznego siedmseinego trzydziestego dzie
wiątego, miesiąca Junii dnia dwudziestego 
piątego. 

U tego assekuracyinego zapisu tak sa
mego aktora, iako у ichmciów panów pie-
czętarzów podpis takowy: Jan Branicki— 
chorąży, hetman polny koronny. Ustnie у 
oczewisto proszony pieczętarz od w. imci 
pana Branickiego — chorążego у hetmana 
polnego koronnego do tego prawa asseku
racyinego, i. wielm. imci xiedzu Jerzemu 
Bułhakowi—biskupowi Pińskiemu, opatowi 
Supraslskienm, у całemu konwentowi o. d. 
В . M. na summę trzydzieście pięć tysięcy 
tynfów podług prawa w. x. Lit., podpisuię 
się,—dat ut supra, Ludwik Cieszkowski— 
starosta Kleszczewski. Ustnie у oczewisto 
proszony pieczętarz od iaśnie wielmożnego 
imci pana chorążego, koronnego hetmana 

polnego do tego zapisu assekuracyinego 
podpisuię się: Woyciech Stepciłowski—skarb
nik Bracławski mp. Ustnie у oczewisto upro
szony pieczętarz od iaśnie wielmożnego imei 
pana chorążego wielkiego у hetmana pol
nego koronnego do tego prawa danego pod--
pisuię się według prawa wielkiego xiestwa 
Litewskiego: J . Zagrzewski—maior wielki 
koronny. Po wpisaniu którego to asseku
racyinego zapisu list na przyznanie onego 
his exprimitur verbis: List dobrowolny za
pis, odemnie Jana Klemensa, hrabi na Ru-
szcy, Latyczynie, Tykocinie у Branicach, 
Branickiego—chorążego wielkiego, hetmana 
koronnego polnego, Brańskiego, Bielskiego, 
Krośnieńskiego, Wasilkowskiego etc. sta
rosty, dany iaśnie wielmożnemu imci xiedzu 
Jerzemu Bułhakowi—biskupowi Pińskiemu, 
opatowi konwentowi Supraslskienm zakonu 
świętego Bazylego Wielkiego, na przyznanie 
listu mego dobrowolnego assekuracyinego 
zapisu, który zapis mam у powinien będę 
przyznać na sądach grodzkich Brańskich 
lub Grodzieńskich na pierwszych podaniu 
tego mego zapisu assekuracyinego, co mam 
zyścić у dotrzymać pod zarękami у obowiąz
kami we srzedzinie tego listu opisanymi. 
U tego listu na przyznanie tak samego 
aktora,/ iako у ichmciów7 panów pieczętarzów 
podpis temi wyrażony słowy: Jan Branic
ki—chorąży, hetman polny koronny. Ustnie 
oczewisto proszony pieczętarz od i. w. imci 
pana .lana Branickiego — chorążego wiel
kiego у hetmana polnego koronnego, do 
tego listu na przyznanie danego na summę 
trzydzieście pięć tysięcy tynfów podług prawa 
w. x. Lit. podpisuię się: Ludwik Cieszkow
ski—starosta Klesczewski mp. Ustnie у ocze
wisto proszony pieczętarz od i. w. imci pana 
chorążego wielkiego у hetmana polnego 
koronnego do tego listu na przyznanie da
nego podpisuię się: Woyciech Stepciłowski— 
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skarbnik Bractav rski mp. Ustnie у oczewisto 
proszony pieczęfc irz ód i. w. imci pana cho
rążego wielkiego* у hetmana koronnego pol
nego do tego listu danego podpisuię się 
według prawa w. x. Li t : J . Zagrzewski— 

maior wielki koronny. Który to assekura-
cyiny zapis wespół z listem na przyznanie, 
za podaniem onego przez zwysz wyrażone
go patrona do akt, iest do xiąg przyięty у 
wpisany. 

1739 r. 

Iff;ti. i: u LI г E I за 4339 г., л и с т ъ 5fiO. 
С 

32. Предииеаніе скарбовой коммнссін относительно документовъ Кѳложанской 
церкви и другихъ. 

Вслѣдствіе споровъ, возннкшихъ между Колож-
ской церковью и Городпепской экономіей по слу
чаю захвата послѣднею земель первой, скарбовая 

коммиссія требуетъ засвидѣтельствованныхъ копій 
съ документовъ па право владѣнія всѣмп вообще 
землямп Коложской церкви. 

Koku tysiąc siedmset trzydziestego dzie
wiątego, miesiąca Augusta iedynastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim przede mną Antonim z 
Wahanowa Micutą—-podstolim у podstaro
ścim sądowym powiatu Grodzieńskiego, od 
wielmożnego imci pana Michała Józeia Mas
salskiego, woiewody Mścisławskiego, Gro
dzieńskiego, Kadoszkowskiego, Berznickiego 
etc. starosty, ustanowionym, stanowszy per-
sonaiiter w Bogu wielebny imć xiadz Jan 
Rawicki, zakonu ś. Bazylego wielkiego 
konwentu Kołożańskiego, instrument z kom-
missyi iego królewskiey mości skarbowcy, z 
Warszawy przez pocztę przysłany w inte-
ressie cerkwi Kolożańskiey у innych ad 
acta grodu Grodzieńskiego podał, de sequenti 
tenore: 

Kopia kommissyi iego królewskiey mo
id skarbowey. luformuiąc się z memoryału 
imci xiedza Ignacego Kulczyńskiego, opata 

Grodzieńskiego zakonu ś. Bazylego, który 
tu per copiam adiungitur, iż in convul-
sionem przywileiów, klasztorowi Kołożań-
skiemu nadanych, i. p. kapitan Szwarc grunta 
temuż klasztorowi należące avellere intendit 
у inne różne czyni gravamina, zaleca imci 
panu grafowi Flemingowi—generałowi ar
tylleryi w. x. Lit., iako ekonomiey Gro
dzieńskiey administratorowi, aby w7zgłędem 
rybaków, iuryzdyczan klasztornych Kołożań-
skich, realem przysłał informationem, o na
debraniu trzydziestu tynfów od tychże ry
baków, nadto, do czego obowiązani są, tu
dzież aby vidimatam przywileiu ś. p. nay
iaśnieyszego króla iegomości Augusta wtó
rego, cechowi rybackiemu nadanego, przy
stał copiam. Ratione zaś wywodzenia granic 
у zasypowania kopców życzy taż kommissya 
iego królewskiey mości skarbowa, aby przy
wileie królów Alexandra, Zygmunta pierw
szego, Zygmuta Augusta у Zygmunta trze-

67 
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ciego per vidimatas przyznane były copias, 
tudzież у kopia dekretu w sądach iego 
królewskiey mości assessorskich dwudziestego 
wtórego Nowembra tysiąc siedmset trzy
dziestego ósmego roku, in contumaciam fe
rowanego, ad interim aby wszystko zosta
wało in tranquillitate. Co się tycze fun
duszu cerkwi Łabeńskiey, desideratur infor-
macya, in quo ad praesens zostaie statu, 
gdyż przed tym targi tam bywały, ieżeli 
hucusque continuantur. Względem wstępu 
wolnego do puszczy Malowickiey y Persz-
tuńskiey, życzy kommissya iego królewskiey 
mości skarbowa, aby króla imci Zygmunta 
pierwszego eo intuitu nadany przywiley lub 
fundusz per vidimatam przysłany był copiam. 

Datum w Warszawie, dnia dwudziestego 
czwartego Julii, tysiąc siedmset trzydziestego 
dziewiątego roku. 

U tego instrumentu przy pieczęci podpis 
i. w. imci pana podskarbiego nadwornego 
koronnego y connotacya onego takowemi 
wyrażona słowy: Maciey Grabowski — pod
skarbi nadworny koronny, praesentem co
piam cum suo originali concordare, tester. 
Ditto. Do wielmożnego imci pana grafa 
Fleminga — generała artylleryi w. x. Lit., 
iako ekonomiey Grodzieńskiey administra
tora. Który to instrument, za podaniem onego 
przez wTyż wyrażoną osobę do akt, iest do 
xiąg urzędowych przyięty у wpisany. 

1739 r. 

. . Я з ъ к н и г и »a S739 г . , л в е г ь 622. 

33. Жалоба Ііересвѣта Солтаеа на Коложапскихъ базнліановъ о придержательствѣ 
крестьянъ. 

Пересвѣтъ Солтанъ жалуется на Коложскихъ 
базиліанъ, что они удерживаютъ у себя его бѣг-
лыхъ крестьянъ, не смотря на неоднократный его 
напоминанія возвратить ихъ по принадлежности 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego dzie
wiątego, miesiąca Nowembra dziewiątego 
dnia. 

W sprawie wielmożnego imci pana Wikto-
rego Pereswieta Sołtana — marszałkowicza 
Starodubowskiego у samey ieymci z wiel
możnym u Bogu przewielebnym imść xię-
dzem Ignacym Kulczyńskim, opatem yoffi-
ciałem Grodzieńskim, zakonu ś. Bazylego 

и еще произносятъ противъ него угрозы; вслѣд-
ствіе этого онъ требуетъ съ базиліанъ уплаты 
всѣхъ убытковъ и возвращенія крестьянъ. 

wielkiego konwentu Kołożańskiego, у w'szyst-
kiemi ichmość xx. Bazylianami Grodzień-
skiemi, za pozwem przed nasz urząd legi
time po obżałowanych ichmościach wynie
sionym, mieniąc oto: iż co w roku tysiąc 
siedmset trzydziestym czwartym poddani 
wieczyste żałuiących z maiętności Oży, w 
powiecie Grodzieńskim leżącey, na imie 
Jerzy Trabowicz—kowal, z żoną у bratem ro-
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dzonyrn Mateuszem Trabowiczem, także z 
żoną, Mateuszem Kisielczykiem, z rucho
mością у dobytkiem onych, wyszedszy z 
maiętności obżałowanych ichmościów, Cze-
szczewlany nazwaney, a czwarty Maciey Po
lak—kowal, we wsi Basarabach, do klasztoru 
Kołożańskiego przysluchaiących osiedli, o 
których żałuiące ichmość nie po iednokrot-
nie sami przez się у przez różnych ichmo
ściów pp. przyiacioł o wydanie upominali 
się; obżałowani ichmość za po kilka-krotną 
restytucją, contraveniendo prawu pospolite
mu, konstytucyom seymowym de extraditione 
poddanych opisanym, wydać nie chcieli у 
owszem onych proteguią, odpowiedź у po-
chwałkę czynili; za czym żałuiące delatores 
do statuicyi wszystkich chłopów Ożskich 
supra wyrażonych, alias poddanych, z ru
chomością у wszystkiemi dobytkami do przy
sądzenia onych żałuiącym aktorom, iako 
wieczystym panom, do possessyey, do na
grodzenia, co przez tak długi czas u siebie 

trzymaiąc, ci chłopi dworowi żadney powin
ności nie pełnili, podymnego, do skarbu w. 
x. Lit. należącego, nie oddawali, strat cum 
restitutione expens prawnych, do wskazania 
win ypaen у oto wszystko, co czasu prawa 
szerzey przełożono у dowiedziono będzie, 
salva tey żałoby melioratione intentowaney, 
na dokumencie wyż na dacie pisanym у 
roku po nakazaniu od aktorów pozwanym 
ichmościom dać kopią spraw i tymże po
zwanym ichmościom uznawszy statuitione 
poddanych w żałobie wyrażonych do fiual-
ney rozprawy, gdy ta spraw:a na pośledniey-
szym terminie wołana у sądzona być nie 
mogła, tedy onę we spół z innemi per ge
nerałem causam limitationem do roczków 
przyszłych naypierwszych post biennium są
dzących się, dla przyjęcia między stronami 
fmalney rozprawy rokiem zawitym, bezdy-
lacyi у przypozwu, tylko za tym dekretem 
naszym odkładamy. 

І740 f. 

ІЗзъ H u u r u за 1740 г., стр . 8S7 . 

34. Жадоба синскона Нинскаго и Туровскаго Юрія Булгака на старосту и войта 
Пннскаго Ельскаго о иарушснін сияъ ішсдѣдшшъ правъ епископской юрнсдики. 

Юрій Булгакъ, еппскопъ Ппнскій п Туровскій, 
жалуется на Ііипскаго старосту и войта Влади
слава Ельскаго, что вопреки привилегіямъ, даро-
ваннымъ Пинской каоедральной церкви, помяпу-

łloku tysiąc siedmset czterdziestego, mie
siąca Junii ósmego dnia. 

Na urzędzie grodzkim Grodzieńskim prze-

тый староста вторгается въ церковную горпсдику 
и прптѣсняетъ ее, съ юрисдичанъ взискиваетъ 
иезакопние побори, завладѣваетъ ихъ домами и 
имуществомъ. 

de urną Antonim z Wahanowa Micuta— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego od i. w. imci pana Micha-
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ła Józefa Massalskiego, Mścistawskiego, 
Grodzieńskiego, Radoszkowskiego, Berznic-
kiego etc. starosty, ustanowionym, solennie 
się manifestował i. w. imć xiądz Jerzy 
Bułhak, biskup Piński у Turowski, na w. 
imci pana Władysława Jelskiego—starostę 
у wóyta Pińskiego, mieniąc oto, iż o iuryz-
dyki у place w mieście ikmci Pińsku do 
katedry biskupstwa Pińskiego у Turowskiego 
applikowane, przywileiami, confirmacyami 
nayiaśnieyszych królów panów miłościwych 
approbowane, z dawnych czasów ziemskich 
do przesądów mieyskich, exekucyi, stanowisk, 
podatków у żadnych ciężarów nie należące, 
spokoynych possessyi przeszłych antecesso
rów episkopów Pińskich у Turowskich sine 
ulla praepeditione etintrusione zostawały у 
żałuiący delator pacifice possidował; obżało
wany imć pan Jelski—starosta у wóyt Piń
ski, nie idąc via antecessorów swoich, lecz 
in convulsionem praw, przywileiów nayiaś
nieyszych regnantów у praw ziemskich po
stępując, nie należąc do pomienionych iu-
ryzdyk у placów niesłusznie interessuie się, 
do przesądów mieskich у innych ciężarów 
z dobr ziemskich y iuryzdyczan pociąga, 
exakcyami, stanowiskami, różnemi extorsy-

ami ab initio obięcia starostwa у wóytowstwa 
Pińskiego hucusque aggrawuie, place przy
właszcza, zabiera, wszystkie prowenta vio-
lenter odbiera, na swóy pożytek obraca; oto 
tedy żałuiący i. w. aktor z obżałowanym imcią 
chcąc prawem czynić, do utwierdzenia praw 
ziemskich, libertacyi, przywileiów, confirma-
cyi katedrze biskupstwa Pińskiego у Tu
rowskiego służących, do obwarowania secu-
ritatis zdrowia у fortun wszystkim iuryzdy-
czanom, na iuryzdykach у placach episkopii 
Pińskiey у Turowskiey mieszkaiącym, do 
uczynienia kalkulacyi, werifikacyi z wybra
nych intrat у wszelkich prowentów, dorein-
dukcyi zabranych placów, a do przysądzenia 
i. w. żałuiącemu delatorowi zabranych pla
ców у samych iuryzdyk cum omni modo 
dispositionis potestate, do nagrodzenia szkód 
iuryzdyczanom poczynionych y restytucii 
expens prawnych, do wskazania paen pro 
convulsione praw у podziałano wiolencye 
w dobrach ziemskich, takoż o to wszystko, 
co czasu prawa przełożono у dowiedziono 
będzie, salva meliorationc tey żałoby lub 
inney wyniesienia et in unum złączenia, dał 
swóy manifest do xiąg urzędowych zapisać, 
y iest zapisano. 
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35. Посвидѣтельствованіе вознаго о заключеніи въ куницу войта Коложанскаго 
монастыря и напесеніи ему побоевъ. 

Возный Городненскаго повѣта симъ свпдѣтель-
ствуетъ, что по требованію настоятеля Коложска-
го монастыря онъ свидѣтельствовалъ войта мона-
стырскаго, находивіпагося въ тюремномъ заклю-

Roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego 
wtórego, miesiąca Augusta dwunastego dnia. 

Na urzędzie grodzkim Grodzieńskim prze
de mną Antonim z Wahanowa Micutą— 
podstolim у podstarościm sądowym, stanąw
szy personaliter ienerał ikmci powiatu Gro
dzieńskiego pan Stefan Sklepiński kwit swóy 
relacyiny obdukcyiny w sprawie niżey opi-
saney zeznał у ku zapisaniu doxiag podał 
w te słowa: J a ienerał ikmci, niżey na pod
pisaniu ręki mey wyrażony, zeznawam tym 
moim relacyinym obdukcyinym kwitem, iż 
w roku tysiącznym siedmsetnym czterdzie
stym wtórym, miesiąca Augusta dziesiątego 
dnia, byłem użytym у wezwanym ze stroną 
szlachty panami Janem y Symonem Za
wadzkimi od w. imci xiedza Samuela J a 
nowskiego—opata Kolożańskiego у wszyst
kich w Bogu wielebnych ichmościów xięży 
zakonu świętego Bazylego wielkiego tegoż 
konwentu do ratusza miasta ikmci Grodna, 
dla oglądania Stefana Czausa—wóyta Kolo
żańskiego; gdzie ia przybywszy widziałem 
w kunie stoiącego, za szyię żelazami zam-

ченіи; шея у него была замкнута въ желѣза, лице 
и голова были избиты. Опрошенныя лица показали, 
что такой разбой произведешь былъ Городнен
скимъ бургомистромъ и другими мѣщанами. 

knionego, wargi spuchłe skrwawione, po
liczki у wszystka głowa spuchła tyranissime 
zbita; widząc ia takowe zbicie badałem się, 
przez kogo by to było? Mienili przytomni 
ludzie, zbiegaiące się na te dziwowisko, iż 
przez szlachetnego pana Michała Kolendę— 
burmistrza miasta ikmci Grodna у szla
chetnego pana Pawła Ryca, także imci 
pana Antoniego Mroczka, do którego to 
pomienionego wTóyta dnia dwunastego tegoż 
miesiąca byłem wezwany w dom onego у 
widziałem bardzo słabego. A tak ia iene
rał, do czegom był użyty у wezwany, spra
wiwszy się podług prawa, com widział, у 
słyszał, wydaiąc ten móy kwit relacyiny 
obdukcyiny, ręką się własną podpisuię. P i 
sań w Grodnie ut supra. 

U tego kwitu relacyinego obdukcyinego 
podpis ręki ieneralskiey w te słowa: Stefan 
Sklepiński—ienerał ikmci powiatu Grodzień
skiego. Który to list relacyiny obdukcyiny 
po ustnym у oczewistym zeznaniu do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich iest przyięty у 
wpisany. 
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36. Опредѣлеиіе между Супрасльскими базпліянамн s гетманомъ коронныиъ Бра-
ннцкимъ о неуплатѣ послѣдпимъ занятой суммы. 

По жалобѣ Супрасльскихъ базиліанъ на графа 
Браницкаго,' что онъ не только не желаетъ от
давать имъ занятой суммы, не только не позво-
ляетъ имъ пользоваться закладнымъ имѣніемъ 
Хорощамя, но еще вводить ихъ въ обманъ, съ 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego wtó
rego, miesiąca Nowembra szóstego dnia. 

Wsprawie i. w. imci xiedza Jerzego Buł
haka—biskupa Pińskiego i Turowskiego, 
opata Supraślskiego у całego konwentu or
dinis divi Basilii magni z i. w. imć panem 
Janem Klemensem, hrabią na Ruszczy, Ty
czynie, Tykocinie у Branicach, Branickim— 
chorążym wielkim у hetmanem polnym ko
ronnym, Brańskim, Bielskim, Krośniańskim, 
Wasilkowskim etc. starostą, za pozwTem le
gitime po obżalowanym i. w. przed nasz 
urząd wyniesionym, za żałobą w tym pozwie 
wyrażoną, mieniąc o to: iż i. w. imć pan, 
pożyczywszy na zapis obligacyiny z termi-
'nem w nim wyrażonym gotowey rękoday-
ney summy trzydzies'cie pięć tysięcy tynfów 

• u żałuiących delatorów imć xięży bazylia-
: nów Supraślskich, у tenże zapis przed akta
mi grodzkiemi Brańskiemi pod datą w nim 
wyrażoną przyznawszy, dobra swoie wszel
kie lubo nam evictionis dla większego bez
pieczeństwa teyże summy podawszy za onym 
summy kapitalney in termino praefixd nie Į 
wyliczył, quo intuitu gdy żałuiące delatores 
o oddanie summy kapitalney, lubo postą
pienie dobr dopraszali się, i. w. imć po
wtórny assekuracyiny strictissimae inscriptio-

цѣлію выиграть время и не допустить до суда,—• 
Городненскій судъ постановить выдать имъ ко-
пію съ позвовъ и другихъ документовъ, съ пре-
доставленіемъ правъ преслѣдовать должника су-
дебнымъ порядкомъ. 

nis zapis wespół z listem na przyznanie, in 
forma iuris sporządzonym," w roku tysiąc 
siedmset trzydziestym dziewiątym dał (za 
którym pilność w grodzie Grodzieńskim na 
naypierwszych roczkach iest uczynioną) у 
tymże ichmość xięży bazylianom Supraśi-
skim w roku teraźnieyszym tysiąc siedmset 
czterdziestym wtórym na terminie и. Jana 
Chrzciciela, święta rzymskiego, dnia dwu
dziestego czwartego Junii. przypadaiącego, 
summę superius wyrażoną kapitalną una 
cum provisione za każdy rok, distincte per 
septem a cento przychodzącą, sub vadio al
torius tanti, to iest trzydziestu pięciu tysięcy 
tynfów realiter nie uchybiaiąG terminu oddać, 
dobra zaś, nazwane Choroszcza, w powiecie 
Grodzieńskim leżące, у inne w w. x. Lit. 
będące, ad possesionem, żałuiących aktorów 
opisał się et in hoc termino liberam inequi-
tationem pomienionych dobr et apprehen-

[ sionem' onych, nie poezytaiąc za żadną vio-
•łencyą у expulsya przez tenże zapis • pozwo
lił, któremu czyniąc ėontraveniencyą ani 
summy in termino praelixo kapitalney real-
ney rękodayney nie oddał у nie wyliczył, 
ani dobr supra wyrażonych nie postąpił, 
Choroszcza nazwanych, ani inequitacyi ża
łuiącym delatorom nie dopuścił, owszem od-
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powiedziami у pochwałkanii odgrażał się у 
przegrażać nie przestaie, przeciwko w za
ręki opisane et liberę założone in paenas 
leguni podpadł, w którey sprawiedliwey swey 
praetensyi żałuiące dełatores sami przez się 
у przez użytych ichmciów panów przyiacioł 
wcześnie przed przypadaiącym terminem o 
exekucya summy na terminie, lub postą
pienia, dopraszali się; lecz żadney satysfak-
cyi do uczynienia sprawiedliwości nie ode
brali, a tak z obżałowanym iegomością idąc 
ad strepitum iuris nie mały expens żału
iące dełatores muszą ponosić. Na ostatek, 
gdy żałuiące dełatores, zapozwawszy przed 
sąd urzędu grodzkiego Grodzieńskiego wr 

roku teraznieyszym tysiąc siedmset czter
dziestym wtórym, na roczki Juliowe, summę 
swą per strepitum iuris windykować chcieli, 
obżałowany i. w. imć nie dopuszczaiąc do 
uczynienia aktoratu przez użytych przyiacioł 
ad amicabilem compositionem udał się et 
pro securitate summy żałuiących delato
rów prawo zastawne in forma iuris spra
wione cum omnibus solennitatibus na ma
iętność Choroszcza, w powiecie Grodzieńskim 
sytuowaną, dać у żałuiącym delatorom aren-
dowanym kontraktem samą maiętność ad 
executionem summy sam trzymać, żałuią
cym xiężom Bazylianom prowizją per sep-
tem a cento płacić miał; której swoiej de-
klaracyi zadość nie uczynił, tylko żałuiące 
nie mieli swego aktoratu z tych roczek per 
deceptionem sprowadziło у podstępnie pro
longowało. Zaczym ante omnia do uznania 
żałuiących delatorów, inequitacya do dobr 
nazwanych Choroszcza, iako ewikcyinych у 
innych w wielkim xiestwie Lit. będących, 
tak rigore dobrowolnych zapisów, iako też 
vigore prawa zastawnego, у konstytucyi sej
mowych, do nakazania summarioruui pro-
cessuum rosprawy, tanquam in causa inscrip-

tionis, doapprobaty supra wyrażonych zapi
sów, za któremi do przysądzenia summy 
kapitalney z zarękami у prowizją, oraz z 
expensami prawuemi na dobrach Choroszczy 
у innych wszelkich ewikcyinych у ubezpie
czenia od dalszych kredytorów, takoż rocz-
ney zaległey prowizyi, zapłacić nakazania, 
wskazania paen у win prawnych, у oto wszyst
ko, co czasu prawa fusius et latins dedu-
cetur, intentowaney na terminie ninieyszym 
wyż na dacie pisanym, po kontrawersyach 
ex utraque parte wnoszonych, ponieważ na 
zapis sub data roku tysiąc siedmset trzy
dziestego, miesiąca Julii trzydziestego dnia, 
daną, w roku tysiąc siedmset trzydziestym 
pierwszym feria quarta ante festum sancti 
Symonis etJudae w grodzie Brańskim przy
znany, a summę rękodayną trzydzieście pięć 
tysięcy tynfów powtórnym zapisem w roku 
tysiąc siedmset trzydziestym dziewiątym, 
miesiąca Junii dwudziestego piątego dnia 
roborowanym rekognoskowano, taż summa 
liquidi debiti na dobrach Horoszczy evictio-
naliter circumscripta, a przez i. w. imci 
pana chorążego wielkiego у hetmana wiel
kiego koronnego w Bogu przewielebnym 
ichmościom xx. bazylianom konwentu Su
praslskiego in termino praeiixo non est 
exoluta, lubo parte actorea instantaneam 
inequitationem na czynienie kopii spraw na 
dobra Choroszczy simpliciter kopii z pozwu 
pretendowano. Za czyni tanquam in causa 
inscriptionis et recognitionis, uchyliwszy ko
pią z pozwu, kopie spraw wszystkich aparte 
citata parti actoreae dać nakazuiemy, oraz 
wolne mówienie tymże aktorom o inequi-
tacyę do dobr evikcyonalnych w zapisach 
wyrażonych zachowuiemy; a za tym inter-
vencyę czynioną od wielmożney imci pani 
Stryieńskiey, woyskiey Grodzieńskiey, akcep-
tuiemy. Actum w Grodnie ut supra. 
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37. Замѣннан сдѣлка на землю между Супрасльскими базиліанамн и гр. Бра-
пицкимъ. 

Графу Браницкому понадобился участокъ мо
настырской земли возлѣ Клепачей, заключавшій 
въ себѣ источникъ, пригодный для разведенія 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego pią
tego, miesiąca Oktobra dwudziestego dnia. 

Na roczkach sądowych grodzkich Gro
dzieńskich, secundum legem positivam roku, 
miesiąca у dnia wyż na dacie pisanego, w 
Grodnie sądzących się, przed nami Antonim 
z Wahanowa Micutą—podstolim у podsta
rościm, Stanisławem Kotowiczem—skarbni
kiem Owruckim, protunc sędzią, Dobrogostem 
Kazimierzem Boufałem—pisarzem, urzęd
nikami sądowemi grodzkiemi powiatu Gro
dzieńskiego, od iaśnie wielmożnego imci 
pana Michała Józefa Massalskiego—kaszte
lana Wileńskiego, hetmana polnego w. x. 
Lit. Grodzieńskiego sądowego, RadoszkowT-
skiegoetc. starosty, ustanowionemi, na są
dzenie roczków Oktobrowych do Grodna 
zgromadzonemu stanowszy personaliter u są
du patron imć pan Franciszek Jelec, ten 
extrakt, z inagdeburyi Bielskiey wydany, w 
sposób przenosu ad acta podał, którego źa 
przyięciem de verbo ad verbuni wpisuiąc 
w xiegi tenor sequitur talis. Actum in 
praetorio civitatis sacrae regiae maiestatis 
Bielscensis feria tertia, scilicet die quarta 
Maii, anno millesimo septingentesimo qua-
dragesimo quinto. Przed urzędem у aktami 
iego królewskiey mości wóytowskiemiBiel-

форелей; вслѣдствіе этого онъ и предложилъ мо
настырю аомѣняться съ нимъ на болѣе значитель
ный участокъ земли въ имѣніп Хорощахъ. 

skiemi prawa magdeburskiego stanowszy 
oczewiście iaśnie wielmożny imć pan Jan 
Klemens, na Ruszczy, hrabia na Tyczynie, 
Tykocinie у Branicach, Branicki — chorąży 
wielki у hetman polny koronny, Brański, 
Krośnieński, Mościski y mieysca tuteyszego 
starosta у wóyt, który na mieysce urzędu 
swego wóytowskiego, co tylko do tego actu 
należy, imci pana Józefa Kruszewskiego— 
regenta grodzkiego Brańskiego subdelego-
wał, zdrowy będąc na ciele у umyśle, iaw
nie szczerze у dobrowolnie zeznał, iż on 
prawo zamienne wieczyste, zwyczaiem L i 
tewskim pisane, na osobę iaśnie wielmoż
nego imci xiedza Bułhaka — biskupa Piń
skiego, opata Supraślskiego у całego kon
wentu, hrabia Branicki — chorąży, hetman 
polny koronny ex una, Jerzy Bułhak—bi-
skub Piński у Turowski, opat Supraślski, 
nomine totius conventus Suprasliensis ordi
nis divi B . M. ab altera parte, czyniemy 
wiadomo tym naszym zamiennym wieczy
stym dobrowolnym, a nieporuszonym zapi
sem w niżey opisany sposób danym, na to: 
iż ia Branicki—chorąży у hetman polny 
koronny, upatrzywszy w dobrach w Bogu 
ww. ichmość xięży bazylianów Supraślskich 
krynicę alias źrzódło z mieyscem dobrym 
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do zarybienia pstrągów у innych ryb spo
sobnych na gruncie Bacieckim w przyleg-
łości graniczących dobr moich Białystok w 
Podlasiu, w ziemi Bielskiey, w powiecie 
Brańskim leżących, a dobrami Supraślskie-
mi, wxieztwie Litewskim w powiecie Gro
dzieńskim sytuowanych, zdobrey tedy woli 
moiey za pomienione mieysce ze źrzódłem 
będącym, daiąc zamianę w Bogu ww. ich
mościom xięży bazylianom Supraślskim w 
dobrach moich Litewskich, Choroszcz nazwa
nych, w tymże powiecie Grodzieńskim leżą
cych, ograniczyć kazałem, część stawu w 
Krupnikach, tak aby za źrzódło znaczna 
rekompensa bydź mogła. A że ia, biskup 
Piński у Turowski, opat Supraslski, cum 
communitate Suprasliensi, sine consensu sa-
crae nuntiaturae commutacyi uczynić nie 
mogłem, dla pokazania realności, co my 
klasztornego źrzódła у mieysca ustąpić ma
my, a wiele też nam w zamian dostanie 
się, przy oprowadzeniu ex utraque parte przez 
mierniczego pomierzyć rozkazaliśmy, który 
iest takowy: Wymiar mieysca у źrzódła 
przy ścienie gruntów Klepackich ze źrzódła 
na gruncie Bacieckim leżącego, dnia dwu
dziestego trzeciego Augusti, anno millesi
mo septingentesimo quadragesimo tertio. 
Od kopca przy granicy Białostockiey, zdaw
na usypanego, idąc ścianką ku zachodowi 
między gruntem Klepackim у Bacieckim, 
na sznurów trzy, w prawey ręce zostawuiąc 
źrzódło anguł krzyżowy, na którym znak 
położony iest, od tego znaku idąc ab an-
gulo rato w stronę północną na sznur ie
den miary polskiey koronney, anguł w pra
wey ręce wewnętrzny rozwarty zawieraiący 
w sobie gradusów sto dwadzieścia ośm, zkąd 
się nachyliła linia ku letniemu wscho
dowi, tą idąc linią prętów dziewięć у ob
racając się bardziey ku wschodowi nad za
rośla у chróstami w końcu zagonów pola 

oromego anguł rozwarty w prawey stronie 
wewnętrzny, zawieraiący w sobie gradusów 
sto czterdzieście у ośm, № 148, od tego 
anguła idąc na wschód słońca nad lasem 
po końcu zagonów na sznurów dwa, prętów 
cztery у pręcików cztery do granicy Biało
stockiey, gdzie znak iest zostawiony; gra
nicą Białostocką idąc ku południowi, zała-
muie się anguł z prawey strony ostry, za
wieraiący w sobie gradusów siedmdziesiąt 
ośm, №78, zawiera w sobie miary sznur 
ieden, prętów ośm у pręcików sześć, aż do 
kopca w pierwszym punkcie opisanego. 
Między temi pięcia liniami, nieregularnie 
leżącemi, znayduie się placu ze źrzódłem 
wespół morg ieden у prętów dwadzieścia. 
Wymiar części stawu ze strony Choroskiey 
w Krupnikach będącego, dnia dwudziestego 
dziewiątego Augusti anno millesimo septin
gentesimo quadragesimo tertio uczyniony. 
Od młynu począwszy idąc groblą na zachód 
słońca (w lewey ręce na dole łąki do Sien
kiewicz wsi ww. oo. Dominikanów, zosta
wiwszy) sznurów dwa, prętów siedm, iest 
znak zostawiony, na którym anguł z le
wey strony wewnętrzny ostry, zawieraiący w 
sobie gradusów siedmdziesiąt sześć, № 76; 
od tego znaku idąc brzegiem stawu nad 
łąkami suchemi у mimo pole. pana Johana 
Hertmańskiego, aż do gómey grobli inclu
sive iest sznurów sześć, prętów dwa у prę
cików cztery, gdzie na brzegu grobli znak 
iest zostawiony; od tego znaku wzdłuż idąc 
groblą у przez wodę aż do brzegu wsi Krup
nik, iest sznur ieden, prętów pięć у pręci
ków sześć, przeciw tey grobli wprost od 
punktu zacząwszy między Krupnikami у 
dobrami Choroskiemi przez staw graniczył 
nurt różnym położeniem blizko płotów у 
ogrodów Krupnickich aż do upustu у mły
nu, zkąd się pomiara poczęła. W takowym 
zawarciu stawu (excepto buchtów udaiących 

68 
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się ku ogrodom Krupnickim, lecz biorąc 
linią prostą (od punktu wyż wyrażonego 
aż do wypustu) znayduie się planu z wodą 
у błotem morgów cztery, prętów pięć, iti-
dem miary koronney. Po którym rozmie-
rzeniu geometraliter ad affectationem iasnie 
wielmożnego imci pana chorążego у het
mana polnego koronnego, my xięża bazy
lianie Supraślscy pozwoliwszy na commuta-
cyą, iako- iest wyżey wyrażono, w pomierzę 
zezwoliwszy, facultatem cum commissione a 
sacra nuntiatura otrzymaliśmy, ut obloquen-
tur trzy documenta: ieden a sacra nuntia
tura dnia dziewiętnastego Octobris, anno 
millesimo septingentesimo quadragesimo ter
tio; drugi od iasnie wielmożnego imci xie
dza Józefa Sapiehy—coadiutora Wileńskiego 
de data anno millesimo septingentesimo qua
dragesimo quarto die vigesima tertia Martii; 
trzeci od imci xiedza Karola Glińskiego— 
proboszcza Sokolskiego, od tegoż iasnie wiel
możnego imci xiedza coadiutora Wileń
skiego delegata. Do którey commutacyi ab 
utrinque liberę accedendo, ia xiądz Gliń
ski—biskup Piński у Turowski, opat Su
praslski, cum communitate, wedle expressyi 
w pomierzę wyżey wyrażoney planu ze 
źrzódłem na gruncie Bacieckim morg ieden 
у prętów dwiadzieścia, iasnie wielmożnemu 
imci panu Branickiemu—chorążemu у het
manowi polnemu koronnemu, sukcessorom 
imci, wiecznemi czasy postępuię; a ia Bra
nicki — chorąży у hetman polny koronny, 
stawu część od dobr moich, Choroszcza na
zwanych, w Krupnikach, iako wyżey od
mierzonego, rachuiąc z wodą у błotem mor
gów cztery, prętów pięć miary, koronney, w 
Bogu ww. imciów xięży bazylianom Su-
praślskim similiter wiecznemi, a nieodzow-
nemi czasy ustępuię et ad possessionem 
intromitować kazałem. Którą naszą zamia
nę, że perpetuis' temporibus kontentować się 

у tego imać mamy, vadium tysiąc kop gro
szy Litewskich exutraque na siebie у suk-
cessorów naszych zakładamy, a w niedo
trzymaniu forum ubiquinarium ad iudican-
dum abscissis omnibus dilatoribus deter-
minuiemy, gdzie inquolibet foro stanowszy 
rozprawę finalną przyiąć у we wszystkim 
zadość temu zamiennemu zapisowi uczynić 
powinniśmy, sub poena trium lucrorum, a 
y po zapłaceniu zaręk, by nie poiednokrotnie 
przecie ten nasz zapis in suo robore et va-
lore zostawać ma. I natośmy dali ten nasz 
zobopólny zapis z podpisem ręki mey у 
imciów pp. pieczętarzów, od nas ustnie у 
oczewisto uproszonych. Pisań w Grodnie, 
roku tysiąc siedmset czterdziestego czwar
tego, dnia siedmnastego Oktobra. Jan Bra
nicki—chorąży hetman polny koronny. Ust
nie у oczewisto do tego prawa .commutatio-
nis proszony pieczętarz podpisuię się: Woy
ciech Stanisław Dzierżek—vices-regent grod-
ski Brański mp. Ustnie у oczewisto pro
szony pieczętarz do tego prawa commuta-
tionis podpisuię się, die decima septima 
Octobris millesimo septingentesimo quadra
gesimo quarto anno, w Grodnie: Ludwik 
Ciszkowski — starosta iKleszczewski — pół-
kownik iego królewskiey mości. Ustnie pro
szony pieczętarz od iasnie wielmożnego imci 
pana Jana Klemensa hrabi Branickiego— 
chorążego, hetmana polnego koronnego, do 
tego zapisu commutationis iasnie wielmoż
nego imci xiedzu Jerzemu Bułhakowi— 
biskupowi Pińskiemu, opatowi Supraślskie
mu у całemu konwentowi Supraślskiemu 
danego, podpisuię się: Jan Franciszek Oli
zarowicz — manuet у generał grodzki po
wiatu Grodzieńskiego. Roboruię, approbuie 
у we wszystkich punktach у klauzulach, w 
tymże prawie opisanych, wiecznemi czasy у 
nigdy odzownemi stwierdzam mocą zezna
nia teraznieyszego. 



U tego extraktu prawa commutations przy 
pieczęci urzędowey magdeburyi Bielskiey 
podpisy rąk temi wyrażone słowy: Andrzey Ty
szkiewicz—Iandwoyt magdeburyi Bielskiey. 
Ex actis advocatiae magdeburgiensi Biel-
scensi rescriptum: Antonius Minkiewicz—no-

tarius iuratus mp. Który to takowy extrakt 
prawa communitationis za podaniem onego 
przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest do 
xiąg urzędowych grodzkich Grodzieńskich 
przyięty у wpisany. 

1747 r. 

И з ъ книги за 1747 г., листъ 710—711. 

38. Обязательство Суп расльскигь и Кузницкихъ базиліанъ данное венскому 
БогуФалу отправлять двѣобѣднн въ недѣлю за пожертвованные имъ Ютысять 

злотыхъ. 

Супрасльскіе и Кузницкіе базиліане обязывают
ся служить по двѣ обѣдни въ недѣлю за Богуфала 
и вообще христіанъ; страждущихъ въ чисти.іиш,ѣ 
за' пожертвованные имъ 10,000^злотыхъ, изъ ко-

ихъ одна часть предназначена на церковь, дру
гая на устройство корчмы, а третья на устройство 
мельницъ. 

Koku tysiąc siedmset czterdziestego siód
mego, miesiąca Nowembra trzynastego dnia. 

Na roczkach sądowych grodzkich Gro
dzieńskich, secundum legem positivam roku, 
miesiąca у dnia wyż na dacie pisanego, w 
Grodnie sądzących się, przed nami Anto
nim Floryanem Brońcem—oboźnym Wiłko
mirskim у podstarościm, Samuelem Skir-
montem—łowczym у sędzią, Krzysztofem 
Morozem, na mieyscu w. imci pana Boufa-
ła—wojskiego у pisarza grodzkiego powia
tu Grodzieńskiego zasiadaiącym, urzędni
kami grodzkiemi powiatu Grodzieńskiego, 
od i. w. imci pana Michała Józefa Massal
skiego—kasztelana Wileńskiego, hetmana 
polnego w. x. Lit., Grodzieńskiego, Radosz-
kowskiego, Berznickiego etc. starosty, usta
nowionymi, na sądzenie roczków Nowem-

browych do Grodna zgromadzonemi,—sta
nąwszy personaliter w Bogu wielebny imć 
xiadz Adryan Łomanowicz—ordinis Basilii 
magni, superior conventu Cusnicensis, no
mine wszystkich ichmościów xięży Bazylia
nów konwentu Supraślskego, vigore daney 
sobie, plenipotencyi, ten zapis perpetuae ob-
ligationis przyznał у ad acta podał, za przy-
ięciem którego de verbo ad verbum wpi-
suiąc w xięgi tenor sequitur talis: My, na 
podpisaniu rąk naszych wyrażeni, a miano
wicie: ia Jerzy Bułhak, z Bożey у stolicy ś. 
Apostolskiey rzymskiey łaski, Biskup Piński 
у Turowski, opat Supraślski, z całym kon
wentem w tymże moim Supraśłskim, a 
zwłaszcza z przewielebnemi ichmościami 
xiężą wikarym, vice-wikarym у tegoż kon
wentu zakonu ś. Bazylego wielkiego toto 
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visibili consultorio, wszem wobec у każ
demu zosobna, komu by o tym wiedzieć na
leżało, wiadomo czyniemy per praesentes, 
iż ponieważ wzbudzony spiritu Dei vivi 
zwykłą erga divos świątobliwością y pro-
pensyą swoią w. imć Dobrogost Kazimierz 
Boufał—woyski у pisarz powiatu Grodzień
skiego, maiąc w konsyderacyi y iak w nay-
skutecznieyszym naśladowaniu powszechną 
zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa naukę, 
iż nierównie bardziey skarbić sobie należy 
w przyszłym nieskończonym, aniżeli w tym 
doczesnym wieku nieprzeżytey w niebie 
szczęśliwości nagrodę, у w domu oyca przed
wiecznego, gdzie mansiones multae, gdzie 
zasługi Chrystusowe przez iakież-kolwiek 
merita nasze, czynią nas haeredesDei, co-
haeredes autem Christi, zapisać sobie miey
sce у mieszkanie wieczne. Więc z terazniey
szey dobrowolney, tak iakby exnexu salu-
berrimae legationis pochodzącey, intencyi у 
determinacyi swoiey, a naybardziey de ple-
nitudine gorhwszego chwały Bożey pomno
żenia, dla tym większego ku przenaydo-
stoynieyszey Matce Bożey у świętych Pań
skich affektu у pobożności oświadczenia, ku 
dowodowi dusz zmarłych rodziców у krew
nych swoich, у tych którzy by od żyiących 
tu żadney nie mieli kommemoracyi у ratun
ku, miłości katolickiey z własney fortuny 
swoiey z antenatów y z siebie samego, glo-
riosissime super benedieente Deo nabytey, 
dziesięć tysięcy złotych polskich według te
raznieyszey in regno monety currentis kon
wentowi naszemu Kuźnickiemu tegoż zako
nu ś. Bazylego wielkiego fiłialiter od nas 
dependuiącemu oddaię, zapisuię у wieczne
mi czasy daruię, w ten następuiący sposób: 
1-mo. Includuię do tey specifikowaney summy 
sześć tysięcy złotych polskich, które wydał 
ex esse na cerkiew chwalebnie nowo erigo-
waną w konwencie Kuźnickim. 2к1л. J u -

ryzdykę zastawną przez i. p. w. imei pana 
Jana Micutę—oboźnego powiatu Grodzień
skiego w półtora tysiący złotych polskich 
cum additamento . pięć set itidem złotych, 
na reperacyą karczmy. Kuźnickiey od siebie 
wydanych у erigowanych, temuż konwen
towi ze wszelką przynależnością y fruktyfi-
kacyą oddaię, daruię у zapisuię. Pro sup-
plemento zaś przerzeczoney summy dziesięciu 
tysięcy złotych polskich dodaię in parata 
pecunia dwa tysiące złotych, które gdy mu 
Bóg użyczy zdrowia у przedłuży wieku chcę 
у stałą ma intencyę obrócić na pobudowa
nie młynów na stawisku klasztornym Kuź
nickim; klasztor zaś Supraslski assekuruie 
się in eventum tych młynów do tych dwuch 
tysięcy dodać ieszcze ieden tysiąc złotych. 
In vim tedy tey obligacyiney summy zaraz 
a data praesenti ww. oo. konwentu Kuz
nickiego, będą powinni odprawować w 
cerkwi Kuźnickiey na intencyą osobliwie 
pro remissione peccatorum Dobrogosta у Ro
zalii ww. imć państwa Boufałów—woyskich 
у pisarzów powiatu Grodzieńskiego у całego 
ich prześwietnego domu, takoż za dusze w 
czyscu zostaiące, a ratunku od nich potrze-
buiące, co tydzień dwie msze śś. a utinam 
post sera fata tychże ichmościów, też dwie 
mszy święte za dusze ich у zmarłey onych 
że famiłiey aplikować perpetuis temporibus 
tenebuntur; tudzież у za tych, którzy by 
stante ich vita quo casu humanitus od nich 
ukrzywdzeni byli. Dla czego my, niżey de 
nominibus, cognominibus, officiisque nostris 
podpisani, tą świątobliwą, prawdziwą у realną 
dziesięciu tysięcy zł. polskich summa konwen
towi Kuźnickiemu daną, zapisaną et cum 
onere pomienioney obligacyi od w. imci pana 
woyskiego у pisarza p-tu Grodzieńskiego, mm 
sine documento osobliwey dobroczynności 
у faworu, tudzież ku zakonowi naszemu tor 
kawey addykcji dcmowaną, wyż wyrażonym 
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sposobem akeeptuiemy у onus przerzeczoney 
obligacyi na konwent Kuźnicki usque ad 
consumationem saeculi wkładamy, od nas 
samych, у sukcessorów naszych opatów, wi
karych, wice-wikarych, konsultorów у wszyst
kich tak Supraślskiego, iako у Kuznickiego 
konwentu zakonników, professów, tę daiąc 
sponsyą, że pomieniona obligacya swóy wa
lor mieć będzie у dwie mszy święte w ty
dzień punctualnie według mianowaney in-
tencyi у umysłu stawienia ordynacyinego 
wiecznymi czasy odprawowane będą, z tym 
insuper dokładem y prekustodycyą, ażeby 
ten fundusz czy to alienacyą, czy też przez 
translacyą żadnego nie miał detrimentu, 
co iako sub interminabili Dei iudicio od 
nas у sukcessorów naszych przyrzekamy у 
na wieczną pamięć obiecuiemy y praein-
serowaną obligacią akeeptuiemy, takniniey-
szy script dla większey wagi у utwierdzenia 
przy pieczęciach naszych własnemi rękoma 

podpisuiemy, у tak go za ważny mieć chce
my, iak był in actis przyznany у legalizowany. 
Dan w Supraślu, dnia szesnastego Januaryi, 
tysiąc siedmset czterdziestego siódmego roku. 
U tego zapisu perpetuae obligationis podpisy 
rąk przy pieczęciah dwuch temi wyrażone 
słowy: J . Bułhak, biskup Piński, opat Su-
praślski mp. Pater Nicolaus Raskiewicz—vi-
cariusSupraśliensismp. Pater Konstanty To
łoczko, ord. D . Basilii M. vice-vicarius et 
consultor Supraśliensis. Pater Hilarion Onysz
kiewicz, ord. D. Basilii M., auditor curiae 
causarum illustrisimi domini episcopi Pin-
scen., consultor Supraśliensis. Pater Ambro-
siusSudimont, ord. d. Basilii M. consul, con. 
Supraśliensis mpr. Który to takowy perpe
tuae obligationis zapis, za przyznaniem one
go przez wyż wyrażoną osobę у do akt poda
niem, iest do xiąg urzędowych grodzkich 
Grodzieńskich przyięty у wpisany. 

1748 r. 

И з ъ кипгн за 1748 г., л и с т ы 415—416. 

39. Жалоба Городненскихъ базнліанъ Коложскаго монастыря на Городненскаго 
пробоща Хребтовича о захватѣ сѣножатей и засѣяниаго поля. 

Roku tysiąc siedmsetnego cztyrdziestego 
ósmego, miesiąca Septembra czwartego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Michałem kniaziem Ma
salskiui—kasztelanem Wileńskim, hetma
nem polnym w. x. Lit , sadowym Grodzień
skim etc. starostą, żałował у solenną swą 
zanosząc manifestacyą opowiadał w Bogu 

przewielebny imć x. Samuel Janowski—za
konu ś. Bazylego wielkiego opat Grodzień
ski у wszyscy ichmć xięźa Bazylianie tegee 
conventu, na Kołoży rezyduiące, na w. imć 
xiedza Jozefa Chrebtowicza — proboszcza 
Grodzieńskiego, qua pana w nieuczynienia 
sprawiedliwości у samego motora, tudzież, 
sług у poddanych imci, mianowicie ich-



mościów pp. Jerzego Jatkowskiego—kom-
missarza, Stefana Maliszewskiego—admistra-
tora dobr proboskich, takoż na poddanych 
nazwiskami Gontarza у Pycowę wdowę, An
drzeia Sołochę, Mikołaia Morgisza, Kulszay-
kę у całą włość do probostwa należącą, iako 
samych pryncypałów, violatorow, gwałtow-
ników, raptorów у innych conpryncypałów, 
de nomine et cognomine samych ichmciów 
wiadomych y znaiomych, w spólney radzie у 
namowie będących, mieniąc y referuiąc się 
do zaszłych anterius żałob, processów, do
kumentów, ograniczeń у dekretu podko-
morskiego, oraz do zapozwów litispendencyi 
listu zaręcznego od urzędu ziemskiego Gro
dzieńskiego wydanego, do aprobaty których 
a doprzyięcia, tanquam in causa summario 
processu w intentowaney akcyi finalney in 
principali negotio, tanquam w rzeczy są-
dzoney finalney rozprawy, a w rzeczach w 
poślednim czasie urosłych, ad id negotium 
regulowanych, mianowicie o to: iż obżalowani 
ichmć, nie ustaiąc w swey zawziętości w 
czynieniu tak wielkiey krzywdy у przykrości 
w sąsiedztwie у granicach, o co antecedenter 
żałobami у listem zaręcznym (zakładano 
było), in super na dniu trzydziestym Junii, 
czasu sądzących się roków nie obserwuiąc 
onych, na afront у szkodę tak wielką w 
zarażeniu bydła poddani obżałowanego imci 
Gontarz у Pycowa wdowa z pod zdechłego 
bydła słomę wybraną, czy z opilstwa, czyli 
też z subordynacyi obżałowanych ichmciów, 
z Grodna iadąc pod karczmą delatorów we 
wsi Czeszczewlanach stoiącą podrzucili, o co 
gdy eo instanti o sprawiedliwość u obżało
wanego imci xiedza probosza żałuiące de
latores dopominali się, tedy obżałowany 
imć dz;eń odednia włócząc daniem spra
wiedliwości, oney nigdy nie uczynił, ale ie
szcze dalsze popełniaiąc scelus, łamiąc list 

zaręczny eodem anno, różnych dni miesiąca 
Julii, gwałtem bez żadnego pozwolenia od 
delatorów, ażeby ibyły orane grunta, tak 
na czynsz, iako у w sznury poddanym de-
latorum nadane, mimo publiczną intymacyą 
delatorów, ażeby chłopi obcym ludziom dla 
zawodu dalszego nie zawodzili, a poddani 
obżałowanych ichmciów nic na to nie zwa-
żaiąc, per potentiam poorali у chcą tak, iak 
drugie grunta niesłusznie przywłaszyli, przy
właszczyć. In subsequent tempore dnia ie
dynastego Augusta anni praesentis, bez da
nia żadney okazyi na dobrowolney drodze 
pod folwarkiem zamkowym poddanych ża
łuiących delatorów, Janka Szczerbuka у 
Jakuba Karasia, do domów swych z miasta 
Grodna iadących, pokładaiąc, bili, tyranizo
wali, kolasy z końmi odebrać chcieli, a 
obżalowani Maliszewski у inni ieszcze tym 
bardziey na dalsze scelera licencyowali у 
sami bili, w czym obdukcya ieneralska rem 
w sobie obloquitur, za doniesieniem skargi 
у oto na złożonych wielu mieyscach czynie
nia sprawiedliwości oney delatores nie mieli. 
Deinde in contemptum wyżey rzeczonemu 
listowi zaręcznemu postępuiąc, na dniu trze
cim Septembra eodem anno gwałtem, foi-
titer, armata manu et tumultuarie zebrawszy 
kilkadziesiąt ludzi, zboże przez delatorów 
na własnym gruncie tychże delatorów za
siane, per vim et per potentiam pożąć у do 
dworu swego raptem zabrać kazał, łąki w 
tymże samym mieyscu pokosić usiłował у 
poddanym swym dopuścił. Oraz co przez 
Andrzeia Sołochę pokoszono siana wrócić 
zabronił et itcrum gwałtem powtórnie orać 
na żyto gruntu żałujących delatorów łicen-
cyował, a w tych wszystkich punktach żad
ney satisfakcyi w uczynieniu sprawiedliwości 
nie tylko że nie uczynił, ale też odpowie
dziami у pochwałkami tak przez sług, iako 



у poddanych swych odgraża się. Zaczym 
oto wszystko chcąc iure prosequi do uzna
nia tego wszystkiego, co przez controversyą 

dowodziono będzieie, tę swą protestacyą z wol
ną oney melioracyą dali do xiąg zapisać, 
co iest zapisano. 

174-9 r. 

И з ъ к н и г а за 1749 г., л и с п . 311. 

40. Жалоба священника Августовской церкви Іоаниа Банковскаго на старосту 
Шанявскаго о грабежѣ, насиліи и разбѳѣ. 

Roku tysiąc siedmset czterdziestego dzie
wiątego, miesiąca Maia szóstego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim comparens personaliter przede mną 
Samuelem Antonim Skirmontem, łowczym 
у podstarościm sądowym powiatu Grodzień
skiego, w Bogu wielebny imć xiądz Jan 
Bańkowski—prezbiter cerkwi Augustowskiey 
solennie się manifestował у protestował na 
i. w. imci pana Stanisława na Szaniawach 
Szaniawskiego — starostę Augustowskiego, 
tudzież na imci pana Stanisława Pawlikow
skiego—administratora tegoż starostwa, ta
koż sławetnym Pawłowi Brzozowskiemu— 
landwoytowi, Stanisławowi Zielińskiemu, ad 
praesens burmistrzowi у całemu novae et 
antiquae electionis urzędowi miasta ikmci 
Augustowa o to, iż tak pomieniony i. w. imć 
pan starosta, a barziey imć pan Pawlikow
ski, uti administrator będąc, tegoż imć, zfc-
inentowawszy żołnierzy regimentu pieszego 
artyleryi koronney, na ten czas zesłanych za 
paletami na exekucya do wybierania po
głównego raty marcowey w roku ninieyszym 
do dwora Neckiego, owychże samych, do
dawszy chłopów z włości у ludzi dwornych, 
nasłał bez bytności tegoż imć x. prezbitera 

na plebanią w dzień piątkowy, to iest die 
dwudziestego ósmego Martii anni praesentis 
na exekucya, rekwiruiąc per vim płacenia 
pogłównego z ulicy ruskiey nazwaney, w mie
ście Angustowie fundowaney, która w fun
duszu cerkiewnym ab antiquis tempori-
bus iest wyrażona, którzyto żołnierze, a bar
dziey chłopi z dwornemi ludźmi tegoż i. 
w. imć pana starosty, będąc zesłani, wielki 
gwałt w plebanii uczynili, hałas у rabunek, 
nie miawszy żadnego paletu od imci pana 
Jezierskiego — chorążego tegoż reymentu, 
iako aktualnego plenipotenta dla podatku 
wybierania pogłównego, tylko iakiś papier 
zmyślony, a ręką własną tegoż imci pana 
administratora pisany у przypieczętowany 
prezentowawszy, nayprzód porwali w izbie 
siekierę y poszedszy gwałtownie staynię 
odbili у koni parę, kosztuiących ieden 
tynfów sto, a drugi tynfów siedmdziesiąt 
pięć, zabrali; samą małżonkę у syna tegoż 
imci xiedza protestanta verbis meptis zdyffa-
mowali, szarpali, żołnierze zaś na broniących 
takowego rabunku do karabinów się pory
wali, grożąc strzelaniem, których było osób 
cztyry, a chłopów z dwornemi itidem czte
rech у tak gwałt z wielkim przestraszeniem 



ludzi у dzieci w plebanii uczyniwszy у ko
nie zabrawszy, do zwysz pomienionego urzędu 
miasta ikmci Augustowa zaprowadzili, który 
urząd też same konie oddał był in prima-
rio żydom tegoż i. w. imci pana starosty у 
przez niemały czas głodem zmorzone, a 
potym wymorzywszy one, według upodoba
nia swego oszacowawszy, za bezcen tenże 
urząd Augustowski przedał у pieniądze in 
privatum suum usum et fructum obrócił; 
a pomienionego imć x. protestanta ukrzyw
dził у do ostatniey zguby у ruiny przypro
wadził et quod maximum, że pomieniony 
imć protestant et in vita non securus i dla 
odprawowania mszy ś. do cerkwi iść nie 
może, kiedy metylko przed różney kondycyi 
ludem zwyż wspomniony imć pan admini
strator dyffamuiąc uszczypliwemi słowy bez 
żadnego respektu na charakter kapłański, 
na zabicie onego czyni przegróżki у prze
chwałki, ale też pod czas iarmarku kwietno-
niedzielnego w mieście Augustowie w roku 

ninieyszym napadłszy małżonkę wspomnio-
nego i. x. protestanta na rynku, publice 
in facie całego zewsząd na tenczas zgro
madzonego ludu, szarpał, niemiłosierdnie 
porwawszy za kark styłu, zadaiąc niego
dziwe słowa, których per observantiam pro-
clamando officii za nierządnicę grożąc u 
pręgierza na rynku szmagać у w gębę ude
rzył у samego imć x. protestanta publiko
wał wywoływaiąc takimiż słowy, grożąc.się 
naiechać na plebanią, że przyiechawszy każe 
samego popa, ciebie у syna po iednemu z 
izby wywlekać у rózgami ćwiczyć, w czym 
pomieniony i. x. protestant, tak o uczynie
nie gwałtu w plebanii, zabranie koni yprze-
danie onych, tudzież zadaney kalumnii, czy
nienie przegrożków iterum atque iterum 
una cum lacrimis quam solennissime ma
nifestował." Któryto manifest za podaniem 
onego do akt iest doxiag grodzkich przy
ięty у wpisany. 

1750 r. 

И з ъ в в в і а за 1750 г., л в е г ь в7&—в7в. 

41. Жалоба Городненскихъ Коложскнхъ базиліанъ на администраторовъ Город
ненской экономіи о захватѣ земли. 

Boku tysiąc siedmset pięćdziesiątego, mie
siąca Nowembra trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Samuelem Antonim Skir-
móntem—łowczym у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od iaśnio wielm. 
imci pana Michała Massalskiego—kasztelana 
.Wileńskiego, hetmana polnego w. x. Lit., 

sądowego Grodzieńskiego starosty, ustano
wionym, solennissime manifestował wiel
możny w Bogu przewielebny imć xiądz 
Samuel Sanowski, opat Grodzieński, imie
niem swym у całego konwentu ordinis sancti 
Basilii magni rezydencji Kolożańskiey Gro
dzieńskiego, na iasnie wielmożnego imci 
p. Jerzego Denhofa grafa Fleminga—pod-
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skarbiego wielkiego w. x. Lit., -qua.admi
nistratora generalnego oekonomiey ikmci 
Litewskiey, tudzież na imci pana Jana de-
SzwarcOnfelda — oberster-leytnanta ikmci, 
komissarza teyże oekonomiey Grodzieńskiey, 
oraz na sług, czeladź у pomocników, lepiey 
o imionach у przezwiskach samym że ichm 
panom wiadomych y znaiomych, referuiąc 
do zaszłych żałob dekretów ikm. assesor-
skich, któremi po dwakroć kommissya uzna
na była, iakto: w roku tysiąc siedmset czter
dziestym, dnia dwudziestego wtórego No
wembra, drugiego dekretu w roku tysiąc 
siedmset czterdziestym ósmym Decembra 
dziesiątego dnia sub paenis ferowanego, któ
rym to dekretem obżalowani ichmć w nie-
przystąpieniu za pierwszym dekretem y nie-

, wyprowadzeniu za powtórnym dekretem ko-
missyey, renitencyą uczynili, a o inne pre-
tensye mieniąc oto: iż obżalowani ichmć na 
iedńą zgubę у wycięczenie żałuiących de
latorów godząc, nietylko że protrakcyą uwo
dzą, ale у nadane uchody od nayiaśniey
szych regnantów polskich у wielkich xią-
żąt Litewskich u puszczy Malawickiey у 
Persztunskiey na drzewo bartne у sianożęci, 
których uchodów antecessors żałuiących 
delatorów przez czas niemały bez prepedycyi 
używali, ac tandem w roku tysiąc pięćset 
dziewięćdziesiątym wtorym szóstego Septem
bra nayiaśnieyszy król imć Zygmunt trzeci, 
w zamian tych w puszczy Malawickiey у 
Persztunskiey uchodów, przywileiem swym | 
czterdzieście włok nad rzeką Sokoldą dał, 
konferował у do opactwa Grodzieńskiego 
ordinis s-cti Basilii magni przyłączył etper-
consequens antecessores żałuiących delatorów 
obieli. In posterum gdy antecessores żału
iących delatorów byli in possessione tych 
czterdziestu wtok, nastąpiły różne nieprzy
jacielskie inkursye, a naybardziey Moskiew
skie, kiedy Moskwa lat siedm Litwę gras-

sowała, na tenczas naybardziey uniatów op-
primowano, zakonników po klasztorach uniac-
kich mordowano, różne oppressye czyniono, 
tak iż z zakonnych rezydencyi у klasztorów 
swoich salwuiąc zdrowie у życie uchodzić 
у wynosić się do różnych mieysc zakonnicy 
musieli. Stante hac у różnych inkursyi re-
volutione wyż pomienionych włok czter
dziestu antecessores obżałowanych ichmć 
uzurpuiąc у do siebie przywłaczczaiąc, przez 
większą połowę zabrali, gdyż ad praesens 
żałuiące delatores tylko mało niewiele gruntu 
y z sianożęciami nad tąż rzeką Sokoldą 
trzymaią. Ac tandem pozbierawszy, oraz 
pozyskawszy dokumentą z innych klasztorów, 
sobie służące, niepoiednokrotnie za onemi 
u obżałowanych ichmć oddania lasu tychto 
włok czterdziestu zabranych dopraszali się, 
a obżalowani ichmć, nietylko że tych czter
dziestu włok lasu in toto nie przywrócili, 
lecz insuper dalsze żałuiącym delatorom 
czynią prepedycye, iako to: żałuiące de
latores maiąc brzegi Niemna wolne, przy 
gruntach Kołożańskich będące у sad pod 
cerkwią przy Niemnie będący quondam, a 
od nayiaśnieyszego króla imci Alexandra 
nadany у od Zygmunta pierwszego na wiecz
ność corroborowany, gdzie teraz po samym 
śrzodku Niemna wyspa ukazuie się, ut ob-
loquentur dokumentą, gdy tedy ten sad 
Niemnem został zalany у brzegów żałuią
cych. delatorów szmat przyieła woda, tedy 
nietylko na brzegach wolnych przy grun
tach Kołożańskich będących, ale na tym 
mieyscu, gdzie sad pod cerkwią zostawał, 
obżalowani ichmć różne różnemi czasy czy
nią przeszkody, iazów zabiiać у różnych po
żytków wynaydować żałuiącym delatorom 
zabraniaią, a coraz dalsze przegróżki, od
powiedzi у pochwałki czynią. Zaczym ża
łuiące delatores, chcąc o to wszystko prawem 
czynić, ante omnia do approbaty fundu-

69 
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szów, przywileiów, podania ograniczeń przy
wileiów nayiaśnieyszych regnantów polskich 
roborowania у innych iuris et possessionis 
dokumentów żałuiącym delatorom służą
cych, przeciwnych zaś skassowania, do uzna
nia kommissyey, inkwizycyi у wizyi, kalku-
lacyi у werefikacyi tak z grantów Kołożań-
skich, iako у lasu włok czterdziestu, do 
przysądzenia zamiany vigore przywileiu, id-
que lasu włok czterdziestu nad rzeką So-
koldą у mieysca tego, gdzie był sad przy 
Niemnie, do uznania per procontraven-

tione dekretów, do uznania kommissyi, eti
am aby iedna strona wyprowadziła, in casu 
niewyprowadzenia y nieprzystąpienia drugiey 
strony, oraz у dalszych poen de iure ścią-
gaiącychsię, do przysądzenia wszelkich pre-
tensyi w dawnieyszych processach у dekre
tach wyrażonych, cum litis expensis у oto 
wszystko, co czasu prawa fusius et latius 
deducetur, salva melioratione tey żałoby lub 
inney wyniesienia у do tey łączenia, tę swą 
protestacyą dali do xiąg grodzkich Gro
dzieńskich zapisać, co iest zapisano. 

1750 r. 

И з ъ к H u г u за Я750 г., листъ 735—7SG. 

42. Мировая сдѣлка между Суирасльскими базиліанами и Айвою Хребтовичовою 
на счетъ іші.н i л Гладовщизны. 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego, mie
siąca Decembra siódmego dnia. 

Na roczkach Decembrowych grodzkich 
Grodzieńskich, secundum legem positivam 
roku, miesiąca у dnia wyż na dacie pisa
nego, w Grodnie odprawuiących się, przed 
nami Samuelem Antonim Skirmóntem— 
łowczym у podstarościm, Wawrzyńcem Onu
frym Chlewińskim — rotmistrzem у sędzią, 
Józefem Bouffałem—mierniczym w. x. Lit., 
pisarzem, urzędnikami grodzkiemi powiatu 
Grodzieńskiego, od i. w. imci pana Michała 
Massalskiego—kasztelana Wileńskiego, het
mana polnego w. x. Lit., Grodzieńskiego, 
Radoszkowskiego, Berznickiego etc. starosty, 
ustanowionym, na sądzenie roczków Decem
browych do Grodna zgromadzonymi, stanow
szy personaliter u sądu L w. ieym. pani 

Anna, z Szpilowskich, Litaworowa Chreb-
towiczowa — stolnikowa Grodzieńska, zapis 
ugodliwy kwitacyiny, osobom w nim wyra
żonym służący, ustnie przyznała у ku zapi
saniu ad acta podała, którego za przyię-
ciem de verbo ad verbum wpisuiąc w xięgi 
tenor sequitur talis: J a Anna, z Szpilowskich, 
Litaworowa Chrebtowiczowa — stolnikowa 
Grodzieńska, imieniem moim у im. p. Igna
cego Litawora Chrebtowicza—stolnikowicza 
Grodzieńskiego, syna mego, z iedney, a ia 
Jerzy Bułhak —biskup Piński у Turowski, 
opat Supraslski, у my Mikołay Radkiewicz— 
wikary tegoż konwentu. Supraslskiego, Ad-
ryan Domanowicz—superior, cum tota com-
munitate konwentu Kuznickiego ord. sancti 
Basilii magni, z drugiej strony, czyniemy 
wiadomo у iawno wjznawamy tym naszym 
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dobrowolnym ugodliwym oraz kwitacyinym 
у nigdy nie poruszonym zapisem między 
nami wyż wyrażonemi danym na to, iż co 
w Bogu zeszły imć pan Jan Micuta—oboźny 
powiatu Grodzieńskiego, maiąc maiętność 
swoią wieczystą, nazwaną Woynowce, w 
blizkości od folwarku Gładowszczyzny ichm. 
pp. Macieia у Antoniego Usowiczów, do któ
rego folwarku tenże zeszły im. p. oboźny, 
nie wiedzieć quo iure wszedszy in possesio-
nem, ony possydował, a idąc in condicto z 
imć panem Antonim Usowiczem do połowy 
tegoż folwarku Gładowszczyzny imci pana 
Macieia Usowicza, iako aktora, • nie dopu
szczał y z krzywdą onego z tegoż folwarku 
imć pan oboźny fruktyfikował, tandem imć 
pan Maciey Usowicz teyże maiętności swey 
Gładowszczyzny całą połowę у wszystką na 
iego należącą w Bogu zeszłemu imci panu 
Janowi Chrebtowiczowi у samey ieymci pani 
Annie, z Szpilowskich, Chrebtowiczowey, stol
nikom Grodzieńskim, małżonkom, prawem 
wieczystym, za summę w nim .wyrażoną, 
wiecznością zbył у summę in toto odebrał, 
uti patet z prawa przyznanego; za którym to 
prawem wieczysto przedażnym, in forma 
iuris sprawionym, gdy ww. ichm. panowie 
stolnikowie Grodzieńscy przychodzić chcieli 
do possessyey, na tenczas tak imć pan oboź
ny Grodzień., iako też у imć pan Antoni 
Usowicz do possessyey pomienionego fol
warku Gładowszczyzny nie dopuścili; takową 
widząc dla siebie ichm. panowie Chrebtowi-
czowie, małżonkowie, przeciwność у krzywdę, 
tak imci pana Antoniego Usowicza, iako 
też imci pana oboźnego qua intruzora, a 
imci pana Macieia Usowicza qua eviktora, 
do grodu Grodzień. adcytowali у w tymże 
grodzie przez czas niemały proceduiąc ocze-
wistym dekretem sąd grodzki Grodzieński, 
post serias partium controversias, pomienio
nego folwarku Gładowszczyzna połowę za 

prawem imci pana Macieia Usowicza per 
inequitationem przysądził, calculationem et 
verificationem przez ichm. panów oboźnego 
у Antoniego Usowicza uznał у do possessyey 
przychodzić pozwolił; tedy imć pan Antoni 
Usowicz у imć pan oboźny Grodzieński od 
wyż wyrażonego dekretu, chcąc cudzą sub-
stancyę milliter possydować, na szczególną 
prolongacyą do trybunała głównego w. x. 
Lit. apellowali: po takowęy appellacyey 
ichm. panowie Chrebtowiczowie do trybu
nału głównego w. x. Lit., to pomienionych 
ichm. do approbaty wyż pomienionego de
kretu zapozwali, gdzie z tymiż ichm. zaszła 
konwikcya prawna y dekretą, pod którą 
konwikcyą, у zaszłym procederem zeszły 
imć pan oboźny Grodzień. folwark swóy 
wieczysty, Woynowce nazwany, imci p. K a 
zimierzowi Micucie staroście Sumiliyskie-
mu zbył, który folwark nabywszy pod kon
wikcyą imć pan starosta Sumiliyski przyłą
czył do funduszu Kuznickiego у oddał ad 
possessionem ichm. xięży bazylianom; a iak 
dostał się ten folwark ichm. xięży Bazylia
nom, tak wraz ichm. panowie Chrebtowi
czowie у ichm. xięży bazylianów do try
bunału głównego w. x. Lit. adcytowali, gdzie 
z ichm. x-żą bazylianami, także insimul z 
im. panem Antonim Usowiczem dekretą w 
trybunale zaszły, w którym to czasie nie-
ustaiącego procederu miedzy mną Chrebto-
wiczową matką у imieniem syna mego Ig
nacego Chrebtowicza, a nami xiężą bazy
lianami za interpozycyą wielm. ichm. pa
nów przyiacioł takowa zaszła wieczna a nig
dy nieodmienna ugoda, że ia Chrebtowi-
czowa, odstąpiwszy dekretów у całego pro
cederu do iednych tylko ichm. x-ży bazy
lianów reguluiącego się, a in omni sobie 
do imci pana Antoniego Usowicza w zasz
łym procederze zachowując salvę, tak sa
mych ichm. xięży, iako też maiętność Woy-
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nówce у inne wszelakie dobra ichm.. od 
pomienionych dekretów у całego procederu 
uwalniaiąc, imieniem moim у syna mego 
wiecznie quituie y te dekretą, oraz wszystek 
proceder w pomienioney pretensyi nie maią 
się iuż do ichm. x-ży bazylianów Kuźnic-
kich regulować, tylko do imci pana Anto
niego Usowicza, a żadney salwy do ichm. 
x-ży bazylianów supra wyrażonych nie za-
chowuię, owszem od dalekich у blizkich o 
tę wyż wyrażoną pretensyą do ichm. x-ży 
bazylianów pretext ścielących zastępować у 
ewinkować obowiązuię się, sub vadio pół
tora tysiąca złotych polskich. Б converso 
zaś ia Bułhak — biskup Piński, opat Su-
praślski, ia Mikołay Badkiewicz — wikary 
tegoż konwentu у iaAdryanDomanowicz— 
starszy Kuźnicki, cum tota communitate no
stra, maiąc część wsi, nazwaneyChrebtowców, 
przez w Bogu zeszłego w. imci pana K a 
zimierza Floryana Micutę — podkomorzego 
powiatu Grodzieńskiego od imci pana Piotra 
Chrebtowicza prawem nabytą у do fundu
szu Kuznickiego nam bazylianom przez te
goż wielm. imci pana podkomorzego przy
łączoną, my tedy x-ża bazylianie, supra wy
rażeni, odebrawszy od wielm. ieym. paniey 
Chrebtowiczowey—stolnikowey Grodzień. у 
syna ieym. trzy tysiące złotych polskich po
mienioney części wsi Chrebtowców, dopos-
sessyi wieczystey ichm. panom Chrebtowi-
czóm postępuiemy y iako z imienia ichm. 
wyszło, do wieczystey possessyey przywra
cając przez ienerała ikm. powiatu Grodzień
skiego, równo z datą tego dokumentu na
szego intromittuiemy, żadney salwy sobie у 
sukcessorom naszym, całemu konwentowi 
tak Supraślskiemu, iako Kuznickiemu у ni
komu do pomienioney części wsi nie zacho-
wuiemy, pozwy, processa, litispendencye, ia
kie tylko bydź mogły, hac in causa adinvi-
cein kassuiemy, annihiluiemy, у o tęż część | 

pomienioney Wsi my xięźa wyż wyrażeni pod 
zaręką wyż wyrażoney summy od każdego 
quocunque titulo turbatora ewinkować sub-
mittuiemy się, y z obu stron wyż wyrażeni 
teraznieyszego wieczystego ugodliwego kwi-
tacyinego zapisu w naymnieyszym punkcie 
naruszać nie mamy у owszem we wszystkim 
dotrzymać obowiązuiemy się, pod zaręką 
wyż wyrażoney summy, oraz pod punk
tem banicyi doczesney wieczney у infa
mii, daiąc moc у pozwalaiąc iedna dru-
giey stronie do wszelkiego sądu у prawa 
grodzkiego, ziemskiego, trybunalnego w. x. 
Lit., etiam czasu interregni sądu kapturo
wego, pozwem lub zakazem adcytować у 
naykrótszym terminem rozprawę, bez żad
nych dylacyi, godzin, obmów, munimentów 
determinuiąc, pod które zaręki у pod ewik-
cyą podwodziemy obie strony, dobra nasze 
leżące ruchome, summy pieniężne, ubicun-
que będące, pod tęż zarękę, po któreyby у 
nieraz zapłaceniu, iednak ten nasz' dobro
wolny wieczysto ugodliwy zapis, wzaiemme 
sobie dany, przy zupełney mocy zostawać 
ma wiecznie, у natośmy ony sobie wzaiemnie 
dali z podpisem rąk naszych у ww. ichm. 
panów pieczętarzów, od nas ustnie у ocze
wisto uproszonych. Pisań roku tysiąc siedm
set pięćdziesiątego, miesiąca Julii trzeciego 
dnia. 

U tego zapisu wieczysto ugodliwego, oraz 
quitacyinego, podpisy rąk tak samych iaśnie 
wielmożnych у wielmożnych aktorów, iako 
też w. ichm. panów pieczętarzów tymi wy
rażone słowy: Anna Chrebtowiczowa własną 
ręką; Jerzy Bułhak—biskup, opatSupraślski; 
xiadz Mikołay Radkiewicz—ordinis d. B . M., 
wikary Supraślski; x. Adryan Domanowicz— 
ord. B . M. starszy Kuźnicki. Ustnie у ocze
wisto proszony pieczętarz od w. ieym. pani 
Anny Chrebtowiczowey—stolnikowey Grodź., 
i. w. imci xiedza Jerzego Bułhaka—biskupa 
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Pińskiego у Turowskiego, opata Supraśl
skiego, Mikołaia Radkiewicza—wikarego Su
praślskiego, Adryana Domanowicza — star
szego konwentu Kuznickiego ord. s. В . M., 
do tego ugodliwego oraz wieezysto-quita-
cyinego zapisu własną ręką podpisuię się: 
Dobrogost Kazimierz Bouffał—woyski у pi
sarz grodzki powiatu Grodzieńskiego; ust
nie у oczewisto proszony pieczętarz od wyż 
wyrażonych osób do tego wieczysto-ugodli-
wego oraz quitacyinego zapisu4 iako pro
szony pieczętarz podług prawa podpisuię 

się: Michał Wołkowycki mp.; ustnie proszo
ny pieczętarz od wyż wyrażonych osób do 
tego wieczysto—quitacyinego oraz ugodli
wego zapisu podług prawa podpisuię się: 
Adam Franciszek Muczyński mp. - Który to 
takowy wieczysty ugodliwy, oraz quitacyiny 
zapis, za ustnym onego przyznaniem przez 
wyż wyrażoną w. ieym. panią Annę, z Szpi-
lowskich, Chrebtowiczową — stolnikowę po
wiatu Grodzieńskiego у do akt podaniem, 
iest do xiąg urzędowych grodzkich Gro
dzieńskich przyięty у wpisany. 

1753 r. 
И з * к н и г а за 1953 г., стр. S I O . 

43. Жалоба Рогачевскигь базиліанъ на наіѣстника Рѣчнцкаго повѣта Антонія 
ЛГалнновскаго о захватѣ имъ монастырской земли. 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiąt trzeciego, 
miesiąca Septembra trzeciego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Samuelem Antonim Skir-
móntem—łowczym, podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, solenniter manifes
tował się w Bogu przewielebny imć xiadz 
Ananiasz Łaszkiewicz, zakonu ś. Bazylego 
wielkiego, swym у wszystkich bazylianów 
rezydencyi Rohaczewskiey imieniem, na 
wielmożnego imci pana Antoniego Thadeusza 
Malinowskiego—regenta grodzkiego powiatu 
Rzeczyckiego, starostę Sianożęckiego qua 
actora, oraz na imci p. Wołka Lewonowicza, 
namiestnika regenta grodzkiego p-tu Rze
czyckiego, o nieprzyięcie processu у podane
go pozwu suscepty, nie wydania na wyż 
wyrażonego imci pana regenta, mieniąc o to: 
iż co obżałowany imć pan Malinowski, ma

iąc starostwo swoie Sianożęckie in continui-
tate z wioską, Liski zwaną, w powiecie Rze-
czyckim situowaną, do żałuiących xięży ba
zylianów należącą, różnemi czasy, dni у 
miesiący poszedszy in condicto z ichmść pp. 
Ułankowskiemi—czesznikami Żytomierskie
mu oraz y antecessorami obżałowanych ich
mciów grunta, sianożęci, lasy od wioski L i 
sek per vim et potentiam zabierając у one 
possyduiąc, ieszcze do sądów ikmci niesłu
sznie adcytuie, o co z obżałowanyni imcią 
iako у innerai ichmciami w pryncypalney 
żałobie wyrażonemi, chcąc iure prosequi, 
ante omnia do approbaty wszystkich spraw, 
ograniczeń, przywileiów na dobra, do cerk
wi Koźmo-Demianskiey Rohaczewskiey ża
łuiącym delatorom służących, vigore któ
rych do uznania kommissyi, у obwarowania 
securitatem possessyi wioski Lisek cum ató-



nentiis, do przysądzenia per inequitationem 
dobr, per expulsionem zabranych, tudzież 
inquizycyi, kalkulacyi у werifikacyi, ad haec 
wskazania paen, win'ex merito actionis et 
dė lege śeiągaiących się y o to wszystko, со 

czasu prawa fusius. dedueetur, salva me-
lioratione tey żałoby, dał ten manifest do 
xiąg grodzkich Grodzieńskich zapisać, co 
iest zapisano. 

1753 r. 

И з ъ к n ii r n за 175$ г., стр. 693. 

44. Жалоба Городненскаго священника Ленкевича на Бадараковъ о захватѣ 
церковной земли. 

Koku tysiąc siedmset pięćdziesiątego trze
ciego, miesiąca Decembra trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Samuelem Antonim Skir-
móntem—łowczym у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego żałowali y solenni-
ter manifestowali się i. w. imć xiadz Flo-
туап Hrebnicki—metropolita całey Busi, tu
dzież imć xiadz Michał Lenkiewicz—prez-
bitez Grodzieński, na szlachetnych i. pp. 
Józefa y Terezę Badarakich — prezydentów 
miasta ikmci Grodna, takoż y na sławet
nych Jerzego у Agnieszkę, z Moroszewskich 
Gaców, małżonków, Kazimierza Sawczuka у 
matkę iego, mieniąc o to: iż coobżałowani 
pp. Badarakowie, niewiedzieć quo iure, pla
ce funduszem ab antiquo do cerkwi Woskre-
sienskiey od nayiaśnieyszych regnantów na
dane, prout w sobie sonant documenta, 
idąc do miasta po prawey stronie ulicą 
Rzeźnicką, za swoie własne przywłaszczała, 
ludziom zabudowanie miećpozwalaią у osa-
dzaią, place zasiewaiąc, usum et fructum 
percipiunt, a przeto prezbiterom rezydują

cym у chwały Boskiey patrzącym wielką 
krzywdę czynią, że modum vivendi, zkąd 
by mogli suplement mieć, nie maią. Niedość 
na tym ieszcze gdy żałuiącego imci xiedza 
Lenkiewicza świnie przez nieogrodzenie pla
ców iegoż własnych, do cerkwi należących, 
które obżałowany imć zasiewają dato casu 
weydą у bez naymnieyszey w zbożu uczynie
nia szkody strzelać usiłuią, czeladź żałuią
cego imci niesłusznie infestuią biciem, od
powiedziami у przechwałkami, odebraniem 
zdrowia odgrażaią, przez co żałuiący у cze
ladzi dla pochwałek obżałowanych utrzy
mać nie może. Zaczyni żałuiące ichmć z 
obżałowanymi chcąc o to iure progredi, ante 
omnia do approbaty dokumentów, do przy
sądzenia per inequitationem placów, do uzna-

Į nia kalkulacyi у werefikacyi a data tenuty 
obżałowanych ichm., do pokarania paenami 
prawnemi za dyffainacyą ludzi żałuiącego, 
czynione odpowiedzi у pochwałki de lego* 
ex merito actionis na obżałowanych ścią-
gaiącemi się, do nagrodzenia szkód, strat 
yexpens prawnych z okazyi illicit© spendo-
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wanyeh, у о to wszystko, co czasu prawa 
fusius ac latius deducetur, dali ten swóy so
lenny manifest salva onego melioratione do 

xiąg urzędowych, grodzkich Grodzieńskich 
zapisać, co iest zapisano. 

1754 r. 

И з ъ к н и г и за 1754 г., листъ 101. 

45. Жалоба Черляпскихъ базпліанъ па скарбника Политальскаго и другихъ 
о захватѣ Фундушеваго лѣсу и о разныхъ насиліяхъ. 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Marca dwudziestego szóstego 
dnia. - • ' 

Ne urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Samuelem Skirmóntem— 
łowczym у podstolim sądowym powiatu Gro
dzieńskiego solennie przewielebny w Bogu 
imć xiądz Atanazy Gross, zakonu ś. Ba
zylego wielkiego konwentu Czerlonskiego 
superior, swym у wszystkich ichm. xięży 
bazylianów tegoż konwentu imieniem, na 
w. imci pana Michała Politalskiego skarb
nika powiatu Grodzieńskiego, tudzież na 
imci pana Jakuba Wysockiego—administra
tora ikmci dobr Milkowszczyzny, niemniey 
niewiernego żyda Mendela—arendarza karcz
my na Grobelce będącey, do Milkowszczyzny 
należącey, iako też y na poddanych wiel. 
imci pana skarbnika Grodzieńskiego ska
rżył у manifestował się, mieniąc o to: iż 
wiel. imć pan skarbnik Grodzieński, obża
łowany, nie chcąc favere w sąsiedstwie po
koiu, różne krzywdy w gruntach у lasach, 
funduszem do konwentu żałuiących nada
nych, a opressye poddaństwu onych że od 
niemałego czasu czyniąc, do tych czas czy
nić nie przystaje. Jakoż wprzód, w roku 

immediate przeszłym tysiąc siedmset pięć
dziesiąt trzecim, mensę Augusto, zwłasney 
łąki, do wsi Kazakowców należącey, podda
nych yprzystawa klasztornego Stefana No
wakowskiego spędziwszy, wprzód samych 
pobrać, powiązać у do dworu Milkowszczyzny 
wziąć у tak kiymi zbić tyrannissime obża
łowany imć pan skarbnik kazał, a potym 
obdartych z odzienia wypuścić, a odzienie 
dotąd u siebie zatrzymać usiłował, o czym 
wszystkim obdukcya ieneralska in tempore 
uczyniona fusius in se obloquitur; hocce tem-
poris interstitio siano z pomienioney łąki 
violenti modo do domu znieść, zabrać iniunxit 
W takowey krzywdzie gdy imć xiądz Adryan 
Pankowski—superior antecedaneus, nie chcąc 
iure strepitare per media paeis z ichmć obża-
łowanympostępuiąc, convenerat, aby krzyw
da in praemmissis nastąpiona, była kompen
sowana, imć obżałowany na tenczas poznaw
szy swóy execs, deklarował siano powrócić, 
odzieżą zabraną przywrócić у boi ludziom 
zadany przez pobicie kompensować у wię
cey żałuiący konwent, oraz że pomieniony 
imć xiądz antecedaneus superior alio prze
niesiony wstrzymał się. Lecz kiedy wnet 
imć pan skarbnik mimo swoie obowiązki 
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у prawo pospolite gradatim a minoribus ad 
maiora postępuiąc, violentias violentiis ad-
dendo, у w roku teraz idącym miesiąca 
Marca dnia dwudziestego wtórego у trze
ciego poddanych z dobr Milkowszczyzny, 
subordynowawszy z kilkadziesiąt podwodami 
do lasu własnego ichmć żałuiących się przy 
wsi Kozakowcach, funduszem konwentowi 
nadaney, leżącego drzewo, tak do budowa
nia zgodne, iako y na opał, tudzież chróst 
na grodzenie rąbać, wycinać у do dworu 
swego zwieźć kazał; nec his contentus szla
chcie у ludziom postronnym, in circuitu 
mieszkaiącym etiam zaniemeńskim, z niemałą 
krzywdą у ruiną konwentu naymuie, za
wodzi, rąbać у wozić drzewo, drwa, chrósty 
dopuszcza y licencyinie zaprzedaie, co nie-
tylko sam takie exequitur, lecz у obżałowany 
imć p. Wysocki—urzędnik dobr ikm. Milkow
szczyzny, tudzież niewierny żyd Mendel— 
arendarz w karczmie na Grobelce będący, 
od ludzi у szlachty postronnych biorąc pie
niądze, do lasu, niby Milkowskiego a włas
nego żałuiących się delatorów funduszem 
nadanego pogranicznego, wstęp wolny czy
niąc, zawodzą; pomieniony las zaprzedaią, 
przez które takowe illicita media у niego
dziwe licentiowanie swoich у obcych ludzi, 
pomieniony las, chrósta, zarosłe, penitus 
zruynowany, zdezelowany у zniszczony, o 
czym obdukcya ieneralska szerzey w sobie 
na dniu dwudziestym szóstym praesentis 
uczyniona opiewa. Ad haec imć obżałowany 
przechwałki у odpowiedzi tak na żałuiących 

się, iako y na poddanych dobr wsi Koza-
kowiec czyni, grabieniem, biciem, zabiciem, 
nayścieni violenti modo na domy у łapaniem 
po drogach odgraża: za czym żałuiący de
łatores, chcąc praemisso iure vindicare ante 
omnia do obwarowania possessyi grantów, 
lasu, do wsi Kozakowiec należących, fun
duszem nadanych, do obwarowania securi-
tatis zdrowia poddaństwu, do przywrócenia 
у oddania siana na łąkach własnych że 
delatorów zabranego, zagrabionego, do po
wiązania ludzi zbitych, skaleczonych у na
grodzenia decesów w pańszczyznie, do przy
wrócenia odzieży zabraney, do nagrodzenia 
szkód, krzywd przez wycięcie lasówr у do 
wskazania paen violencyinych, distinctim do 
pokarania paenami na imci pana Wysockie
go у arendarza Mendela za podstępek czy
niony w zawodzeniu lasu cudzego y li-
cencyowanie ludzi obcych у postronnych do 
lasu iezdżenia po drwa у chrósty у repo-
zyt branych pieniędzy od każdey podwody 
po kilkanaście groszy, niemniey do przy
słuchania się winom prawnym za odpowie
dzi у przegróżki na życie у zdrowie czy
nione, na obżałowanych ściągaiące się, y to 
wszystko, co przez inkwizycyą wyprawowano 
będzie, salva melioratione tey żałoby inau-
gendo vel minuendo, ten swóy manifest dal 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich zapisać, 
co iest zapisano y przyięto *). 

*) Вслѣдъ за сииъ слѣдуетъ посвидѣтельство 
ваніе вознаго. 



1754 г. 

И з ъ книги за 375-1 г., листъ 56S. 

46. Жалоба Езерскаго священника на Нлонскихъ и Старинскнхъ о захватѣ 
церковной земли. 

Священникъ Езерской церкви жалуется на по-
именованныхъ въ этомъ документѣ дворянъ-помѣ-
щпковъ, что они незаконнымъ образомъ завладѣли 
церковной землей (усадьбой, лѣсомъ, сѣнокосомъ) 

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiąt czwar
tego, miesiąca Nowembra dwudziestego pią
tego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, comparendo personaliter w Bogu wie
lebny imć xiądz Leon Narkiewicz—paroch 
cerkwi Jezierskiey, solennie się manifesto
wał na ichmć pp. Symona—oyca, Pawia—sy
na, Płońskich, у samą ieymość Lucyą Macie-
iową Płońską, wdowę, z dokładem potomstwa 
у opiekunów, Franciszka, Marcyana, Wła
dysława, Macieia, Ignacego—oyca, Stefana— 
syna, у samą ieymść Felicyannę Stanisła
wową, wdowę, Jakuba у Antoniego—synów 
Starzyńskich, Symona tylko względem star
szeństwa małżeńskiego у samą ieymć panią 
Johannę z Pancewiczów, primi voti Moro-
zowską, z dokładem potomstwa у opiekunów 
onych, iako aktorów, secundi thori Koza-
kowskich, Konstancią Michałowa Sierku-
ciewską, z dokładem potomstwa у opiekunów, 
Dominika у samą ieymć, Piotra у Karola 
Branickich, braci rodzonych, Macieia Gry-
niewicza у samą ieymość у całą okolicę, Sta-
rzyna nazwaną, oto: że w roku tysiąc sześć
set siedmdziesiątį'piątym, miesiąca Septembra 
siedmnastego dnia, zakroczył dekret ikmci 

и рыбной ловлей въ рѣкахъ и озерахъ, причиняютъ 
убытки его хозяйству и произносятъ угрозы про-
тивъ истца; всего убытку они причинили священ
нику до 2,000 злотыхъ. 

kommissarski, którym sąd tenże cerkiewną 
sadzibę w Starzynie będącą, a od nayiaśniey
szych regnantów polskich antecessorów na
daną, gdzie zeszły w Bogu imć pan Sta
nisław Płoński pobudował się у przy tey 
sadzibie morgów dwanaście sadzibnych, a 
wypustowych dwadzieście w swoim ograni
czeniu nayduiących się, także od nayiaśniey
szych antecessorów nadanych, przysądził у 
teyże cerkwi Jezierskiey sub eadem data 
podać dworzaninowi у intromitować ienera-
łowi ikmci pozwolił, у iako list dworzanina 
ikm. podawczy (tudzież ieneralska w sobie 
intromisia sonat) nakazał, iakowey tedy sa-
dziby iako у morgów antecessores żałuią
cego, będąc spokoynemi possesorami, fatis 
cesserunt, a obżałowani ichmość violando 
prawa pospolitego, nescitur quo methodo, do 
siebie tak tę sadzibę, iako у morgi, ut supra 
wyrażono, przywłaszczywszy, a fundusz teyże 
cerkwi służący maiąc u siebie, iako process 
iest tego dowodem, używaią у pożytkuią, у 
funduszu onego na pokilkokrotną rekwizy-
cyą tak antecessorów żałuiących, iako у sa
mego delatora nie wydali у niewydaią, przez 
co evidenter iawną krzywdę czynią. Jakoż 
las olchowy у zarosłe, na tych to morgach 

70 



będące, różnemi laty czysto wycięli у dru
gim ten las yzaroślę zawodząc pożytkowali 
у pożytkuią; owsa, grochy, boby, gryki у 
gotowy grosz za to brali у biorą, rzeki, 
rzeczki y ieziora, do tych morgów wpadaią-
ce, które przed tym arendowali, z onych 
rybę łowiąc, pożytkuią, wygon do tey sadzi-
by przynależący sobie przy właszczyli у przy
właszczają. Niedość na tym, lecz ieszcze w 
roku przeszłym tysiąc siedmset pięćdziesiąt 
czwartym różne ispaszy w zbożu у wsiano-
źęciach czynili у czynią, też siano brali, a 
żerdzie, około onych stogów у około gruntu 
tamże w Starzynie będącego, siekierami po
wycinawszy у powywracawszy odebrali, na
wet odrynę samą, którą wiatr obrócił (uti 
obdukcya sonat) porozbierali у porozwlekali, 
szkody w niefruktyfikacyi z sadziby у mor

gów, lasu, ryb у przez ispasz uczynioney, 
przez niemały czas ad minimum na dwa 
tysiące złotych przyczynili,. nareszcie odpo
wiedziami у pochwałkami odgrażali у usta
wicznie odgrażaią. Zaczym do obwarowania 
securitatis zdrowia у fortun, do uznania 
reindukcyi sadziby у morgów, a za niefruk-
tyfikacyą у ispasz, iako у o inne szkody po
stawione ad minimum dwuch tysięcy złotych 
zapłacenia, do komportacyi funduszu sub 
nexu iuramenti, a za czynione odpowiedzi 
у pochwałki do wskazania paen, do nagro
dzenia szkód, expens prawnych у o to wszyst
ko, co czasu prawa fusius et latius dedu-
cetur, salva tey żałoby melioratione, dali 
ten manifest do xiąg zapisać, co iest zapi
sano. 

1760 r. 

И з ъ к н и г и за ІЗвО—1?вЗ г., листъ SSS . 

47. Жалоба Городненскихъ Коложскнхъ базиліанъ на Кандыбовъ о захватѣ земли. 

Настоятель Коложскаго монастыря жалуется 
на Кандыбовъ, что они присвоили себѣ 10 мор-
говъ монастырскаго сѣнокоса, захватили насильно 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego, 
miesiąca Februaryi iedynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Antonim Tyzenhauzem— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, comparendo personaliter w 
Bogu przewielebny i. x. Iosafat Leonowicz— 
zakonu ś. Bazylego wielkiego, nomine w. i. x. 
w Bogu nayprzewielebnieyszego i. x. Samuela 

4 стога сѣна и обнаруживают противъ монаховъ 
враждебныя дѣйствія — засады съ вооруженными 
людьми и угрозы. 

Januskiego—opata Grodzieńskiego у całego 
konwentu Kołożańskiego, na ww. imciów 
panów Józefa у samey ieymości Kandybów, 
małżonków, solenniter manifestował się, mie
niąc do zaszłych in antecessum żałob, mani
festów, dekretów у całego procederu, iako też 
oto: że obżalowani ichmość pp. Kandybowie 
sianożęć, zdawna do maiętności delatorów, 
Czeszczewlany nazwaney, należącą у ad usque 
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in possessione będącą, nulliter appropriando 
sobie w roku przeszłym tysiącznym siedmset
nym pięćdziesiąt dziewiątym, miesiąca De
cembra dwunastego dnia, siana stogów cztery 
violentissime zabrawszy, do maiętności swo
iey, Turowlany nazwaney, zaprowadzili, ad 
hoc gruntu morgów dziesięć, simili modo za 
antecessorów żałuiących delatorów per vim 
odebranych, ut testatur manifest in tempo
re iudicialiter czyniony, pod tąż maiętnością 
Turowlanami leżącego, nie oddaią; ieszcze 
zasadzki, tak przy tychże stogach, iako у 
po drogach z niemałą assistencyą ludzi, czy-
haiąc na zdrowie у życie tak samych de
latorów, iako też у poddanych ichmościów, 
czynili у czynić nie przestaią, odpowiedziami 
ypochwałkami impostuią. Oto tedy delato

rowie chcąc prawem czynić, ante omnia do 
approbaty praw, dokumentów na tę siano-
żęć у grunta służących, vigore których do 
obwarowania securitatis zdrowia, życia y pos-
sesyi pomienioney sianożęci, do oddania siana 
zabranego stogów czterech na wozów trzy
dzieście wynoszących gospodarskich, do przy
sądzenia dziesięciu morgów gruntu per rein-
ductionem rei, do obżałowanych ichmościów 
nie należącey, do nagrodzenia szkód, strat 
у expens prawnych, do wskazania win, paen 
pochwałkowych do tego ściągaiących się, у 
o to wszystko, co czasu prawa fusius dedu-
cetur, salva melioratione tey żałoby żałuiące 
delatores dali ten swóy solenny manifest 
do xiąg grodzkich Grodzieńskich zapisać, 
co iest zapisano. 

1762 r. 

И з ъ к н и г и за 1960—1763 г. , л и с т ы 653—653. 

t ' ' 
48. Жалоба Городненскихъ базиліанъ Коложскаго монастыря на Городненскаго 
кс. пробоща ІоснФа Хребтовнча о иричиняемыхъ имъ разныхъ насиліяхъ и гра-

бежѣ и о захватѣ земли. 

Городненскіе базиліане Коложскаго монастыря еще подъ арестъ ихъ крестьянъ и оттягиваегь 
жалуются на Городненскаго пробоща Хребтовича, монастырскія земли. Вслѣдствіе чего монахи тре-
что онъ не только производить постоянныя опу- буютъ подтвержденія ихъ правъ на земли и удо-
стошенія на ихъ земляхъ, захватываетъ сѣно и влетворепія за причиненные имъ убытки, 
хлѣбъ, пользуется лѣсомъ и угодьями, но сажаетъ 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt wtó
rego, miesiąca Julii trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Antonim Tyzenhauzem— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 

Grodzieńskiego, comparens personaliter prze
wielebny w Bogu imć xiadz Jozephat Leo
nowicz—zakonu ś. Bazylego wielkiego wi
kary Kołożański, nomine wielebnego w Bo
gu nayprzewielebnieyszego imci xiedza Sa-



~ 556 -

muela Janowskiego—opata, swoim у całego 
klasztoru swego Grodzieńskiego imieniem, 
żałował y solenniter manifestował się na 
wielmożnego w Bogu przewielebnego imci 
xiedza JózefaChrebtowicza—proboszcza Gro
dzieńskiego, tudzież na ichmość panów Ada
ma Steckiewicza—kommisarza dobr tegoż 
iegomości у Jana Sidrzańskiego dozorcę, 
qua motorów ninieyszych akcyi, mieniąc o 
to: iż co obżałowany wielelebny imć xiądz 
proboszcz Grodzieński, nie pamiętaiąc na 
dekret ziemski Grodzieński oczewisty między 
klasztorem Grodzieńskim żałuiących dela
torów a sobą, w roku tysiąc siedmset pięć
dziesiąt wtórym, miesiąca Julii dwunastego 
dnia zaszłym, idque inmagno strepitu iuris 
finalnie wypadłym, o niesłuszne wdarcia у 
wdzierania w grunt maiętności żałuiących 
delatorów, Czeszczewlany nazwaney, w błota, 
wygony, laski, alias zarosłe у błotniste lasy, 
onych niesprawiedliwe zabierania у coraz 
większe przez siebie у poddanych swoich 
przywłaszczania у uzurpowania, tudzież nie 
czyniąc prosekucyi od siebie uczynioney apel-
lacyi do trybunału głównego w. x. Lit. fori 
compositi iudicii; owszem iak tym wyż rze
czonym dekretem ziemskim Grodzieńskim, 
tak wszystkich praw w. x. Lit. rygorem ob
żałowany w. imć xiądz proboszcz Grodzień
ski postponendo, teraz przez swego kom
misarza imci pana Adama Steckiewicza у 
dozorcę Jana Sidrzańskiego, żałuiącym do
ktorom nowe violencye czyni у czynić każe. 
Jakoż obżałowani imć pan Steckiewicz у 
Jan Sidrzański ludziom, a poddanym ża
łuiących delatorów wielebnych ichmć xięży 
bazylianów, na własnych gruntach gwał
towne spaszy, na własnych wygonach, grun
tach, w zaroślach, lasach у błotach bydła 
zabieraią, grabią, w chlewach Rusockiego 
dworu po tygodniu trzymaią, suszą, wędzą 

у niesprawiedliwie od ludzi, poddanych Cze-
szczewlańskich, tynfy y szostaki wyciągaią, 
wydzieraią у nieznośne krzywdy y oppressye 
czynią;^ a niedość takowych niesprawiedli
wych akcyi ustanowionych, oraz dawnieyszych 
violencyi у w granicę Czeszczewlańską wdar
cia у per vim wdzieranie, noviter sobie 
teraz wygonów, błot у własnych lasów у 
zarośli żałuiących delatorów wdzieraiąc się 
przywłaszczać zaczynaią у czynić wszelkich 
violencyi nie przestaią; a co większa magis 
et magis exorbitando, iak ludzi dwornych 
żałuiących delatorów, tak у innych podda
nych nieustannie zabieraią, grabią y biią; 
idque у teraz dnia trzynastego Julii, anni 
praesentis dobrowolnym gościńcem mimo 
swóy folwark proboszczowski Rusocki iadą-
cego żałuiących delatorów ciwuna Andruka 
Łobika, a drugiego Jakuba Szczerbuka у 
trzeciego Jaśka Karatkiewicza, własnych pod
danych wielebnych ichmciów xx. bazylianów, 
wypadłszy ze dworu Rusockiego przed wro-
tyma swemi zbili у koni dwoie, iednego od 
talarów trzydziestu klasztornego, a drugiego 
od talarów bitych piętnastu, z wozem od lu
dzi odebrali у wydarli, a do swego dworu 
Rusockiego zabrali у zaprowadzili, bez żad
ney pretenzyi, racyi yokazyi. O co wszyst
ko żałuiące dełatores chcąc iure prosequi, do 
approbaty funduszów, dokumentów in rem 
et partem aktorów służących, et vigore onych 
do przysądzenia gruntów, łąk, lasów, błot, 
vigore ograniczeń specifice wyrażaiących, 
tudzież pro finali disiudicatione у wymie
rzania, a całość granicy wejrzenia у -ode
słania do sądów podkomorskich, intuitu iuż 
w ziemstwie Grodzieńskim de data et actu 
supra specificato dekretu stałego, do ad-
dukcyi koni dwóyga valoris talarów bitych 
czterdziestu pięciu z wozem zabranych na 
dobrowolnym gościńcu, a pro tali illicit©, do 



pokarania paenami de lege et ex merito 
actionis ściągaiącemi się, у o to wszystko, 
co czasu prawa fusius deducetur, salva me

lioratione tey żałoby, żałuiące dełatores dali 
ten swóy solenny manifest do xiąg grodz
kich Grodzieńskich zapisać, co iest zapisano. 

1762 r. 

И з ъ к н и г а за 1760—1.6S т. л и с т ы 655—656. 

49. Жалоба Городненскихъ Коложанскихъ базиліанъ на пріора кармелнтовъ босыхъ 
о захватѣ имъ монастырской земли. 

Базиліанскій настоятель Коложскаго монастыря | 
приносить жалобу на босыхъ Кармелптовъ по по
воду захвата послѣдними трехъ нивъ, издревле 
принадлежащихъ базиліанамъ, и просить судъ 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt wtó
rego, miesiąca Julii siedninastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Antonim Tyzenhauzeru— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, comparens personaliter w 
Bogu przewielebny imć xiądz Jozephat Leo-
nowicz — zakonu świętego Bazylego wiel
kiego, nomine w Bogu nayprzewielebniey-
szego imci xiedza Samuela Janowskiego— 
opata Grodzieńskiego, swoim у całego klasz
toru Kołożańskiego imieniem, żałował у 
solenniter manifestował na przewielebnego 
w Bogu imci xiedza Juliana—od Pana J e 
zusa przeora у wszystkich ichmościów xięży 
karmelitów bosych konwentu Grodzieńskie
go, oto, iż co obżałowany imćxiądzprzeor 
Grodzieński, za wielokrotnym upominaniem 
się krzywd niemałych, monastyrowi delato
rów Kołożariskiemu dziejących się у dawniey 
zaszłych, naprzód w zabraniu niwy iedney 
gruntu Czeszczewlany, maiętności delatorów, 

удовлетворить его по этому дѣлу, т. е. подтвер
дить право владѣнія базиліанъ и вознаградить за 
убытки. 

przez poddanego obżałowanych ichmość xięży 
karmelitów Jana Stareykę, od granicy Cze-
szczewlańskiey pod gruntem Grandzickim le
żącey, od góry aż do drogi zŁapieniek do Ho
ży idącey, dłużyną rościągłey; powtórnie dwuch 
niw własnych ab aevis żałuiących delato
rów; idque do gruntu dwuch włok Szczer-
binicz należących, które to trzy niwy ob-
żałowani ichmość xięża karmelici bosi iedną 
od grantów Grandzickich, ut supra expres-
sum, a dwie pod wsią maiętności ichmościów 
Turowlany, Kazimirówka nazwaney, sytuo
wane, za życia piae vitae xiedza Jozephata 
Jachimowicza—opata Grodzieńskiego, wzią
wszy w roku tysiąc siedmset dwudziestym 
czwartym, cum debito z onych trzech niw 
у za Niemnem z gruntów, do Bassarab na
leżących, czynszu płacenia, przez nieiaki 
czas krótki płacili, tandem post fata imc 
xiedza Jachimowicza, a za przemianą dwuch 

i starszych Kołożańskich, ichmość xięży K a -
I zimierza Umiastowskiego у Jakuba Jackie-
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wicza, a trzeciego w Bogu zeszłego imci 
xiedza Ignacego Kulczyńskiego—opata Gro
dzieńskiego, czynsz płacić klasztorowi Ko-
łoźańskiemu poprzestali, et quod magis 
dwie niwy pod wsią, Kazimirówka zwaną, 
lezące, o których nietylko Kołożańskie do-

. kumenta, ale sameż ichmościów obżałowa
nych xięży karmelitów bosych konwentu 
Grodzieńskiego, obwodnice, wymiary, opisy 
w. imci pana Kazimierza Gazuby—łowcze
go Grodzieńskiego, fundatora karmelitań-
skiego, immediate przed śmiercią własney 
ręki testantur, probanty, expressye у wszyst
kie ostrzeżenia, z tych klasztor Kołożański 
у żałuiących delatorów ichmościów xięży 
bazylianów Grodzieńskich, obżałowani ww. 
ichmość xięża karmelici bosi wyzuli у wy-
zuwszy, contra omnem praw w. x. Lit. ri-
gorem, w swóy obręb te dwie niwy pod 
wsią, Kazimirówka zwaną, worali. A iako 
grunt za Niemnem, także ab aevis żałuią
cych delatorów własny, Bassarabski, boiarów 
bazyliańskich, przywłaszczyli, tak niedosyć 
takowych krzywd, lecz na większe y nie-
znośnieysze godząc, tęż niwę podGrandzic-
kimi gruntami leżącą, własną ichmościów 
żałuiących delatorów, sobie przywłaszczaiąc 
gruntu Czeszczewlańskiego, co raz więcey 
przyimuią, kliny robiąc w głąb grantów 
Czeszczewlańskich albo wsrzód łasa, zarosłe 
własne delatorów wytrzebiaią, granicę Cze-
szczewlańską przestąpiwszy, w cudzy grunt, 
a własny bazyliański wdzieraiąc się у wdzier 
rać zamyśliwszy nie przestaią. O które ta
kowe krzywdy upominaiącym się dawniey 
nulla facta satisfactio za przeszłych ichmo
ściów xięży przeorów, tyło deklaracyami 
zwodzili, iż mieli wrócić co cudzego żału
iącym delatorom, czego gdy adusquo nie 
spełnili, przeszli ichmość xięża przeorowie, 
u teraznieyszego przerzeczonego obżałowa
nego imci xiedza Juliana a Jesu upomina

iącym się o takowe nieznośne krzywdy ża
łuiącym delatorom stało się przyrzeczenie 
na dniu dziewiątym miesiąca Julii, anni 
praesentis, iż zupełnie niewchodząc in stre-
pitum iuris, miał uczynić satysfakcyą; na co 
od żałuiących delatorów, dla tym większey 
w sprawiedliwości informacyi, przyiął supra 
expressus obżałowany imć xiadz przeor co-
piatim dokumentą, podobno na większy 
podstępek у delatorów oppressyą, albowiem 
dnia dziesiątego Julii swego prokuratora 
Kazimirowskiego z ludźmi, a poddanymi 
swymi, na własną nigdy w possessyi nie
naruszoną niwę żałuiących delatorów z orę
żem nasłał et violenti modo żyto poddanego 
ichmościów xięży bazylianów sżąć kazał, na 
imie Józefa Lobika у do maiętności swey, 
Kazimirówka zwaney, zwieźć dysponował; tu
dzież у inne krzywdy delatorom czyni, czy
nić każe у czynić usiłuie, spaszy, sianożęci, 
wraz za młynem obżałowanych xięży kar
melitów Kazimirowskim poczynaiących się, 
nie broni, nie zakazywa, ale swym iak 
dwornym Kazimirówki ludziom, tak у wszyst
kim poddanym swoim Kazimirowskim tako-
weż spaszy na tych sianożęciach delatorów 
własnych czynić dopuszcza, iako у teraz ta-
koważ w tych sianożęciach stała się krzyw
da. O co wszystko żałuiące delatores, chcąc 
iure agere, do approbaty praw у dokumen
tów granicznych, in rem et partem delato
rów służących, vigore których, do przysą
dzenia grantów za Niemnem, tudzież niwy 
od Grandzicz sytuowaney у niw pod Kazi
mirówka leżących dwuch,' w obrąb wora
nych, do przysądzenia likwidacji z tych 
wszystkich gruntów niesłusznie używanych, 
dó uznania possessyi niwy iedney, na któ
rey teraz żyto violenter sżęte, do nagro
dzenia szkód у expens prawnych, do resty
tucji żyta sżętego у nagrodzenia za apasze 
sianożęci za młynem Kazimirowskim, do 



pokarania paenami de lege et ex merito 
violentiae ściągaiącemi się, y o to wszystko, 
co czasu prawa fusius deducetur, salva me-
lioratione tey żałoby, żałuiące delatores dali 

ten swóy solenny manifest do xiąg grod-
skich Grodzieńskich zapisać, co iest zapi
sano. 

1762 r. 

И » ъ выйти за 1900—17вЗ г., лпстпь 530. 

50. Письменное обязательство Супрасльскихъ базиліаиъ, данное Ивану Обуюв-
скоиу на то, что sio пастырь обязывается дать ему пожизненное содержаніе за 

внесенные имъ пять тысячъ злотыхъ. 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt wtó
rego, miesiąca Augusta dwudziestego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim przede mną Antonim Tyzenhauzem— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, comparendo personaliter 
imć pan Jan Obuchowski zapis, sobie na 
rzecz niżey wyrażoną od ichmościów xięży 
bazylianów Supraślskich dany у służący, ad 
acta xiąg grodzkich Grodzieńskich podał, 
którego tenor sequitur talis: My superiorowie 
Supraślscy cum consultoribus czyniemy wia
domo tym naszym rewersalnym strictissimi 
iuris imci panu Janowi Obuchowskiemu da
nym zapisem na to, iż co pomieniony ie
gomość, ductus zelo christianitatis, a chcąc 
mieć przy klasztorach naszycli Supraślskim 
у Kuźnickim spokoyne życie у śmierć szczę
śliwą, dał, legował, zapisał у do rąk na
szych odliczył in specie pięć tysięcy złotych 
polskich, naprzód waruiąc dla siebie, ażeby 
Póki żyć będzie, miał wolną rezydencję w 
klasztorach, gdzie się lepiey podobać będzie, 
czy to w Kuźnickim, czyli w Supraślskim, у 

w tychże klasztorach stancyą wygodną, pod 
czas zimy ciepłą, pro victu zaś porcyę za
konną, chłopiec na naszym stole, konia na 
karmie zimą у latem, bielizna przez praczki 
nasze, aby myta była, excypowal; potym aby 
po długim czyli krótkim życiu, czasu po
chowania mszy świętych dwadzieścia, a in 
perpetuum co subboty w każdym tygodniu 
mszę czytaną za duszę swoią у dusze żad
nego ratunku nie maiące odprawowane były, 
nas obowiązał. Nacośmy benevole pozwo
liwszy у summę pięć tysięcy złotych do rąk 
naszych odebrawszy, nie tylko rezydencyę 
w klasterze Kuźnickim, czyli też Supraśl
skim ad libitum iegomości pozwalamy, pro 
victu porcyą dla iegomości zakonną, chłop
cowi ieść, koniowi karm zimą у latem da
wać deklaruiemy, bieliznę praczkom myć 
każemy, post fata zaś iegomości czasu de-
pozycyi ciała mszy dwadzieścia odprawić, 
wiecznymi zaś czasy w każdym tygodnia 
co subbota mszą świętą iedną czytaną za 
duszę iegomości у zaduszę, które wczyscu 
ratunku nie maią, odprawować obowiązniemy 
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się у następcy nasi powinni będą. Jeżeliby 
zaś quo fato bracia naszi Supraślscy przy 
klasterze Kuźnickim rezydować poprzestali, 
tedy my tę summę pięć tysięcy złotych pol
skich do klasztoru Supraslskiego przenieść 
у pomienione legacye wypełniać podług 
obowiązku iegomości opisuiemy się. Ale też 
ieśliby imć pan Obuchowski za odmianą 
starszych w klasztorach naszych podług 
obowiązków naszych porcyi .zakonney, chło
pieć ieść, koń karmu, stancyi wygodney nie 
miał, tedy ninieyszym zapisem, wzięte przez 
nas pięć tysięcy złotych retro do siebie 
odebrać y onemi znów iak chcąc dyspono
wać imci pozwalamy. Post fata zaś iego
mości tranzakcyi między nami stałych suk-
cessorowie iegomości przez żaden sposób do 
pomienioney summy pretensyi uraszczać nie 
maią y oney odbierać żadney mocy mieć 
nie będą. Amy xiężabazylianie Supraślscy 
mszą świętą podług wyż wyrażoney dyspo
zycyi odprawować powinni będziemy у we 
wszystkim podług tego naszego zapisu imci 
panu Obuchowskiemu dotrzymać mamy. Y 
na tośmy dali ten nasz rewersalny zapis z 
podpisem własnych rąk naszych у wielmoż

nych ichmościów panów pieczętarzów, od 
nas ustnie у oczewisto uproszonych. Pisań 
w Kuźnicy, roku tysiąc siedmset pięćdzie
siąt siódmego, miesiąca Pebruaryi piętna
stego dnia. 

U tego zapisu rewersalnego podpisy rąk 
ichmościów xięży bazylianów tymi słowy: 
xiądz Mikołay Radkiewicz—o. D . В . M. 
vicarius Suprasliensis; xiądz Ambroży Su-
dymont—o. D. В . M. vice-vikary тр.; xiadz 
Jerzy Boufał—o. D . В . M. тр.; xiadz Ка-
lixt—z. ś. B . w.; xiadz Ignacy Modzelewski— 
o. D. В . M. тр . Pod tymi podpisami na
pis takowy: Roku tysiąc siedmset sześćdzie
siąt pierwszego, dnia wtórego Decembra 
produkowany przede mną skrypt ten we 
wszystkich punktach, kondycyach у klauzu
lach approbowawszy, ręką się własną pod
pisuię. Dat w Supraślu ut supra. Antonin 
Młodowski—biskup Turowski, koadiutor Piń
ski, opat Supraslski mp. Który to takowy 
zapis rewersalny, zapodaniem onego przez 
wyż wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg 
grodzkich Grodzieńskich spraw wieczystych 
przyięty у wpisany. 



1767 г. 

Из-і» в в в г а з а 1965 г., л в с т ь 997. 

51. Жалоба настоятеля Супрасльскаго базиліанскаго монастыря Цезарія Киннера 
на понѣщицу Вищннскую, которая ограбила Фольварокъ Старину н забрала нѣ-

которыя церковный вещи. 

Настоятель Супрасльскаго базиліанскаго мона
стыря Цезарій Киннеръ вносить въ гродскій судъ 
жалобу на помѣщицу Вищннскую, что она, не смо
тря на свое согласіе относительно пожертвованія 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt siód
mego, miesiąca Decembra trzeciego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Grodzieńskim, przede mną Janem Woł-
kowyckim—stolnikiem у podstarościm sądo
wym powiatu Grodzieńskiego, comparendo 
personaliter przewielebny imć xiadz Cezary 
Kinner, zakonu świętego Bazylego w., pro
fessor Supraslskiego konwentu, superior 
missyi Samohrudzkiey, swoim у całego zgro
madzenia Supraslskiego imieniem, z dokła
dem iasnie wielmożnego w Bogu nayprze-
wielebnieyszego imci xiedza Antonina Wło-
dowskiego z. ś. B . wielmożnego biskupa 
Brzeskiego, qua opata Supraslskiego, na 
wielmożną ieymość panią Annę z Kłusowi-
czów Niszczyńską—starościnę Niemkowicką, 
z dokładem i. oo. iasnie wielmożnych ich
mościów panów opiekunów ieymości, tudzież 
na ichmościów panów Thadeusza Kłusowi-
cza — podkomorzyca Wołkowyskiego, K a 
rola Kmitę, Sylwestra Gruszewskiego, An-
drzeia Kondratowicza, Stanisława Odlenic-
kiego - Poczobuta, magdeburyi Krynskiey 
pisarza, у nieiakowegości Ignacego Łomano-
wicza, mieniącego się być parochem Ser-

покойнымъ еямужемъ двухъ имѣній Супрасльско
му монастырю и денегъ 40,000 злотыхъ, учинила 
наѣздъ на эти имѣнія и не только пограбила част
ное имущество монаховъ, но и церковный вещи. 

weckim у innych różnych kondycyi ludzi, in 
uno condictamine et complicitate będących, 
solennie się manifestował у protestował, mie
niąc, iż co w Bogu zeszły wielmożny imć 
pan Wiszczyński Niemkowicki—porucznik 
Petyhorski, uczyniwszy fundusz w Samohru-
dzie na czterech zakonników, z przydaniem 
seorsive dwuch, oraz summę w tymże fun
duszu wyrażoną, idque czterdzieście tysięcy 
złotych polskich zapisawszy у folwark, Sta-
rzyna zwany, w powiecie Grodzieńskim sy
tuowany, pusty, bez zabudowania, na suffi-
cyencyą przydawszy, tenże fundusz, iako de 
nova radice uczyniony, adimplendo ante
cessorów swoich zbawione intencye, własną 
ręką wespół z obżałowaną małżonką swoią 
authoryzowawszy, ad praesentem constitutio
nem millesimi sexcentesimi trigesimi quinti 
anni oney, nie tylko pro firmiori ac perpetuo 
robore personali recognitione stwierdził, nad 
to ieszcze corporali iuramento umocniwszy, 
wyż pomienione folwarki, stante sua vita, ad 
realem tychże żałuiących dełatores posses
sionem iuridice ac intromissionaliter postą
piwszy, takowe fundowanie swoie insuper 
ieszcze testamentową ostatniey woli swey 

71 
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dyspozycyą wspomniał у obespieczył. Taż 
ieymość pani starościna, małżonka, współ-
fundatorka dziesięć tysięcy złotych polskich 
na dokończenie cerkwi у zabudowanie rezy-
dencyi wypłacić tymże samym funduszem 
obowiązała się, eoque intuitu, gdy ciż ża
łuiący delatores post praeoccupatam eorun-
dem possessionem folwark pusty de nova 
radice rozrabiali, budynki stare trzy chłop
skie erygowali, do cerkwi drzewa у tarcic 
dodawali, klasztor ufundowali, nie mało ex-
pensu łożyli własnego nad perceptę fundu-
szowych przychodów, wiele starania у kosztu 
ponieśli у tak byli w spokoyney przez lat 
cztery possessyi у exekucyi prawa swego. 
Tandem obżałowana ieymość pani Wiszczyń-
ska—starościna Niemkowicka, będąc równą 
z wr Bogu zeszłym mężem swym zaprzy
siężenia funduszu uczestniczką, nie tylko 
że tymże żałuiącym delatorom w wypłace
niu summ legacyinych, przez w Bogu ze
szłego fundatora żałuiących a męża swoiego 
opisanych, z onych pożytkuiąc żadney satis-
fakcyi nie czyni, lecz nad to, convellendo im-
munitatem et seeuritatem funduszowych dóbr, 
przepomniawszy oraz zaprzysiężenia swoiego, 
summę nayprzód listownemi aresztami po-
aresztowawszy, praepostere pozwem у aresz
tem prawnym tak u wielmożnego imci pa
na Jelskiego—wojskiego powiatu Grodzień
skiego у niewiernych żydów kahału Kryń
skiego będącą, poaresztowała bez żadney 
naymnieyszey konwikcyi prawney. Na dniu 
szesnastym Nowembris w roku teraźniey
szym naiachawszy z wyż wyrażoneini oso
bami у dalszym tumultem przysposobio
nej- gromady ludzi, z strzelbą у inną do 
boiu bronią, na folwark Starzynę, violencyą 
gwałtowną uczyniła, sługi imci xiedza Ce
zarego Kinnera % ludźmi onego wypędzi
ła, folwark z zabudowaniem własnym ich
mościów xięży, z krescencyą, z bydłem róż- | 

nego rodzaiu, z ptastwem у zasiewem vio-
lenter odebrała, ruchomość wszelką, cynę, 
miedź różną, srebra, suknie, futra, bieliznę, 
obligi własne żałuiącego xiedza Cezarego 
Kinnera na siedm tysięcy zabrała, papiery, 
różne dokumentą, xiegi, skrzynie, kufry, 
mięsiwo у dalsze mobilia, podług osobliw-
szego regestru, pozabierała, a nad to у sa
mym nawet Bogu poświęconym naczyniom 
nie przepuszczaiąc, nescitur, qua ducta teme-
ritate, imo vero in reprobum data sensum, 
apparamenta cerkiewne у reliquiarz ś. Piotra, 
w którym iako w monstrancji czasu festów 
nayświętsza eucharystya konserwowana była, 
posequestrowała, a tym samym cerkwi spo-
liuin uczyniła, pieczęci od drzwi, skrzyń у 
szaf przez wyż wspomnionych violatorow po-
oddzierać kazała, у takowe rzeczy wszyst
kie do swego folwarku, Usnarz nazwanego, 
przewiozła, formalne zatym у gwałtowne 
odięcie dóbr wspomnionych udziałała, żału
iącego imci xiedza Cezarego vexatorie opres-
sowała у iakoby namówiwszy nieiakowegoś 
pielgrzyma Ignacego Łomanowicza — mie
niącego się być praepostera Parochem Ser-
weckim, non initiatum sacris ordinibus, o 
którym fusius akta konsystorza Grodzień
skiego, metropolity Wileńskiego głoszą, do 
violencyi namówiła, oskarżyła, у tegoż sa
mego błąkającego się pielgrzyma do uczy
nienia fałszywcy rekognicyi, wprzód przed 
pisarzem apostolskim, potym przed urzę
dem konsystorskim Grodzieńskim, w wię
zieniu trzymaiąe, przynagliła у nie wie
dzieć, gdzie go podziała, ac insuper na ode
branie za obligami summ skrypta od xiedza 
Cezarego wymogła у niektóre z tychże ob-
ligów do siebie po wymożeniu skrypta gwał
townie odebrała, konwent Supraślski evo-
catione do sądu ziemskiego Grodzieńskiego 
pozwała у inne fałszywe praeteneye swoie 
w manifeście zaniosła. Co tedy żałuiący de-



lator solenny zanosząc manifest, cum repro-
testatione, salva onego melioratione, do xiąg 

grodzkich Grodzieńskich podał, co iest przy
ięte у wpisano. 

1784 r. 

в з ъ книги за 1984 г., диеты 179—195, 

52. Изрекательный квятанціонный документъ отъ пленнпотента Вѣщицкнхъ про
куратору Супрасльскаго монастыря. 

Казиміръ Вѣщицкій отъ имени другихъ своихъ 
родственниковъ даетъ настоящую квитанцію Су
прасльскимъ базиліанамъ въ томъ, что онъ отка
зывается отъ двухъ фольварковъ, завѣщанныхъ 

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt czwar
tego, miesiąca Marca dwudziestego drugie
go dnia. 

Na roczkach Marcowych, in solitio iudi-
ciorum loco, w mieście iego królewskiey 
mości Grodnie, porządkiem prawa pospoli
tego sądzących się, przed nami Ludwikiem 
Kazimierzem Korybutem Daszkiewiczem— 
podstarostą, Alexandrem Michałem Byśmon-
tem—stolnikiem, sędziami, Michałem Sad-
łuckim — mieysce pisarskie zasiadającym, 
urzędnikami grodzkiemi powiatu Grodzień
skiego, stanowszy osobiście u sądu wiel
możny imć pan Kazimierz Wieszczycki— 
starosta Przyszczewski, imieniem iasnie wiel
możnych ichmość panów Kazimierza—bry-
gadyera monarchii Rossyiskiey, Józefa— 
rotmistrza powiatu Rzeczyckiego, pryncypa-
łów. iako onych plenipotent, dokument ugo-
dliwy kwitacyiny in rem tychże wielmoż
nych Wieszczyńskich między sobą, a imć xię-
dzem Sylwestrem Jamiołkowskim, pełno-

его однофампльцамъ базвліанамъ и беретъ на 
себя обязательство уплатить по всѣмъ долговымъ 
ихъ записямъ. 

mocnym konwentu xięży bazylianów Su
praslskiego prokuratora, in rem tegoż całego 
konwentu zawarty у postanowiony, przyznał, 
y te przyznanie w protokole przyznań pod
pisaniem się własnym stwierdził, którego 
brzmienie w następny ma się sposób: 

J a Kazimierz Wieszczycki—starosta Przy
szczewski, za plenipotencyą od iasnie wiel
możnych ichmć panów Kazimierza—bryga-
dyera monarchii Rossyiskiey у Józefa—rot
mistrza Rzeczyckiego Wieszczyńskich moc 
maiący ad ius agendum et componendum 
ze wszystkiemi praetensorami w subseliach 
powiatu Grodzieńskiego, do ostatecznego za
konkludowania sobie daną у pod rokiem 
tysiąc siedmsetnym ośmdziesiątym czwartym, 
miesiąca Januarii iedynastego dnia, et eo-
rundem Januarii piętnastego dnia nasadach 
zakordonowych ziemskich Rochaczewskich 
przyznaną, imieniem wyż zapisanych iasnie 
wielmożn. ichmć panów Wieszczyńskich czy
nię wiadomo tym moim wieczysto kwitacyi-
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nym zrzecznym zapisem w Bogu przewie
lebnemu imci xiedzu Teodorowi Wisłockie-
mu—nominałowi у administratorowi opactwa 
Supraslskiego у całemu konwentowi, a w 
stopniu iego" imci xiedzu Silwestrowi J a 
miołkowskiemu — prokuratorowi causarum, 
moc zupełną maiącemu, vigore plenipoten-
cyi przed aktami kancellaryi Tykociańskiey 
w ziemi Bielskiey pod rokiem tysiąc siedm
set ośmdziesiąt wtórym, miesiąca Januarii 
dziesiątego dnia przyznaney, autoryzowane
mu, iż z rozpoczętego procederu przez świę
tey pamięci wielmożną ieymć panią Annę 
z Chluszewiczów Wieszczyóską—starościnę 
Niemkowicką w subseliach powiatu Gro
dzieńskiego у innych subseliach z ichmość 
xx. bazylianami Supraślskiemi, o dwa fol
warki—Samohrud y Starzynę, w powiecie 
Grodzieńskim leżące, titulo funduszem do 
cerkwi Samohrudzkiey, przez zeszłych w Bo
gu świętey pamięci Karola у Annę z Chlusze
wiczów Wiszczyńskich—starostów Niemko-
wickich, w roku tysiąc siedmset sześćdzie
siąt trzecim, Septembra pierwszego dnia, na
dane, w possessyą ustąpione, oraz zwrotu 
papierów у obligów do kilkunastu tysiący 
w sobie zawiefaiących, a moc zyskiwania 
na wielu kredytorach dla wyż napisanych 
wielmożnych imchćpp. Wieszczyńskich prze-
kazuiących, a u ichmć xięży Supraślskich do 
czasu ninieyszego będących, za medyacyą 
z obustronnych przyiacioł ugodliwe kończąc 
wyrażone procedera; ia wyż napisany K a 
zimierz Wiszczyński—starosta Przyszczew-
ski, umocowany plenipotent z xiedzem Sil— 
westrem Jamiołkowskim, równie umocowa
nym plenipotentem, a przy tym wszystkie 
pretensye obustronnie wynikaiące umarzaiąc, 
tak zmiankowanego procederu, iako z ode
branych papierów iuris haereditatis posses-
sionis do folwarku Samohruda y Starzyny 
należące, tudzież obligów у innych wszel

kich papierów, w całkowitości przeze mnie 
wyż wyrażonego plenipotenta odebranych, 
wiecznemi czasy klasztor Supraslski у ich 
plenipotenta kwituię у żadney salwy dla 
wielmożnych Wieszczyńskich nie zachowuię, 
oraz co by wziętego było tub iest z pro
centu iakiego od którego-kolwiek kredytora 
przez ichmość xięży bazylianów klasztoru 
Supraslskiego у kwity okazywane będą, te 
wszystkie kwity ninieyszą ugodą pro per
šokto przyiąć na mocy plenipotencyi mi 
daney przyrzekam y assekuruię się. In casu 
zaś niedotrzymania którego punktu tego 
wieczysto kwitacyinego przeze mnie wyż na
pisanego plenipotenta, lub iasnie wielmoż
nych Wiszczyńskich dokumentu, in quovis 
subselio wielkiego xiestwa Litewskiego pod 
zaręką alterius tanti wynoszącą, bez żad
nych dyllacyi у wszelkie expensa prawne 
powrócić obowiązanym będę, a iednak te
raznieyszy dokument przy mocy swoiey у 
walorze wiecznemi czasy zostawać ma. Y na 
tom ia Kazimierz Wieszczyński—starosta 
Przyszczewski dokument ten kwitacyiny 
zrzeczny, do ninieyszey ugody zupełną moc 
maiący, od iasnie wielmożnych ichmościów 
panów Kazimierza—brygadyera у Józefa— 
rotmistrza Wieszczyńskich, braci rodzonych, 
sobie daną w Bogu przewielebnemu iego
mości xiedzu Teodorowi Wisłockiemu—no
minałowi у administratorowi opactwa Su
praslskiego у całemu klasztorowi у iego
mości xiedzu Jamiołkowskiemu—prokurato
rowi causarum, iako plenipotentowi, dat z 
podpisem ręki moiey у wielmożnych pie
czętarzów, ustnie у oczewisto ode mnie upro
szonych. Pisań w Grodnie, roku tysiąc 
siedmset ośmdziesiąt czwartego, miesiąca 
Marca piętnastego dnia. 

U tego wieczysto zrzeeznego kwitacyine
go dokumentu podpis aktora, niemniey у 

I ichmość panów pieczętarzów takowy: Kazi-



mierz Wieszczyński—starosta Przyszczewski, 
plenipotent mp.; ustnie у oczewisto proszo
ny za pieczętarza od wielmożnego iegomości 
pana Kazimierza Wieszezyńskiego—starosty 
Przyszczewskiego, imieniem iaśnie wielmoż
nych Kazimierza — brygadyera monarchyi 
Rossyiskiey у Józefa — rotmistrza powiatu 
Rzeczyckiego, braci Wieszczyńskich pryncy
palów, iako onych plenipotenta у in rem 
tychże wielmożnych Wieszczyńskich czynią
cego, do tego ugodliwego kwitacyinego do
kumentu między wielmożnym starostą Wie-
szczyńskim a iegomość xiedzem Sylwestrem 
Jamiołkowskim — pełnomocnym konwentu 
xięży bazylianów Supraślskiego, prokura
torem, in rem tegoż całego konwentu czy
niącym postanowionego y na rzecz wesrze-
dzinie wyrażoną zupełną z odebranych do

kumentów .kwitacyą zawartego, podług pra
wa podpisuię się: Leopold Lipnicki—komor
nik powiatu Grodzieńskiego; ustnie у ocze
wisto proszony pieczętarz od wyż wyrażonej 
osoby do tego ugodliwego kwitacyinego 
dokumentu na rzecz we srzedzinie wyrażoną 
podpisuię się: Jan Konopka mp.; proszony 
pieczętarz od osoby wyrażoney do tego do
kumentu, ichmościom xx. bazylianom kon
wentu Supraślskiego służącego у danego, 
pieczętarzem podpisuię się Józef Siezieniew-
ski — rotmistrz у komornik Grodzieński. 
Który to dokument wieczysto kwitacyiny 
zrzeczny, za przyznaniem onego przez wyż 
wyrażone u sądu osobę, iest doxiag grod-
skich powiatu Grodzieńskiego przyięty у 
zapisany. 

1772 r. 

Иа-ь к н и г а з а 19TK—iWl г., л и с т ы 440—448 . 

53. Судебное опредѣленіе но дѣду между Городненскими Коложскнми базиліанамі 
и доминионами и кармелитами и другими лвцами о захватѣ послѣдниии позе

мельной монастырской собственности. 

Коложскіе базиліяне внесли въ гродскій судъ 
жалобу на Красицкихъ, Хребтовичей, доминиканъ 
н к&рмелитовъ и другихъ лицъ. по поводу захвата 
этими лицами фундушевой земли, завѣшанной 
еще при Литовскомъ киязѣ Александрѣ Богути-

новичемъ, королевскимъ секретаремъ, а потомъ 
пнсаремъ в. кн. Литовскаго, въ имѣніи Чашеі-
чицѣ. Судъ, по раземотрѣніи этого дѣла, пре-
проводилъ его на разслѣдованіе Городненскому 
подкоморію. 

Roku tysiąc siedmset sicdmdziesiąt wtó
rego, miesiąca Decembra trzynastego dnia. 

Wsprawie wielmożnego iegomości xiedza 
Samuela Janowskiego—opata у wszystkich 
ichmciów xięży bazylianów zakonu oyca świę
tego Bazylego konwentu Grodzieńskiego 

Kolożańskiego, oraz sług у poddanych ich
mościów, z iaśnie wielmoż. ichm. panami 
Antonim, Józefem, Franciszkiem, Michałem 
у Ignacym—hrabiami Krasickimi—chorąży-
cami woysk w. x. Lit., ii. pp. Antonim 
Wołkowyckim — kommissarzem, Antonim 
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Augustynowiczem — ekonomem, oraz dal
szymi sługami у poddanymi ichmciów wiel
możnych imć xiedzem Józefem Litaworem 
Chreptowiczem—proboszczem Grodzieńskim, 
kanonikiem Inflandskim, qua panem, a ich
mość pp. Adamem Steckiewiczem, Józefem 
Mazurkiewiczem—ekonomom, w W. ichmć pp. 
Thomaszem Litaworem Chreptowiczem— 
miecznikiem powiatu Grodzieńskiego, у sa
mą ieymć, małżonkami, qua panami, oraz 
sługami, czeladzią у poddanymi, tudzież imć 
panami Józefem Kłanickim—chorążym wo
iewodztwa Pomorskiego, у samą ieymć, mał
żonkami, sługami у poddanymi ichmciów, ww. 
imci pp. Idzym Prokszycem Kandybą— 
mierniczym w. x. Lit. у samą ieymci, mał
żonkami, w Bogu przewielebnym imci xie
dzem Aloizym Bukowskim — przeorem za
konu oyców dominikanów konwentu Gro
dzieńskiego у wszystkim ichmciom xx. do
minikanami konwentu Grodzieńskiego, w 
Bogu przewielebnym imci xiedzem Andrze-
iem od nayświętszey Panny Zwiastowania 
suprzeorem у wszystkiemi ichmość xiężmi 
karmelitami bosymi konwentu Grodzień
skiego, za pozwem od aktorów po obżało
wanych ichmciów przed nasz urząd grodzki 
Grodzieński wniesionym, za żałobą w nim 
wyrażoną, mieniąc o to: że ichmć xięża 
bazylianie Grodzieńscy opactwa Kołożańskie-
go ubespieczeni mocnemi funduszami, sci
licet: pierwszym od roku tysiąca dwuchset 
przez xiążąt udzielnych Litewskich, za któ
rych funduszem używali, lat kilkaset w 
possessyi mieli dokumentą fundi autentyczne 
dotąd, póki wiadome z kronik rewolucye 
Litewskie w niewiadomości onych posseso-
rom nie zakryły, z czego gdy byli nadwąt
leni w niesposobnym stanie żywności zo
stawali, wynalazł się fundator Bogusz Bohu-
tynowicz—horodniczy Trocki, bywszy pier-
wiey sekretarzem króla iegomci Alexandra, 

in post pisarz w. x. Lit., który maiąc sobie 
wysłużoną maiętność Czaszeyce, adpraesens 
zowiące się -Czeszczewlami, od pomienionego 
monarchi za konsensem króla iegomci Zyg
munta pierwszego w roku tysiąc pięćsetnym 
szóstym, Julii dwudziestego, indicta dziesią
tego, wiecznym funduszem do cerkwi xięży 
bazylianów Grodzieńskich, Kołoże zwanym, 
pod tytułem świętych Borysa y Hlieba, ut 
ante od xiążąt Litewskich fundowanej*, cum 
omni tey maiętności latalitate, z poddany
mi у onych gruntami, przykuplami y cyr-
cumferencią granic, iak one miał w swoiey 
possessyi, na wieczność funduszem inscripsit; 
a w roku tysiąc pięćset dwunastym, No
wembra szóstego dnia, ad requisitionem te
goż fundatora Bohutynowicza, nayiaśnieyszy 
Zygmunt król polski takowy fundusz przy-
wileiem swoim, iako consensu eius przez 
fundatora zapisany, konfirmował; stanteque 
possessione ichmć xięży bazylianów rzeczo-
ney maiętności Czeszczewlan nayiaśnieysi 
regnantowie polscy, tak przed unią, iako у 
po unii panuiące, nie tylko fundusz dawny 
od xiążąt Litewskich ustanowiony*, ale у 
pośledniejszy fundatora Bohowitynowicza 
przywileiami swemi stwierdzili y konfirmo-
wali, co zaś ad quantitatem onego włok yeyr-
kumferencyi wymiarem przed unią Lawrjua 
Woyny y Sebestyana Dybowskiego ubezpie
czony, intuitu którego poślednieysze poda
nia archimandrytom Grodzieńskim teyże 
cerkwi Kołożańskiey opactwo, inwentarze 
dawne ruskie, za osobliwszemi na to listami 
regnantów polskich, a specialiter nayiaśniey
szego Zygmunta trzeciego przy podaniu po-
mienioney cerkwi cum fundo Bohdanowi 
Chołkińskiemu — podstolemu Grodzieńskie
mu, potym w zakonie archiinandrycie przez 
dworzanina swego Piotra Pmszenowskiego 
ze wszelkiemi przeduniowemi granicami, 
iak za Siemiona Wołowicza pana Świecicie-
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go byla ze wszelką bytnością w roku tysiąc 
pięćset dziewięćdziesiąt pierwszym, Junii pier
wszego dnia podana; poślednieyszyeh czasów 
gdy nastały ruiny wielkie у powietrze tych 
ichmć xięża bazylianie, signanter w czasie 
woień Moskiewskich, iako unii kościoła 
świętego nienawiśni nie unitom kryć się, 
a opuszczać klasztor musieli, częścią w po
wietrznych czasach w niewielości mieszkaiące 
wymierali, a maiątek onych yrolnicka zie
mia w samowładztwie cudzopańskim była 
у do tego przyszło, ut ante Wołowicz—pan 
Świecki illicite ad vitae sua tempora z po
daniem sobie tęż maiętność trzymał у przy 
spustoszeniu oney w ludziach у folwarku 
grunta częścią oclbrzeżnych granic, częścią 
intus obrębów7, łąk dwornych, iako у pod
danych obżałowanych do gruntów delatorów 
avulsive poodbierane; у tak gdy z swoiey 
własności wyzuci byli y iak niewolnicy iuż 
na cząstce siedzieli w roku tysiąc siedmset 
dwudziestym trzecim, Nowembra trzynastego 
dnia przez opis polubowny wyprowadziwszy 
podkomorzego Grodzieńskiego wielmożnego 
imci pana Micutę dowiedli granic swoich 
przeduniowych, na których imć pan Ty
miński—skarbnik powiatu Grodzieńskiego, 
antecessor obżałowanych Chreptowiczów— 
miecznych powiatu Grodzieńskiego, ad prae-
sens possessorów Eussoty, dwór zabudował 
na grantach delatorów, który gdy minować 
ex vi prawa należało żałuiące delatores 
idąc amicabili conipositione zamianą mor
gów, sianożęci blisko kaplicy wzięli, które 
iako obżalowanym przylegle przez ich paszę 
co roczną delatorom bezprofttne, a obżalo
wanym antecessorem iaśnie wielmożnych 
Kraśnickich w folwarku Russocie, iako pod 
samy dwór przeduniowa granica była, ta
koż dla samey odzierzenia spokoyności ustą
pili, tymże wzmiankowanym dekretem po
lubownym podkomorskim, a tak у tą po

wolnością ichmciów xięży bazylianów Gro
dzieńskich w dobroczynności świadczono, nie 
maią nigdy spokoynego używania funduszów 
ograniczących w bliskości, a mianowicie od 
obżałowanych ichmciów hrabiów Kraśnic
kich—chorążyców Avoysk w. x. Lit., sług у 
poddanych z maiętności Russoty, tudzież od 
ichmciów pp. Chreptowiczów — mieczników 
powiatu Grodzieńskiego wielm. imci xiedza 
Józefa Litawora Chreptowicza — proboszcza 
Grodzieńskiego, kanonika Inflandskiego, ta
koż od obżałowanych sług, czeladzi, pod
danych, którzy zmiankowani niegodziwym 
sposobem własne grunta delatorów na wielu 
mieyscach z obrębu klasztornego у sznurów 
chłopskich pierwiey branych, na czynsze у 
trzeciaki, iak sameż in authentico listy ob
żałowanego iegomości xiedza Chreptowicza— 
proboszcza poświadczaią, in post za swoie 
własne przywłaszczyli, a nastaiące nowe dy-
spozytorowie do inweutarzów bezprawnie 
wprowadzili, granice nieqiiestiowana popsuli 
y na wielokrotne requizycie tak przez sa
mych delatorów, iako przyiacioł nie tylko 
przyiacielskim sposobem gruntów powrócić 
nie chcą, insuper za swoie własne bez 
żadnego prawa poczytaiąc, gwałty, boie, gra
bieże żyta skoszywaniem у onego zabraniem 
czynią, tumultuose na własne grunta dela
torów nachodzą, armata manu poddanych 
zabiiaią, od adcytacyi przed sąd ziemski 
Grodzieński in causa iuris de facto inkwi
zycyi zwlekaią, ut obloquntur manifestą, ob 
onych nie przystępuią, delatorów ubique 
wexuia. W którey sprawie z obżałowanymi 
iaśnie wielmożnymi Kraśnickiemi, w. i. xię-
dzein Józefem Chreptowiczem—kanonikiem 
Inflanskim, proboscein Grodzieńskim, oraz 
Chreptowiczami — miecznikami Grodzień-
skiemi, illicite grunta delatorów trzymaią-
cynii y violatorami, oraz z poddanymi ob
żałowanych, tudzież z wielmożnemi Kraśnic-
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kiemi—ehorążemi Pomorskiemi, wiełebnemi 
оусаті dominikanami, karmelitami konwen
tów Grodzieńskich, y innemi graniczącemi, 
chcąc prawem czynić, ante omnia ad satis-
factionem "in omni dekretowi trybunału 
głównego w. x. Lit., roku tysiąc siedmset 
sześćdziesiąt trzecim ferowanemu, z uzna
niem remissy iako in causa differentiae na 
podkomorzego cum omni causa effectu ode
słania, do uznania przez tegoż podkomo
rzego inkwizycyi, wizyi granic, gruntów, 
częściami zabranych, oraz szkód y niefrukty-
fikacyi weryfikacji, do aprobaty wszelkich 
funduszów, nadań, przywileiów, ograniczeń, 
dawnych listów у konfirmaeiów nayiaśniey
szych regnantów, inwentarzów, dokumentów 
wszelkich in genere delatorom służących, do 
obwarowania omnimodam securitatem zdro
wia у życia delatorom, poddanym, sługom 
onych, ad haec gruntów, lasów у wszelkiey 
maiętności, za prawami delatorom legitime 
należących, a z obżałowanemi Litaworami 
Chreptowiczami—proboszczem y miecznemi 
Grodzieńskiemi, oraz z i. w. Kraśnickiemi 
do pokarania paenami za każdą wiolencyą, 
boie, naiazdy, zboża skoszywania, zastąpie
nie na drogach, ad rescissionein contractus 
zamiany gruntów w roku tysiąc siedmset 
dwudziestym trzecim, Nowembra trzynastego, 
dekretem podkomorskim ustąpionego, do 
uznania delatorów bliższych do iuramentu 
in omni puncto tak in causa iuris w zabra
nych gruntach у przywłaszczonych przez 
obżałowanych illicite granicach, iako też in 

causa facti, ut obloquuntur manifestą yob-
dukcye tot annis czynione, do rozsądzenia 
finaliter przez tegoż wielm. imci pana pod
komorzego in causa iuris et facti, do odno
wienia starych kopców, miedz, kleymów, za-
ciosów et pro exigentia nowych poczynie
nia, do komportacyi czterma niedzielami 
przed wyiazdem podkomorzego wszelkich 
przez obżałowanych dokumentów, do naz
naczenia finalney sub amissione causae, za 
nieprzystąpieniem których rozprawę, do nad-
grodzenia szkód, strat у o to wszystko, co 
czasu prawa deducetur, salva melioratione 
żałoby, iako ta żałoba z pozwu autentycz
nego de tenore suo w ten nasz dekret iest 
ingrossonowana, tak za oną praenominatae 
partes przed nasz urząd grodzki Grodzień
ski instituerunt actionem. W którey spra
wie roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt wtó
rego, miesiąca Decembra trzynastego dnia, 
po kontrawersiach abutrinque wnoszonych, 
my urząd grodzki powiatu Grodzieńskiego, 
inhaerendo dekretowi trybunalskiemu sub 
actu tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmego, 
miesiąca Augusta dziewiętnastego dnia fe
rowanemu, iako w sprawie dyfferencyiney to
tam praesentem causam przez ichmciów xx. 
Bazylianów intentatam przed sąd podkomor-
ski, idque i. w. imci pana Wołkowyckiego— 
podkomorzego powiatu Grodzieńskiego, re-
mittimus, którego ażeby strony mutuo sumptu 
w roku tysiąc siedmset siedziesiąt trzecim 
primo vere sprowadzili, nakazuiemy. 
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54. Опредѣлевіе но дѣлу между мѣщанами города Фнлниова съ войтомъ и ста
ростою Филиповскнмъ о разныхъ нритѣсненіяхъ и обидахъ. 

Въ этомъ опредѣленіи излагается 19 катего-
рій по 5 искамъ разныхъ лицъ, а именно: 1) 
старосты и войта Филиповскаго противъ бурго
мистра и другихъ горожанъ; 2) старосты Пе-
реросльскаго Сологуба противъ тѣхъ же горо
жанъ; 3) Массальскаго и Хлевинскаго противъ 
тѣхъ же Филиповскихъ горожанъ; 4 и 5) Филип-
повскихъ горожанъ противъ П узины и Сологуба. 

Порядокъ судебнаго разбирательства назначенъ 
былъ слѣдующій: сначала долженъ разбираться 
искъ города, потомъ П узины, далѣе Сологуба и 
наконепъ Массальскаго и другихъ лпцъ. 

Весьпроцессъ сведенъ подъ 19 категорий. Сущ
ность ихъ заключается въ слѣдующемъ: 

1) Всѣ права и преимущества дарованныя го
роду Филонову королями, сохранить въ полной 
силѣ (здѣсь излагается подробное содержаніе этихъ 
документовъ). 

2) Относительно разногласія документовъ о ко-
личествѣ городской и войтовской земли, предло
жить землемѣру сдѣлать въ присутствіи свпдѣ-
телей съ той и другой стороны новое размеже-
ваніе и тогда уже произвести по этому дѣлу окон
чательное оііредѣленіе. 

3) 7-мь уволокъ, назначешшхъ королемъ Сте-
фаномъ для школьнаго учителя, долженствовав-
шаго быть избираемым*, изъ числа грамотныхъ 
горожанъ, оставить въ прежнемъ положеніи. 

4) Относительно 2-хъ уволокъ и 4-хъ морговъ, 
находившихся до сихъ иоръ подъ правомъ зем-
скимъ и бывшихъ въ пользовании Филиповскихъ 
войтовъ, считать претензін горожанъ неоснова
тельными и неподлежащими судебному разбира
тельству. 

5) Фольваркъ Навлюковщизну — считать, на 
осноаиіи представлениихъ документовъ, принадле-
ацицпігь Филиповскому старостѣ. 

6) Плацъ въ г. Филиповѣ, находящійся во 
владѣніи войта, считать его принадлежащимъ 
юрисдикѣ города. 

7) Плацы Фейдоровскіе, освобожденные отъ 
повинностей магистратомъ, а равно и другихъ, 
доходы съ которыхъ должны идти на войта,—счи
тать ихъ подвѣдомственнымп войту. 

8) Плацъ, находящейся во владѣніи старосты 
Пузины,—считать принадлежащимъ старостѣ, но 
только съ обязательствомъ уплачивать городу 
повинности. 

9) Относительно уволоки Бѣлыцизны, на кото
рую изъявили претензіи и староста и Вышемвр-
скій, обязать Вышемирскаго учинить въвѣрности 
своей претензіп присягу. 

10) Мельницу, находящуюся во владѣніи ста
росты, — признать принадлежащею городу, такъ 
какъ она построена на городской землѣ и на
сильно захвачена послѣднимъ. 

11) Относительно плаца Малеаковой, f который 
былъ отданъ .старостѣ въ видѣ залога за пять 
талеровъ, почему и написана была старостой отъ 
ея имени подложная закладная запись, — плацъ 
считать за Малейковой, ее обязать—уплатить 5 
талеровъ, а старосту—возвратить плацъ и уничто
жить закладную. 

12) Другіе небольшіе земельные участки, на 
владѣніе которыми городъ нредъявилъ докумен
ты, — считать принадлежащими городу съ обя
зательствомъ уплачивать слѣдуемыя съ нихъ по
винности. 

13) Относительно уплаты количества гиберны. 
которое измѣиено было по причинѣ обѣднѣнрі во
лости, постановлено взимать ее въ такому/колш-
чествѣ, въ какомъ взицалаеь я прежде. 

' 72 
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14) Относительно уплаты чоповаго-шеляжнаго, 
такъ каііъ г. Филиповъ имѣетъ свою корчму и шин
ки, определено взимать съ него въ законныхъ 
размѣрахъ чоповое-шеляжное. 

15) Что касается до количества чиншевой пла
ты съ 156 ув. и 259 эіорг. пожалованныхъ городу 
Стефаномъ Баторіемъ, то таковая должна быть 
сохранена по прежнему, т. е. съ уволоки по 52 
тр., и съ каждаго морга по 2 гроша. 

16) Точно такъже сохранить за старостой право 
взимать капщизну со всякихъ напитковъ по 2 зло-
та и 15 грошей. ' 

17) Что касается до жидовъ, то определено: 
запретить имъ селиться въ Филпповѣ коммиссары 
не могутъ, по неимѣнію на это спеціальныхъ при-
вилегій, но въ это же время они считаютъ возмож-
нымъ обязать жидовъ вполнѣ подчиняться юрисди-
кѣ города и нести наравнѣ съ прочими горожанами 
повинности; запрещаютъ имъ возобновлять синагогу 
и расширять кладбище, подрывать своей конкур-
ренціей дѣятельность цеховъ. 

18) По поводу найденныхъ у Барщевскон І з Ѵ г 

шнурковъ жемчугу, 12 алмазовъ, рѣшено—подверг
нуть ее присягѣ—вѣрно ли, что она нашла ихъ 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt wtó
rego, miesiąca Septembra wtórego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Grodzień
skim, przede mną Antonim Tyzenhauzem— 
podstolim у podstarościm sądowym powiatu 
Grodzieńskiego, comparendo personaliter sła
wetny pan Andrzey Czaplicki — burmistrz 
Filipowski, ten dekret kommissyi ikmci ad 
acta grodu Grodzieńskiego podał de tenore 
sequenti: 

Roku tysiąc siedmśetnego czterdziestego 
pierwszego, miesiąca Oktobra czternastego 
dnia, w sprawie za pięcia aktoratami у ża
łobami, do nich należąceini, in unum złą-
czonemi, mianowicie: Za pierwszym w. imci 
pana Michała z Kozielska Puzyny—chorą
żego powiatu Upitskiego, starosty у wóyta 
Filipowskiego, z imci panem Ludwikiem 
Daszkiewiczem — intruzorem do miasta у 
mieszczan Filipowskich, tudzież sławetnemi 

у покойно fi Витебской воеводины, а не украла? 
Затѣмъ разрѣшается ІІузинѣ взять это имуще
ство себѣ. 

19) Украденнаго котла у Прусскаго подданнаго 
воромъ Притыкой и купленнаго Рожанскимъ,— 
подвергнуть послѣдняго присягѣ, что ему не-
извѣстны были подробности этого дѣла; нослѣ при
сяги считать его непричастнымъ этому дѣлу и 
потребовать у Прусскаго подданнаго возврата за 
котелъ S тынфовъ. 

Что касается до жалобъ войта Пузины на Фи-
липовскихъ мѣщанъ, что они не признаютъ надъ 
собой его власти, и даже вмѣстѣ съ бургоивст-
ромъ, письменно поклялись умертвить его; то 
коммиссары, разобравши это дѣло, постанови
ли: мѣщанамъ учинить присягу, что между ни
ми не было подобнаго заговора и по учиненіи 
присяги считать ихъ вольными., Въ это же вре
мя судъ постановплъ: провѣрнть денежную отчет
ность, послѣ новаго разверстанія земли; предо
ставить горожанамъ право доискиваться своихъ 
обидъ на войтѣ. Нѣкоторыя лица остались впро-
чемъ недовольны такими постановлениями. 

panami Kasprem Paszkowskim, Michałem 
Minkiewiczem, Marcinem Koleyninem, J e 
rzym Kownackim, Andrzeiem Czaplickim, 
Jakubem Woynowskim—przychodnim, Józe
fem Żukowskim, Janem Kaziewskim, Pio
trem у Pawłem Gosiami, Gabryelem Ró
żańskim — samym pryncypałem, buntowni
kiem у motorem, Piotrem Barszczewskim, 
Tomaszem Andryszczykiem, Mateuszem Swie-
kim i Banickim z przedmieścia у wszyst
kimi burmistrzami, raycami, ławnikami, 
mieszczanami у przedmieszczanami Filipow-
skiemi, samymże lepiey wiadomemi y znaio-
memi, in uno consilio et condietamine z sobą 
będącemi; za drugim i. w. imci pana J ó 
zefa z Dewoyna Solohuba—starosty Sannic-
kiego у woyta Przeroskiego, tudzież imci 
pana Stanisława Paulukowskiego—namiest
nika Przeroskiego, takoż szlachcica rodowi
tego Symona Wawrukiewicza — burmistrza 
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Baykowskiego, Mołodkiewicza, Kraśnickiego 
у innych rayców, ławników miasta ikmci 
Przerośli, z imci panem Ludwikiem Basz
kiewiczem, do miasta Filipowa intruzorem, 
do buntów motorem y causatorem, tudzież 
sławetnymi Piotrem у Pawłem Gosiami, 
Michałem Minkiewiczem, Marcinem Koley-
ninem, Jerzym Kownackim—burmistrzami, 
Andrzeiem Czaplickim Gmińskim, Józefem 
Żukowskim, Janem Paziewskim—raycami, 
Mikołaiem Danilewiczem, Mateuszem Gro
chowskim—ławnikami, Gabryelem Różań
skim — przychodnim do miasta Filipowa, 
motorem у buntownikiem, współpryncypa-
łem y innemi wszystkiemi mieszczanami F i 
lipowskimi buntownikami, tudzież przed-
mieszczanami у calem gminem miasta ikmci 
Filipowa, principaliter Piotrem Barszczew
skim z Jemielistego, Tomaszem Andryszczy-
kiem z Olszanki, Mateuszem Swickim z 
Szafranki, Janem Iwanickim z Wołki—ław
nikami, z przedmieściów, у innemi de no
mine et cognomine samymże wiadomemi у 
znaiomemi; za trzecim ww. ichmć panów Bo
gusława Józefa Massalskiego—stolnika Bra-
cławskiego, Wawrzeńca Onufrego Chlewiń-
skiego—podstolego Witebskiego, Stanisława 
Wisłoucha—stolnika Derpskiego, Stanisława 
Paulukowskiego—namieśnika Przeroskiego, 
Bartłomieia Samotyi, z imci panem Ludwi
kiem Daszkiewiczem, tudzież sławetnemi 
mieszczanami y przedmieszczanami, et omnis 
generis ludźmi, imionami у przezwiskami 
sobie wiadomemi, do buntów, sedycyi przy-
sposobionemi, in uno condictamine zostaią-
cemi, mianowicie: Piotrem у Pawłem Go
siami, Michałem Minkiewiczem, Marcinem 
Koleyninem, Jerzym Kownackim, Andrze
iem Czaplickim, Józefem Żukowskim, Janem 
Paziewskim, Mikołaiem Danilewiczem, Ma
teuszem Grochowskim, Gabryelem Różań
skim, do miasta przybyłym y innemi, tak 

w mieście Filipowie w powiecie Grodzień
skim, iako y po przedmieściach mieszkaią-
cemi; za czwartym imci pana Ludwika Dasz
kiewicza, tudzież sławetnych panów Kaspra 
Paszkowskiego — burmistrza, Michała Min
kiewicza, Marcina Koleynika, Jerzego Kow
nackiego, Andrzeia Czaplickiego, Jakuba 
Woynowskiego, Jana Kaziewskiego, Gab
ryela Różańskiego pisarza, Józefa Żukow
skiego, tudzież rayców, ławników у wszyst
kich mieszczan y przedmieszczan miasta 
ikmci Filipowa z w. imci panem Michałem 
z Kozielska Puzyną — chorążym Upitskim, 
starostą у wóytem Filipowskim, tudzież ww. 
imci panami Bogusławem Massalskim—stol
nikiem Bracławskim, wóytem Wierzbołow-
skim, Onufrym Chlewińskim, Stanisławem 
Wisłouchem Bartłomieiem Samotyką—asse-
sorami gravaminose decyzyą feruiącemi; za 
piątym imci pana Ludwika Daszkiewicza, 
tudzież sławetnych Kaspra Paszkowskiego— 
burmistrza, Michała Minkiewicza, Marcina 
Koleynina, Jerzego Kownackiego, Andrzeia 
Czaplickiego у Jakuba Woynowskiego, J ó 
zefa Żukowskiego, Jana Paziewskiego, Jana 
у Gabryela Różańskich, Piotra Barszczew
skiego, Tomasza Andruszczyka у wszystkich 
mieszczan miasta ikmci Filipowa z w. imci 
panem Michałem z Kozielska Puzyną—cho
rążym Upitskim, starostą у wóytem Fili
powskim, tudzież w. imci panem Józefem z 
Dewoyna Sołohubem — starostą Sannickim, 
wóytem Przeroskim, tylko iako panem, a 
imci panem Stanisławem Pawlukowskim— 
namieśnikiem Przeroskim, Symonem Waw-
rukiewiczem — burmistrzem Baykowskim, 
Mołodkowiczem. Kraśnickim у innemi ray
cami, ławnikami Przcroskiemi, z w. imci pa
nem Bogusławem Massalskim — wóytem 
Wierzbołowskim imci panem Borychowskim, 
iako intruzorem do magdeburyi Filipowskiey, 
Józefem Bagińskim у innemi pomocnikami 
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nominatim lepiey ichmościom wiadomemi у 
znaiomemi. W którey sprawie my kommis
sarze dekretem ikmci zadwornym assesor-
skim w ч roku immediate przeszłym tysiąc 
siedmsetnym czterdziestym, miesiąca No
wembra dwudziestego wtórego dnia, w War
szawie ferowanym, ad cognitionem et fina
łem tey sprawy decisionem naznaczeni w 
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym czter
dziestym pierwszym, na dniu dwudziestym 
wtórym Septembris, ad locum loci, do miasta 
ikmci Filipowa na terminie przez innotes-
cencyę od nas kommissarzów wydane nazna
czonym, ziechawszy się, po ufundowaney so
liła praxi iuryzdyce, proceder nakazaliśmy. 
- In procedendo dnia dwudziestego czwar
tego eiusdem po kontrawersyach in prae-
sentia w. imci pana Puzyny — chorążego 
Upitskiego, starosty у wóyta Filipowskiego, 
tudzież ichmciów panów Bogusława Mas
salskiego — stolnika Brasławskiego, wóyta 
Wierzbołowskiego у Ludwika Daszkiewicza, 
także sławetnego magistratu miasta ikmci 
Filipowa, o łączenie aktoratów et de priori-
tate procedowania wnoszonych, ponieważ w 
tey sprawie mandat pierwiey ex parte miasta 
Filipowa po w. imci pana Puzynę—starostę 
у wóyta Filipowskiego, do sądów ikmci as-
sesorskich o wszystkie tegoż miasta preten-
sye, iako też y dekretą ad instantiam w. 
imci pana starosty у wóyta Filipowskiego, 
na mieszczan Filipowskie! i ferowanego, iest 
wyniesiony: zaczym my kommissarze złą
czywszy wszystkie ad causam praesentem 
należące aktoraty w samey sprawie insisten-
do allegowanym statutu prawem w. x. Lit., 
ażeby primo loco miasto Filipów, secundo 
w. imć pan starosta у wóyt B'ilipowski, ter
tio w. imć pan Sołohub starosta Sannicki у 
wóyt Przeroski, quarto imć pan Bogusław 
Massalski—wóyt Wierzbołowaki у inni ichmci 
procedowali, iniunximus, denique wolne miastu j 

wyniesienie aktoratu po w. imci pana Soło-
huba—starosty Sannickiego, wóyta Przerośl-
skiego y po magdeburyą Przeroską conces-
simus. Interea eodem die iterum po kontra
wersyach między w. imci panem starostą у 
wóytem Filipowskim, przy komportowaniu 
przez ichmciów aktów mieyskich у pereł 
drobnych półczternasta sznurków z spisa
niem dyamentowym, ze dwunastu kamyków 
dyamentowych, a między miastem Filipo
wem przy komportowaniu przez toż miasto 
praw, przywileiów, tudzież kopii iuramentu, 
przez obywatelów Filipowskich imci panu 
Daszkiewiczowi wykonanego doniesionych, 
ponieważ sąd ikmci zadworny assesorski 
dekretem w roku tysiąc siedmsetnym czter
dziestym, miesiąca Nowembra dwudziestego 
wtórego, w Warszawie ferowanym, uznawszy 
comportationem przez w. imci pana starostę 
у wóyta Filipowskiego, aktów, pereł ykley-
notów, a przez miasto praw, przywileiów у 
iuramentu przez tychże mieszczan, imci panu 
Daszkiewiczowi wykonanego, ani terminu 
takowych ab utriusque comportacyi nazna
czył, ani iuramentu super fidelem compor
tationem uznał. Zaczym my kommissarze, 
żadney ieszcze, tak o komportacyę, iako też 
o iurament nieczyniąc decyzyi, lecz do fi-
nalney rosprawy oną odkładając, locationem 
comportowanych przywileiów, aktów, kopii 
iuramentu (która ex decisione nostra conno-
tatur) у pereł w kancelaryi naszey uznaliśmy, 
a oraz tychże aktów liberam exigitationem, 
tudzież communicationem stronie potrzebu-
iącey, pozwalając w samey sprawie dalszy 
o wszystko proceder wszystkim stronam in-
timavimus, a in procedendo eousentientibus 
partibus ad actus inquisitionis, calculations 
et vereticationis przez nas kommissarzów 
dekretem naznaczonych expediendos acces-
simus. 

A zatym dnia trzydziestego Septembris 
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po expedyowaney inkwizycyi y kalkulacyi 
między miastem .Filipowem, imci. panem 
Daszkiewiczem a w. imci panem Puzyną— 
chorążym Upitskim, starostą у wóytem Fi
lipowskim, in tractu zaczynaniącey się were-
ficacyi. po kontrawersyach między tymże 
w. imci panem Janem Różańskim idque a 
parte imci pana Jana Różańskiego o wysłu
chanie przez nas kommissarzów kalkulacyi 
z intrat różnych, przez tegoż imci pana 
Różańskiego perceptowanych, w. imci panu 
staroście Filipowskiemu należących'. A parte 
vero w. imci pana starosty o.nieuznanie 
przed nami kommissarzami tey kalkulacyi, 
lecz do iegomości qua pana odesłanie, in 
praesentia obudwuch stron doniesionych, po
nieważ imć pan Jan Różański,.. będąc od 
roku tysiąc siedmśetnego trzydziestego siód
mego, miesiąca Octobra trzydziestego dnia, 
za namieśnika (iako patuit z instrumentu 
od w. imci pana starosty imci danego), w 
starostwie Filipowskim instalowanym, różne 
na w. imci pana starostę, uti z regestra ręką 
imci pana Różańskiego pisanych patuit, per-
ceptowawszy intraty, deinde oddaliwszy się 
z Filipowa, ani sam do sądów ikmci asse-
sorskich ad deponendum przez siebie cal-
culuni w. imci pana starostę Filipowskiego, 
nec contra w. imć pan starosta Filipowski 
imci pana Różańskiego, nie pozwali się. Na 
ostatek nec in actoratu, nec in reatu tenże 
imć pan Różański w dekrecie ikmci asse-
sorskim znayduie się, per consequens te ne-
gotium zdania kalkulacyi do nas kommis
sarzów remissum być nie mogło у nie iest. 
Zaczym my kommissarze, insistendo pomie
nionemu dekretowi ikmci assessorskiemu, 
continuationem actus in expedienda vere-
ficatione, między miastem a wielmożnym 
imci panem wóytem nakazaliśmy; respektem 
zaś kalkulacyi przez imci pana Jana Ró
żańskiego primarium forum według prawa 

statutowego przed wielmożnym imci panem 
chorążym Upitskim, starostą у wóytem F i 
lipowskim, uznawszy tegoż imci pana Jana 
Różańskiego pro reponendo calculo do w. 
imci pana starosty Filipowskiego odesła
liśmy. Interea omnimodam securitatem te
muż imci panu Różańskiemu, zdrowia у for
tun obwarowawszy et in casum gravaminis 
salvam do grodu vigore prawa appelatio-
nem reserwowawszy, terminem expediendae 
eiusmodi calculationis in spatio sześciu dni 
tu w Filipowie w stancyi w. imci pana sta
rosty у wóyta Filipowskiego naznaczyliśmy. 
Post haec na|dniu dziewiątym Octobris, po 
kontrawersyach a parte w. imci pana sta
rosty у wóyta Filipowskiego limite kommis
syi naszey, a parte vero miasta Filipowa, o 
kontynuacyą repliki in praesentia obudwuch 
stron doniesionych, lubo to w. imć pan sta
rosta (Filipowski przez kontrawersyą swoią 
donaszał,' . żę^kołęgowie nasi ww. ichmość 
panowie Micuta—podstoli y. podstarości są
dowy powiatu-Grodzieńskiego у Staszew
ski—skarbąik#pitski,:;bywszy przytomnemi 
circa agitationem teraznieyszey kommissyi 
po expedyowaney inkwizycyi, kalkulacyi у 
werefikacyi, 'po wysłuchanych ab utrinque 
produktach, in tractu zaś zaczętey a parte 
miasta repliki,; po wyiechaniu na wizyą mły
nów ob legalitatem funkcyi deputackiey do 
Mińska na dniu wezorayszym oddalili się, 
conseq'uenter- inferebat,- że bez przytomności 
ichmciów actus praesens eontinuari nie może. 
Jednak ponieważ dekretem.-ikmci assessor:: 
skim non obstante" "duorum absentia tę spra
wę przytomnym kommissarzom sądzić in-
iunctum у wszystkie delationum genera 
tymże dekretem amputata, zaczym mykom-r 
missarze, conformuiąc się ad praescriptum te^ 
gożdekretu pretendowane}', aparte w.imci 
pana starosty Filipowskiego limity nie uzna-
waiąc, w samey sprawie in ordine continua-
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tionis replik proceder nakazaliśmy. Zatym 
iterum po kontrawersyach a parte w. imci 
pana starosty Filipowskiego o dopuszczenie 
od dekretu naszego immediate ferowanego 
do sądów ikmci zadwornych assessorskich 
apellacyi, a parte vero miasta o uchylenie 
oney, doniesionych; ponieważ dekretem ocze-
wistym assessorskim toties wspomnionym a 
definitiva tylko sententia apellatia iest po-
zwolona. Zaczym my kommissarze praeten-
sam od w. imci pana starosty у wóyta F i 
lipowskiego do sądów ikmci assessorskich 
appellationem, iako contra obloquentiam 
dekretu assessorskiego uroszczoną, uchiliw-
szy, iterum proceder et continuationem ne-
gotii demandavimus, intractu którey konty
nuacji na dniu dziesiątym eiusdem mensis 
po kontrawersyach a parte w. imci pana 
starosty у wóyta Filipowskiego, o wizyą 
pomiar gruntów, a parte vero miasta o kon-
tynuacyą repliki doniesionych; ponieważ pri
mo requiritur rozsądzenie dokumentów 
rozeznanie de natura fundorum,—zaczym my 
kommissarze, nie czyniąc na tenczas żadney, 
ani o wizyą, ani o wymiar decyzyi, lecz in-
sistendo dekretom naszym, na dniu wczo-
rayszym ferowanym, continuationem repliki, 
a parte miasta zaczętey, decrevimus, a za
tym na terminie у dniu ninieyszym, wyż na 
dacie pisanym, ad finałem huius negotii de-
cisionem accedendo, z oczewistey y dosta-
teczney zacząwszy od dnia dwudziestego 
wtórego Septembra, ad datam praesentem 
in praesentia w. imci pana Michała Puzy
ny—chorążego powiatu Upitskiego, starosty 
у wóyta Filipowskiego, ww. ichmciów panów 
Bogusława Massalskiego—stolnika Braclaw-
skiego, Wawrzyńca Chlewiriskiego—podsto-
lego Witebskiego, Stanisława Wisłoucha— 
stolnika Derptskiego, Stanisława Paulukow-
skiego ex una parte, ex altera parte imci 
pana Ludwika Daszkiewicza, tudzież sta- | 

wetnych panów Kaspra Paszkowskiego—bur
mistrza, Marcina Kołeynina, Michała Min
kiewicza, Jerzego Kownackiego — burmi
strzów starey rady, Gabrj7ela Różańskiego— 
pisarza, Andrzeia Czaplickiego, Jakuba An-
dryszczyka, Piotra Barszczewskiego, Mateu
sza Swiczki, ławników zprzedmieściów, Jana 
Pazewskiego, Piotra Gosiewskiego, Symona 
Remiszewskiego, Stefana Podbilskiego—raj
ców post expeditam przez nas kommissarzów 
inquisitionum calculationem, na wielu con-
tinuationis terminach między wszystkiemi 
stronami wnoszoney kontrawersyi, my kom
missarze, iako w sprawie distinctas cathego-
rias niaiącey, distinctim na każdy punkt na
sze feruiemy iudicata, et quidem: Primo. Co 
do kategoryi o przywileie miasta Filipowa 
na prawo magdeburskie у inne prerogaty
wy, wolności, nadania służącey, ponieważ to 
sądowi naszemu z produkowanych a parte 
miasta ikmci Filipowa przywileiów appro-
bacyinych, konfirmacyinych patecice demon-
stratum, iż nayiaśnieyszy król iegomość Zyg
munt August, chcąc ad meliorem ordinem 
miasto Filipów przyprowadzić et ad publi
cum emolumentum sposobnieysze uczynić, 
temuż miastu ikmci osobliwszym listem przy-
wileiem swoim sub actu roku tysiąc pięć
set siedmdziesiątego, miesiąca Septembra 
ósmego dnia datowanym, ius magdeburgi-
cum, alias prawo niemieckie perpetuis tem-
poribus nadał, a od wszelkich innych praw 
polskich, Litewskich, ziemskich у grodzkich, 
zwyczaiów pospolitych, któreby kolwiek tylko 
prawu magdeburskiemu obesse mogły, wy
zwolił, osobliwie tychże obywatelów Filipow
skich, iako iuż iednenra prawu magdebur
skiemu podległych, od wszelkich zwierzch
ności władzy, dependencyi woiewodów, kasz
telanów, leśniczych, sędziów, podsędków et 
cuiuscunque tituli urzędników, in omnibus 
actionibus eifilibus et oriminalibuB maioris 



et minora importacyi sprawach exemit ea 
methodo, że obywatele miasta Filipowra w 
żadnym innym sądzie citari et respondere 
nie powinni, tylko przed wóytem tegoż miasta 
Filipowa, od nayiaśnieyszych królów legiti
me instalowanych у przed burmistrzem e 
medio tychże mieszczan według zwyczaiu 
innych miast w. x. Lit. obranym у posta
nowionym, prawem nie innym iedno mag
deburskim; zatym tenże nayiaśnieyszy król 
imć Zygmónt August, na świadectwo iaśniey-
sze in insigne, to iest, namienionemu miastu 
Filipowi, Raka nadawszy distinguendo iu-
ryzdykcyą wróytowską od burmistrzowskiey, 
a burmistrzowską od wóytowskiey, przed 
wóytem у ławnikami w sprawach kryminal
nych, iako to: o złodzieystwo, mężobóy-
stwo, rany, pożogę у inne występki złośliwe 
intentowanych; przed burmistrzami zaś у 
radcami w sprawach cywilnych, urzędowi 
burmistrzowskiemu i radzieckiemu należą
cych, universali titulo tych wszystkich, które 
tylko w łacińskim ięzyku civiles zowią się, 
obywatelom miasta Filipowra у postronnym 
ludziom in eadem civitate nayduiącym się, 
sądzić się у rosprawować się nakazał, eoque 
intuitu wóytowi z ławnikami, a burmistrzo
wi z radcami, w przerzcczonym mieście F i 
lipowie, modo et tempore debito ustanowio
nym, omnes causas et negotia sądowi ich com-
petentia słuchać, recognoscować, uznawać, 
sądzić, wskazywać у karać według processu 
у preskrypcyi prawa magdeburskiego in vir
tute etrobore przywileiu swego pozwolił, a 
in quantum by kto wyroku przerzeczonych 
rad у urzędników mieyskich, to iest, wóyta 
z ławnikami у burmistrza z radcami, gra
vamen sentiret, liberam appellationem od de
kretów у wskazów ich przed sąd dzierżawcy 
Filipowskiego (który takoż nie iuaczey tylko 
secundum ius magdeburgicum sądzić tenetur) 
similiter a gravaminose iudicato dzierżawcy 

Filipowskiego liberam apellationem do sie
bie, króla у do sądu swego rezerwował. In-
terea na urząd burmistrzowski, ażeby miasto 
Filipów ludzi pobożnych, prawa magdebur
skiego świadomych, w tymże mieście dobrze 
osiadłych, idque cztery osoby pospolitego 
człowieka obierali, a post electionem dzier
żawcy Filipowskiemu praesentowali, okazy
wali, a dzierżawca Filipowski mocą królewr-
ską iednego że czterech elektów na urząd 
burmisrzowski potwierdził у konfirinował, 
iniunxit w tymże przywileiu król iegomość 
Zygmunt August munus wóytowstwa Fi l i 
powskiego, addistributivam iustitiam suam ze 
wszelkim używaniem у obchodzeniem zwyk
łym wóytowskim excipowawszy, że do tegoż 
wóytowstwa nie więcey gruntów we włokach, 
tylko dwie włoki należą, expressit. Nadto 
tymże kupcom, rzemieślnikom, mieszcza
nom, przedmieszczanom Filipowskim maiores 
ieszcze de liberali dextra praestando gratias 
iarmarki trzy doroczne wolne, to iest, pierw
szy na świątki, wtóry na dzień Wniebo
wzięcia Panny Maryi, trzeci na święty Marcin, 
a tygodniowe targi w każdym tygodniu w 
dzień poniedziałkowy ustanowił; które to 
iarmarki у targi, ażeby confluxu populi et 
numerosa frequentia ludzi odprawowane by
ły, wszystkim wobec у każdemu zosobna 
kupcom, furmanom, karczmarzom у wsze
lakiego stanu ludziom, przekupniom, rze
mieślnikom, mieszczanom, sielanom do miasta 
Filipowa na dni у czasy iarmarków7 dorocz
nych у targów pospolitych determinowana 
ze wszystkiemi towarami у rzeczy przedaż-
nemi iakim-kolwiek imieniem nazwanemi 
przychodzić, przyieżdzać, towary у rzeczy 
swoie wykładać, przedawać, kupować, za
mieniać, commertiae у handle ze wszyst
kiemi osobami, zkądby kolwiek tylko przy
byli, sprawować, omnimodam dał faculta-

I tem. In super eodem privilegio beczkę mier-
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ną, we cztery korce miary Krakowskiey, ku 
mierzeniu zboża w mieście Filipowie de-
signando, targowe mięsne, także od wsze
lakich rzeczy przedażnych у kupi należące, 
w każdy poniedziałek odludzi tylko postron
nych, na targ z towarami przybyłych, do 
skarbu swego naznaczył, a zaś mieszczan, 
przedmieszczan Filipowskich, ab hoc censu 
targowego y pomiemego perpetuis tempo-
ribus liberosmieć chciał. Proresiduo także 
nayiaśnieyszy Zygmunt August miastu Fi
lipowi у obywatelom iego wszystkie grunta 
mieyskie we włokach, siedliskach, ogrodach, 
morgach, zaściankach, sianożęciach у lasach, 
tak iako przez rewizorów królewskich na
dane, wydzielone y rozmierzone były, ap-
probował. In ulteriori temporis tractu nie
szczęśliwe w oyczyznie successerunt rewolu- i 
cye, miasto Filipów ad ultimam przyszło 
desolationem, które król iegomość Michał, 
rainis et ruderibus vindinkuiąc, zachęcaiąc 
obywatelów do przyięcia osiadłości, przywi
leie miastu Filipowskiemu, od antecessorów 
swoich konferowane, osobliwym przywileiem 
sub actu roku tysiąc sześćset siedmdziesią-
tego, Marca dwudziestego dziewiątego dnia 
konfirmował, grunta mieyskie circa inviola-
bilem possesionem tegoż miasta zachował, 
odpłacenia gumiennego, ogrodnego. pręto
wego, łoiowego, wolnemi uczynił. Quibus 
peractis król imć Jan trzeci, na tron pol
ski succedendo, maiąc przywiley króla Zyg
munta Augusta, miastu Filipowskiemu słu
żący, sobie od tegoż miasta presentowany, 
in omnibus punctis, elausulis et paragraph is 
w roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt siód
mym, Septembra czwartego dnia confirnm-
vit. Similiter król iegomość August wtóry, 
chcąc sub felici regimine suo felices rod-
dere cives, nie tylko przywileie antecessorów 
swoich, miastu Filipowi iudulgentissime na
dane, w roku tysiąc siedmsetnym dziesiątym, 

Marca wtórego dnia, przez osobliwy przy
wiley stwierdził, oraz mieszczan tychże Fi
lipowskich, takoż od płacenia gumiennego, 
siedlicznego, prętowego, ogrodnego uwol
nił, Na ostatek król iegomość teraznieyszy, 
August trzeci, w roku immediate przeszłym 
tysiąc siedmsetnym czterdziestym, miesiąca 
Oktobra siedmnastego dnia, seorsivo suo pri
vilege wszystkie nadania, prawa, wolności, 
swobody, od nayiaśnieyszych przodków swo
ich, miastu Filipowskiemu dane, umocnił, 
renowował, tudzież iarmark wolny trzydnio
wy, na święty Mateusz, corocznie ku ob
chodzeniu determinowawszy, regia liberali-
tate et authoritate nadał. Zaczym my kom
missarze, desuper wyrażonym przywileiom, 
miastu ikmci Filipowi liberaliter et sratiose 
od nayiaśnieyszych królów polskich nada
nym, inhaerendo, przy wolnościach, swobo
dach, prerogatywach, nadaniach, w tychże 
przywileiach wyrażonych, a praecipue przy 
prawie magdeburskim od nayiaśnieyszego 
króla imci Zygmunta Augusta ustanowio
nym, miasto Filipów у obywatelów onego 
konserwuiemy, a od wszelkich innych praw 
polskich, Litewskich, ziemskich, grodzkich, 
zwyczaiów pospolitych, któreby-kolwiek tylko 
prawu magdeburskiemu praeiudicium inferre 
mogły, osobliwie od wrszelakiey zwierzch
ności, dependency! władzy woiewodów, kasz
telanów, sędziów у iakiego-kolwiek tytułu 
urzędników, we wszystkich sprawach cywil
nych, kryminalnych, wielkiey y maley im-
portancyi, wyzwolamy, a tylko iednemu pra
wu magdeburskiemu, tot privileges roboro-
wanemu. podległemi, mniemy y deklaruie-
my, ad obloquentiam których przywileiów 
miasto Filipowskie na urząd burmistrzowski 
ludzi pobożnych prawa magdeburskiego świa
domych, w tymże mieście dobrze osiadłych, 
to iest: cztery osoby z pospólstwa obierać, 
a po obraniu imci panti staroście Filipow-



skienm praesentować, a imć pan starosta F i 
lipowski, iednego ze czterech electów kon-
firmować, approbować, a od konfirmacji 
żadney ptacy nie brać, nie pretendować te-
nebitur. A zatym distingwuiąc iuryzdyk-
cyą wóytowską od burmistrzowskiey, przed' 
Wóytem у ławnikami w sprawach kryminal
nych excessowych, które-kolwiek w łaciń
skim ięzyku criminales zowią się, przed bur
mistrzem у radcami w sprawach cywilnych, 
które-kolwiek tylko w łacińskim ięzyku ci-
viles causae vocantur obywatelom miasta 
Filipowa, forum naznaczamy y desygnuie-
my eoque respectu, ażeby w. imć pan wóyt 
у ławnicy do spraw cywilnych, burmistrze 
у radce do spraw kryminalnych nie należeli, 
onych przed sąd swóy ad invicem nie przy
puszczali, ale burmistrz у radce sprawę 
kryminalną do w. imci pana wóyta у ław
ników, wielmożny imć pan wóyt у ławnicy 
sprawę cywilną do burmistrza у radców od
syłali, konvulsyi żadney inter iurisdictiones 
suas nie czynili, owszem iuxta exigentiam 
sprawiedliwości et praescriptum prawa mag
deburskiego, nec non moderni iudicati, wy
rok swóy ferowali, win żadnych, supra va
lorem sprawy nie brali у nie uzurpowali, 
stronom apelluiącym appellacyi, ubi de iure 
competit, idque burmistrz у radce do w. 
imci pana starosty Filipowskiego, nie tamo
wali, a imć pan starosta Filipowski takowe 
sprawy, które a iudicato seu officio Filipo-
viensi przed sąd imci via apellationis de-
volvuntur, ażeby sam in persona sua sądził 
na mieyscu swoim iako subdelegandi po-
testatem nie maiącey, nikogo nie zasadzał, 
partibus gravamen sentientibus apelłationem 
do sadów ikmci assessorskich, tak w sprawach 
apellacyinych, iako też woytowskich inter-
ponere nie bronił, post appellationem tychże 
dekretów swoich do exekucyi nie przypro
wadzał, wskazami у winami nad prawo у 

ważność samey rzeczy nie agrawował, w 
sprawach wszelakich nie idąc via facti ter
minem prawnym sądził у prozekwował, in 
dispositiones magistratu, a se indepedentes nie 
wtrącał się, a magistrat w tych circumstan-
cyach, które concernunt wiadomość imci 
pana wóyta z tymże imci panem wóytem 
komportował się, nakazuiemy. Similiter tym
że mieszczanom Filipowskim iarmarki trzy 
wolne, idque, pierwszy na Świątki, drugi 
na Wniebowzięcie Panny Maryi, trzeci na 
święty Marcin, vigore przywileiu króla imci 
Zygmunta Augusta, seorsive czwarty iar-
mark na święty Mateusz vigore przywileiu 
nayiaśnieyszego króla iegomości Augusta 
trzeciego, pana naszego miłościwego, obcho
dzić, odprawować, osobliwie targi każdego 
tygodnia w każdy poniedziałek miewać in-
tymuiemy; a za przywileiem króla imci 
Zygmunta Augusta, supra wyrażonym, tar
gowe co tydzień w dzień poniedziałkowy, 
do skarbu ikmci należące, tylko od przy-
ieżdżaiących ludu postronnych, a nie od 
mieszczan y przedmieszczan Filipowskich, 
iest opisane, zaczym ażeby w. imć pan sta
rosta Filipowski у namieśnicy iegomości, 
non excedendo extra spheram tegoż przy
wileiu, targowe tylko w dzień poniedział
kowy y to od ludzi przyiezdnych, a nie od 
mieszczan у przedmieszczan do skarbu sta
rościńskiego odbierali, sub tempus zaś iar-
marków żadnych exakcyi, tak w. imć pan 
starosta у namieśnicy imci, iako też mieszcza
nie, nie czynili, iarmarkowego żadnego, po
nieważ przywileiem, ani staroście, ani miastu 
nie iest pozwolono, nie uzurpowali, ludziom 
per suas exactiones wstrętu nie czynili, wi
nami żadnemi nie obciążali, demandamus; 
praecipue tychże mieszczan Filipowskich, 
ab onere płacenia prętowego, siedlicznego, 
gumnicznego, ogrodnego, łoiowego, wypust-
nego, iako przywileiami nayiaśnieyszych 

73 
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królów ichmci Michała у Augusta wtórego 
uwolnionych^ uwalniamy, podobnym sposo
bem у wszystkie dalsze axactionum genera, 
iako to;^kwitowe od czynszów, świątecz
ne alias kolędy у włóczebne, podwod bra
nie, na tłokę pędzenie, rynkowe et his 
similes abusus znaszamy, abroguiemy, у 
ażeby nigdy praktykowane niebyły, waruie-
my. Quod attinet zaś questyie o wóytowstwo 
Filipowskie in puncto, ieżeli zaiedno z sta
rostwem Filipowskim in uno subiecto ma 
subsistere uroszczoney, lubo to mieszczanie 
Filipowscy ex ratione zachowaney od wóyta 
do starosty Filipowskiego w przywileiu Zyg
munta Augusta apellacyi, że starostwo z 
wóytowstwem Filipowskim są incompatibilia 
y u iednego possesora haerere nie mogą, do
nosili, iednak ponieważ ex eodem privilegio 
Zygmunta Augusta innotescit, że wóytow
stwo Filipowskie nie iuż nobili personae, 
ale mieszczaninowi natenczas miało być da
wane eoque intuitu apellacya od wóyta do 
starosty, tanquam a minori ad maius sub-
selium, to iest, od mieszczanina, do szlach
cica zachowana, ad interim ponieważ nay-
iaśnieyszy król iegomość Jan Kazimierz, w 
roku tysiąc sześćset pięćdziesiąt siódmym, 
miesiąca Maia pierwszego dnia, wóytowstwo 
Filipowskie post decessum Jana Šzyptyki, 
mieszczanina, wóyta Filipowskiego, imci 
panu Kazimierzowi Snarskienm, pierwszemu 
ex ordine nobilitatis wóytowi Filipowskiemu 
konferował et non interrupta przez tyle daw-
ności serie następuiący królowie ichmci polscy 
też wóytowstwo Filipowskie do stanu szla
checkiego przywileiami swemi przenieśli, a 
zatym eo ipso apellacya od wóyta do sta
rosty, tanquam a pari ad parem cessare 
powinna, a lubo dopuszczona bywała, ied
nak ponieważ to magis abusive, a niżeli 
legitime (ex quo szlachcic szlachcica są
dzić, przesądzać, zwłaszcza prawem magde

burskim nie może) practicatum, —zaczym my -' 
kommissarze ex ratione teyże apellacyi za 
nastaniem wóyta szlachcica, ipso facto usta-
łey, incompatibilitatem starostwa z wóytow
stwem non censendo, tak przy starostwie, 
iako у przy wóytowstwie w. imci pana sta
rostę Filipowskiego zachowuiemy hoc prae-
custodito, ażeby imć pan starosta Filipow
ski recompensam odeszłego od mieszczan 
wóytowstwa za funkcyą lantwóytowstwa oby
watela miasta Filipowa, człowieka bogoboy-
nego, w tymże mieście dobrze osiadłego у 
nienotowanego, na mieyscu swoim ustano
wił, który że nie wprzód w ławicy wóytow-
skiey ma zasiadać, aż pierwey solita forma 
iurament na landwóytowstwo wykona, waru-
iemy. A że w miastach iurata obywatelów 
fides wiele ad integritatem tychże miast 
pomaga, zaczym ażeby у wszyscy mieszcza
nie Filipowscy, tak ci, który w mieście 
mieszkaiąc dotąd na mieyskie nie przysię
gali, iako też ci, którzy de novo osiadłość 
przyimować będą, super ius civitatense rotą 
w prawie magdeburskim wyrażoną iura-
mentowali; takoż ażeby pisarze mieyskie у 
wójtowskie super functiones suas legitime 
administrandas iuramenta wykonywali, ar
chiwa sobie konfidowane konserwowali, akta 
tak dawnieysze, iako у za pisarstwa swego 
porządne mieli, one proprio sumptu opra-
wowali, cavemus. Co do drugiey kategoryi, 
o grunta ab antiquo miastu Filipowi nada
ne tudzież o włoki wóytowskie. Ponieważ 
przywiley króla iegomości Stefana, pod datą 
roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt czwartego, 
miesiąca Nowembra dziesiątego dnia będą-
cey, a parte miasta ikmci Filipowa vidi-
matim prezentowany na starostwo Filipowskie 
ichmościom panom Krzysztofowi у Małgo
rzacie Morsztynom dany, edocet, że do miasta 
Filipowa z pierwszey pomiary włok sto dwa
dzieścia, z pośledniey pomiary włok trzydzie- • 
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iście sześć in numerosum włok sto piędziesiąt 
sześć nadano; przywiley zaś króla imci Michała 
sub actu roku tysiąc sześćset siedmdziesią-
tego, • miesiąca Marca dwudziestego dziewią
tego dnia datowany, miastu ikmci Filipowi 
służący, in authentico produkowany, quan
titatem włok stu pięciudziesiąt sześciu, tak 
wszerz, iako у wzdłuż temuż miastu Filipo
wi należących, specifikuie, na ostatek przy
wiley konfirmacyiny króla iegomości Augu
sta wtórego, pod datą roku tysiąc siedmset 
dziesiątego, Marca wtórego dnia znayduiący 
się, włok sto pięćdziesiąt sześć у morgów 
dwieście pięćdziesiąt dziewięć, miastu Filipo
wi (intuitu pomiary przez rewizorów, ex bra-
chio króla iegomości Stefana naznaczonych, 
w roku tysiąc pięćset siedmdziesiąt ósmym 
czynioney) konfirmuie, a te wszystkie pomia
ry, de super wyrażone, per iniuriam tem-
porum zaginęły y u żadney strony nie znay-
dowałysię, consequentur, która expraemis-
sis quantitatibus włok у morgów miastu 
należy, у ieżeli wyż wyrażony mieyskich grun
tów komput includunt dwie włoki у cztery 
morgi wóytowskie, przywileiem nayiaśniey
szych królów, Zygmunta Augusta у Augus
ta wtórego opisane, similiter ieżeli inclu-
duntur place te, na których miasto Filipów 
у cztery przedmieścia: Jemieliste, Olszanka, 
Wolka y Szafranka zabudowane są, doyść у 
sądzić bez pomiary nie można, zaczyni my 
kommissarze discordantibus inter se privi-
łegiis, dostatecznej z dokumentów nie maiąc 
illucyacyi, ad investigandum rei veritatem 
pomiarę uznaiemy, na expedyowanie którey 
ex parte w. imci pana starosty Filipowskie
go, w. imci pana Andrzeia Szaniawskiego— 
skarbnika Upitskiego, ex parte miasta ikmci 
Filipowa w. imci pana Dominika Sopocka— 
czesznika Grodzieńskiego, kolegów naszych, 
zgodnie od stron podanych przy przysię
głym mierniczym naznaczamy y determi-

nuiemy. Którzy to w. ichmościowie panowie 
kolegowie nasi za wyprowadzeniem siebie 
mutuo partium sumptu, praeviis innotes-
centiis, do miasta ikmości Filipowa y przed-
mieściów wyż wyrażonych należących pomia
rę uczynić, z którey pomiary, czy to pokaże 
się, że do miasta Filipowa tylko włok sto 
pięćdziesiąt sześć simpliciter, według przywi
leiu króla imci Stefana, czy to włok sto 
pięćdziesiąt sześć, tak wszerz, iako у wzdłuż 
według przywileiu króla iegomości Michała, 
czy to na ostatek włok sto pięćdziesiąt sześć у 
morgów dwieście pięćdziesiąt dziewięć, wed
ług przywileiu króla iegomości Augusta wtó
rego należy, totidem miastu wydzielić; simi
liter, ieżeli praemissa quantitas gruntów 
mieyskich inclusive z temi placami, na 
których miasto Filipów у cztery przedmie
ścia onego haerent, item inclusive z dwu
ma włokami y czterma morgami wóytow-
skiemi naydować się będzie, też place pod 
miasto у przedmieście podeszłe, tudzież 
włoki у morgi wóytowskie w przerzeczony 
komput przywileiami inkludować, opisany ie
żeli exclusive wymierzyćdislimitatią y dymen-
sią dostateczną udziałać, włoki у morgi wóy
towskie od włok у morgów mieyskich od
dzielić, oddzieliwszy mieyskie do aktorstwa 
у possessyi miasta, wóytowskie do possessyi w. 
imci pana woyta podać, situationem tychże 
włok wóytowskich, na którym przed tym miey
scu były, iak naypilniey inwestygować, kopce, 
znaki cum perfecta dislimitatione gruntów 
mieyskich od starościńskich, starościńskich od 
mieyskich wysypać, grunta mieyskie, które 
poniżey za dokumentami imci panu staroście 
adiudicabuntur, temuż imci panu staroś
cie exdywidowac, które do miasta incor-
porabuntur, miastu incorporować et quam 
exactissime, omni habitą animadversione, 
hune actum pomiary expedyowac, tenebun
tur. Jnterea, ponieważ w mieście Filipowie 
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wiele grantów у placów in sterili gleba 
absque ullo emolumento miastu odłogiem 
leżą, zaczym, ażeby takowe grunta magi
strat ludziom osiadłości szukaiącym pozwalał, 
zawodził, a imć pan starosta у wóyt Fili
powski, także magistrat, ażeby od tychże 
ludzi solucyi żadnych titulo wkupnego nie 
wymagał, decernimus. Co do trzeciey ka-
tegoryi o siedm włok, na bakałarza nada
nych. Ponieważ król iegomość Stefan, ba
cząc że plurimum interest, ut iuventus bonis 
moribus imbuatur, osobliwym przywileiem 
swoim, w roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt pią
tym, Maia dwudziestego ósmego datowa
nym, dla eradycyi, exercytacyi у nauki 
młodzi Filipowskiey, pro sustentatione ba
kałarza siedm włok gruntu królewskiego, 
między wioską Moschołowo a wioską Zul-
matowo sytuowanych, perpetuis temporibus 
praevio consensu starosty Filipowskiego na
dał, cum ea cautione, ażeby usus et fractus 
z onych percepti ani na starostę, ani na 
miasto nie szły, ale solummodo na baka
łarza y na wybudowanie szkoły y luboby 
per aliquod temporis spatium bakałarza nie 
było, nihilominus wszystkie de praedictis 
laneis proventa bakałarzowi, któryby de no
vo introduceretur, oddane et in toto wrócone 
być miały, tenże nayiaśnieyszy król Stefan, 
elekcyą bakałarza przy pospólstwie zostawiw
szy, że obywatele miasta Filipowa na tę 
funkcyę osoby cztery uczone, pobożne, ad 
officium bakałarstwa sposobne obierać, po 
obraniu staroście prezentować, a starosta, 
quern magis idoneum viderit, approbować, 
konftrmować powinien, tymże przywileiem 
swoim, supra de data et actu wyrażonym, 
warował,—zaczym mykommisarze wyż wy
rażone siedm włok, iako na bakałarza od 
nayiaśnieyszego króla iegomości Stefana na
dane, na bakałarza miastu przysądzamy, 
ab omni onere civitatensi, a praecipue od 

czynszu у hyberny uwalniamy, у ażeby miasto, 
Filipów usus et fructus z tych włok nie 
iuż na prywatne iakie interesą, ale na wy
budowanie szkoły, alias domu bakałarzowi, 
deinde na zapłatę temuż bakalarzowi ob
racało, tudzież ad normam tegoż przy
wileiu na fuukcyą bakałarstwa cztery oso
by, nauką у pobożnością zalecone, obierali, 
obrawszy imci panu staroście proconfirma-
tione podawali, a imć pan starosta, ażeby 
takoż iednego ze czterych na tę funkcyą 
instalował, autoryzował et sine ulla accomo-
dacyi praetensione konfirmował, similiter 
ażeby bakałarz pro munere suo młódź miey-
ską nauczał, edukował, sub relegatione 
onego przez w. imci pana starostę у ma
gistrat ab officio, praescribimus, denique dla 
wydzielenia pomienionych siedmiu włok mias
tu Filipowi na bakałarza, seorsive iure na
danych, do wymiaru odkładamy. Oo do 
czwartey kategoryi: O włoki, przywileiem 
Zygmunta trzeciego ab oneribus civitaten-
sibus et ab iurisdictione dwora Czostkow-
skiego w roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt 
dziewiątym, Januaryi dziewiętnastego dnia, 
imci panu Krzysztofowi Morsztynowi—sta
roście na onczas Filipowskiemu nadane, item 
przywileiem króla imci Jana-Kazimierza w 
roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt wtóryni, 
Maia dwudziestego trzeciego dnia, imci panu 
Alexandrowi Massalskiemu konferowane, 
także o młyn ze stawem przy mieście Filipow
skim, od szlachetnego pana Walentego Ku
łakowskiego, imci p. Alexandrowi Buchowiec-
kiemu — podkomorzemu Grodzieńskiemu, 
staroście na ó wczas Filipowskiemu, z włokami 
dwiema у ezterma morgami mierniczemi 
za konsensem króla iegomości Władysława 
czwartego cedowane. Ponieważ to sądowi 
naszemu z przywileiu króla unci Michała 
poddało roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
dziewiątego, Nowembra dziewiętnastego dnia 
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będącego, imci panu Janowi Kazimierzowi 
i Annie Dorocie Kierdeiom — małżonkom, 
marszałkom Grodzieńskim służącego, inno-
tuit: iz pomienieni ichmość panowie Kierdeio-
wie, praedicta bona legitimis possessoribus za
płaciwszy, pacifica fruebantur possessione, a za-
. tym król iegomość Michał, maiąc w osobliwym 
respekcie magna merita imci Kazimierza 
Kierdeia, przywileiem swoim sub actu roku 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego, No
wembra dziewiętnastego w Krakowie datowa
nym, coram iudicio nostro vidimatim presento-
wanym, pomienione grunta, place przez ante
cessorów swoich libertowane, imci panu Krzy
sztofowi Morsztynowi y imci panu Alexandrowi 
Massalskiemu przed tym nadane, z młynem у 
stawem od pana Walentego Kułakowskiego, 
przez imci pana Alexandra Buchowieckiego 
nabytym у ze wszystkiemi przynależnościami, 
osobliwie plac Szeputowski, w mieście F i 
lipowie w samym rynku sytuowany, ad haec 
przydawszy, ex munificencia regia w teyże 
dzierżawie włoki Motulskie, przez woyny 
Szwedzkie у Pruskie steriliter próżno leżą
ce, temuż imci panu Kierdeiowi z królewskich 
w wieczyste zamienił, ab iurisdictione dwo
ru Czostkowskiego, płacenia czynszu у wszel
kich powinności libertował, a pod iuryzdy-
kcyą ziemską Grodzieńską podał; wiele zaś 
gruntów Morsztynowi у Massalskiemu liber-
towanych у nadanych było, tenże król iego
mość Michał nie wyraził, ale do przywi
leiów króla Zygmunta trzeciego у Jana 
Kazimierza referował się, które od stron 
przed nami produkowane nie były, post haec 
też grunta, praevio consensu omnium ordi-
num rei publicae konstytucyą roku tysiąc 
sześćset siedmdziesiąt trzeciego, imci panu 
Kazimierzowi Kietdeiowi approbowane zos
tały, in virtute którey konstytucyi, gdy imć 
p a Jan Kazimierz Kierdey—marszałek 
Grodzieński, Morsztynowszczyznę, Massal-

szczyznę włoki dwie у cztery morgi mier
nicze w swoim possidebat dzierżeniu, mia
sto Filipów to sobie pro iniuria inputan-
do do sądów ikmci assessorskich, o za
branie półczternastu włok gruntów ziemskich 
adeitavit, za którą adcytacyą sąd iego kró
lewskiey mości assesorski o półczternasta, 
włoki przez miasto pretendowanych, iako 
też o dalsze grunta y pretensye kommisyą 
dekretem swoim, sub actu roku tysiąc sześć
set ośmdziesiątego, Februaryi ósmego dnia 
ferowanym, ad praesens vidimatim coram 
iudicio nostro produkowanym uznał, która 
kommissya, ieżeli effectum wzięła, nullo 
authentico documento, prócz kopii sądowi 
naszemu prezentowaney, non probatum; in-
terea przerzeczone dobra, per constitutionem 
ab oneribus libertowane imci panu Wła
dysławowi Kierdeiowi— chorążemu Gro
dzieńskiemu, iure suecesivo cesserunt, a zaś 
od imci pana Kierdeia—chorążego Gro
dzieńskiego, ieymci pannie Katarzynie Rudo-
minownie Władysławowey Kierdeiowey, żo
nie, dostały się; a zatym ieymość pani K a 
tarzyna Rudominowna, primi voti Władys
ławowa Kierdeiowa, secundi Alexandrowa 
Ogińska—starościna Uświacka, prawem za
stawnym, w roku tysiąc siedmsetnym pięt
nastym, Apryla dwudziestego trzeciego dnia 
danym, eodem anno Augusta dziewiątego w 
trybunale przyznany gruntu Morsztynow-
skiego włok ośm, folwark nazwany Ros-
pudy, z ieziorem Rospudą, folwark Massal-
szczyznę, grunta nazwane miernicze Kuła
kowskie, włok dwie у morgów cztery z mły
nem, stawem przy mieście Filipowie będą
cym, plac Szeputowski, w rynku miasta F i 
lipowa sytanowany w. imci panu Krzysztofowi 
Dominikowi Puzynie—staroście naówczas F i 
lipowskiemu, postremo woiewodzie Mścisław-
skiemu, oycowi procedemiącego imci pana 
chorążego Upitskiego, teraznieyszego sta-
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rosty y wóyta Filipowskiego invadiowała, 
po którym tenże imć pan starosta Filipow
ski naturalnym prawem possyduie. Zaczym 
my kommissarze, stosuiąc się do przywileiu 
króla imci Michała, pod datą roku tysiąc sześć
set sześćdziesiąt dziewiątego, Nowembra dzie
więtnastego będącego, grunta, place, quon
dam przez króla imci Zygmunta trzeciego 
у króla imci Jana Kazimierza, imci panu 
Krzysztofowi Morsztynowi у Alexandrowi 
Massalskiemu nadane, z młynem, stawem, 
Kułakowszczyzna nazwanym, у ze wszyst-
kiemi do niego przynależnościami, dwie 
włoki miernicze у cztery morgi, osobliwie 
plac Szeputowski, w mieście Filipowie, w sa
mym rynku sytuowany, ad haec włoki Mo-
talskie za ziemskie, ad onus civitatense nie 
należące, ale iurisdictione terrestri podległe 
uznawszy, od wszelkich ciężarów mieyskich 
uwolniwszy, circa hipotecariam possessionem 
w. imci pana starostę ośmiu włok Mor-
sztynowszczyzny, folwarku Massalszczyzuy, 
mierniczych włok dwuch у morgów czte
rech, z młynem, stawem przy mieście F i 
lipowie będącym, tudzież placu Szeputow-
skiego vigore prawa zastawnego, inviola-
biliter zachowujemy, które grunta idque 
Morsztynowszczyzna, Massalszczyzna, dwie 
włoki miernicze у cztery morgi, in quan
tum by czasu pomiary pokazały by się, być 
od miasta odłączone, a ichmościom panom 
Kierdeiom nadane, ażeby w. ichmość pano
wie kolegowie nasi, ad hunc actum des-
tynowani, ex quantitate włok mieyskich po
trącili у osobliwym ograniczeniem w. imci 
panu staroście Filipowskiemu obwarowali; 
a ieżeliby się dawne ograniczenie pokazało, 
one renowowali, a w. ichmć panowie sta
rostowie Filipowscy, ad probandam quanti
tatem Morsztynowszczyzny, Massalszczyzny 
przywiley króla imci Zygmunta trzeciego, 
sub actu roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt 

dziewiątego, Januaryi dziewiętnastego, imci 
panu Krzysztofowi Morsztynowi similiter 
przywiley króla iegomości Jana Kazimierza, 
pod datą roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt szó
stego, miesiąca Maia dwudziestego trzeciego, 
imci panu Alexandrowi Massalskimu służący, 
ex actis metryki w. x. Lit. wyięli, sub tem
pus wymiary z onemi stawali iniungimus. 
Co zaś do Rospudów, ponieważ sądowi na
szemu innotuit, iż grunta Rospudy dwoia-
kie iednym imieniem nazwane reperiuntur, 
idque iedne morgi Rospuda w instrumen
cie plenipotencyinym od zeszłego w. imci 
Krzystofa Dominika Puzyny—starosty, wóy
ta Filipowskiego, post woiewody Mścisław-
skiego, panu Wawrzeńcowi Buczyńskiemu, 
w roku tysiąc siedmsetnym piętnastym, Ap-
ryla dwudziestego szóstego dnia danym, 
wyrażone, drugie zaś Rospudy alias fol
wark y iezioro w prawie zastawnym temuż 
i. w. imci panu Krzystofowi Dominikowi 
Puzynie — woiewodzie Mścisławskiemu, od 
w. ieymci pani Katarzyny Rudominówny Ale-
xandrowey Ogińskiey—starościney Uświat-
skiey, bywszey "Władysławowey Kierdeio-
wey—chorążyneyGrodzieńskiey, danym, sub 
actu roku tysiąc siedmśetnego piętnastego, 
miesiąca Apryla dwudziestego trzeciego dnia 
będącym, w trybunale przyznanym y spe-
cyfikowane. Zaczym my kommissazze, tan
quam o dobra seorsivi iuris seorsive de-
cernendo, pierwsze Rospudy; alias morgi, po
nieważ iure mieyskie zwyż wyrażonego in
strumentu plenipotencyinego być pokazały się 
у za one czynsz sobie qua staroście nale
żący, w. imć pan Krzysztof Puzyna—oyciec 
imci pana starosty pro persoluto przyimo-
wał, aktorstwa zaś na one żadnego nie 
miał, consequenter у prqpederuiacy imć pan 
starosta Filipowski nie ma, zaczym my kom
missarze też morgi Rozpudy za mieyskie 
uznawszy, ad possessionem miasta przywra-
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camy. Interea drugie Rospudy, alias fol
wark y iezioro, ponieważ w. imci p. Krzy
sztofowi Dominikowi Puzynie—woiewodzie 
Mścisławskiemu, od w. ieymci pani Ogiń
skiej7—starościney Uświatskiey prawem za
stawnym za ziemskie onerowane od mia
sta Filipowa, że iure terrestri gaudent, iże 
razem z włokami Morsztynowskiemi liber
towane zostały, nienegowane, owszem że 
też same są, co y Massalszczyzna afirmowa-
ne,—zaczym my komissarze też Rospudy 
za ziemskie censendo, przy zastawney pos-
sesyi w. imci pana starosty relinquimus, a 
respektem quantitatis wiele Rozpudy ziem
skie maią gruntu, a wiele mieyskie do po
miary reficimus. Co do piątey kategoryi, 
o folwark Paulukowszczyzna alias Mrocz-
kowszczyzna nazwany. Ponieważ sądów na
szemu luculenter innotuit, iż król imć Zyg
munt August ieszcze ante unionem w roku 
tysiąc pięćset sześćdziesiąt ósmym, folwark 
Paulukowszczyznę, in quantitate włok dwuch 
będącą, od starostwa Filipowskiego odłączyw
szy, ichmościom panom Gumińskim' nadał, 
który folwark potym od ichmościów panów 
Gumińskich imci xiedzu Zawistowskiemu, od 
imci xiedza Zawistowskiego iniąi panu Paw
łowi Wierzbowskiemu, wóytowi Przeroskie-
mu, dostał się, a zatyni imć pan Paweł 
Wierzbowski, wóyt Przeroski, na przerze-
czoną Paulukowszczyznę, przywiley confir-
mationis, w roku tysiąc pięćset ośmdziesiąt 
siódmym, in personam suam otrzymał у list re-
wizorski obiezdny temuż imci panu Wierz
bowskiemu, cum specificatione granic słu
żący, naydował się; w dalszym czasu przeciągu 
folwark Paulukowszczyzna, po różnych pos-
eessorach chodząc, od imci pana Wierzbow
skiego imci panu Paszczy, od iego mości 
pana Faszczy iego mości xiedzu Badow
skiemu, similiter od iego mości xiedza Ba
dowskiego ieymości pani Barbarze Szym-! 

borskiey, item od ieymości pani Barbarze 
Szymborskiey imci panu Zalewskiemu, od 
imci pana Zalewskiego imci panu Osiń
skiemu — staroście Przeroskiemu, denique 
od imci pana Osińskiego imci panu Buc
kiemu, naostatek od imci pana Ruckie-
go imci panu Bohdanowi Oielickiemu prze-
dany został, stante qua possessione imci 
pana Bohdana Cielickiego, za nastąpieniem 
w oyczyznie rewolucyi, w roku tysiąc sześć
set pięćdziesiąt szóstym, woysko Szwedzkie 
folwark Paulukowszczyznę zrabowało, wszyst
kie przywileie, nadania iuris possessionis do
kumentą zabrała, eotpie intuitu imć pan 
Bohdan Cielicki regestr tychże dokumen
tów, przez Szwedów zabranych spisawszy i 
w onym specifice na tęż Paulukowszczyznę 
przywiley króla Zygmonta Augusta, sub actu 
roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt ósmego ich
mościom pp. Gumińskim, seorsive przywiley 
króla Zygmunta trzeciego, sub actu roku ty
siąc pięćset ośmdziesiąt siódmego, imci pa
nu Pawłowi Wierzbowskiemu służące, wy
raziwszy, proces eodem anno, miesiąca Ap
ryla szesnastego dnia, coram actis Filipovi-
ensibus zaniósł, inulteriori temporis tractu, 
to iest, w roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
pierwszym miesiąca Februaryi dwudziestego 
piątego dnia imci panowie Bohdan у Anna 
Gombelowna Cieliccy, małżonkowie, tęż Pau
lukowszczyznę, to iest włok dwie, w po
wiecie Grodzieńskim, między gruntami у 
folwarkami z iedney strony imci xiedza ple
bana Filipowskiego, z drugiey strony imci 
xiedza Przeroskiego, końcem włok Motul-
skich sytuowane, imci panu Gabryelowi у 
Annie Borygentreychom za złotych dwie
ście pięćdziesiąt, prawem wieczystym przeda-
li у takowe prawo swoie w roku tymże, mie
siącu у dniu, w magdeburyi Filipowskiej 
przyznali; post haec imci pana Gabryela 
Borygentreycha subsecuta fata, post obitum. 



- 584 -

którego ieymci pani Anna Gabryelowa Bo-
rygentreychowa—maiorowa ikmości cessit 
in secundum votum za imci pana Anto
niego Jerzego Pieleckiego Urbanowicza, z 
którym to małżonkiem swoim w roku ty
siąc sześćset siedmdziesiąt pierwszym, Au
gusta ośmnastego dnia pomienioną Pau
lukowszczyznę w trakcie do starostwa Fi 
lipowskiego leżącą, in quantitate włok dwuch 
będącą, przez nayiaśnieyszych królów ich
mościów, przywileiami do starostwa Fili
powskiego odłączoną, w wieczność liber-
towaną, cum omnibus attinentiis ichmościom 
panom Stanisławowi y Maryannie Bagiń
skim, za summę pięćset trzydzieścia złotych 
prawem wieczystym w roku tysiąc sześćset 
siedmdziesiąt pierwszym, Septembra trze
ciego dnia w trybunale przyznanym, caes-
serunt, similiter ichmość panowie Stanisław 
y Maryanna Bagińscy, toties przerzeczoną 
Paulukowszczyznę, w granicach supra wy
rażonych będącą, ichmość panom Krzyszto
fowi у Maryannie Koszubskiey Domaszew-
skim, za summę sześćset złotych, w roku tysiąc 
sześćset siedmdziesiąt piątym, Marca czterna
stego dnia, iure perpetuae venditionis zbyli, 
które prawo w roku tysiąc sześćset siedm
dziesiąt piątym, Maia trzynastego, ad acta 
Filipoviensia podane; podobnym sposobem 
ichmość panowie Krzysztof у Maryanna Ko-
szubska Domaszewscy w roku tysiąc sześćset 
siedmdziesiąt szóstym, Maia dwudziestego 
siódmego, tęż Paulukowszyznę imci panu 
Symonowi Mroczkowskiemu у samey, za zło
tych pięćset trzydzieście wiecznemi czasy 
prawem wieczystym, w roku tysiąc sześćset 
siedmdziesiąt szóstym, Junii ósmego w mag
deburyi Filipowskiey aktykowanym, a w 
roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt siódmym, 
Apryla dwudziestego wtórego dnia, do grodu 
Grodzieńskiego przeniesionym, ustąpili; któ- J 
rzy to ichmość panowie Mroczkowscy, prae-1 

veniendo securitati folwarku Paulukowszczyz: 
ny regestr dokumentów, od Szwedów zabra
nych, przez imci pana Bohdana Cielickiego 
spisany, razem z prawem sobie służącym, w 
roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt szóstym, 
Junii ósmego dnia do akt Filipowskich in-
serowali; na ostatek ciż ichmość panowie 
Mroczkowscy folwark Paulukowszczyznę, od 
possessyi swoiey Mroczkowszczyzna denomi-
nowaney, w roku tysiąc sześćset dziewięćdzie
siąt piątym, Februarii czternastego dnia i. 
w. imci panu Krzysztofowi Puzynie, naten
czas podstolemu Upitskiemu, post woiewo-
dzie Mścisławskiemu, za tysiąc złotych per-
petuis temporibus zbyli, in virtute, którego 
prawa w. imci pana Michała Puzyny—cho
rążego Upitskiego, starosty у wóyta Fili
powskiego, in huiusque pacifica Paulukow-
szczyzny alias dwuch włok persistit posses-
syą у lubo mieszczanie Filipowscy, że to są 
włoki wóytowskie, przywileiem Zygmunta 
Augusta, pod datą roku tysiąc pięćset siedm-
dziesiątego, Septembra ósmego dnia będą
cym, na-wóyta nadane, asserebant; iednak 
że ponieważ z regestru imci pana Bohdana 
Cielickiego supra wyrażonego constat, że 
Paulukowszczyzna ieszcze przed datą przy
wileiu Zygmunta Augusta miastu nadanego, 
ante unionem, w roku tysiąc pięćset sześć
dziesiąt ósmym ichmość panom Gumińskim 
nadana, et non interrupt/) ordine indepeden-
ter, od wóytów Filipowskich przez różną 
szlachtę, adhucusque possydowaną była,— 
ponieważ na ostatek z dokumentów, supra 
de data et actu wyrażonych, patet, że Mrocz
kowszczyzna, alias Paulukowszczyzna, nie od 
miasta Filipowa, ale od starostwa Filipow
skiego quondam za przywileiami odeszła; 
zaczym my kommissarze toties pomienioną 
Mroczkowszczyznę alias Paulukowszczyznę, 
za ziemską uznawszy, przy dziedziczney pos
sessyi w. imci pana starosty у wóyta Fili-
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powskiego zachowawszy, ab omni inpetitio-
ne et praetensione miasta Filipowa, perpe-
tuis temporibus uwalniamy. Co do szóstey 
hałegoryi: O płac Katowszczyzna nazwany, w 
rynku miasta Filipowa, na rogu ulicy Baka-
łarzewskiey sytuowany, w roku tysiąc siedm
setnym dwudziestym pierwszym, miesiąca 
Junii dziewiątego dnia, od imci pana Be
nedykta Katowskiego—czesznika Trockiego 
у samey imci pani Klary z Jaszewskich 
Katowskiey, małżonków, imci xiedzu J a 
nowi Hrehorowiczowi, plebanowi Filipow
skiemu, zapisany, a od imci xiedza Hreho-
rowicza w roku tysiąc siedmsetnym dwu
dziestym wtórym, Januaryi dwudziestego ós
mego dnia i. w imci panu Krzysztofowi Pu
zynie—woiewodzie Mścisławskiemu, za cztery 
czerwone złote zbyty, lubo wzwyż wyrażonym 
prawie ichmościów panów Katowskich, iest 
expressum, iakoby ten plac był libertowany, 
iednak że ponieważ in supplementum tey 
expressyi żadney per documenta, privilegia 
et constitutiones rei publicae probacy! nie 
było; zaczym my kommissarze tenże plac 
pod prawo у powinność magdeburskie pod
dawszy, przy spokoinym dzierżeniu у aktor
stwie imci pana starosty rezerwuiemy. Co 
do siódmey kategoryi—o place Teyderowskie. 
Ponieważ do sądowi naszemu innotuit, iż 
ichmość panowie Hemest у Krystyna Wul-
fowiczównaTeyderowie—podkownikowie i. k. 
mości, maiąc w mieście ikmci Filipowie 
konsystencyą, a chcąc maiorem rezydencyi 
swoiey uczynić commoditatem, wiele placów 
w mieście ikmci Filipowie prawami wieezy-
stemi, aquisivorunt, a praecipue w roku ty-
*%csześcsetdziewięćdziesiątszóstym,miesiąca 
Maia dnia dwudziestego wtórego, włókę grun
ta we trzy poła, w pierwszym polu kuMir-
cfoiszkom, o miedzę z iedney strony imci 
*^dza plebana Filipowskiego półwloczka, z 
fcugiey strony—pana Michała Remiszew

skiego czwierci, a w drugim polu ku Prze
rośli, z iedney strony między pana Woy
ciecha Buczyńskiego półwłoczka, z drugiey 
strony o miedzę teyże pana Michała Remi
szewskiego czwierci, w trzecim polu ku Zusz-
nowiu, o miedzę pana Jakuba Grochowskie
go włoki trzema czwierciami, a czwartą 
czwiercią o miedzę pana Michała Remiszew
skiego czwierci leżącą; item placów pół-
czwarta w iednym płaceniu, w ulicy Berz-
nickiey ku młynowi, idąc po prawey stronie 
do rzeczki Filipówki, od uliczki począwszy, 
od samey ulicy końcem do teyże rzeczki 
Filipówki przypieraiące, z drugiey strony, 
o miedzę placu Piotra Kontuszewskiego sy
tuowane; item grodź do tegoż należącą, ku 
młynowi Szypytce, nad rzeką Rospudą, od 
stawku starego młynu począwszy aż do 
stawu Szypytki młyna końcem przypieraią
ce, item nad tą grodzią idącey, od panów 
Mikołaia у Pawła Górskich, za summę zło
tych sto ośmdziesiąt cztery, prawem wie
czystym w teyże magdeburyi Filipowskiey 
przyznanym nabyli, у tegoż roku miesiąca 
у dnia od panów Wawrzyńca Sokołowskiego 
у Pawła Wiszomirskiego — ławników offi-
ciose intromittowani zostali, osobliwie eodem 
anno, Junii piętnastego dnia ciż ichmość 
panowie Teyderowie placów pięć, cum omni
bus attinentiis, z. sadzibami у ogrodami, w 
ulicy Berznickiey leżącemi, po prawey stro
nie w ulicy, ku młynowi będąeemi, od pa
nów Jana Sadowskiego, Michała Remiszew
skiego у Wawrzyńca Sokołowskiego, seor-
sive eodem anno, mensę et die plac ieden, 
Gorszczyzna nazwany, quondam w posses
syi pana Piotra Kontuszewskiego będący, 
do dyspozycyi wóytowskiey dostały, na ulicy 
Berznickiey po prawey ręce ku młynowi, o 
miedzę drugich placów panów Górskich le
żący, od i. w. imci pana Krzysztofa Domi
nika Puzyny—wóyta Filipowskiego, podwo-

74 
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iewody Mścisławskiego, iure perpetuo otrzy
mali, które to place mieszczanie Filipowscy 
magistratowi у gmińscy, nie tylko przez 
osoby "magistratowe, to iest, przez pana 
Wawrzyńca Sokołowskiego y pana Pawła 
Wiszomirskiego ichmościom panom Teyde-
rom, absque ulla reclamatione, intromittowali, 
in super usurpando sobie niesłuszne wła
dzę, de super mianowane place у grunta, 
to iest Sadowszczyzny, Remiszewszczyzny, 
Sokołowszczyzny placów pięć, Kontuszew-
szczyzny plac ieden, aboneribus civitatensi-
bus, per abusum urzędu swego eodem anno, 
mensę et die libertowali; a zaś Gorszczyzna, 
alias placów półszósta у włoka gruntów we 
wszystkich trzech polach będąca, że ab antiquo 
są libertowane, expresserunt, post haec gdy 
ichmość panowie Teyderowie . accumuiando 
sobie dalszą possessyą placów dziewięć, 
Dombrówka nazwanych, w ulicy Zatylney, 
także Dombrówka nazwaney, leżących, do 
stawu у niłynu przypieraiących, niby przywi
leiem króla iegomości Władysława czwar
tego łibertowanych, prawem wieczystym sub 
actu roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt 
siódmego, miesiąca Marca dwudziestego wtó
rego dnia, w magdeburyi Przeroślskiey przy
znanym, od ieymci pani Zofii Janowey K o -
łakowskiey, matki Władysława Kołakowskie
go syna, za sto pięćdziesiąt złotych nabyli; 
praeterea placów półtrzecia w ulicy Berz-
nickiey, położeniem od ulicy Gorszczyzny 
aż do Wawrzyńca Buczyńskiego, item niżne 
place browarne, item place na przeciwko 
domu у placu Wawrzyńca Buczyńskiego у 
Woyciecha Raka, szewca, aż do miedzy J a -
kubowey Bartykowey placyka leżące, przy 
tym za Filipówką rzeką wrozgardzie plac у 
ogród, do tego włoka gruntu we wszystkich 
trzech polach: w pierwszym polu od Żuszna, 
z iedney strony o miedzę Gorszczyzny, z 
drugiey—Jakuba Dawidowicza, w drugim 

polu od Mironiszek, z iedney strony Stani
sława Gnatowskiego, z drugiey—Katarzyny 
Swierszczewskiey, w trzecim polu półwłok, 
z iedney strony—imci xiedza plebana Filipow
skiego, z drugiey—Jakuba Maleyki, w tymże 
polu czwierć włoki, z iedney strony Kazimierza 

[ Janickiego, z drugiey—Matysowey Olszew-
skiey sytuowany, przez ii. ww. ichmć panów 
Krzysztofa y Maryannę Puzynów, na ten
czas podstolich Upitskich, post woiewodów 
Mścisławskich od panów Jakuba yMaryanny 
Brzezickiey Grochowskich, małżonków, w 
roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siódmym, 
miesiąca Apryla dwunastego dnia, za sum
mę złotych polskich sto ośmdziesiąt trzy, 
wiecznością nabyte, za prawem tychże ww. 
ichmciów panów woiewodów Mścisławskich 
pod datą roku tysiąc sześćset dziewięćdzie
siąt siódmego, Septembra dwudziestego pierw
szego będącym, in personas suas służącym, 
do aktorstwa у possessyi swoiey per iurisdi-
cam eodem anno et mensę, dnia dwudzie
stego wtórego Septembra intromissionem ciż 
ichmość panowie Teyderowie obieli, distinc-
tim eodem anno na dniu dwudziestym czwar
tym Septembra pół-płacu, Augustynowszczyz-
na nazwanego, quondam niby do dóbr łi
bertowanych, Kołakowszczyzny należącego* 
od ulicy Dombrówki leżącego, od pana Grze
gorza у Doroty Dobków, wiecznością za 
dwadzieścia złotych kupili у tegoż roku, 
miesiąca na dniu dwudziestym ósmym Sep
tembra za intromissyą magistratu Filipow
skiego, do possessyi weszli, po którym na
byciu magistrat Filipowski eodem anno, 
Octobra siódmego dnia, tak te poł-placa 
Augustynowszczyzny, iako też rozgaret, to 
iest, wypust końcami do pastewnika y grO* 
dzi do Gorszczyzny należących, a bokiem 
iako grodu idzie do Chiryckiego у Buczyn*; 
skiego placów, drugim zaś bokiem dor i ib 
Rospudy przypieraiący, z placem w tymi* 
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rozgardzie za rzeczką Filipówką nad drogą 
lezącym, przez i. w. imci pana Krzysztofa 
z Kozielska Puzynę—podstolego Upitskiego 
у samą ieymość, od pana Jakuba Grochow
skiego у pani Maryanny Brzezickiey Gro-
chowskiey, małżonków, nabyty, a imci panu 
Ernestowi Teyderowi у samey ieymości prze
darty, niemaiąc ius libertandi od ciężarów 
mieyskich uwolnił, o konfirmacyą u nay
iaśnieyszego króla imci takowey libertacyi 
starać się pozwolił; iakoż imć pan Teodor 
privilegium libertationis u nayiaśnieyszego 
króla imci Augusta wtórego, w roku tysiąc 
sześćset dziewięćdziesiąt dziewiątym, Września 
czwartego dnia, na wszystkie wyż wyrażone 
grunta, z wolnym budowaniem młynu na 
stawie у odprawowaniem targów na iuryz-
dyce illicite ad vota sua otrzymał, w tymże 
przywileiu ad libitum suum napisanym, ia
koby Gorszczyzna у Kułakowszczyzna ieszcze 
przez króla Władysława czwartego były li-
bertowane wyraził. Tandem też grunta у 
place, to iest, Gorszczyznę, Kułakowszczyznę, 
Kontusowszczyznę, Sadowszczyznę, Remi-
sowszczyznę, Sokołowszczyznę, Grochow-
szczyznę, Augustynowszczyznę, supra ogra
niczeniem opisane, multoties pomienieni ich
mość panowie Teyderowie i. w. imci panu 
Krzysztofowi Puzynie у samey ieymci—wo-
iewodom Mścisławskim, za summę dwa ty
siące złotych w roku tysiąc siedmsetnym 
trzecim, dnia trzeciego Octobra prawem wie
czystym cesserunt, a zatym też włoki, place 
у grunta w. imć pan Michał Puzyna—cho
rąży Upitski, starosta у wóyt Filipowski, 
prawem naturalnym maiąc na siebie spadłe, 
w roku tysiąc siedmsetnym czterdziestym, 
miesiąca Nowembra dwunastego dnia, iuż 
p zaszłey z miastem litispendence przy
wiley confirmations in personam suam u 
nayiaśnieyszego króla imci Augusta trze
ciego, pana naszego miłościwego, wyprawił, 

które te obydwa przywileie idque, ieden przez 
imci pana Teyderowa, drugi przez w. imci 
pana starostę, ponieważ in praeiudicium 
pierwszych mieyskich przywileiów vetanti-
bus legibus otrzymane, według prawa sub-
sistere nie mogą y libertacyą, ab iurisdictio-
ne civitatensi gruntów mieyskich nie do 
iednego magistratu, ale ad plenos ordines 
reipublicae należy, a tym bardziey libertaeyę 
magistratu Filipowskiego ullam libertandi 
potestatem nie maiącego, nullitatis et insub-
sistentiae vitio subsunt; in simili ponieważ 
a parte miasta przez contraversyą uczynioną 
remonstracyą, iakoby imci panowie Teyde
rowie dwa tysiąge złotych u miasta wymogli, 
wszystkie desuper wyrażone włoki place 
violenter u miasta zabrali у iakoby zeszły 
w. imć pan woiewoda Mścisławski pro vin-
dicatione tychże placów pięćset tynfów od 
miasta wziął, ac tandem one zyskawszy, nie 
iuż miastu przywrócił, ale sobie appropriavit, 
dowodu żadnego za sobą nie miała, nay-
mnieyszym manifestem у łitispendeneya 
wsparta nie była, owszem realitas nabycia 
Teyderowskiego, przez poślednieysze tegoż 
miasta iterum iterumque approbaty przez iu-
rysdyczne od magistratu intromissye у przez 
dalsze dowody sufficienter dowiedziona; za
czym my kommissarze iuramentu, do któ
rego miasto Filipów temere, bez żadnego 
dokumentu przy iedno tylko słownych illa-
cyach zabierało się, nie uznawaiąc, prawa 
desuper wyrażone nabycia ichmciów panów 
Teyderów—półnikwników ikmci, insimul z 
prawem przedażnym od tychże ichmościów 
panów Teyderów ii. ww. imci panom Pu
zynom—woiewodom Mścisławskim na wyż 
wyrażone grunta, place danym, in puncto 
przedaży onych aprobowawszy, in virtute 
tychże praw Gorszczyznę, Kułakowszczyznę, 
Kontusiewazczyznę, Sadowszczyznę, Remi-
sowszczyznę, Sokołowszczyznę, Grochów-
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szczyznę, Augustynowszczyznę, tak iako w 
swoich cyircumferencyach superius wyrażone 
w. imci panu staroście Filipowskiemu przy
sądziwszy, non obstantibus priyilegiis, prawu 
iuryzdykeyi у powinnościom mieyskim in-
corporuiemy, ażeby z tychże wlok у grun
tów w. imć pan starosta Filipowski czynsz 
sobie neleżący, pro persoluto przyimowal, na
kazuiemy, a zatym pomienione libertaeyę 
mieyskie, ichmościom panom Teyderom da
ne, iako praeiudiciose uczynione, pokasso-
wawszy, etiam pro cassatione przywileiów 
supra wyrażonych do sądów ikmci asses
sorskich remittimus. Quod attinet zaś włoki 
pola, Kułakowszczyza nazwaney, у dalszych 
gruntów morgów eiusdem nomenclaturae, 
prawem wieczystym sub actu roku tysiąc 
siedmśetnego, miesiąca Maia siódmego dnia 
datowanym, eodem anno Junii dwudziestego 
ósmego magdeburyi Przeroślskiey przyzna
nym, od pani Zofii Janowey Kołakowskiey, 
matki pana Władysława Kołakowskiego syna, 
przez ichmościów panów Teyderów nabytych, 
a w roku tysiąc siedmsetnym trzecim, dnia 
trzeciego Oetobra w. imci panu Krzysztofowi 
Dominikowi Puzynie, woiewodzie Mścisław-
skieniu, transfundowanych, ponieważ prze-
rzeczona włoka, Kołakowska nazywaiąca się, 
równie iak wyż wyrażone place Kołakow
skie, ad іш civitatense należąca być się 
pokazała, a w. imć pan starosta Filipowski, 
że in possesso oney zostaie, przez kontra-
•ersyą swoią donosił, zaczym my kommis
sarze też włókę, przy possessyi w. imci pana 
starosty, šalvis oneribus civitatensibus, za
chowawszy, o dalsze morgi grunta, Koła-
kowszczyzna nazwane, salvum ius docho
dzenia via iuris reservamus. Co do óemey 
kategoryi. O plac w rynku z iedney strony— 
o miedzę sławetnego pana Jana Borkow
skiego, z drugiey strony—sławetney pani 
Byzgintowey, a końcem do ulicy kościelney 

sytuowaney, w roku tysiąc siedmsetnym dwu
dziestym dziewiątym, dnia dwudziestego szó
stego Septembra, od pana Jakuba Wiszniew
skiego у samey w. imci panu Michałowi 
Puzynie—staroście у wóytowi Filipowskie
mu, za dziewięćdziesięt tynfów prawem wie
czystym- przedany, ponieważ w. imć pan 
starosta Filipowski, sam przez kontrawersyą 
swoią naturam civitatensem tego placu nie 
negował, a od miasta, wyż wyrażonemu prawu 
żadney inpugny niebyło; zaczym my kom
missarze też prawo in toto roborowawszy 
pomieniony plac rynkowy przy possessyi w. 
imci pana starosty Filipowskiego zachowu-
iemy у ażeby w. imć pan starosta ex pos-
sesione tego placu solita onera civitatensia 
supportował, nakazuiemy. Co do dziewiąłey 
Jcałegoryi: o Bielszczyznę, alias włókę gruntu 
w Szafrankach będącą. Ponieważ sławetny 
pan Jakub Wiszomirski, personaliter u sądu 
naszego comparens, że ta włoka Bielszczyz-
na onemu po oycu, sławetnym panu Pawle 
Wiszomirskiemu, succesivo iure dostała się, 
a od wyznawaiącego zeszłemu i. w. imci 
panu Krzysztofowi Puzynie — woiewodzie 
Mścisławskiemu, oycu w. imci pana starosty 
у wóyta Filipowskiego, za to, że interes re-
cognoscentis z mieszczanami Augustowskie-
mi, expensem swoim protegował у utrzymał, 
benevole ustąpione coram iudicio nostro 
wyznał, a na wsparcie tego wyznania żad
nego inszego dowodu, tak w. imć pan sta
rosta Filipowski, iako y recognoscens nie 
okazał, in contra miasto Filipów, że ta włoka 
Bielszczyzna do aktorstwa panów Wiszo-
mirskich nie należała, opponebat; zaczym my 
kommissarze panu Jakubowi Wiszomirskie
mu, qua eviktororowi у zastępcy w. imoi 
pana starosty Filipowskiego, pro sufficien-
tiori evictione iurament na tym, iako ta 
włoka Bielszczyzna, w Szafrankach łeząfls, 
byłe własna oyca onego pana Pawła Шя 
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szomirskiego, iurament uznaiemy y na wy
konanie onego dzień trzeci a datapraesen-
tis decreti designamus, post expletum iu-
ramentum wyż wyrażoną włókę Bielszczyz-
nę circa possessionem civitatensem, šalvis 
eiusdem civitatis oneribus, w. imci pana 
starosty Filipowskiego et iurisdictionem zo-
stawuiemy. Go do dziesiąłey kałegoryi: o 
młyn, Szypytka nazwany, na rzeczce Rospu-
dzie, przez w. imci pana starostę Filipow
skiego w roku tysiąc siedmsetnym trzydzie
stym trzecim zabudowany: ponieważ ten 
młyn, grunta у włoki mieyskie u wszystkich, 
stron circumambiunt, a za starościńskiemi 
gruntami z żadney strony nie graniczy, у 
ażeby ten młyn kiedykolwiek do starostwa 
Filipowskiego miał należeć, żadnemi doku
mentami nie próbowano, owszem sub tem
pus wizyi naszey ex re oculis subiecta pa
tuit, że pomieniony młyn presse na grun
tach mieyskich wystawiony, sianożęci у place 
zalewaiąc, mieszczanom Filipowskim szkodę 
przynosi у inkwizycya, hac in causa expe-
dyowana, demonstrat, że to młyniszcze od 
mieszczanina Szypytki, Szypytką nazwane, a 
imć pan Józef Rużycki, dworzanin i. k. 
mości w liśce swoim dworzańskim in per
sonam imci pana starosty Filipowskiego 
służącym, sub actu roku tysiąc siedmset 
trzydziestego pierwszego datowanym, do 
starostwa nienależycie inkorporował; za
czyni my kommissarze, do prawa у świętey 
sprawiedliwości stosuiąc się, podanie tegoż 
imci pana Józefa Różyckiego, in puncto 
młynu Szypytki na stronę uchyliwszy, tenże 
młyn, iako na mieyskich gruntach praeru-
dioiose wystawiony, in spatio niedziel czte
rech a data praesenti, zachowawszy, imoi 
panu steroido wolno żelaza у kamieni z 
onego zabranie, znieść у demohować Judžmi 
una р м .starosty nskaraitay. 
^ШІщШщтфі орІашрапі-ШАій^Каіі-

mierzowey Maleykowey. Ponieważ to sądowi 
naszemu ex propria confessione oris pani 
Elżbiety Kazimierzowey Maleykowey, byw-
szey pisarzowey Filipowskiey, pokazało się, 
że taż pani Kazimierzowa Małeykowa co-
gente necessitate, w roku tysiąc siedmset
nym czterdziestym, Maia wtórego dnia, pięć 
talarów Pruskich u w. imci pana starosty 
Filipowskiego pożyczyła y na to blankiet 
na kartę, iako nieumieiętna pisma, przy 
uproszonym pieczętarzu у położonych, krzy
żykach dała, ad interium, gdy ten blankiet 
contra mentem oney zapisanym być się po
kazał, taż pani Małeykowa takowego zapi
sanego skriptu przyznać nie chciała, non mi
nus, ponieważ sam w. imć pan starosta F i 
lipowski super cassationem tego zapisu zga
dzał się у oddanego przez kontrawersye iu-
dicialiter doniesione odstąpił; zaczym my 
kommissarze, tenże skript ex consensu utrius-
que partis skasowawszy, annexions etvadiis 
w onym expressis, dobra pani Kazimierzo
wey Maleykowey uwolniwszy, ażeby taż pani 
Małeykowa pięć talarów Pruskich przez siebie 
u w. imci pana starosty Filipowskiego pożyczo
ne, temuż imci panu staroście Filipowskiemu, 
a data praesentis decreti za niedziel cztery 
oddała, wypłaciła, a w. imć pan starosta ex 
praestita satisfactione kwitował, decernimus. 
Go do dwunaatey Шедогуі: o dwie włoki, 
iedną Jełefiszezyzaę z placami, dragą Za-
rembowiznę nazwane. Ponieważ L w. imć 
pan Krzystof Dominik Puzyna —- woiewoda 
Mścisławski, antecesor w. imci pana starosty 
Filipowskiego, znaiąc się do tego, że te grunte 
są mieyskie, dokumentem osobliwym w rota 
tysiącsiedmsetoympie^słpa,miesiąca Apry
la dwudziestego szóstego dni% z podpisem 
ręki swoiey, sławetnemu panu Wawrzeńcowi 
lttf^qfekie»u,na.wyMewriie oiyn^danym, 
z tychae włok ozyisz sobie leteiący, p o 

I penttłnto przyhnował, ąm -titulo -u6 tego 
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włoki у place possydował, sądowi naszemu 
non deductum у lubo w. imć pan starosta 
Filipowski, że Zarembowszczyzna razem z 
dobrami ziemskiemi, quondam przez imc1 

pana Zarembę obiuratowana, kwitami in 
authentico, przed nami sądem prezentowa-
nemi dowodził; iednak ponieważ przez ab-
iuratę grunta mieyskie w ziemskie mutari 
nie mogą, zaczym pomienioną abiuratę, tan
quam in praeiudicium miasta uczynioną uchy
liwszy, tak Jeleńszczyznę z placami, iako 
też Zarembowiznę miastu do aktorstwa у 
dzierżenia przysądzamy, oraz pro elimina-
tione Zarembowizny z taryfy, na seymik 
gospodarski Grodzieński odsyłamy, a tantis-
per ażeby miasto ex possesione tego placu 
podymne w taryfie wyrażone, to iest z dy
mu iednego płaciło, waruiemy. Na ostatek 
włókę Rozstowizny у Rachtowizny, półwłok 
na przedmieściu Olszankach sytuowane, przez 
antecessorów w. imci pana starosty Filipow
skiego quo iure possydowane, ponieważ non 
probatum, zaczym też półtora włoki in si-
mul ze wszystkiemi dalszemi placami, grun
tami, (które w wyż wyrażonych kathego-
ryach opisane są), ex quo у sam w. imć 
pan starosta podczas kontrawersyi swoiey 
onych zrzekał się, temuż miastu adiudican-
do, przed urząd mieyski in spatio niedziel 
czterech, in suam obeymować possesionem 
pozwalamy. Co do łrzymsłey kałegoryi: 
o hyberaę vigore constitucyi roku tysiąc 
siedmset siedmnastego z starostwa Fili
powskiego, alias z miasta у włości staro-
ścińskiey in quantitate na ratę tysiąca pięć
dziesiąt złotych, a na rok in quantitate dwuch 
tysięcy sta złotych do skarbu rzeczy pos-
politey należącą. Ponieważ to sądowi na
szemu z taryfy hybernowey powiatu Gro
dzieńskiego, excerptem od miasta prezento-
waney, że miasto Filipów dymów pięćdzie
siąt cztery,- a włość Filipowska, Czostkow 

nazwana, dymów dwadzieścia cztery hyber-
nowych distinctius zaprzysiągłszy, hybernę 
płaciły, iako też z expedyowaney przez nas 
inkwizycyi to patuit, iż gdy ta włość Fili
powska, vario calamitatum genere nadruy-
nowana, opłacać swoich dymów hyberno-
wych nie mogła,—i. w. imć pan Krzysztof 
Puzyna—starosta у wóyt Filipowski, ultimo 
woiewoda Mścisławski, succurendo włości 
starostwa Filipowskiego, w tę z miastem 
Filipowskim bonis tractando mediis wszedł 
umowę, iż włość Szostkowska, niżeli re-
floresceret, sto tylko złotych hyberny, reli-
quum zaś miasto płacić miało, w. imć pan 
woiewoda w nadgrodę tey uczynności toż 
miasto ab omni quorumvis impetitione pro-
tegere deklarował, intuitu którey umowy у 
postanowienia miasto ad hucusque za siebie 
hybernę płaciło у za włość reliquum zakła
dało, quern liberae voluntatis actum, doczes
nego tylko postanowienia imć pan Józef 
Różycki, dworzanin ikmości, za powinność 
poczytuiąc, circa traditionem starostwa F i 
lipowskiego w. imci panu Michałowi Pu
zynie—staroście у wóytowiFilipowskiemu, lis
tem swoim dworzańskim, sub data roku ty
siąc siedmśetnego trzydziestego pierwsze
go, Decembra iedynastego datowanym, że 
włość starościńska tylko po złotyeli pięćdzie-' 
siąt na ratę, a na rok, złotych sto ad aerarium 
reipublicae hyberny ma importować prae-
scripsit, co miasto insistendo pro gravauii-
ne między inszemi punktami żałoby у o 
to, w roku przeszłym tysiąc siedmsetnym 
czterdziestym zapozwawszy, ponieważ włość 
refloruit a vinculo doczesney umowy swoiey 
uwolnienia dopraszało się; zaczym my kom-
raisarze wyż wyrażony list dworzański, prze
ciwko abiuracie ydawney powinności w pła
ceniu hyberny wydany, na stronę uchyliwszy, 
insistendopomienioney abiuracie hybernowey, 
ażeby miasto Filipów z dymów pięćdziesiąt 
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czterech, włość Szostakowska z dymów dwu
dziestu czterech proporcyonuiąc do summy 
dwuch tysięcy złotych w tabeli constitutio-
nis, roku tyciąc siedmset siedmnastego wy
rażoney, to iest, z każdego dymu po zło
tych dwadzieścia sześć, groszy dwadzieście 
siedm у szelągów dwa, in summa miasto 
dymów pięciudziesiąt czterech, złotych tysiąc 
czterysta pięćdziesiąt trzy у groszy dwadzie
ścia siedm, a włość Czostakowska z dymów 
dwudziestu czterech, złotych sześćset czter-
dzieście sześć, groszy trzy, na rok dwoma 
ratami, iuxta tenorem teyże konstytucyi, pła
cili, nakazuiemy. Quod attinet zaś pretensyi 
miasta Filipowa o zakładną za przeszłe lata 
hybernę, lubo to miasto Filipów, stawaiąc 
z kwitami od roku tysiąc siedmsetnego siedm
nastego, ad datam praesentem, non inter-
rupte prezentowanemi, ex obloquentia onych-
że co rok po złotych sześćset za włość Czost-
kowską hyberny zakładało, probabat, у tey 
summy refuzyi exposcebat, iednak ponie
waż z teyże inkwizycyi innotuit, iż miasto 
Filipów benevole hoc onus na siebie przy
lawszy do roku przeszłego tysiąc siedmset 
czterdziestego płaciło, a tym samym per 
taciturn assensum dobrowolnie na to ze
zwalało, non minus ponieważ superiusspe-
cifikowany imć pan Józef Różycki, dwo
rzanin ikmości, przy podaniu in personam 
procederuiącego w. imci pana chorążego 
Upitskiego starostwa Filipowskiego, że włość 
nie więcey iako po złotych pięćdziesiąt na 
ratę ma płacić hyberny, ustanowił, conse-
quenter w. imć pan starosta Filipowski, który 
listu pilnował у ni w czym nad podanie 
nie wykroczył, inculpari nie powinien; za
czyni my kommisarze pro praeterito a re-
fusione teyże hyberny w. imci pana starostę 
liberum pronuntiamus. Go do cziertmłey 
kaiegoryi: O czopowe szelężne, ponie
waż z różnych dowodów, a naostatek y z 

inwentarza przy liście podawczym starostwa 
Filipowskiego, pod datą roku tysiąc siedm
set trzydziestego, miesiąca Decembra iedy
nastego dnia, przez imci pana Józefa Ró
życkiego, dworzanina ikmości, sporządzonego, 
w. imci panu wóytowi у staroście Filipow
skiemu służącego pokazało się, że starostwo 
Filipowskie ma swoią karczmę у szynki, a 
zatym do płacenia czopowego szelenżnego 
de lege przykładać się tenetur: zaczym my 
kommissarze, a żeby w. imć pan starosta 
z pomienioney karczmy z szynkami na włosc 
proporcionalnie do miasta w płaceniu czo
powego szelężnego przykładał się, decer-
nimus; względem zaś quantitatis, wiele ma 
być płacono, my kommissarze, nie maiąc 
w tym potestatem decernendi vigore kon
stytucyi tysiąc siedmset siedmnastego roku 
ad decisionem powiatu Grodzieńskiego, na 
następuiący seymik gromniczny gospodar
ski, odkładamy. Co do piętnasłey kaiegoryi: 
0 czynsz, lubo tę miasto Filipów czyniąc 
sądowi naszemu narratywę, że revisores od 
króla imci Stefana naznaczone, idque imć 
pan Maciey Sawicki—kasztelan Podlaski у 
Theodor Koncewicz — chorąży Grodzieński, 
w roku tysiąc pięćsetnym siedmdziesiąt ós
mym, gruntu do miasta Filipowa należącego 
włok sto pięćdziesiąt sześć у morgów dwie
ście pięćdziesiąt dziewięć wymierzyli, tudzież 
czynszu po groszy pięćdziesiąt dwa z włoki, 
a z morgów po groszy dwa płacić postano
wili, in supplementuui takowey assercyi, przy
wiley króla iegomości Augusta wtórego cum 
confirmatione przerzeczoney rewizyi sub actu 
roku tysiąc siedmset dziesiątego, Marca wtó
rego datowany, remonstrabat et in funda
mento tego przywileiu, że nie więcey płacić 
z miasta Filipowa należy, iako tylko zwłoki 
po groszy pięćdziesiąt dwa, a z morgu po 
groszy dwa asserebat, iednakze ponieważ 
1 konstytucji tak ante, iako у post datam 
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tey rewizyi stawionych ełicitur, że na ten
czas insza monety eurreneya była у grosze 
większy walor, a niżeli ad praesens miały; 
zaczymumy kommissarze, mediante iustitia 
etaequitate, decyduiąc hoc negotium inre-
compensam currencii, który w roku tysiąc 
pięćset siedmdziesiątym ósmym większa, a 
niżeli dopioro była, ażeby miasto Filipów 
czynsz tą monetą, która tu na pograniczu 
Pruskim (iako nam kommissarzom inno-
tuit) idzie, у iako tuteysi obywatele sami 
hiorą у wydaią, to iest szostak bity rachu
iąc za sześć groszy, tynf za ośmnaście gro
szy, z włok sto pięćdziesiąt sześciu, po gro
szy pięćdziesiąt dwa, a z morgów dwuchset 
pięćdziesiąt dziewięciu, po groszy dwa, in 
universum z włok у morgów, na rok czte
rysta siedmdziesiąt dziewięć tynfów, szostak 
ieden у groszy dwa do dworu Czostkow-
skiego- imci pana starosty ad actum pomiary 
wnosiła a po zakoóczoney pomiarze z tyle 
włok у morgów, ile z pomiary przy mieście 
zostanie, pomieniony czynsz, idque z włoki 
po groszy pięćdziesiąt dwa, a z morgu po 
groszy dwa, eadem ut supra currentia, to 
iest, szostak bity rachuiąc po groszy sześć, 
a tynf po groszy ośmnaście, płaciło, naka
zuiemy. Go do szesnastey kategoryi: o 
kapszczyznę, ponieważ przywiley króla imci 
Stefana, pod datą roku tysiąc pięćset ośm
dziesiąt czwartego, Nowembra szesnastego 
dnia będący, ichmościom panom Krzyszto
fowi у Małgorzacie de Bucelłis Morszty
nom, na starostwo Filipowskie z miastem 
Filipowem dany, edocet, że też starostwo у 
miasto kapezczyznę starostom płacić powinne 
było, similiter ъ dekretu assessorsfciego, w 
roku tysiąc sześćset otadziesiątym, miesiąca 
February! ósmego- dnia, między miastem 
Filipowem a imci panem Janem Kierdeiom— 
marszałkiem Ofodzieisfeim ferowanego, id
que z żałoby steośeiiikiey sumtaiter do

wód, że miasto hunc eensum staroście od
dawało, a starosta o to tylko, że kapszczyz
ną nie iuż dobrą monetą, ale szelążną 
importowana była, z miastem iure agit, na 
ostatek kontraktą, ieden pod datą roku ty
siąc sześćset ośmdziesiąt siódmego, dnia 
dwudziestego dziewiątego Apryła, od w. imci 
pana Władysława Kierdeia — kasztelanica 
Trockiego, starosty Filipowskiego, drugi pod 
datą roku tysiąc siedmśetnego pierwszego, 
dnia iedynastego Nowembra, od w. imci pani 
Katarzyny Kryszpinowey — kasztelanowey 
Trockiey, starościney Filipowskiey, na kap
szczyznę żydowi Aronowi Da wido wieżowi— 
arendarzowi Filipowskiemu, dane, in au-
thentico produkowane, de usu et praxi teyże 
kapszczyzny z miasta Filipowa na starostę 
należącey, sufficienter informant; zaczym 
my kommissarze, imci pana starostę Fili
powskiego, przy teyże kapszczyznie zachowu
jąc, ażeby do każdego szynkarza, choćby na 
kilka kotłów miody, piwo robił, wódkę pę
dził, nie więcey na rok, iako tyle od piwa 
po złotych dwa у groszy piętnaście, od 
miodu po złotych dwa у groszy piętnaście, 
od- gorzałki totidem moneta Jin regno cur-
renti brano, a nadto żadnemi exakcyami 
sub specie teyże kapszczyzny nie agrawo-
wano, decernimus. Go do siedmnasłey kate-
goryi—o żydów: ponieważ mieszczanie Fili
powscy nie maią privilegia privativa prze
ciwko żydom, у żadnym prawem nie do
wiedli, ażeby żydom w miastach у mia
steczkach w. x. Lit., mieszkać niewolno było: 
zaczym my kommissarze, tymże żydom wome 
mieszkanie na tych placach, które od miasta 
za słusmomi dokumentami odeszły, et in 
praesenti deereto specifice wyrażone są, po
zwoliwszy, a do praw у konstytucyi a parte 
miasta allegówanych stosując «ę, tychże ży
dów ex fundo civitatensi, sub ius cMtatenee 
et' sub omnia onera civitatis, ex решаю 
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pod hrryzdykcyą possessorów podaiemy; oraz 
ażeby w tymże mieście Filipowie żydzi bę
dący, szkoły przez ogień pogorzałey nie ery
gowali, które dekretem iego mości pana 
Józefa Kierdeia w roku tysiąc siedmsetnym 
dwunastym, dnia szesnastego Augusta fe
rowanym są zniesione, nie mieli у nie za
kładali, placów żadnych nie nabywali, chrze
ścian na targach w kupowaniu towarów 
nie uprzedzali, kunsztem rzeźnickim, krawiec
kim, szweckim in praeiudicium cechów 
uprzywileiowanych nie bawili się, trunków 
żadnych publice na mieście nie przedawali, 
z pod iuryzdykcyi mieyskiey ex fundo civili 
ullopraetextu niewyłamowali się, subpoena 
confiscationis towarów et extermitationis 
onych z miasta, cavemus. Co do ośmnasłey 
kategoryi—dosławetney Heleny Barszczew
skiey reguluiącey się, ad instantiam którey 
dekretem oczewistym assessorskim compor-
tacya pereł przez w. imci pana starostę F i 
lipowskiego, a post comportationem dekre
tem naszym lokacyą, w kancelaryi naszey 
iest uznana, ponieważ to sądowi naszemu 
innotuit, iż pomieniona Barszczewska, z 
miasta Filipowa ustąpiwszy do ieymci pani 
Zofii Stanisławowey Pawlikowskiey—admi-
nistratorowey Przeroślskiey, w roku tysiąc 
siedmsetnym czterdziestym udała się, gdzie 
persistendo, gdy manelkę z pereł półczter-
nasta sznurków у dwunastu dyamencików, 

nalnie, że supra wyrażoną manelkę służąc 
u ieymci pani Linderfowey—starościney. na 
tenczas Mścisławskiey, post Ogińskiey woie-
wodziney Witebskiey, znalazła, similiter że 
axamitu różowego szmaty dwa, od imci 
pana Jerzego Pisańskiego—sługi niegdyś 
iaśnie wielmożnych ichmć panów Puzynów— 
woiewodów Mścisławskich, za obiiane trum
ny zeszłego w Bogu wielmożnego imci pana 
Puzyny—starosty Michalskiego, miała sobie 
dane, asserebat, na dowód którey asśercyi 
swoiey у do iuramentu zabierała się,—za
czyni my kommissarze, konformuiąc się do 
prawa statutowego, tęż Barszczewskę do iu
ramentu na tym: iako manelkę z półczter-
nasta sznureczków pereł у dwunastu dya
mencików u zeszłey w Bogu iaśnie wiel
możney imci pani Lindorfowey—ultimo Ogiń
skiey woiewodziney Witebskiey, nalazła, a 
nie ukradła, na tym, iako dwa szmaty axa
mitu różowego od imci pana Pisańskiego 
za obiianie trumny zeszłego w. imci paną 
Puzyny—starosty Michalskiego, miała sobie 
dane, uznawamy, termin takowego iura
mentu a data praesentis decreti dzień trze
ci, to iest szesnasty praesentis naznaczamy, 
post praestitum zaś iuramentum pomienio
nych pereł w kancelaryi takowych, imci 
panu staroście Filipowskiemu, a zaś rucho
mości przez w. imci pana starostę Filipow
skiego coram iudicio nostro prezentowauey 

teyże ieymci pani Pawlikowskiey przedawa- Barszczewskiey extraditionem uznawszy, one 
ła, imci pani Pawlikowska słysząc o per
łach poginionych u iaśnie wielmożney imci 
pani Puzyuiney — woiewodziney Mścisław
skiey, małżonki w. imci pana chorążego 
Upitskiego. starosty у wóyta Filipowskiego, 
też perła w. imci panu staroście Filipow
skiemu, współ z skrzynką у dalszą rucho
mością Barszczewskiey wydała, w którey 
skrzynce axamit różowy nalazł się: zaczym, 

adinvicem odebrać permittimus, a o dalsze 
szkody ypokradzenie różnych rzeczy, które 
w. imć pan starosta Filipowski mieni być 
sobie poczynione, do imci pana Pisańskiego 
iuxta requisitionem samegoż wielmożnego 
imci pana starosty Filipowskiego salvum 
ius reservamus. Co do dziewiętnmhy kaU-
goryi: ad personam pana Gabryela Różań
skiego za aktoratem imci pana Pawlikow-

ponieważ taż Barszczewska, stawaiąc perso- I skiego administratora Przeroślskiego regu-
75 
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luiącey się, ponieważ to sądowi naszemu z 
inkwizycyi notarie pokazało się, że złodziey 
Józef Prytyka w roku tysiąc siedmsetnym 
trzydziestym piątym pod czas zapust kocio
łek miedziany u pana Wilhelma obywatela 
Praskiego w.Mielkinach ukradłszy, takowy 
kociołek siabrowi swemu Adamowi Sołod-
ce—poddanemu Przeroślskiemu i. w. imć 
pana Sołohuba — starosty Sannickiego у 
Przeroślskiego, sine specificatione osoby pana 
Gabryela Różańskiego, communi termino ko
mu się zdarzy, dał do przedania, który to 
Sołodko przezwawszy się Woycikiem, po-
mieniony kociołek panu Gabryelowi Różań
skiemu w Miruniszkach natenczas miesz-
kaiącemu in praesentia pana Marcina Ko-
leynina za ośm tynfów, nie wiedzącemu o 
kradzieży, przedał; post quae peracta gdy 
Prytyka w podobnych kradzieży excessach 
comprehensus criminaliter w Przerośli są
dzony miał być, natenczas examen onego 
pan Gabryel Różański, od magdeburyi Prze-
roślskiey uproszony, pisał w tymże exami-
nie, że Prytyka kociołek, u pana Wilhelma 
Reychella ukradziony, Adamowy, Sołodce dał 
do przedania, według recognicyi tegoż Pry-
tyki expressit, non supponendo zaś, żeby 
to ten samy kociołek był, który onemu 
przedany, o tymże kotle sobie zbytym pan 
Gabryel Różański zamilczał, tandem evul-
gata per examen fama, że kocioł u pana 
Reychella ukradziony, Prytyka Sołodce dał 
był do przedania, pan Reyehel do imci 
pana Stanisława Pawlukowskiego — admi
nistratora у landwoyta Przeroślskiego o 
uczynienie satysfakoyi odezwał się: a zaś 
imć pan Stanisław Pawlikowski, administra
tor Przeroślski, Adama Sołodkę wyznawaią-
cego na pana Gabryela Różańskiego, że 
onemu kociołek przedał, do Filipowa przed 
sąd wielmożnego imci pana starosty у wóyta 
Filipowskiego w roku tysiąc siedmsetnym 

czterdziestym pierwszym na dniu trzydzie
stym pierwszym Januaryi przyprowadził,, 
przed którym sądem pan Gabryel Różański 
na dniu trzecim Februaryi przez żonę swoią 
kociołek od Sołodki sobie zbyty komporto-
wał, a sam ex ratione litis z w. imć panem 
wóytem, po uchyleniu przez tegoż imci 
pana woyta dawney od miasta paręki, po 
nieuznaniu in evadendo iuramentu, ad de-
cisionem (obawiaiąc się uciążliwego sądu) 
nie stanął. Interea że Sołodko, sub deten-
tione imci pana Stanisława Pawlikowskiego 
będący, ad mentem tegoż imci pana Sta
nisława Pawlikowskiego, przeciwne praw
dzie czynił wyznanie, tegoż Sołodko imci 
panu Pawlikowskiemu do rozprawy in foro 
competenti y tam dla rzetelney recognicyi 
przyaresztował, post quod arestum Adam 
Sołodko, czy to kazualnie, czy to alio modo, 
upuszczony, a zaś imć pan starosta у wóyt 
Filipowski po wypadłey na dniu trzecim 
Februaryi na Gabryela Różańskiego kon-
demnacie iterum ad instantiam imci pana 
Pawlikowskiego na dniu dziesiątym Febru
aryi contumatialiter onego sądząc czter-
dzieście talarówT Pruskich pro expensis imci 
panu Stanisławowi Pawlikowskiemu—admi
nistratorowi Przeroślskiemu, przysądził; za 
któremi to dekretami kociołek przez So
łodkę panu Gabryelowi Różańskiemu prze
dany, panu Wilhelmowi Reychelowi—akto
rowi onego oddany, a zaś za czterdzieście 
talarów Pruskich pro expensis imci panu 
Pawlikowskiemu przysądzone bania z czapką 
у trąbami pana Gabryela Różańskiego te
muż imci panu Pawlikowskiemu przez ław
ników wielmożnego imci pana wóyta wy
dana została, у lubo imć pan Pawlikowski, 
obstawa iąc przy dwuch examinach iednym 
Prytyki, drugim Adama Sołodki complici-
tatem z pomienionemi złodziejami panu 
Gabryelowi Różańskiemu zadawał conse-
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quenter legitimitatem dekretów przez siebie 
otrzymanych dowodził,—iednakże, ponieważ 
tenże Gabryel Różański żadnym przed tym 
dowodem у przymówką o kradzież notatns, 
a eo magis iure victus, nie był, у pomie
niony kociołek u Adama Sołodki nie iuż 
potaiemnie, ale przy ludziach publicznie, nie 
wiedząc o ukradzeniu onego, kupił, którą 
assercyą wspieraiąc pan Marcin Koleynin, 
ponieważ testimoniosus przed nami kommis-
sarzami depositio pana Gabryela Różańskie
go ewinkował . у że sam pierwey ten ko
ciołek chciał kupić, donosił, denique, ponie
waż pan Gabryel Różański pro ulteriori 
niewinności swoiey comprobatione do iura
mentu zabierał się,—zaczym my kommissa
rze, stosuiąc się do prawa у świętey spra
wiedliwości, temuż panu Gabryelowi Ró
żańskiemu podług dobrowolnego zabierania 
się in evadendo na tym, iako Adam Sołod-
ka sub tempus przedaży kociołka panu Gab
ryelowi Różańskiemu znaiomym nie był у 
nie iuż Sołodką ale Woycikiem nazywał 
się, na tym, iako pan Gabryel Różański o 
tymże o kociołku ieżeli był ukradziony nie-
wiedział, na tym iako pod czas examinu 
przez siebie złodzieia Pry tyki w Przerośl-
skiey magdeburyi o iakim Sołodce у o ia-
kim kotle pomieniony Prytyka namieniał, 
nie wiedział; na tym, iako złodzieia Pryty-
ki u siebie nie konserwował, z nim iakó z 
Sołodką żadney przewodni nie miał, konia 
masłowatego у wołu czerwonego od Jakuba 
Dorki nie kupował у nic w obwinieniu imci 
pana Pawlikowskiego winnym nie iest, iu-
rament uznawamy, terminum wykonania 
onego dzień sześćnasty praesentis designa-
mus, post expletum iuramentum dekretą 
ad instantiam imci pana Pawlikowskiego 
w sądach wójtowskich na pana Gabryela 
Różańskiego, iako in contumatiam otrzy
mane uciążliwe wespół z wskazem kassu

iemy, omnimodam securitatem bonae fa-
mae temuż panu Różańskiemu waruiemy 
eoque intuitu banią z czapką у trąbami 
własną pana Gabryela Różańskiego proex-
pensis wziętą, ponieważ tenże pan Gabryel 
Różański per iuramentum evincitur, a zatym 
у expensow okazya nie iest, ażeby imć pan 
Pawlikowski wrócił у wraz post expletum 
iuramentum oddał, nakazuiemy, a ośim tyn
fów, za kociołek dane, temuż panu Gabrye
lowi Różańskiemu do imci pana Wilhelma 
Reychella .šalvimi ius zachowuiemy. 

Condescendendo zatym co do pretensyi 
tak ex actoratu w. imci pana starosty F i 
lipowskiego, iako też ex actoratibus w. imci 
pana Józefa z Dewoyna Sołohuba—starosty 
Sannickiego у Przeroślskiego у całey mag
deburyi Przeroślskiey, tudzież ww. ichm
ciów panów Bogusława Massalskiego—stol
nika Brasławskiego, Wawrzyńca Onufrego 
Chlewińskiego — podstolego Witebskiego, 
Stanisława Wisłoucha—stolnika Derpskiego, 
Stanisława Pawlikowskiego — namieśnika 
Przeroślskiego, Bartlomieia Samotyi do mia
sta Filipowa ex ratione oskarżenia o bunt 
uroszczoney, ponieważ to sądowi naszemu 
manifeste patuit, iż mieszczanie Filipowscy, 
mieniąc różne dla siebie gravamina od w. 
imci pana Michała Puzyny—starosty у wóy
ta Filipowskiego, poniesione, tudzież naru
szenie przywileiów swoich per varios abu-
sus; in ordinie vindykowania onych imci 
pana Ludwika Daszkiewicza—łowczego Gro
dzieńskiego, za promotora у protektora upro
siwszy, wszystkie ad iure agendum et pro
sequendum w assessoryi konfidowali, przy-
wileia y dukumenta eoque intuitu, tak imć 
pan Daszkiewicz miastu Filipowskiemu na 
nieodstąpieniu, niewydaniu nikomu doku
mentów, na sprawiedliwey manutenencyi 
interesu, iako też miasto Filipów imci panu 
Daszkiewiczowi na dochodzeniu fazy wd swo-
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ich, spólnym nałożeniu kosztu, na nieodstą-
pieniu imci pana Daszkiewicza у niegodze
niu się sine consensu iegomości nexu iu-
ramenti obowiązali się, po którey tranzak-
cyi rótaTiuramentu przez imci pana Dasz
kiewicza miastu wykonanego casualiter zgi-
niona do rąk w. imci pana starosty Fili
powskiego dostała się, motivo którey w. imć 
pan starosta Filipowski primo acta mieskie, 
post fata pisarza mieskiego pana Kazimierza 
Moleyki pozostałe, zabrać у do siebie tran
sportować kazał, deinde tychże mieszczan 
przed sąd swóy wóytowski, tudzież przed 
sąd ichmościów panów przyiaciół pro die 
vigesima Junii w roku tysiąc siedmsetnym 
czterdziestym adeytował; post quam adcita-
tionem in termino praefixo na dniu dwu
dziestym Junii tak w. imć pan starosta у 
wóyt Filipowski, iako też pro hoc actu 
uproszeni przyiaciele, signanter imć pan 
Bogusław Massalski — stolnik Brasławski, 
Onufry Chlewiński—pcdstoli Witepski, Sta
nisław Wisłouch — stolnik Derpski, Stani
sław Pawlikowski — namiesnik Przeroślski, 
Bartłomiey Samotyia, tudzież cała magde-
burya Przeroślska do miasta ikmci Filipo
wa ziechawszy się, gdy na ratuszu zasiedli, 
y iurysdykcyą swoią fundować chcieli, na 
tenczas mieszczanie Filipowscy, opponendo 
że z nimi forum w assessoryi takowego są
du nie akceptowali, owszem contra totum 
actum et contra inpracticatam iudicii for-
mam protestowali, imć pan wóyt Filipow
ski z uproszenemi przyiaciołami y magcle-
buryą Przeroślska onych kondemnowali, po 
którey kondemnacie tenże wielmożny imć 
pan starosta у wóyt Filipowski do Trybu
nału list upominalny cum intimatione, ażeby 
mieszczanie do żadnych innych oprócz są
dów Assessorskich tey sprawy еѵосагѳ nie 
ważyli się, otrzymawszy; iterum w roku ty
siąc siedmsetnym czterdziestym, Junii dwu- I 

dziestego piątego dnia w sądach swoich 
wóytowskich evocatorie mieszczan Filipow
skich dekretował; za którym dekretem ad 
normam saxonu signa imminentis paenae, 
to, iest krzyże od w. imci pana wóyta do 
mieszczan Filipowskich przysłane, niektó
rych mieszczan desertą civitate po różnych 
mieyscach chronić się przymusili. Interea 
gdy mieszczanie Filipowscy ad iudicia as-
sessorialia - w. imci pana wóyta zapozwali, 
wzaiemnie imć pan wóyt, że miasto Fili
pów przeciwko władzy woytowskiey zbunto
wało się, czynią obiekcyą, na dowód koniu-
racyi comportationem iuramentu przez miasto 
Filipów, imci panu Daszkiewiczowi wyko
nanego, dopraszał się, gdzie sąd ikmci as
sessorski dekretem swoim, w roku tysiąc 
siedmsetnym czterdziestym, Nowembra dwu
dziestego wtórego ferowanym, kommissią o 
wszystko uznawszy, przez w. imci pana wóyta 
komportacyą aktów mieskich, a przez imci 
panu Daszkiewiczowi wykonanego, uznał, 
quibus peractis rota iuramentu przez miasto 
imci panu Daszkiewiczowi uczynionego u 
Jana Gosiewskiego — burmistrza Filipow
skiego w schowaniu będąca, post fata onego 
nie naleziona, casualiter zginęła, у tak na 
dniu dwudziestym wtórym Septembris, anni 
praesentis kopia iuż tylko tego iuramentu, 
a nie sam oryginał przy komportacyi przez 
miasto przywileiów, a przez w. imci pana 
starostę aktów mieyskich była koinporto-
wana y per decisionem nostram konnoto-
wana у lubo w. imć pan starosta Filipow
ski pro non satisfactione dekretowi asses-
sorskiemu w niekomportowaniu przez miasto 
oryginalnego iuramentu paen kontrawen-
cyinych dopraszaiąc się, że takowy iura-
ment mieszczanie dla utaienia buntu swego 
suppresserunt, donosił у za tenże bunt 
exemplares paenas na miasto Filipów de-
cerni exposcebat; iednak ponieważ tako-
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wego buntu imć pan starosta Filipowski ullo 
documento nie próbował, przez inąuizycyią 
nie dowiódł y kontenta iuramentu imci pana 
Daszkiewicza wykonanego nic więcey w so
bie nie zawieraią, tylko wolną krzywd swo
ich każdemu via iuris windykacyą; ponie
waż mieszczanie Filipowscy po takowym 
sprzysiężeniu się obsequia solita imci panu 
wóytowi pełnili, czynsz należący do skarbu 
imci oddawali, ponieważ denique mieszcza
nie Filipowscy nakazalnym zginienie roty 
iuramentu imci panu Daszkiewiczowi uczy
nionego do iuramentu zabierali się: zaczym 
my kommissarze, stosuiąc się do prawa po
spolitego у świętey sprawiedliwości, na dal
szy dowód tak podług dobrowolnego za
bierania się, iako też ex decisione nostra iu-
ratoriam evasionem miastu Filipowskiemu, 
to iest, sławetnym panom Kasprowi Pasz
kowskiemu—burmistrzowi, Marcinowi Ko-
leyninowi, Michałowi Minkiewiczowi, J e 
rzemu Kownackiemu, burmistrzom starey 
rady, Gabryelowi Różańskiemu—pisarzowi, 
Andrzeiowi Czaplickiemu, Jakubowi Woy-
nowskiemu — gmińskim, Tomaszowi An-
dryszczykowi, Piotrowi Barszczewskiemu, 
Mateuszowi Swiczkowi-^ławnikóm z przed-
mieściów, Janowi Pazewskiemu, Piotro
wi Gosiewskiemu, Symonowi Remiszew
skiemu, Stefanowi Podbiłskiemu — ray-
com, na tym, iako buntów żadnych prze
ciwko w. imci panu staroście у wóytowi 
Filipowskiemu do wyłamania się z należy-
tey powinności nie czynili, ale tylko in or
dine dochodzenia krzywd swoich, a nie na 
życie у zdrowie imci pana starosty, tak imć 
pan Daszkiewicz miastu, iako też vicissim 
miasto Filipów imci panu Daszkiewiczowi 
według produkowanych rot iuramentu ad-
invicem sobie wykonali; na tym iako nie 
z żadney postpozycyi sądu, ale motivo spro
wadzonej magdeburyi Przeroslskiey, oraz 

motivo zaszłey apellacyi y protestacyi wy
szli z ratusza nie czekaiąc promulgacyi de
kretów, ex instantia imci pana starosty fe
rowanych, na tym iako żadnego oręża nie 
mieli, do tumultu у wiolencyi nie zabierali 
się, ratusza nie otaczali, osobliwie temuż 
miastu iako też sławetnym panom Piotrowi 
у Pawłowi Gosiewskim, natym iako rota 
iuramentu, imci panu Ludwikowi Daszkie
wiczowi wykonanego, po dekrecie assesor-
skim a w Bogu zeszłego pana Jana Go
siewskiego—burmistrza Filipowskiego była 

! w schowaniu, na tym, iako tenże pan Jan 
Gosiewski—burmistrz Filipowski magistra
towi Filipowskiemu stante vita sua oney nie 
oddał, na tym iako post fata Jana Gosiew
skiego mieszczanie Filipowscy teyże roty 
nie naleźli у nikomu nie wydali, nie utaili, 
u siebie nie mieli у nie maią, na tym iako 
kopia iuramentu przez miasto komporto-
wana z oryginalną rotą in essentialibus 
punctis iest zgodna, uznawszy na wykona
nie onego dzień trzeci a data praesentis 
decreti idque szesnasty Oktobra naznacza
my. Post expletum zaś iuramentum my 
kommissarze mieszczan Filipowskich od 
oskarżenia imci pana starosty Filipowskie
go respektem buntu żadnego liberos pro-
nuntiando wszystkie dekretą, komdemnaty, 
in praeiudicium miasta Filipowskiego przez 
w. imci pana starostę Filipowskiego, aprae-
cipue dekret w roku tysiąc siedmsetnym 
czterdziestym, Junii dwudziestego pierw
szego dnia, wespół z imci panem Massal
skim, Chlewińskim, Wisłouchem, Pawli
kowskim , Samotyią y magdeburgią Prze-
roślską, iako z nienale£ącymi do sądów mag
deburskich , ani wóytowskich Filipowskich 
osobami, non attenta do sądów ikmci appel-
latione, et protestatione inordinate et gra-
vaminose contra legem ас praxini ferowa-

I ny, insimul z poślednieyszym dekretem sub 



-tlata roku tysiąc siedmset czterdziestego, 
Junii dwudziestego piątego dnia, kassuie
my, z osoby dobr obywatelów Filipowskich 
znaszamy, pro nullis, eliminatis et eliminan-
dis uTźnawamy, omnimodam securitatem 
zdrowia, życia et bonae famae sublata in
famia buntu waruiemy. A zatym extradi-
tioneiri aktów mieyskich przez wielmożnego 
imci pana starostę у wóyta Filipowskiego, 
ad indicium nostrum komportowanych et 
per decisionem nostram wkancelaryi loko
wanych, wespół z przywileiami przez same 
miasto komportowanemi temuż miastu uzna-
wamy; na ostatek ichmościów panów Mas
salskiego, Chlewióskiego, Wisłoucha, Paw
likowskiego, Samotyę, iako też magdebur-
gią Przeroślską, (ponieważ dekretą te su
per wyrażone ad executionem nie przyszły), 
a praesenti actione et e contra miasto F i 
lipów citatione pomienionych ichmościów 
in perpetuum uwolniwszy, ażeby odtąd mag-
deburgia Przeroślską in iurisdictione mag
deburyi у sądów Filipowskich ullo prae-
textu inviolare nie ważyła.się, sub paenis 
nakazuiemy. " 

Quod attinet zaś pretensyi miasta do w. 
imci pana starosty Filipowskiego; w instru
mencie vereficationis wyrażonych, a per do
kumentą nie obiaśnionych, ale na samey 
werefikacyi funduiących się: ponieważ my 
kommissarze satisfaciendo in omni dekre
towi assesorskiemu w roku tysiąc siedm
setnym czterdziestym, miesiąca Nowembra 
dwudziestego wtórego dnia, w Warszawie 
ferowanemu. po expedyowaney przez nas 
inkwizycyi, kalkulacyi etiam ad expedien-
dum actum vereficationis przystąpiliśmy, in i 
ordine którey werefikacyi. maiąc sobie a 
parte miasta ad vereficandum podany pre
tensyi regestr, ad normam correcturae iu
rium in praesentia stron na każdy praeten-
8ionum punkt seorsive w. imci pana sta

rostę у wóyta Filipowskiego pytaliśmy, na 
które w. imć pan starosta Filipowski, non 
reponendo у wzaiemnych ad vereficandum 
pretensyi od siebie nie podaiąc, że czasu 
repliki odpowie, osobliwszą in scriptis przez 
plenipotentów swoich dał rezolucyą y na 
to miasto benevolo assensu zgodziło się, 
eoque intuitu my kommissarze, nie mogąc 
invitis partibus imponere continuationem 
werefikacyi, totum negotium do produktów 
у replik reiecimus. Po którey ad vota par-
tium reiectie, ponieważ czasu produktów у 
replik też strony do kontynuacyi zaczętey 
werefikacyi nie przystąpiły, owszem po ode-
szłych kontrawersyach te tylko pretensye, 
które per documenta obiaśnione były, ad 
decisionem nostram oddały; zaczym my kom
missarze, indulgendo tymże stronom czasu, 
dokumentą у pretensye onemi dowiedzione 
rozsądziwszy, przerzeczoną werefikacyą ite
rum do następuiącey po zakończoney po
miarze decyzyi naszey za uczynioną od stron 
do nas odezwą, a zatym za wydanemi sze-
ścią niedzielami od i. w. imci pana super
arbitrą innotescencyami una cum decisione 
nostra o pretendowane ab utrinque paeny 
у expensa, (które z werefikacyi po wymierzę 
gruntów evidentius nam sądowi patebunt), 
cum toto effectu w punktach adpraesens 
nierozsądzonych odkładamy. Do którey circa 
reasumptione sądów kommissarskich roz
prawy, ażeby strony, krzywd swoich do-
dochodzące distinctim aktoraty swoie powy-
nosiły, у same ad probandam realitatem 
practensionum suaruni stawały, iniungimus, 
interca omnimodam securitatem w. imci 
panu staroście iuryzdykcyi st-irościńskiey у 
woytowskiey posłuszeństwa у wszelkich wed-
dług - praw у przywileiów powinności, bez 
żadney ni od kogo, tym bardziey od imci 
pana Ludwika Daszkiewicza—łowczego (gro
dzieńskiego przeszkody у interesowania się, 
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e contra mieszczanom y przedmieszczanom 
omnimodam saecuritatem zdrowia y substan-
cyi vigore dekretu ikmci assessorskiego, a 
panu Janowi Różańskiemu etiam reditus у 
wolnego w mieście Filipowie mieszkania 
waruiemy у ubezpieczamy; post satisfactio-
nem zaś in omni temu dekretowi żałoby у 
proceder hac in causa zaszłe w punktach 
finaliter osądzonych, kassuiemy, annihiluie-
my, perpetuum silentium iniungimus, in 
contravenientes temu dekretowi zarękę, waż
ność rzeczy wynoszącą et paenam persona
lis infamiae, interponimus. Eoclem die post 
latum et promulgatum decretum, ponieważ 
w. imć pan Puzyna—chorąży Upitski, sta
rosta у wóyt Filipowski, personaliter com-
parens, także ichmość panowie Massalski— 
stolnik Brasławski, Wawrzyniec Chlewiń-
ski — podstoli Witebski, in personis suis 
comparentis, a ichmość panowie Stanisław 
Wisłouch, Bartłomiey Samotya, perplenipo-
tentiaros suos, item imć pan Ludwik Dasz
kiewicz у całe miasto Filipów similiter sa
mi osobami swemi comparendo w punktach 
adinvicem do siebie reguluiących się, iudi-
cato nostro kontentowali się, osobliwie mag-
deburgia Przeroślska także dekretem na
szym kontentowała się,—zaczym my kom
missarze dekret nasz in toto między wyż 
wyrażonemi stronami ferowany approbuiemy, 
a zatym satisfactionem onemu in omni puncto 
decernimus. Interea ponieważ imć pan Paw
likowski — lantwóyt Przeroślski, in puncto 
uznanego panu Gabryelowi Różańskiemu— 
pisarzowi mieskiemu Filipowskiemu, in eva-
dendo o przewodnią iuramentu et in puncto 
uznaney przez imci pana Pawlikowskiego 
temuż panu Gabryelowi Różańskiemu ex-
tradyeyi y restytucyi bani z czapką y z 
trombami wlasney onego do sądu ikmci za-
dwornyeh assessorskich imputando sobie gra
vamen appellowal, a motivo tey appellacyi, 

ponieważ wzaiemnie pan Gabryel Różański 
in puncto nieuznaney paeny talionis, refu-
syi szkód ex ratione zabraney bani pocho
dzących у niewskazanych na imci panu 
Pawlikowskim expens prawnych, item mo
tivo teyże appellacyi, ponieważ miasto F i 
lipów7 in puncto nieuznanych paen na tymże 
imci panu Pawlikowskim, iako landwoycie 
Przeroślskim, za intruzyą do miasta Filipowa 
у do sądów Filipowskich, także in puncto 
nieuznanych paen za tąż intruzyą na mag-
deburyą Przeroślska do sądów ikmci asses
sorskich appellowali; zaczym my kommis
sarze eandem appellationem dopuśczywszy, 
sprawę w punktach, o które zaszła appel-
lacya cum toto effectu o paeny, expensa у 
szkody do sądów ikmci zadwornych asses
sorskich remmitimus. Post haec dnia sześe-
nastego Octobris in termino iuramentu com-
parentes personaliter sławetni panowie Kas
per Paszkowski—burmistrz, Marcin Koley-
nin, Michał Minkiewicz, Jerzy Kownacki— 
pisarz, Andrzey Czaplicki, Jakub Woynow-
ski gmińscy, Tomasz Andreyszczyk, Piotr 
Barszczewski, Mateusz Szwiczko — ławnicy 
przedmieściów, Symon Remiszewski, Stefan 
Podbielski, Piotr Gosiewski, iuramenta de
kretem naszym in anno praesenti na dniu 
czternastym Octobris ferowanym uznane sa-
tisfaciendo eidem decreto na pnnktach w 
nim wyrażonych idque distinctim na nie-
czynieniu buntów, distinctim na zginieniu 
roty iuramentu, imci panu Daszkiewiczowi 
wykonanego, z rot przez wielmożnego imci 
pana starostę у wóyta Filipowskiego z kan
celaryi naszey wyiętych et per plenipoten-
tiarios tegoż imci sobie podanych seorsive 
pan Jakub Wiszomirski iurament sobie uz
nawszy roty a parte miasta Filipowa z kan
celaryi sądów naszych wyiętey od tegoż 
miasta sobie podaney, flexis ante cruciftxum 

I genibus, observata iuris iurandi solennitate 
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wykonah', pana Pawła zaś Gosiewskiego у 
Helenę Barszczewską w. imć pan starosta 
у wóyt Fihpowski liberę od iuramentów 
onymjuznanych uwolnił; zaczym my kom
missarze, po wykonaniu wyż wyrażonych 
iuramentów, ten nasz dekret, iako iuż za
przysiężony, per totum utwierdzamy y ro-
boruiemy. A że Jan Pazewski—rayca miasta 
Filipowa, przed dekretem naszym nie spo-
dziewaiąc się uznania sobie iuramentu z 
miasta Filipowa oddalił się у ad praesens 
w tymże mieście nie nayduie się; zaczym 
my kommissarze iuramenta temuż Janowi 
Pazewskiemu uznane do następuiącey po 
pomierzę rozprawy sub eodem robore de
kretu odkładamy. Interea ponieważ w. imć 
pan starosta у wóyt Filipowski manelkę 
alias półczternasta sznurków pereł drobnych 
z spinaniem ze dwunastu dyamencików bę
dącym z kancelaryi naszey do siebie ode
brał, similiter Helena Barszczewska rucho
mość swoią od w. imci pana starosty у 
wóyta Filipowskiego pod regestrem odebra

ła,—zaczym my kommissarze kancelaryą 
naszą z odebrania przez w. imci pana sta
rostę wyż wyrażoney manelki a w. imci 
pana starostę z odebraney przez Barszczew
ską ruchomości iudicialiter kwituiemy. Na-
koniec czynioną przez w Bogu wielebnego 
imci xiedza Stanisława Glindzicza—plebana 
Filipowskiego do tey sprawy interwencyą z 
należnością w ten nasz dekret przyimuiemy. 

U tego dekretu przy wyciśnioney pieczęci 
podpis w. imci pana Instygatora w. x. Lit. 
temi słowy: Stanisław Antoni z Burzyna 
Burzyński—instygator w. x. Lit., wóyt miey-
ski, starosta Czywilski, superarbiter sądów 
ikmci kommissarskich w Filipowie. Poniżey 
correcta his exprimitur verbis: Ektraditum 
ex protocollo commissionis Filipoviensis: Sa
muel Jeleński r. c. f. c. m. Który to ta
kowy dekret kommissyi ikmci oczewisty, za 
podaniem onego przez wyż wyrażoną osobę 
do akt, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich 
spraw wieczystych przyięty у wpisany. Ac
tum w Grodnie ut supra. 

Конецъ ѴІІ-го тома. 



0ГЯАВЛЕН1 
i. 

Акты, относящіеся къ исторіи Западно-Русской церкви. 

(Фундушевыя записи церквамъ и духовенству). 

1509 г. 
Стран. 

Привилегія короля Сигизмунда I на по
стройку Супрасльскаго монастыря. . 

1516 г. 

Привилегія короля Сигизмунда I Су
прасльскоиу монастырю вмѣстѣ съогра-
ниченіемъ поземельной монастырской 
собственности. . . ' 

1526 г. 

Фундушовая запись г-дъ Гринковичей-
Ходковичей на Бальскую церковь . . 

1529 г. 
Привилегия короля Сигизмунда I, под
тверждающая дарственную запись Але

ксандра Ивановича Ходковнча на зем
л я , дароваявыя Супрасльскоиу кона-

сгырю 10 8 

Стран. 
1635 г. 

Фундушевая запись Богуслава Ради-
вила на церковь св. Георгія въ Het ѵ[ 
свплсѣ li 

1644 г. 
. Привилегія Городненскому архиман

дриту Евстафію Пѣшковскому, по кото
рой церковь въ имѣніи Бакшта отдана 
ему въ пожизненное владѣиіе и на всег
да приписана къ Городненскому монас
тырю 

1721 г. 
Изъявлеяіе согласія Супралъскаго мо
настыря на принятіе фундуша Кузнец
кой церкви отъ Сушлитскаго старосты 
Мицуты 14 

1702 г. ѵ 

Частное письмо Яна Орѣховскаго къ 
76 

13 
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игуменьи Городненскаго монастыря ба-
заліанокъ . . • 

1704 г. 
9. 'Фундушовая запись Супрасльскимъ ба-

зиліанамъ въ пользу Кузницкой церк
ви 

1707 г. 
10. Подтверждение фундушовой записи ад

министратора имѣнія Заблудова Миха-
ловскаго на церковь въ селѣ Потокѣ. 

1713 г. 
11. Сввдѣтельство дворянъ, выданное свя

щеннику Михаилу Поплавскому . . 

12. Фундушовая запись Самуила Мостиц-
каго на Самогрудскую церковь . . . 

1715 г. 
13. Фундушовая запись ва Лабенскую цер-
' • ковь въ Лабенскомъ ЕЛЮЧѢ . . . . 

1718 г. 
14. Мировая сдѣлЕа между митрополитомъ 

Леономъ Кишкою и княземъ. Вишне-
вецквмъ по дѣлу объ уступкѣ церкви 
Іезуитамъ 

1721 г. 

15. Фундушовая запись чашника Саноцкаго 
Мицуты на Кузницкій монастырь . . 

' 1725 г. 

16. Заемная запись графа Браницкаго на 
десять тысячь тынфовъ, данная базиліа-
намъ Супрасльскаго монастыря . . 

1727 г. 

ІТ. Вводный актъ на имѣвіе Войновцн 
или Кузницу, служащіВ Кузницкому ба-
зиліапскому монастырю 

16 

18 

20 

22 

24 

27 

29 

31 

33 

35 

18. Фундушовая запись кн. Альбрехта Ра-
дивила на Несвижскую церковь . . 

1737 г. 
19. Универсалъ короля Августа третьяго 

о правѣ патронатства относительно 
грекоунптскихъ церквей въ королев-
скихъ имѣніяхъ 

1743 г. 
20. Фундушовая запись старосты Сумилиш-

скаго Мицуты на Кузницкій базиліап-
скіп монастырь 

21. 

22. 

23. 

36 

24. 

25 

37 

Фундушовая запись княгини Анны Ра-
дивиловой на церковь Рождества Прес. 
Богородицы въ с. Новой-Водѣ . . . 

38 

42 

1745 г. 
Фундушовая запись Оршанской столь-
никовой Турчиновй на церковь Прео-
браженія ГОСПОДА ВЪ селѣ Балѣ . . 44 

1752 г. 
ВВОДНЫЙ актъ въ иаѣніе Козаковцы, 
записанное воеводою Подляшскимъ Ми
хайло мъ Сапѣгой Черлянскимъ бази-
ліанамъ 47 

1757 г. 
Ограниченіе фундуша церкви Старо-
дворецкой 48 

Фундушовая запись князя Яблоновскаго 
на Стародворецкую церковь . . . 50 

1764 г. 
26. Духовное завѣщаніе Цыдиковъ, въ 

которомъ они записали свое ниѣвіе 
Котраеской церкви 68 

1775 г. 

27. Замѣш&я вались огь Городненсмй эко-
номіи Брянской церкви . . . . • б» 
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и . 

А к т ы а д м и н и с т р а т и в н ы е . 

(Королевскге приѳшегіи и рескрипты городу Городнѣ и другимъ мѣстностямъ и лицамъ). 

1496 г. 

Привилегия вел. князя Литовскаго Але
ксандра, данная городу Городнѣ на маг-
дебургское и другія права .- . . . 

1502 г. 

Привилегия короля Александра, кото
рого онъ подтверждаетъ всѣ купли зе
мель, сдѣланныя Городненскими мѣща-
нами при жизни отца его Казиміра . 

1506 г. 

Привилегия короля Сигизмунда I, под
тверждающая привилегии короля и вел. 
князя Александра 

Привнлегія короля Александра, дан
ная Городненскимъ мѣщанамъ на входы 
въ королевскую пущу подъ Прутцами. 

Прввилегія Сигисмунда I, подтверж
дающая привилегію, данную въ 1496 
году 

1516 г. 

Подтвердительная привилегия короля 
Сигисмунда I на входы въ Городнен-
скуго пушу 

1526 г. 

Рескриптъ короля Сигисмунда I Горо-
деисгому старости Юрію Николаевичу 

59 

61 

62 

64 

10. 

11. 

65 

66 
12. 

Радивилу, чтобы онъ не лишалъ Го-, 
родненскюгь мѣщанъ правъ, предог 
ставленныхъ имъ магдебургіей . . . 

Рескриптъ короля Сигизмунда I Город
ненскому старостѣ Юрію Николаевичу 
Радивилу, чтобы онъ не притѣснялъ 
Городненскихъ мѣщанъ и жидовъ ." 

1540 г. 

Подтвердительная привилегія короля 
Сигисмунда I о невзиманіи пошлинъ 
съ мѣщанъ города Городны, ведущихъ 
торговлю по рѣкамъ Нѣману и Нетѣ. 

68 

70 

71 

13. 

Привилегия королевы Боны Городнен
скимъ мѣщанамъ, подтверждающая 
прежнія привилегіи и увольняющая ихъ 
отъ ярмарочныхъ пошлинъ п пр. . . 72 

1541 г. ; 

Привилегия короля Сигисмунда I, кото-
торою предоставляется право Город-
ненскоху магистрату на продажу вод
ки съ уплатою капщизны—пятидесяти 
копъ грошей . . . . . . . . . 74 

Привилегія королевы Боны городу Го
родив относительно городскаго благо
устройства 

1544 г. 
РескрвЕтъ короля Сигисмунда 1 Город-

75 
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14. 

неясному старости Станиславу Петро
вичу, чтобы онъ не притѣснялъ Горо-
денскнхъ мѣщанъ 

1560 г. 

Подтвердительная грамота короля Си
гисмунда Августа Переволоцкимъ кре
стьянамъ 

1561 г. 

15. Привилегия короля Сигисмунда Августа, 
Городненскимъ мѣщанамъ, увольняю
щая ихъ отъ толокъ и чиншу . . . 

4562 г. 

16. Цривилегія короля Сигисмунда Августа 
на отведеніе городу Городнѣ земли за 
Нѣманомъ и двухъ съ половиною уво
локъ сѣножати 

1576 г. 

17. Привилегія короля Стефана Баторія, 
\ подтверждающая пожалованія двухъ его 

предшественниковъ городу Городнѣ . 

18. Привилегия короля Стефана на право 
«крыть складъ соли въ городѣ Городиѣ. 

19. Привилегия короля Стефана, освобож
дающая Городненскихъ мѣщанъ отъ 
пошлипъ за солодовню и пивоваренные 
заводы 

1 5 7 9 г. 

20. Привилегия короля Стефана, подтвер
ждающая право Городненскихъ хѣщанъ 
пмѣть мельницу иа рѣкъ Нѣманѣ. . 

21. Привилегия короля Стефана иа построй
ку ворчжн въ город* Городнѣ, свобод
ной отъ плата шщюшв . . . . 

78 

80 

82 

83 

.22. 

23. 

24. 

25. 

85 

89 

90 

91 

12 

26. 

1582 г. 

Рескриптъ короля Стефана старостѣ 
Еокенгузенскому и Крусвицкому Степа
ну Бѣлявскому, чтобы онъ не задер-
живалъ судовъ, которыя нанимаютъ 
Городненскіе мѣщане въ Ковнѣ для 
провоза хлѣба въ Королевецъ . . . 

1588 г. 

93 

Привилегія короля Сигисмунда ІП каса
тельно ииѣній, принадлежащихъ коро
левскому столу 94 

Привилегія короля Сигисмунда Ш, ко
торою уволены Городненскіе мѣщане 
отъ мѣрки въ королевской мельницѣ съ 
уплатою двѣнадцати пѣнязей съ бочки. 

1589 г. 

Привнлегія короля Сигисмунда Ш, ко
торою онъ утверждаетъ всѣ преашія 
вривилегіи и пожалованія своихъ пред
шественниковъ городу Городнѣ . . 

97 

98 

Іірпвилегія короля Сигисмунда Ш, дан
ная Городпенской ратушѣ на собира
ние капщизны отъ водки и воспрещаю
щая продовать водку другшгь лнцанъ, 
кромѣ мѣщанъ 100 

1596 г. 

27. Подтвердительная привнлегія короля Си
гизмунда III на складъ соли въ Городнѣ 102 

1601 г. 
28. Привилегия короля Снгисмувда Ш го

роду Городнѣ и Городиеаскому иагі-
страту на право вести оптовую торго
влю хлѣбомъ, солью и сельдях в, съ 
нсключеніемъ изъ этого права оареевъ. 103 

1614 г. 
29. Рескриотг корой Сягкскувда Ш Ш 
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старостѣ Ѳедору Скумину, чтобы онъ 
не бралъ пошлины съ зерна, которое 
возятъ Городненскіе мѣщане на при-
.ватныя мельницы 

1609 г. 
30. Рескриптъ короля Сигисмунда I I I под-

скарбію земскому Яропіу Воловичу, что
бы онъ наблюдалъ, чтобы съ Городнен
скихъ мѣщанъ не брали пошлинъ съ 
зерна, соли и пр. . • 

1619 г. 

31. Привилегия короля Ситпзмунда Августа 
I I I , выданная Витебскому каштеляну 
Вольскому на мостовое мыто въ имѣніи 
Головачахъ на рѣкѣ Котрѣ . . . . 

32. 

105 

106 

107 

1627 г. 
Привилегія короля Сигизмунда I I I на 
взиманіе мыта съ мостовой въ городѣ 
Городпѣ * 109 

33. Прноплегія короля Сигизмунда I I I , осво
бождающая Городнеискихъ горожанъ 
отъ военныхъ постоевъ ПО 

1629 г. 
34. Цривидегія короля Сигизмунда I I I о 

взиманіи мыта и торговаго съ пріѣз-
жихъ вуицовъ въ пользу города Городны 111 

1679 г. 
35. Возобповлсніе прнввлегіи Владислава 

IY королемъ ЯномъШ, служащей кре
стьянам!, села Хромовічъ . . . . 

1 6 8 1 Г. 
36. Прявімегід короле Ява на ярмарвя въ 

вхѣаіи Ходороікѣ 

1618 г. 
87. Привнлегія Август» И, данная цеху 

Городнеясіих* рибакошъ 

113 

115 

116 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

46. 

46. 

1710 г. 
Подтвердительная привилегія короля 
Августа I I , данная Супральскому мона
стырю на входы въ Сокольскую пущу. 119 

Отвѣтъ короля Августа I I на инструк-
цію дворянъ Городненскаго повѣта, 
данную депутатамъ 121 

1714 г. 
Отвѣтъ короля на инструкцію дворянъ 
Городненскаго повѣта 122 

1716 г. 
Привилегія короля Августа I I на землю 
въ Лососнѣ и Демидковѣ Осину Куб-
лицкому 124 

1718 г. 
Подлинная подтвердительная привиле-
гія короля Августа I I городу Городнѣ, 
содержащая въ себѣ всѣ прежнія при-
вилегіи и пожалованія его предшес
твенннковъ 125 

1724 г. 
Рескриптъ короля Августа I I , которымъ 
онъ назначаетъ двѣ избы и погребъ 
въ своемъ замкѣ въ Городнѣ подъ ар-
хивъ лля храненія въ немъ актовыхъ 
книгъ Городненскаго городскаго суда. 134 

1744 г. 
Привилегия короля Августа I I I городу 
Городнѣ, подтверждающая всѣ прежнія 
прнвилегіи и рескрипты 135 

1752 г. 
Подтвердительная привилегія в о р а м 
Августа I I I селу Острову. . . . . 137 

І759 г. 
Привилегия короля Августа Ш надвІ 
ярмарки и еженедѣльнве торга B Š М § -
стечкѣ Стокжишкахъ 139 
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Б. 

Указы императора петра I, королевскге универсалы и листы и распоряженія разныхъ 
правительственныхъ лицъ. 

3. 

1706 г. 

Универсалъ короля Августа I I главному 
сборщику таможенной пошлины старой 
и старо-русской въ в. кн. Литовскомъ. 143 

1707 г. 

Частное письмо полковника Барановп-
ча намѣстнику Пятигорской хоругви . 145 

Упоминальный листъ князя Корибута 
Випшевецкаго ротмистрамъ козацкой 
хоругви, Томатевскому и Буркѣ . . 146 

4. Частое письмо Линдемана намѣстнику 
Городненскаго повѣта. . . . . . 147 

5. Листъ его царскаго величества Петра 
Алексѣевича войску . . . - . 148 

Листъ его величества царя Петра Але-
ксѣевпча войску 149 

Указъ его величества царя Петра Але-
ксѣевича высшпмъ чинамъ лейбъ-гвар-
діи Преображенскаго полка . . . . 150 

Указъ его величества царя Петра Але
ксеевича коммиссарамъ Городненскаго 
повѣта объ увольненіи имѣнія Заблу
дова отъ сбора провіанта и фуража . 

1708 г. 

151 

Листъ короля Станислава I , освобож
дающей крестьянъ села Дойлидокъ отъ 
всѣхъ податей . . іб і 

1713 г. 

10. Упоминальный и заручный лпстъ короля 
Августа II старостѣ Городненскому . 153 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Распоряженіе короля Августа II на имя 
гетмана в. кн. Литовскаго объ осво-
божденіи города Городны отъ налоговъ 
и военной повинности 154 

Мандатъ короля Августа И, которымъ 
призывается къ суду подскарбін Миха-
илъ Котедъ . 156 

1717 Г. 

Копія указа Петра Велпкаго о произ-
водствѣ слѣдствія надъ бригадиромъ 
Роппомъ 157 

Листъ короля Августа II къ помѣщи-
камъ Городненскаго повѣта о возвра
щении камедуламъ разбѣжавшихся кре
стьянъ съ ихъ имуществомъ . . . 158 

Копія указа его имаераторскаго вели
чества Петра I о выводѣ россійскихъ 
войскъ изъ предѣловъ Литвы . . . 

1721 г. 

Упиверсалъ короля Августа II о сто-
ловыхъ имѣпіяхь экономій Литовскихъ 
и о возвратѣ разошедшихся крестьинъ. 

1736 г. 

Упоминальный листъ короля Августа 
III Рѣчпцкому войскому Михаилу Кѣль-

159 

160 
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18. 

19. 

20. 

чевскому о томъ, чтобы онъ не оби-
жалъ обывателей мѣстечка Черекова и 
деревни Вербежа 162 

1738 Г. 
Листъ гетмана в. кн. Литовскаго Миха
ила кн. Вишневецкаго къ чинамъ грод-
скимъ Оршанскаго повѣта, чтобы они 
не смѣли удерживать платы, слѣдую-
щей полку 163 

1744 г. 
Универсалъ короля Августа III отно
сительно взнманія мостоваго на рѣкѣ 
Нѣманѣ въ Городнѣ . . . . . . 164 

Универсалъ подскарбія в. кн. Литовска
го Сологуба о томъ, что онъ переда-
етъ въ арендное содержаніе таможни 
генералу артиллеріи Флемингу . . . 165 

1747 г. 
21. Универсалъ подскарбія в. кн. Литовскаго 

Флеминга, которымъ опъ обезпечиваетъ 
Бѣлорусскихъ купцовъ отъ дѣлаемыхъ 
имъ притѣсненій 167 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

1752 г. 

Охранный листъ короля Августа III , 
служащій б а з и л і а н а м ъ . . . . . . 168 

1774 г. 

Охранный листъ короля Станислава Ав
густа, служащій крестьянамъ Яловскаго 
етароства 169 

1765 г. 

Универсалъ хоружаго Михаила Ейсы-
монта, предписывающей собраться дво-
рянамъ Городненскаго повѣта на 
смотръ 171 

1776 г. 

Заручный листъ короля Станислава Ав
густа, служащій крестьянамъ Клевской 
волости 172 

1777 г. 

Упоминальный лпетъ короля Станислава 
Августа крестьянамъ Виленскаго ета
роства 174 

В . 

Сеймиковыя постановлены дворянъ Городненскаго повѣта и одно постановленіе Волковы-
скаго сейма. 

I. 

з. 

1582 г. 
ІІостановленіе дворянъ в. кн. Литовска
го на главномъ сеймикѣ Волковыскомъ. 179 

1710 г. 
ІІостановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта иа Срѣтенскомъ сеймикѣ . . 18? 

1711 г. 
Постаиовленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта о сборѣ податей 187 

Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта на Срѣтенскомъ сеймикѣ . . 190 

1712 г. 
Сеймиковое постановленіе дворянъ Го
родненскаго повѣта 193 

1713 г. 
Листъ дворянъ Городненскаго повѣта 
къ подканцлеру в. к. Литовскаго . . 195 
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Постановление дворянъ Городненскаго 
повѣта . . . . . . . . . . . . Г97 

1714 г. 
1 Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта на Срѣтенскомъ сеймикѣ • . 199 

9. Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта, собранныхъ на сеймнкѣ въ 
Городнѣ 202 

1715 г. 
10. Протеста дворянъ Городненскаго повѣ-

та противъ засѣданій сеймина . . . 207 

11. Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта на реляційноыъ сеймикѣ . . 208 

12. Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта на счетъ сбора пропіанта для 
союзнаго войска. . 212 

1721 г. 
13. Постановленіе дворянъ Городненскаго 

повѣта на Срѣтенскомъ сеймикѣ . . 214 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

1730 г. 

Протестъ Упитскаго посла Марцинке-
вича противъ сейма . . . . . • 216 

1743 г. 

Протестъ шляхты Лидскаго повѣта про
тивъ Срѣтенскаго сеймика . . . . 218 

1752 г. 

Протестъ Казиміра Морскаго противъ 
цѣлаго акта Городненскаго сейма . . 219 

1764 г. 

Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта относительно конфедераціи . 221 

Протестъ дворянъ Городненскаго по-
вѣта противъ сеймиковаго постановиенія. 223 

1776 г. 

Постановленіе дворянъ Городненскаго 
повѣта на Срѣтенскомъ сеймикѣ . . 225 

Г. 

Инструкціи дворянъ Городненскаго повѣта посламъ, отправляемымъ на сеймы, и актъ 
Городненской конфедерацги 1764 года. 

1707 г. 
Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта, данная депутатамъ, отправляе
мымъ на раду въ Новый Городокъ . 231 

Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта, данная депутатамъ, отправляе
мымъ къ князю Александру Меньши
кову 

1710 г. 
Инструкция дворянъ Городненскаго но-

235 

вѣта депутатамъ, отправляемымъ къ 
королю 237 

1712 г. 

Инструкція дворянства Городненскаго 
повѣта депутатамъ, отправляемымъ къ 
гетману в. кн. Литовскаго . . . . 239 

Инструкция дворянъ Городненскаго по
вита, даивая депутатамъ, отпрамяе-
тмъ па ВаршавскІЙ сеймъ . . . . 242 
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6. Инструкция дворянъ Городненскаго по-
вѣта, данная депутатамъ, посылаемымъ 

къ королю 251 

1713 г. 

7. Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ къ 
королю 256 

8. Пункты, въ которыхъ высказываются 

желанія дворянства Городненскаго по-

вѣта, изложенный въ инструкцін депу

татамъ, посылаемымъ къ Саксонскому 

князю Вейсенфельсу 258 

9. Инструкция дворянъ Городненскаго по-

вѣта депутатамъ, посылаемымъ къ 

королю • ' 2 6 1 

10. Интсрукція дворянства Городненскаго 
повѣта депутатамъ, посылаемымъ къ 
гетманѵ в. кн. Литовскаго . . . . 263 

11. 

1711 г. 

Инструкціл дворянъ Городненскаго по-

вѣта, данная депутатамъ, отправляе

мымъ къ гетману в. кн. Литовскаго 

послѣ Срѣтенскаго сеймпка . . . . 265 

12. Пункты па ипструкцію, данные депу

татамъ Городненспаго повѣта отъ ко-

ролевскаго коммиесаріата 267 

1720 г. 

13. Инструкція дворянъ Городненскаго по-

вѣта депутатамъ, отправлаемымъ на 

Варіпавскій сеймъ 269 

1732 г. 

Ииструкція, данная дворяиствоиъ Го-

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

родненскаго повѣта депутатамъ, от
правляемымъ на экстраординарный 
сеймъ 277 

1733 г. 

Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
конвокаційный сеймъ . . . . . . 280 

Инструкція дворянъ Городненскаго по-

вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 

избирательный сеймъ въ Варшаву . 284 

1735 г. 

Инструкція дворянъ Городненскаго по-

вѣта, данная депутатамъ, отправляе

мымъ на сеймъ pacificationis. . . . 294 

1736 г. 

Инструкция коммиссарскаго сеймика, 

данная коммиссарамъ 300 

1740 г. 

Инструкція дворянъ Городненскаго по-

вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 

большой шестп-недѣлышГі сеймъ . . 303 

1744 г. 

Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
ординарный шести недѣльный сеймъ . 310 

1715 г. 

Пункты для исправлеаія правилъ тамо-
а;енной ипструкдіи, поданные Андре-
емъ Декизинкомъ, пвсаремъ Городнен-
ской коморы 315 

1750 г. 

Пнструкція дворянъ Городненскаго по-

вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 

сеймъ въ Варшаву 317 
77 
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1754 г. повѣта депутатамъ, отправляемымъ 
на сеймъ въ Варшаву 350 

1767 г. 

29. Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта посламъ, отправляемымъ на экс
траординарный сеймъ * 359 

1768 г. 

30. Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
ординарный Варшавскій сеймъ . . . 3 6 8 

1773 г. 

31. Инструкция дворянъ Городненскаго но-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
сеймъ въ Варшаву 374 

1780 г. 

32. Инструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта, данная депутатамъ, отправляе
мымъ на сеймъ Варшавскін. . • . 383 

д . 

Документы разнаго наименования, заключающее вь себѣ списки и реестры. 

1765 г. 
1. Списокъ вооруженнымъ дворянамъ и 

татарамъ Городненскаго повьта, явив
шимся па смотръ (popis) 393 

1706 г. 
2. Заявленіе Фурсевпча п его жепы о по-

горѣвшихъ въ военное время докумеп-
тахъ, рашю и о сгорѣвшихь Городнен
скихъ актовыхъ кпигахъ 125 

3. Реестръ всѣхъ вещей, оставшихся поелѣ 
Массальскихъ, старостъ Городненскихъ, 
умершяхъ въ Ируссіи 426 

1710 г. 
Сппсокъ крестьянамъ, умершимъ во вре
мя заразы въ имѣніяхъ Рачкахъ и Щод-
рухѣ 431 

1711 г. 
Списокъ люден, умершнхъ отъ заразы 
въ нмѣніи Допспудахъ надворпаго мар
шалка Паца 433 

СІШСОІІЪ люден, умершнхъ отъ заразы 
въ Нсреросльской волости . . . . 

435 
Списокъ людей, умершнхъ во время 
заразы въ мѣстечкѣ Переросли . . 4-4tJ 

23. Инструкции дворянъ Городненскаго по-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
сеймъ 322 

1760 г. 
24. Инструкція дворянъ Городненскаго по

вита депутатамъ, отправляемымъ на 
сеймъ въ Варшаву 331 

1764 г. 
25. Инструкція дворянъ Городненскаго по-

вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
сеймъ въ Варшаву 336 

26. Актъ Городненскон конфедерации. . 342 

27. йнструкція дворянъ Городненскаго по-
вѣта депутатамъ, отправляемымъ на 
сеймъ 345 

1766 г. 
28. Инструкція дворянства Городненскаго 
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8. Спнсокъ умершихъ людей во время за
разы въ селахъ Мазуровской волости, въ 
селахъ: Яновкѣ, Прусской и Топѣловкѣ 437 

1725 г. 
9. Уставъ для крестьянъ Госкаго римско-

католическаго прихода 438 

1728 г. 
Ю . Реестръ издержекъ, понесенныхъ шлях

той и крестьянами староства Нереросль-
скаго во время перехода войска изъ 
Курляндіи 440 

1738 г. 

П . Заявленіе отъ имени князя Чарторый-

скаго о пожарѣ въ мѣстечкѣ Гомлѣ, 

истребившемъ цѣлое мѣстечко и три 

• православный церкви 447 

3. 

5. 

III. 
А к т ы Ю р и д 

1592 г. 

Замѣна имѣній Дречпхъ-Лукъ и Вер

ховья, припадлежавшихъ князю Друц-

кому-Со;:олинскому, па юіѣніе Соколин-

скос. принадлежащее Льву Саиѣгѣ, ст. 

ограшіченіемъ того и другого . . . 451 

1708 г. 

Жалоба под;;ашцера Щуки па хоругви 

койска Сапѣгувъ, произведшія разный 

опустошенія въ имѣніи Сидрѣ . . . 458 

1707 г. 
Жалоба Ивана Богуша на Могнлсвскихъ 

базиліанъ и тамошнііі мпгпстратъ . . 461 

1709 г. 
Жалоба Ивана u Констанціи Верещин-

скихъ на жолнеровъ драгоніи войскъ 

гетмана в. т. Литовскаго . . . . 463 

1710 г. 

Жалоба коммпссаровъ Городікнскихь 

на ксендзовъ камедуловъ о напидсиіи 

и разбоѣ 465 

10. 

11. 

и ч e с к i е. 
1711 г. 

Жалоба Троцкаго воеводы Еазиміра 
Огинскаго на таможенныхъ писарей о 
грабежѣ . . . . 468 

ІІосвпдѣтельствованіе вознаго раны, 
нанесенной протопопу И етру Лобачев
скому 470 

Жалоба священника Дойлидской церкви 

Петра Лобачепскаго па Аптонія Рагозу 

и его товарищей 471 

1712 г. 
Опредѣлепіе скарбопаго трибунала, 

увольняющее гор одъ Городну отъ ги-

берны 472 

Жалоба Городненскаго протоіерея Ѳео-

дора Гриневича на Яна и Симона 

Плонскпхъ о нападенін па домъ и 

учиненномъ разбоѣ 475 

Жалоба Леопа ІІересвѣта - Солтапа па 

короннаго мстрнкаита Мартина Гра-

бовскаго о захватѣ имѣнія перваго . 477 
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1713 г. 

13. Жалоба Езерскаго священника Георгія 

Кулешевскаго на подстаросту Антонія 

Козицкаго съ посвидѣтельствованіемъ 

вознаго 481 

1714 г. 
4. Жалоба намѣстника Супральскаго мо

настыря йннокентія Харкевпча, па 

помѣщпка Андрея Смогоревскаго о при-

чиняемыхъ разныхъ убыткахъ монас-

тырскимъ пмѣніямъ 483 

1715 г. 

15. Жалоба Паценковъ на Городпенскаго 
протопопа Скирона о наѣздѣ и разна
го рода наспліяхъ 485 

16. Судебное опредѣленіе но дѣлу между 

Супральскими базиліанами и Смогорев-

скимъ о разныхъ убыткахъ, причпне-

ныхъ имъ симъ послѣднимъ . . . . 488 

17. Судебное опредѣленіе о постановл еніи 

настоящихъ мѣръ для сыпучихъ и жид-

кихъ тѣлъ, и о запрещеніп христіанаиъ 

служить у жидовъ ІУІ 

1719 г. 
18. Жалоба отъ имени Смоленскаго архіе-

ппскоаа Лаврснтін Друцкаго-Соколпп-

скаго на Городненскій магпстратъ, 

который дѣ.іа.ть разиня иритѣсііеніа 

Коложскому монастыри» 41)4 

19. Жалоба митрополита Кіевскаго Леона 

Кишки па Городнеискій магистрать о 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

притѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ послѣднимъ 

его юрисдикѣ въ Городнѣ . . . . 496 

1724 г. 
Продажная запись отъ Супральскаго 

монастыря двора въ Городнѣ Сумилиш-

скому старость Мицутѣ 498 

1726 г. 
Духовное завѣщаніе священника Ла-

щинской церкви Іоанна Скирона . . 500 

Жалоба Кіевскаго митрополита Леона 

Кишки на Новогородскаго гродскаго 

писаря о захватѣ имъ земли, принадле

жащей митрополиту 503 

1729 г. 
Жалоба священника Андрея Поплав-

скаго на Михаила Цыдика о произве-

денномъ симъ послѣднимъ грабежѣ и 

разбоѣ 505 

1730 г. 
Жалоба Жировицкпхъ базиліанъ на 

канцлера Михаила Вишневецкаго оза-

хватѣ части ихъ пмѣнія, называемаго 

Була 507 

Судебное оиредѣленіе по дѣлу между 

Францискомъ Вишневскпиъ и членами 

Городпенскаго магистрата . . . . 509 

1732 г. 
Жалоба священника Яченской церкви 

Іоанна Гршіег.нпа иа Скирмонтовъ о 

грабежѣ, нобояхъ и безчестіи . . . 516 

1733 Г . 

Жалоба настоятеля Супральскаго мона
стыря на графа Ііраницкяго о неупла
те 35 тысянъ тыпфовъ 517 

12. Жалоба Самогрудскаго священника на 

ксендза Криштофа Боровскаго и ксен

дза декана Рокпцкаго и другихъ . . 478 
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28. 

29. 

30. 

1736 г. 
36. 

31. Ассекураціонная запись польнаго гет
мана Бранпцкаго Супральскимъ бази-
ліанамъ па тридцать пять тысячъ 
тынфовъ 526 

32. Предписаніе скарбовой коммпсіи отно

сительно документовъ Коложанской 

церкви и другихъ , . 529 

33. Жалоба Иересвѣта Солтана на Коло-

жанскнхъ базпліанъ о предержатель-

ствѣ крестьянъ щ 530 

1749 г. 
34. Жалоба еяископа Ппнскаго и Туров-

скаго Юрія Булгака на старосту и войта 

Нин.каго Ельскаго о нарушсиіи симъ 

ностЬдпииъ правь епископской юрис-

дііки 531 

1742 г. 
35. Иосвидѣтсльстпованіе возиаго о заклю-

ченіи въ куницу поГіга Коложанскаго 

монастыря и наиссеніи ему побоевъ . 533 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Опредѣленіе между Супральскими ба-
зиліянами и гетманомъ короннымъ Бра-
ницкииъ о неуплатѣ послѣднимъ за
нятой суммы 534 

1744 г. 
Замѣнная сдѣлка на землю между Суп
ральскими базиліанами и гр. Браниц-
кимъ . 536 

1747 г. 
Обязательство Супральскихъ и Кузниц-
кихъ базиліанъ, данное войскому Богу-
фалу отправлять двѣ обѣдни въ недѣлю 
за пожертвованные имъ 10 тысячъ 
злотыхъ 539 

1748 г. 
Жалоба Городненскихъ базиліанъ К о 
ложскаго монастыря на Городненскаго 
пробоща Хребтовича о захватѣ сѣно-
жатей и засѣяннаго поля . . . . 541 

1749 г. 
Жалоба священника Августовской цер
кви Іоанна Банковскаго па староету 
Шанявскаго о грабежѣ, насиліи и раз-
боѣ ^ 543 

1750 г. 
Жалоба Городненскихъ Коложскихъ 

базиліанъ на адмистраторовъ Город

ненской экономіи о захватѣ земли . 544 

Мировая сдѣлка между Супральскими 

базнліанамп и Анною Хребтовичовою 

на счетъ пмѣнія Гладовщизны . . . 

1753 г. 
Жалоба Гогачевскихъ базиліанъ на 

намѣстпика Рѣчицкаго повѣта Антонія 

j46 

Жалоба крестьянъ ключа Новодвор-

скаго, села Хилимоновцовъ, на Суми-

дишскаго старосту Мнцуту о томъ, что 

онъ противозаконно присвоиваетъ ихъ 

себѣ 519 

1737 г. 
Жалоба архимандрита Коложскаго мо

настыря на Городненскихъ офиціали-

стовъ о захватѣ монастырской земли 

и другихъ притѣсненіяхъ и насиліяхъ. 521 

1739 г. 
Судебное опредѣленіе по жалобѣ ба-

зиліанъ Коложскаго монастыря на Пе-

ресвѣтовъ Солтановъ 523 
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Малиновскаго о захватѣ имъ мона
стырской земли 549 

44. Жалоба Городненскаго священника 
Ленкевича на Бадараковъ о захватѣ 

"̂ церковной земли 550 

1754 г. 
45. Жалоба Черлянскихь базиліанъ па 

скарбника Подитальскаго и другихъ о 
захватѣ фундушеваго лѣсу и о разныхъ 
насиліяхъ . . . 551 

46. Жалоба Езерскаго священника на Плон-
скихъ и Старинскихъ о захватѣ цер
ковной земли 553 

1760 г. 
47. Жалоба Городненскихъ Коложскихъ 

базпліанъ на Кандыбовъ о захватѣ 
земли 5 54 

1762 г. 
48. Жалоба Городненскихъ базиліанъ Ко

ложскаго монастыря на Городненскаго 
кс. пробоща Іосифа Хребтовича о при
чиняемыхъ имъ разныхъ насидіяхъ и 
грабежѣ и о захватѣ земли . . . . 555 

49. Жалоба Городненскихъ Коложанскпхъ 
базидіапъ на пріора кармелитовъ бо-
сыхъ о захватѣ имъ монастырской 
земли 557 

50. Письменное обязательство Супральскихъ 
базиліанъ, данное Ивану Обуховскому 
на то, что монастырь обязывается дать 
ему пожизненное содержаніе за вне
сенные имъ пять тысячъ злотыхъ. . 559 

51. Жалоба настоятеля Супральскаго ба-
зиліанскаго монастыря Цезарія Кинне-
ра на помѣщицу Вищннскую, которая 
ограбила фольварокъ Старину и забрала 
нѣкоторыя церковный вещи . . . . 561 

1784 г. 
52. Изрекательный квитанціонный доку-

ментъ отъ пленипотента Вѣщицкихъ 
прокуратору Супрасльскаго монастыря. 563 

1772 г. 
53. Судебное опредѣленіе по дѣлу между 

Городненскими Коложскимп базиліана-
ми и доминиканамн и кармелитами и 
другими лицами о захватѣ послѣднп-
ми поземельной монастырской собствен
ности 565 

1762 г. 
54. Опредѣлепіе по дѣлу между мѣщанами 

города Фплипова съ войтомъ и старо
стою Филиповскимъ о разныхъ притѣс-
еніяхъ и обпдахъ 569 
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И М Е Н Ъ И Ф А М И Л І Й . 

Абрамовнчъ. Антоній, 373. 
— Станиславъ Янъ, 356. 

Абромыка, Михаилъ, земянинъ Город, нов., 344. 
Августивовичъ, Аитоній, экономь, 566. 
Августъ 1-й, король Польскій, 30. 
Августъ Н-Й, король Польши, 27, 28, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 
125, 12G, 127, 128, 131, 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 7 , 
143, 144, 155, 156, 1 5 7 , 1 6 0 , 1 6 3 , 1 8 3 , 
209, 243, 249, 261, 280, 308, 328, 522, 
576, 578, 579, 578, 579, 587 ,591 

Августъ Ш-й, король Польскій, 37, 38, 94, 
135, 136, 137, 138, 1 3 9 , 1 4 0 , 1 6 2 , 1 6 3 , 
164, 165, 16S, 169, 2 9 9 , 3 0 0 , 3 6 4 , 5 7 6 , 
577. 

Агрніша, Венцлапъ, королев, писарь, 92, 93, 94. 

АдаховскШ, Янъ, Венден. хор., рот*. Городен. 

пов., 344, 

Лдляницкій-Почебутъ, Іосифъ Станиславъ,'341. 

Азановнчъ, 469. 
Аібриіъ, ксендзъ провураторъ Вигѳрскаго мо

настыря, 158. 

^ДУКевнчъ, Александра 424. 

Алексавдровичъ, Адамъ, 349, 356, 372. 

— Венедиктъ Евстафій Михаилъ, зем. писа-
ревичъ Городен. пов., 201, 206, 215, 
Евстафій Михаилъ, зем. судья Городен. 
пов., 275, 279, Вен. Евстафій, стольникъ 
ротм. и каптур. судья Городен. пов., 283, 
293, 302, 309, 313, 321, 331, 335, 
340, 412 , 423, 425. 

— Игнатій, ротмистръ Городен. пов., 321 . 
— Іеронимъ, Гроднен. земскій судья, 356. 
— Іосифъ, 381, 

— Казиміръ, 222, 344, 356, 357, 372, 
418. 

— Михаилъ Янъ, маршалокъ и комис. Лид-
скій, 474, 

— Стефанъ, 349. 

— Ѳаддей, грод. Городенск. судья, 225, 
356, 366, 381, 413 . 

— Ѳедоръ, земян. Городен. пов., 207, 356. 
— Городенск.-маршалокъ, 20, Городен. столь

никъ, 216, 290, 291, 297. 

Аісксавдръ, король Польсвій и вел. князь Д в -
тов., 4, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
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71, 81, 82, 86, 92, 99, 126, 127, 128, 
135, 274, 529, 545, 566. 

Аляртъ, генералъ русскихъ Петровскихъ войскъ, 
J 8 7 , 188, 189, 191. 

Аодреевігіъ, Григорій, священ. Потоцкой церкви, 
21. 

— Иванъ, дворный подскарбій и Виленскій 
нанѣстникъ, 67. 

— Митко, Городенск. бурмистръ, 9. 
Андреевскій, Яковъ, 417. 
АвдрейКОВИЧЪ, Ѳаддей, секретарь скарбовой кои-

миссіавел. кн. Литов., 225, 349, 3 5 7 , 3 7 2 , 
396, 418. 

Аидрищякъ, Ѳома, Филипов, мѣщан., 570, изъ 
Ольшанки, 571, 574, 597, Андрейщикъ, 599. 

Анна (Ганна), королева Польская, 96. 

ІНТОНІЙ, ксендзъ Вигерскаго каиендул. мона

стыря, 466. 

Антошевскій, Антоній, 382. 

— Янъ, 357. 

Антусевичъ, Александра 372. 

— Янъ, 372. 

Антушевичъ, Александръ, 420. 

— Андрей, 422 . 
— Іосифъ, 422 . 
— Михаилъ, 341, 422 . 
— Рафалъ, 420. 
— Стефанъ, 422. 
— Яковъ, 399, 420. 

— Янъ, 417, 420, 422, 

Апціша, Стефанъ, 414. 

Анцута, Янъ, 341, 349. 
Арехва, Ѳоиа 357. 

Ахрамовнчъ, Юрій, 411. 

Баги некая, Маріанна, 382. 
БагннскІЙ, изъ рода Корвиновъ, Антоній, 383. 

— изъ рода Корвиновъ, Онуфрій, 382. 
— Станиславъ, 584. 

Бадаракова, Тереза, ж. президента г. Городны, 
550. 

Бадаракъ, Іосифъ, президента города Городны, 
550 . 

ЕадковСЕІН, Францискъ, 348. 
Бадовскій, 583. 
Базаревичъ, Давидъ, 424. 
Базілевскій, Матвѣй, земли. Городен. поп., 224. 
Бакановскій, Янъ, Новогородскій городничій, 

275, 308. 

Бальцеровичъ, Криштофъ, 452, тункель (сот-
никъ) Городенскій, 453, 454. 

Бапиковекій, Іосифъ, 358. 
Баннцкій, Филипов, мѣщан., 570. 
БанковскШ, Іоанъ (Янъ) священ. Августовской 
1 ' церкви, 543 . • • 

Барановнчъ, изъ Ялова, Лука, польный страж-
никъ вел. кн. Литов.,- 29, Городенскій 
стольникъ, 53, 54, 124, 146, 157, 275, 
289, 297, 318, городничій Городен. нов., 
331, 340, 410. 

— Казияіръ, польный стражникъ вел. кн. 
Литов., стар. Ковнянскій и Яковицкій, 
294, 311, 321. 

— Леопъ, 417. 
— Францискъ, 341, 348, Городен. подчашичъ, 

350, 356, городпичій Город, нов., пору-
чикъ Детигорскій, 367 . 

— Явъ, 371. 
Бараповскій, Адамъ, 373 . 

— Захарій Мурза, 424. 

— Семенъ, 373 . 

— Ѳома, священ. Потоцкой церкви, 20, 21. 

Барткевичъ, Янъ, 405. 
Бартошевичъ, Вогуелавъ, 402 . 

— Матвѣй, 358. 
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— Станиелавъ, 373 . 
. — Стефанъ, 382 . 

— Францискъ, 382 . 
— Юрій, 359. 
— .Янъ, 402 . 

Б а р і Ъ , Леонардъ, ксендзъ Вигерскаго календул. 
монастыря, 466. 

Барщевская, Елена, Филипов, иѣщанка, 593 , 
600. 

БарщевскІЙ, Петръ, 570, изъ Емелистаго, 571, 
574, 597, 599. 

Бейпаровичъ, Игнатій, 349 . 
Бекеръ, 2 0 3 , региментъ - квартирмейстеръ, 204, 

206 . 
Бееецкій, іосифъ, 367. 
Бергель, Варѳоломей, земян. Городен. нов., 224 , 

423 . 
— Матвѣй, 367, 4 2 3 . 
— Павелъ, 372, 423 . 

• — Юрій, 4 2 3 . 
— Яковъ, 357, 372 , 404 . 
— Янъ, 423 . 

Береза, 522. 
Березецъ, 28. 
Березинскій, Янъ, 367. 
Березовскій, Казиміръ, 398. 

— Матвѣй, земян. Городен. нов., 222, 340, 
367 , 381, 414 . 

— Михаилъ, 321 , 335 , 382, 3 9 8 , 4 1 5 : 
— Павелъ, Августовскій ландвойтъ, 543. 
— Ромуальдъ, 381 . 
- г - Самуилъ, 321. 
— Фелиціанъ, 222, 321, 344 , 349, 367, 

381, 415 . 
— Ѳома, 367 . 

Берестовскін, Кипріанъ Павелъ, референдарь Вел. 
Кн. Литов., эконоиъ Сокольскій, 1 2 0 , 1 3 8 , 2 0 9 . 

БернадскШ, 42 . 
Бериъ, капитанъ, 2 5 0 . 
Веіеръ, 259. 
Б і З Г М Н Т О В І Я . Филипов, мѣщанка, 588. 
ІІН.ІСШИТСИІІЪ. коиииссаръ, 203. 

Билинскій, Юрій, 357. 
БИЛЬМИНЪ, Адамъ, 4 0 0 . 

— Антоній, 372. 
— Варѳолошей, 400. 
— Венедикта, 372 . 
— Іосифъ, 409 . 
— Михаилъ, 358, 372 , 400, 401 . 
— Флоріанъ, 382 . 
— Яковъ, 410 . 

Бирцяшевскій, Михаилъ, 358. 
Бичевскій, Войтѣхъ, 358, 
Бишевскій, Войтѣхъ, 404 . 
Бливеръ, Янъ, 286. 
БобовСКІЙ, Андрей, 388, 400 . 
Бободъ, земян. Внтеб. воевод., 455 , 4 5 6 . 
Бобровницкій, Іосифъ, 358, 395. 
Богатыревичъ, Венедикте, 416. 

— Войтѣхъ, 382 . 
— Іеронизгь, 302. 
— Іосифъ, 381. 
— Казиміръ, 417 . 
— Кароль, 3 8 1 . 
— Матвѣй, 381 . 
— Михаилъ, 373 , 382 , 406. 
— Николай, 382 . 
— Павелъ, 406 . 
— Флоріанъ, 406 . 
— Янъ, 417 . 

Богдановичъ, Матвѣй, 382 . 
— Михаилъ, 359 , 3 7 3 . 
— Намѣстникъ, 470 , 471. 

БвТдѣевичъ, Ѳедоръ Андреевичъ, 453 . 
БОГОВИТИНОВИЧЪ, Богушъ, 3 , Трокскій городни-

ничій, фупдаторъ Коложскаго монастыря, пи
сарь короля Александра, писарь вел. кн. Литов., 
566. 

БогуФЭЛЪ, Казиміръ, писарь и грод. судья Го-
роденек, пов., 14. 

— Сигизмундъ, Дерпскій подстодій, судовыі 
подстаростій Городен. иов., 4, 11, 14, 24, 
33 , 36 , 80 . 

Богуцкій, 471 . 
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Богушевскій, земян. Городен. пов., 210. 
Богушъ, 80, 147. 

— Михаилъ, зеиян. Городен. пов., 224. 
— Янъ, 461, 462. 

Бокеевичъ, Николай, священ. Топольской церкви, 
21. 

Бокей, Сигизмундъ, Мецанскій староста, 183, 
195, Трокскій тивунъ, 239, 240. 

Буковскій, Алоизій, Городен. доминиканскій 
пріоръ, 566. 

Бокшевичъ, Антоній, 341. 
Болеславъ, король Польскій, 376. 
Большая ІІруска, село въ Мозурков. вол., Го

роден. пов., 438. 
Бона, королева Польская и вел. княг. Литов., 

71, 72, 73, 74, 75, 78, 100 128. 
Бовавентура-Ясевскій, Янъ, 371. 
Бонтеровичъ, Михаилъ, 348. 
БѳреЙИіа, Михаилъ, Стародубовскій войскій, 257, 

Ѳедоръ, 260, 
Борекъ, Юрій, Инфлятскій комииссаръ, 474. 
Борнесъ, поручикъ королев, гвардіи, 317. 
БѳреЦЕІЙ, Антоній, 358, 367, 368. 
БѳрігевтреЙХОВа, Анна, 583, ж. маіора, 384. 
Боригентрейхъ, Гавріилъ, 583, маіоръ, 584. 
Бориченекій, Казиміръ. полковиикъ, 192, 205. 
Борковская, Елена Ѳомишна, 459. 
БѳрКОВСКІЙ, Антоній Юрій, Дунинъ, экономъ, 

Городен. иістигаторъ, 331, 372, Нятигор. 
товарищъ, 412. 

— Андрей, 357. 

— Павелъ, 373. 

— Францией, 372, 
— Янъ, Филипов, мѣщап., 588. 

Боровск!й, Криштофъ, Шудяловскій комендарь, 
ксендзъ, 23, 479, 480. 

- — Матвѣй, 383. 
— Рафалъ, 349. 
— Янь, 340, 349. 

БородЗИЧЪ, йгнатій, будовнвч!! Стародуб., 397. 
БоуФалова, Ро::алія, ж. войскаго и писаря Го

роден. нов., 540. 

БоуФЯЛЪ, Венедикта, конюшій Городен. иов.г 

223, зем. судья Городен. пов., 226, 331, 
340, 356, 371, 381, подчашій Город., 
396. 

— Доброгостъ Казиміръ, Дерптскій подстоличъ, 
184, 201, 205, город, писарь Городен. пов., 
216, 279, 289, 293, 299, 302, 321, 
войскій Городен. пов., 331, 498, 510, 521, 
522, 526, 536, 540, 549. 

— Доминикъ, 234, Дерптскій подстоличъ, по-
рутчикъ, 309, 348, 357. 

— Іосифъ Цециліанъ,мѣрничШ вел. кн. Литов., 
писарь Городен. пов., 47, 139, СтоклишскіІ 
староста, 223, 340, подчашій Городен. пов., 
348, 396, 410, 546. 

— Леонъ, обозный Сляр. пов., 224. 
— Михаилъ, 293. 

— Петръ, каптур. судья Городен. пов., 222, 
340, 344, 371, войскій Городи, пов., 396. 

— Сигизмундъ, Дерпск. подстолій, судовні 
подстароста Городен. пов., 113, 134, 189, 
193, 200, Городен. зем. судья, 251, 257, 
260,438, 488, 498, 500, 503. 

— Францпскъ, конфедераций маршалокъ, Го
роденск. войсковичъ, 221, 340, 344, 348, 
стражникъ и грод. писарь Городен. пов., 
356, 381, 396. 

— Юрій, Супрасльскій священ., 560. 
БоЦЯрСКІЙ, Матвѣй, 357. 
Бравнцкая, Катерина Радивиловна, 33, 34, 

ж. хоружаго вел. кн. Литов., 517, 518. 

— Маріанна, 53, 54. 

Бранпцкіе, 53, 54, 2іо. 
Браницкій, Климента Янъ, графъ на Рущѣ, 

Тычинѣ, Тыкотинѣ и Враницахъ 33, 44, 

хоружііі вел. кн. Литов. и геиераіъ ко
ронной артиллеріи, стар. Брянскій, Вѣльскій, 
Ііросницвіі и Васильковскій, 617, 518, 

526, 528, 534, 536, 538. 
— Доминикъ, 416. 

— Игнатіі, 309. 

— Кароль, 553. 
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— Павелъ, 309. 
— Петръ, 553. 
— Францискъ, 417. 
— Юрій, изъ Браницы, земян. Городен. пов., 

234, 302. 

Вредовскш, Іосифъ, 348. 
Брембичъ, Янъ, 372. 
Брескій, Павелъ, 348, 418. 
Бржозовскій. Си. Березовскій. 
Бродовскій, Антоній, Іосифъ 358. 

— Михаилъ Станиелавъ, 138. 

Бронецъ, Антоши Флоріанъ, Вилькомирскій обоз
ный и подстаростій, 539. 

Броннцкій, воевода Краков., 329. 
БрѳсіОВСКІЙ, Станиелавъ, Конфед. Маршалокъ, 

363. 
Брюхоцкій, 401. 
Богутыновичъ, Богушъ, Трокскій городничій, 

секретарь короля Александра, писарь вел. кн. 
Литов., фундаторъ Коложскаго монастыря, 566. 

Будвилъ, Станиелавъ, 358, 381. 
Будковскій, Янъ, 356. 

— Антонііі, 357, 401. 
— I . 3 7 1 . 

— Юрій, 357. 
Буйницкій. Криштофъ, 329. 
Букоеискій, Янъ, 357. 
Булгакъ, Флоріанъ Янъ, стольникъ и ком-

миссаръ Слонимскш, 474. 

— Юрій, епископъ Пинскій, 517, 526, 528, 
532, 534, 536, 538, 539, 541 , 546, 
549. 

Булгарнпъ, Гафаилъ, кантур. судья, 340, Вол-
ковыііскій подчашій, 410. 

— Казишръ, 348. 
Бульчннгкій, Янъ, 373. 
Бузракн, Михаилъ, Берест, стражникъ, 395. 
Бузипскій, Антоній Станиелавъ, изъ Бурина, 

инстигаторъ вел. кн. Литов., Чивильскій 

стар., 600. 

Бурцъ, роткистръ, 146. 

Бутвнловая, 409. 

Бутвнловскій, Петръ, 396. 
Буткевичъ, королев, кокмиссаръ, 170. 
Бутковскій, Янъ, 349. 
Бутлеръ, Янъ, Дрогичинскій стар., 459, 460. 
Бутримовичъ, Андрей. 345. 

— Іосифъ 222, 224, 345. 
— Михаилъ, 403. 

Бухгольцъ, Вильгельмъ Рафалъ, Люцинскій 
староста, 314. 

БуховецкІЙ, Адексѣй Сигизмундъ, Городен. 
зеиск. нисарь, 26, 184, 190, 192, 194, 
198, 211, 251, 255, 257, 260. 

— Александръ, Городен. подкоморій, Филипов, 
стар., 580, 581. 

— Антоній, 359. 
— Викторинъ, гусар, хоружій вел. ка. Литов., 

381, S84 , 388. 

— Викторъ, 410. 
— Стефанъ, 417. 

Бучннскій, Войтѣхъ, 585, 586. 
— Вавринецъ, 589. 

Буяльскій, Антоній, 340. 
БьіКОВСКІЙ, Адамъ, 349. 

— Антоній, 202. 
— Янъ, 302, 367 . 

БылевскІЙ, Антоній Казииіръ 258, 260, 4 0 3 . 
— Іосифъ, 224, 302. 
— Іосифъ Матвѣй. намѣетникъ Городен. пов., 

403, 490. 
— Миханлъ, 403. 

— Яковъ, 403. 
Бы.ісжішскін, Францискъ, 296. 
БЫЛЬЧИИСКІЙ, Фелиціанъ, 417. 

— Янъ, 417. 
— Францискъ, 417. 

Быльчинскій, Аптонііі, 416. 

— Варфоломей, 416. 

— Мартинъ, 224, 416. 

— Павелъ, 349, 357, 372, 476. 
— Стефанъ, 349. 

— Фелиціанъ, 357. 

— Францискъ, 356, 372. 
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— Янъ, 357, 476. 

Быстрый, Войтѣхъ Іосифъ, изъ Выстрихъ, ре-
гентъ скарбу вел. кн. Литов., 168. 

БѢганскШ, изь Бѣгановъ, Еазиміръ Янъ. 

староста и коммиссаръ Стародубок, пов., 474. 

Бѣлевичъ, Семенъ, 419. 

БѢЛИКОВНЧЪ, Антоній, 299 . 

— Випцентій, 348. 

БѢЛИЦКІН, Давидъ, 424. 

БѢлоболоТСКІЙ, Варѳолошей, 396. 

— Винцентъ, 396. 

— Іосифъ, 396. 
— Михаилъ, Янъ, .Плоцкій чаганикъ, 121, 

234, 235, 340, 348, 357, 872, 396. 

— Михаилъ, 409. 
— Станиелавъ, 372. 

— Стефанъ, 396. 
— Францискъ, 344, 3 7 2 . 

— Юрій, 340. 
— Ѳояа, 396. 

БѢлѲЗОръ, Криштофъ, Упитскій яаршалокъ, 474. 

— Янъ, Упитскій подстолій, 201, 260. j 

БѢЛОКОСЪ, Андрей, 403. 
— Доминикъ 403. 
— Игнатій, 403. 
— Петръ, 401, 403. 
— Фелиціанъ, 403 . 
— Францискъ, 222. 
— Юрій, 403. 
— Янъ, 349, 358, 400, 403. 

Бѣлопетровичъ, Іосифъ, 299. 
— Юрій, Ловчій Лидскаго нов., 170. 

БѢлькевичъ, Антоны, 407. 

— Станиелавъ, священ. Скидельской и Ко-
транской церквей, 53, 54. 

БѢЛЬСКІЙ, Іосифъ, 407. 
БѢ.ІЯВИЦКІЙ, Матвѣй, 424. 
БялоблоцкІЙ. См. Бѣлоболотскій. 
БЯЛЬСКІЙ, Антоній, 349. 
БѢЛЯВСКІЙ, Вильгельлъ, полковникъ, 211. 

— Іосифъ, хоруліій Городенск. пов., староста 
Фрамборскій, 16. 

— Стефанъ, Больницкій державца, 91, 92, 
староста Кокеноскій и Крусвицкій, дер
жавца Балтицкій, 93, 97, 98. 

I B . 

Ваврукевнчъ, Семенъ, Байковскій бургомистръ, 
5 7 1 . 

Валинскій, АнтонШ, 383. 
Валнцкій, іосифъ, 388. 

— Михаилъ, 399. 
Валишевскій, Вавринецъ, 417 . 

— Доминикъ, 349. 
— Матвѣй, 406. 
— Петръ, 417. 

Валь, Іосифъ, хоружпчъ, судья Городен. нов., 
298, 299, 304, 332. 

— Ромейковскій стар., 408. 
— Сигизмундъ Янъ, хоружіі Городненск. 

пов., 16, 121, староста фрамборскій, 
122, 183, 184, 186., 190, 192, 195, 

196, 198, 199, Вагловъ, 200, 203, 

206, 209 , 211, 238, 241, 255, 256, 

259, 263, 265, 267, 270, 279, 280, 

289, 474. 

ВальбеіЪ, Ѳаддей, Познанскій подч. 388. 

ВапевскіЙ, Яковъ, Переросльскій писарь, 437. 

Вансовичъ, Антоній, земян. Городен. пов., 222, 

345, 382. 

— Фелиціанъ, земли. Городен. пов., 224. 

Ваисовскій, Михаилъ, Пинскій чашн. 401. 

Ваеи.іевекій, АнтонШ, шляхтичъ, 47. 

— Варооломей, земян. Городен. пов., 224. 

— Петръ, шляхт., 47. 

— Стефанъ, земли. Городен. пов., 224. 

— ЮріП, 358. 



- 7 -

— Яковъ, возный Городен. пов., 224. 
— Янъ, 372. 

ВаСИЛЬКОВСКІЙ, Стефанъ, '351, 372. 
Васькеввчъ, 67, 69. 

— Карупъ, 464. 
Вейда, генералъ, 159. 
ВеЙсеНФвЛЬДЪ, 203, 204, 258, де Вайсен-

фельсъ, 268. 
ВеЙСЪ, Антоній I . , 372. 

— Венедикта, 372. 
' — Янъ, 348. 

— Юрій, 222, 344, 358, 382, 409. 
Вельчевская, Гертруда, ж. подкоморія, 339. 
ВеЛЬЧевскІЙ, Францискъ, иодкоморій, 339. 
Вевгерскій, Фелиціанъ, 191, 216, 251. 
Венгровскій, Валентій, 358. 

— M . , 372. 
ВербиЦКІЙ, Иінатій, 299. 
ВербОВСКІН, Павелъ, Иереросльскій войтъ, 583. 
Верещака, Рѣчицк. екарбникъ, 526. 
ВереЩИНСКІЙ, Гавріилъ, 357, 372, 413. 

— Іосифъ, 224. 
— Мартинъ, грод. регентъ, 388. 
— Николаи, капитанъ, 41 . 
— Станиславъ, изъ Верещина, скарбниковичъ 

Холмской земли, 403 , 464. 
— Яковъ, 411. 
— Янъ, ротмистъ Трокскаго воеводства, 388. 

Веселнній-БѢЛЬКевиЧЪ, Станиславъ, Городен-
скШ суррогата и деканъ, 49. 

ВесНѲВСКІЙ, Самуилъ, 424. 
Ветурскій, Янъ, 388. 
Викератъ, Іосифъ, 367. 

— Криштафъ 372, 397. 
— Михаилъ, 382. 
— Ѳома, 382. 

Внламовсііій, Андрей, 356. 
Вилькевіічъ, Гіацинтъ, королев, секретарь 8, 28. 

— Ретръ, 372. 
Вильчввскій, 386. 

— Янъ, 424. 
Винская, Петровая, 406. 

Ввнскій, Антоній, 382. 
— Іосифъ, 382. 
— Павелъ, королев, коммиссаръ, 107. 
— Янъ, Городеи. мечникъ, 189, 388 . 
— Волковыйскій стражникъ, 212. 

Винча,. Войтѣхъ, 356. 
— Григорій, .417. 
— Семенъ, 368. 373, 415. 
— Францискъ, 373. 

Виртулевнчъ, Ѳома, 357. 

Вислоухъ, Станиславъ, Дерптскій стольникъ, 309 , 
574, 595, 596, 597, 599. 

— Янъ, земян. Городен. пов., 203, 349. 
ВііСЛОЦКІЙ, Ѳеодосііі, настоятель Супральскаго, 

базиліанскаго монастыря, 3, 10, 564. 
ВиіКеВИЧЪ, Антопій, 331. 

— Михаилъ, 221, 341, 342, 344, 348, 
359, 372, 418. 

— Петръ, 418. 
— ІОліанъ, 348. 
— Ѳаддей, 357. 

ВиіОВТЪ, вел. князь Литовскій, 81. 
ВишневецкІЙ, князь Янушъ, воевода Краков-

скій, стар. Кременецкій, 29, Корибутъ, 
30. 

— Михаилъ Сервасій Корибутъ, 146, Виіен-
скій воевода, великій гетманъ Вел. Е й . 
Литов., 164, 473. 

Вишневскій, Адамъ, 309. 
— Андрей, земян. Городен. пов., 216. 
— Францискъ, Городен. лавникъ, 5 1 0 — 5 1 5 . 

— Юрій, 403. 
— Яковъ, 588. 

ВишомирскіЙ, Павелъ, Филипов, лавникъ, 5 8 5 , 
586. 

— Яковъ, Филипов, мѣщан., 588, 599. 
Владисіавъ I Y - Й , король Польши, 13, 55 , 

107, 108, 113, 114, 133, 328, 365, 580 , 
586, 5S7 . 

Влодавскій, Гиршъ, еврей, 147. 
ВЛОДОВСБІЙ, Антоній, еписконъ Берест., С у -

прасльскій оиатъ, 561. 
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ВЛОСТОВСКІЙ, Матвѣй, -411. 
ВоеЙКОВЪ, подковникъ, 297. 
Возбунъ, Петръ, • земян. Городен. нов., 222. 
Волостовекій, Антоній, 336. 
ВОЛЫНСБІЙ, Антоній, 358. 

Бойда.ЮВая, Сусанна, изъ Финковъ, ж. ловчаго 

Ковен. нов., 293. 

Воинивая, Констанція, изъ Верещина Вере-

щанская, дочь ловчаго Холмской земли, ж. 

Пии. зем. судьи, 463, 464. 

Война, Гавріилъ, писарь Вел. Кн. Литов., 98, 
99, 101. 

— Лавринъ, земск. подскарбій и писарь Вел. 

Кн. Литов., староста Пинскій, державца 

Олитскій и Квастовскій. 89, 91, 566. 

— Янъ, Пинскій зем. судья, 463, 464. 

ВоЙНИЛОВИЧЪ, Рафаилъ, зем. Горден. пов., 182. 
ВоЙНИЧЪ, Антоній, 373. 

— Игнатій, 358, 372, 382. 

Во H H ИМ a, Маріапна Огинская, супруга Браслав-

сваго подкоморрія, 430. 

ВоЙНѲВСКІН, Яковъ, Филипов, мѣщан., 570, 

597, 599. 
ВоЙТИЦЕІЙ, Михаилъ, 382. 
Войту.іевнчъ, Андрей, 357, 395. 
Войцеховскій, Іосифъ, 358. 
Волевгевичъ, іосифъ, 336. 

— Семенъ Ѳаддей, 336. 

ВОЛКОВИЦКІЙ, Антоній, 222, 344, 348, 356, 

371, 395, 565. 
— Іоеифъ, 335, 348, 356, 372, 395. 

— Михаилъ, писарь и судья каитуровыхъ 

судовъ Городен. пов., 222, 344, 348, 

зен. судовъ Город, пов., 356, 394, 423, 

423, 425, 549. 
— Петръ, 356. 

— Севастьянъ Станиславъ, городничій Горо

ден. пов., 242, 251, 257, 479. 
— Стефанъ, 222, 335, 356, 395. 

— Янъ, Городен. стольникъ, 221, 223, 

обозный Городен. пов., 223, кодкоморій 

Городен. пов., 226, обозный Городеи. пов., 

340, 344, стольникъ и судовый подета-
ростій Городен. пов., 349, 356, 360, 

371, 381, 394, 561. 
— Ѳаддей, 3S1. 

Волковъ, хоружій, 463. 
Волковскій, 425. 
ВОЛКОВЫЙСКІЙ, Іосифъ, 293, 335. 

— Михаилъ, 335. 

— Себастьянъ, городничій Городнен. пов., 

184, Волковицкій, 186, 190, 195, 260. 

— Стефанъ, 344. 

— Юрій, 356. 
— Янъ, скарбовый писарь, 164, обозный 

Городен. пов., 335, маршалокъ Городеи. 

пов., 387, 388. 
Волкъ, Александръ, земян. Городен. пов., 209. 
Воловнчъ, Александръ, Городен. стольникъ, 249. 

— Антоній, королев, шамбелянъ, 388. 

— Венедиктъ, 411. 

— Викентій Петръ, референдарій вел. кн. 

Литов., коммиссаръ Мстислав, воеводства, 

474. 
• - Григорій, королев, маршалокъ, староста 

Слонимскій, 80. 

— Евстафій, дворный маршалокъ, земскій 

подскарбій, 83, 84, 88, 106. 

— Ипполитъ, 388. 

— Іосифъ, судья Городен. пов., 221, мар

шалокъ Городен. пов., 226, подкоморій 

Городен. пов., 356, 386, 410. 

— Мартинъ, маршалокъ вел. кн. Д и о в . , 474. 

— Михаилъ, Пиискій скарбникъ, 200, 204, 

Пин. стражникъ, 265. 

— Семенъ, Свѣцкій, 566, 587. 

— Ярошъ, надворный подскарбі! и писарь, 

105, тивуиъ Иоюрскін и Рудницый, 106. 

Воловчевнчъ, Іосифъ, 411. 
Вольиеръ, Адамъ, 349. 

— Ѳаддей, 359, 418. 

Вольиеръ, Ѳаддей, 372. 
Володкевнчъ, мвтроп. все! Руси, 54. 



ВОЛЧОКЪ, Янъ, Вилевшй ковюшій, земск. под-
конюшій, 179. 

Вольмеръ, Адаиъ, 357. 
— Андрей, 349. 
— Казиміръ, 321, ,331, 336, 348, будов-

ничій Городен. пов., 348, грод. судья и 
обозный Городен. нов., 356, 374, 381. 

— Людовикъ, 321, 331, 335, 357. 
— Ѳаддей, земян. Городен. нов., 226, 348, 

357. 

Во.ІЬСКІЙ, Николай, на Еремяницаіъ, Витебск. 
кагателянъ, 107, 108. 

ВОЛЬ'ФОВИЧЪ, Лемель, Городен. еврей, мытный 
писарь вел. кн. Литов., 147. 

— Левко, еврей арендаторъ Городен. таможни, 
468, 469. 

ВОНСОВИЧЪ, Антоній, 336. 
ВорііТКО, Игнатій, коморникъ Виленскаго вое-

водста, 335, 340, 344, 348. 

ВорДОВЪ, хоружій, 463. 
Воровей, Андрей, Оршанскій земск. писарь, 457. 
Воронецъ, Станиелавъ, 357. 
ВорОНОВИЧЪ, Семенъ, 349, 359, 372. 
Воротынецъ, Василій, королев, дворянинъ, 8, 

предокъ пановъ Грицковичей, 9. 
ВорьіТКО, Игнатій, коморникъ Виленскаго вое

водства, 222, 359. 
Вощиловнчъ, Іоаннъ, Баленскій шщ., 6. 
ВОЯЛОВНЧЪ, АнтонШ, 340. 
ВороПОВСКІЙ, Петръ, Переросльскій бурмистръ, 

437. 

ВрощинскІЙ, Андрей, 358. 
— Антоній, 372. 

Вроблевскій. Антоній, 395, 402. 
— Валеитинъ, 349, 372. 
— Гавріилъ, 373. 
— Іосифъ, 382, 401, 411, 

— Матвѣй, 382. 
— Янъ, 382, 395. 

Вудьиеръ, Антоиій, 300. 
— Казиміръ, каптур. судья, 340. 

Ѳаддей аемяи. Город, пов., 222, 344, 345. 

— Город, обозный, 394. 
ВалЬФОВИЧЪ, Авраамъ, еврей, арендаторъ Горо

ден. таможни, 468, 469. 
Выбрановскій, Матѣй, 419. 
Выгерскш, Фелиціанъ, 184. 
ВЫГОВСКІЙ, Даніилъ, Мннскій каштелянъ, ко

ролев, коммиссаръ, 22, конюшій в. кн. Лит., 
249. 

Выгурскій, Іосифъ, 511. 
Высогердъ, 471. 
ВЫСѲЦКІЙ, Александра 148, 358, 372 . 

— Антоній, 357. 
— Іосифъ, зеиян. Городен. пов., 222, 344, 

358. 
— Матвѣй, 358. 
— Севастьянъ, 358. 
— Фелиціанъ 358. 
— Францискъ, покоевый, 134, 372. 
— Юрій, 349. 
— Яковъ, 372, управляющій им. Мильков-

щизны, 551. 
Выжланскій, іосифъ, 368. 

— Янъ, 372. 
ВЫСОЦКІЙ, Адамъ, 399. 

— Матвѣй, 382, 401, 424. 
— Петръ, 404. 
— Федиціанъ, 409. 
— Юрій, 404. 
— Яковъ, 382. 
— Янъ, 373, 

ВѢХОВИЧЪ, Францискъ, Трокскіі подчашШ, 194. 
Вѣщинская, Анна, ж, Нѣмковицкаго стар., 399, 

изъ рода Елюсовичей, 561, 562, 563, 564, 
565. 

Вѣіцшіскій, Іосифъ, 224, Рѣчицкій ротиистръ, 
563—565. 

— Еазиміръ, РѣчицкШ подчашШ, 479, При-
щевскій стар., 563, 564, 565. 

ВѢЩНЦВІЙ, Алевсѣй, регентъ Литов. скарбу, 
167. 

Вяльбутъ, Венедиктъ, подетоліі и коиииссаръ 
Ошжянсшо пов., 474. 

2 
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Г . 

Гавіановскій, Янъ, земян. Городен. пов., 224, 
367. 

Гавриловича ИгнатіЁ, 411. 
Гагревскій, L , коронный великій иаіоръ, 528, 

529. 
Гаеввикіі, господар. крестьяне Суражской пол., 

4, 5, 
Газлеръ, Богуславъ, 409. 

Газуба, Казиміръ, Городен. ловчій, 558. 
Галецкій, Янъ, 396. 
Гамельтонъ, 386. 
Ганенскій, 469. 
Гансова, Ягнешка, Городен. мѣщан., 550. 
Гапсъ, Юрій, изъ рода Морошевскихъ, Городен. 

мѣщан., 550. 
Гансовсшй, Казиміръ, 251. 
Гапововнчъ, Михаилъ, Городен. райца, 473 . 
Гарабурда, Семенъ, 358. 
ГарасиіОВИЧЪ, Анзель, настоятель Черненскаго 

монастыря, 145. 
Гарбовскій, Іосифъ, земян. Городен. пов., 222, 

344, 348, 356, 372. 
ГарваскШ, Казиміръ, Гостинскій мечникъ, 251, 

255. 
Гарлидкш, Филиппъ, 381 . 
Гаявовскш, Янъ, 382. 
ГейбОВИЧЪ, Викторъ Гербутъ, 349. • 

— Гербутъ ИгнатіЁ, 340. 

— Матвѣй Гербутъ, зеиян. Городен. пов., 
222, 349. 

— Михаилъ Гербутъ, 321. 
— Петръ, 344. 

ГедНіШНЪ, Станиелавъ, 349. 
ГейбОВИЧЪ, МатвѣІ, 408. 

— Николай, 409. 
Гейманъ, Адамъ, 410. 

— Юріі , 412. 
ГвЛИЦКІІ, Богданъ, 584. 

Гелыиаиъ, АнтонШ Францискъ, 340 . 
— Іосифъ, 388. 

Геничъ, Семенъ, 382 . 
ГенКО, Францискъ, 408. 
Генюшъ, Янъ, 388. 
Гердѣевскій, Константій, становничій Вел. E s . 

Литов., 299, 321. 
— Янъ, 349. 
— Ѳаддей, 349 . 

Гериаеъ, Казиміръ, 412. 
Гершанскій, Іоганъ, 537. 
Гегазевскій, 412. 
Гиибутъ, Андрей Николай, подкоморій и кои-

миссаръ Стародубов. нов., 474. 
Гембутъ-Пришмонтъ, Людовикъ, 408. 
Гинетъ, Петръ, 224, Ковенскій скарбнивъ, 411. 
Гиршода, Ѳаддей, 373. 
Гнсбертъ, Михаилъ, 194. 
ГлашонскШ, Сигизмундъ, 356. 
ГлазОВИЦКІЙ, Бобогдовъ, 455. 
Гленбоцкій, Казииіръ, 409. 
Глинда, Андрей, земян. Городен. пов., 186. 
Глиндичъ, Андрей Францискъ, генералъ-возный. 

Городен. пов., 507. 

— Криштофъ, земян. Городен. пов., 207. 
— Матвѣй, 403 . 
— Станиелавъ, Филипов, плебанъ, 600. 

— Юрій, 403. 

— Янъ, земян. Городен. пов., 207. 
— Яковъ, 403, 418. 
— Ѳаддей, 418. 
— Ѳоиа, 419. 

Глинецкій, Яковъ, 299 . 
Глиндичъ, Андрей, крайчій и каптуров. судья 

Городен. пов., 223, 340, 395 . 

— - Варѳодомеи, 420. 
— Іосифъ, 358. 
— Дюдовикъ, 367, 420. 



- n -

— Матвѣй, 359, 395, 398. 

— Михаилъ, 358, комисаръ Город, пов., 420. 

Г .ШНСКІЙ, Кароль, Сокольскій пробощъ, епископъ 
ПинскШ и Туровскій, 538. 

— Михаилъ, 351. 

— Петръ, 302. 

Ѳаддей, 382. 

— Бѣльскій державца, 4, 5. 

ГлодковскШ, Игнатіи, 349. 
ГлушинсЕІй, Янъ, 381. 
ГяѢбОВИЧЪ, Андрей Іосифъ, 367, 397, 398. 

— Антоній, 397. 

— Варѳоломей, 397. 

— Доминикъ, 397. 

— Іеронимъ, 397. 

— Іосифъ, 397. 

— Еазиміръ, 397, 421. 

— Мартинъ, 397, 398. 

— Матвѣй, 397, 398, 402. 

— Михаилъ, 397. 

— Петръ, 397. 

— Семенъ, 397. 

— Стефанъ, 397. 

— Францискъ, 397. 

— Юрій, 397. 

— Яковъ, 397. 

— Янъ, Минскій каштелянъ, державца Оник-

сиценскій и Радошковскій, 89, на Дом-

бровѣ, 94. 

— Ѳома, 397. 

ГлѢбоВСКІЙ, Антоній, 403. 
— Вароодоней, 394. 

— Іосифъ, 349, 421. 

— Мартинъ, 404. 

— Михаилъ, 372, 399. 

— Петръ, 372 . 

— Самуилъ, 341. 

— Янъ, 399. 
ГпаТОВСЕІй, Станиславъ, 586. 
Гавальтъ, Гаврімъ, 372. 

— Юріі, 372, 409. 
Говталъ, Антоній, 357. | 

Годачевскій, Еазиміръ, Городен. чашниковвчъ, 
183, 188, 194, 242, 278, 

ГодлевсЕіе, 500. 
ГодлевСЕІЙ, Станиславъ, коронный регентъ, 

староста Прусской земли, королев, коимиссаръ, 
114, 254. 

Гойдановичъ, Романъ, Оршанск, ком., 356. 
Гойновскій, Еазиміръ, 358. 
Гѳлебовичъ, Михаилъ, 357. 
Голечко, Еонстантій, ксендзъ Супрасльсв. бази-

ліан. монастыря, 33. 

ГѳловачевСЕІЙ, Доминикъ, 302. 
Головка, Вавринецъ, священ. Липской церкви, 

463, 465. 
Гвльцъ, 28, Францискъ, генералъ-маіоръ, Серяд-

I скій стар., 466. 

Гольштына, поручикъ, 408. 
Голята, Еазиміръ, 24. 
Гоиолецкій, Антоній, 340, 349, ГомулецкШ, 

412. 
— Войтѣхъ, 341. 

Гонестый, Іосифъ, 349. 
— Фелиціанъ, 412. 

ГѲМОЛИЦЕІЙ, Іоаннъ, Неевижскій священ., 11. 
ГОНЕОВСЕІЙ, Адамъ, земян. Городен. пов., 207. 
ГонсевсЕІЙ, Адаиъ, 411. 

— Смоленскій войскій, 411. 

Горавнъ, Янъ, воевода Беретейеко-Дитовскій, 

169, 170. 
ГорбачевскіЙ, Адамъ, 359. 

— Александръ, 356, 358. 

— АнтонШ, 356, 359, 372, 415, 416. 

— Вавринецъ, земян. Городен. пов., 207. 

— Венедикта, 357, 416. 

— Гавріилъ, 372. 

— Доминикъ, 358. 

— Іоаннъ, 367. 

— Іосифъ, 207, 417. 

— Еязииіръ, 309. 

— Матвѣй, 357, 358, 367. 

— Мартинъ, 372, 407. 

— Михаилъ, 416. 
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— Севастьянѵ 358. 
— Семенъ, 358. ..: •' 
— Станиславъ, 359, 415. . 
— Стефанъ, 348, 356, 372, 416. 

- — г Францискъ, 293, 299, 309. 
— Юрій, 356, 515. 
^ - Я н ъ , 309, 367, 372, 416. 

— Ѳедоръ, 358. 
Горка, Іоасафъ Еазиміръ, Витебскій подсудокъ, 

458. 
— Николай, Витеб. зем. писарь, 457. 

Горкавскій-Гоздялковскій, Антоній Валеріанъ, 
земян. Горороден. пов., 226. 

Горковскій, Адамъ Семенъ, 309. 
— Антоніи, 344, ротмистръ Городен. пов., 

388. 

— Казиміръ, земян. Городен. пов., 222. 
Горностай, Гавріилъ, воевода Берест., староста 

Минскій, державца Каменецкій, 89 . 
— Иванъ, земскій подскарбій, маршалокъ и 

писарь Вел. Кн. Литов.,, 76, 100. 

ГороденскІЙ, Андрей, 381. 
— Король, 358. 

Городецкій, А . Д . 358. 
Городницкій, Казиміръ, ротмистръ Городен. 

нов., 388. 
ГорСКІН, Адамъ, 359. 

— Михаилъ, 585. 
— Павелъ, 585. 

Горчаковскій, Францискъ, 388. 
Горчакъ, Адамъ, 399, 401. 

Антоній, 373, 400. 
— Казиміръ, 388. 
— Людовикъ, 388. 
— Матвѣй, 388, 399. 
— Семенъ, 399. 

— Францискъ, 373, 399, 400. 
— Яковъ, 400. 
— Ѳедоръ, 309. 

ГорЮКОВСКІЙ, Адамъ, 407. 

— Антоиій, 222, 224, 406. 
— Іосифъ, 344. 

— Еазиміръ, 344, 349. 
— Людвикъ, 411. 
— Семенъ, 388. 
— Янъ, 222, 224, 406. 

Госевскій, Павелъ, Филиаов. мѣщаи., 570, 
бургомистръ, 571, 597, 600. 

— Петръ, Филипов. мѣщан., 570, бургомистр*, 
571, радца, 574, 597. 

— Янъ, Филипов, бургоиистръ, 596, 597. 
Готардъ, 272. 
ГОТОЛИЦКІЙ, Янъ, священ. Несвижской цер., 36 . 
Готурскій, Іосифъ, 357. . 
Гоувальдъ, ЮрШ, 348. 
Грабовскій, Адамъ, 400. 

— Антоній, 357, 373. 
— Іосифъ, 373 . 
— Іустинъ, 28. 
— Матвѣй, Городенскій экономъ (управитель 

Городен. экономіи), 28, 121, 184, ко
ронный метрикантъ, королев, коммиссаръ, 
203, 204, 209, 238, 473 , коронный 
надворный подскарбій, 530. 

— Янъ, 349, 357, 381 . 
Грабекій, Іосифъ Станиславъ, 336, регѳнтъ 

Городен. пов., 340. 
Градовскій, Григорій, 381. 

— Маркъ, 222, 341, 356, 418. 
— Семенъ, 368, 418. 
— Стефанъ, 222, 341, 356, 381. 
— Юрій, 381. 

Грабовскій, Матвѣй, корон, скарб, метриканъ, 
466. 

Гранд;), Семенъ, Городен. бургомистръ, 82. 
ГреоІІИЦКІЙ, Флоріанъ, архіеп. Полоцкій, витро-

пол. всей Руси, 50, 52, 550. 
Грегоровичъ, Янъ, Филиповскіі плебанъ, 585. 
Гриокевнчъ, Янъ, 341 . 
Грибовскій, Казиміръ, 357, 372, 401. 

— Михаилъ, земян. Городен. пов., 207. 
Гринашкевичъ, Вавринецъ Василій, 418. 

— Ганріилъ, 388. 

— Касиеръ, 395. 



— Юрій, земян. Город, нов.', 224, 356, 395. 

— Петръ, 356, 358, 395І 
— Ѳаддей, 356. 
- Ѳедоръ, Вертелишскій священ., 481, 482. 

Грнневицкін, Михаилъ, земян. Подляскаго вое
водства, 146. 

Гриневнчъ, АнтонШ, 417. 
— Іоаннъ, священ. Яченской церкви, 516, 

517. 
— Матвѣй, 553. 
— Михаилъ, 476. 

— Семенъ, 418. 
— Янъ, 418. 
— Ѳедоръ, Городенскій протопресвитѳръ, свя

щенникъ Езерской церкви, 475, 476. 

ГриНЕОВИЧОВая, Надежда (Надея), 6. 
Гринковичъ, Богданъ, конюшій, 9. 

— Григорій, 6, 8, 9. 
— Иванъ, 6, 8, 9. 
— Лука (Лукашъ), 6, 8, 9. 
— Маркъ (Марко), 6, 8, 9. 
— Михаилъ, 9. 
— Паволь, 6, 8, 9. 

Грнвцевнчъ, Семенъ, 356. 
— Станиславъ, 372. 

Грнцко, земян. Городен. нов., 8. 
ГрицковііЧЪ, Алексѣй, 9. 

— Борисъ, 9. 

— Михайлове, 9. 
— (Ѳедоръ), Хведоръ 9. 

Гришкевнчъ, Игн., Янъ 357, 411. 
— Янъ Ѳома, 367, мостовничій Жомоитскаго 

княж., 3S8. 
ГробНЦБІЙ, Казияіръ, земян. Городен. пов., 

222, 336, 344, 349, 373. 
— Ипіатій, 332, 335, 349, 359, ротмистръ 

Гроден. нов., 38S. 
— Маркъ Францискъ, стражникъ Городен. 

нов., 279, Гробецкій, 294, 309. 

Грогяцкая, земляка Городен. пов., 236. 
Гродецкій, Игнатій, 413. 

— Николай, земян. Городен. нов., 234. 

j — Павелъ, 340, Городен. подчашій, 413. 
— Флоріанъ, изъ Дорошкова, священ., Су

прасльскаго монастыря, 498, 500. = 
— Янъ, изъ Дорошкова, Черниговски под-

чашій, 498. 

Гроховскій. 483. 
Гродовскін, Марекъ, 348. 

— Стефанъ, 348. 
Громыка, Михаилъ, 222, 224, 257, 371, Пя

тигорск, войскій, 381. 
— Ошмян. чашникъ, 408. 

Гроссъ, Аѳанасій, настоятель Черленскаго мона
стыря, 551. 

Гротузъ, Юрій Янъ, судовый подстароста Го
роден. пов., 13, 16, 18, 22, 24, 122, 145, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 182,186,187,193,195, 
197, 199, 202, 203,207,208,212,213, 
231, 235, Червонскій староста, 237, 238, 
243, 251, 252, 256, 358, 261, 263, 265, 
267, 425, 431, 433, 435, 436, 437, 463, 
465, 468, 471, 472,475,478,481,483, 
4S8. 

ГрОХОВСКІЙ, Антоній, 234, 415. 
— Матвѣй, Филипов, лавникъ, 571. 
— Юрій, 401. 
— Яковъ, 585. 
— Ѳома, 401. 

ГрудецкІЙ, Павелъ, 381. 
Грузина, Грудзиискій. См. Грудииа, Грудин-

скій. 
Грудина, Доминикъ, 341, 373. 
Грудинскій, Петръ, 373. 
ГрудицкіЙ, Николай, 382. 
Грушевевій, Сильвестръ, 561. 
Губяискій, Петръ, священ. Лабенск. церкви, 27. 
Гувалыъ, Ан. , 372. 
ГуделеВйЧЪ, Петръ, 373. 
ГуіеЦКІЙ, Подольскій воевода, 282. 
Гумвскіс, 583. 
Гумовгкій, Адамъ, земян. Городен. пов., 234. 

— Казиміръ, земян. Городен. пов., 234. 
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Гурка, 163. 
Гуркевнчъ, Инновентій, опатъ Супраедьекаго 

монастыря, 527. 

ГурскІЙ-К*ушелевскіЙ, Владислава 356. 

Гутовскій, Варѳодомей, 341. 

Константій, земян. Городен. пов., 202. 

ГутурсвД Іосифъ, 408, 
— Петръ, 367. 

Гуща, Андрей, 417. 
— Людовикъ Яковъ, 309. 
— Станиелавъ, 417. 
— Ѳаддей, 414. 
— Ѳедоръ, 309. 

Л-
Давидович!., Адамъ, 309. 

— Григорій, земян. Городен. пов., 207. 

— Лавріонъ, Филипов. арендаторъ,еврей, 592. 
— Іосифъ, земян. Городен. пов., 207, 416. 
— Юрій, земян. Городен. пов., 207. 

ДавидОВСКІЙ, Стефанъ, 372. 
Дамановичъ, Антоній, 299. 
Дамбровскій, Іосифъ, 424 . 

— Станиелавъ, 372 . 
Даші.ІСВНЧЪ, Николай, Филипов, лавникъ, 571. 
ДанИСеВИЧЪ, Вавринецъ, 394. 

— Станиелавъ, 418 . 

Даеншевичъ, Антоній, 356. 

— Станиелавъ, 357. 
— Францискъ, 356. 
— Янъ, 356. 

Дановскій, Доминикъ, 357. 

— ПротасШ, земян. Городен. нов., 224. 
— Ѳома, земян. Городен. пов., 224. 

Даренштадъ, генералъ русскихъ войскъ Петра 

Великаго, 236. 
ДаржевскіЙ, Францискъ, 358. 
Дауяииа-СаиискШ, Михаилъ, коморн. Слонимск. 

пов., 388. 
Дачевскій, Францискъ, 300, 357. 
ДашкевіЧЪ, Людовикъ, Филипов, мѣщан., 570, 

571, 574. 

Дашкевнчъ-Корибуть, Андреи, 406. 
— Викторъ, 340, капитанъ, 388. 
— ИгнатіІ, 384. 
— Іоснфъ, 402, 406, 407 . 

— Казиміръ Людвоикъ, 309, 340, конюшій 
Городен. пов., 356, 371, грод. судья 
Городен. пов., 381, 388, 563, Городен. 
ловчШ, 595, 597, 598, 599. 

— Николай, 406. 
— Францискъ, 408 . 
— Юрій, 382, 406. 

ДаиіКО, Петръ, 422 . 
ДворецкІЙ, Фавстииъ, 372, 382, 405 . 
ДевяліОВСКІЙ, Геронимъ, 275. 
Дейнаровичъ, изъ Уснара, земян. Городен. пов., 

209. 

Де-Кварто-Каренга, Михаилъ, 321. 
ДекиЗИИКЪ, Андрей, писарь Город, коморн, 315. 
Демвдовнчъ, Матвѣй, 341, 411 . 
Деиисевичъ, Станиелавъ, 372. 
ДенгОФЪ, Станиелавъ, польный гетманъ Вел. Кн. 

Литов., 474. 
Дерамеръ, Даніилъ, 382. 

— Янъ, 382. 
Дервинскій, Игнатій, 358. 
ДереГИНСКІЙ, ИгнатШ, 348. 

Держекъ, Войтѣхъ Станиелавъ, БряневіЯ вице-
регевть, 538. 

Держнпскій, Андрей, 358, 372, чашникъ 
Городен. пов., 381. 

Дерковскій, Михаилъ, 402. 
Де-ШварценФельдъ, 316, Явъ, ооерштеръ-

лейтенантъ, коммиссаръ Гроден. ЭКОНОІІІ, 546. 
ДЗВОВЕОВСВІЙ, Іосифъ, 358. 

— Венедикта, 414. 
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Дзеконскій, Доминикъ Іосифъ, 353. 
Длускій, Михаилъ, 348, Оршанскій ротмистръ, 

402 . 
Днисевичъ, Яковъ, 405. 
Дмишевичъ, АнтонШ, 396. 
ДМОХОВСКІН, Мартинъ, 349. 
ДнѢпрсЕІЙ, Казиміръ, 412 . , 
ДобрнлвВСКІЙ, Захарій, 414, 348, 357, 373. 

•— Илія, 414. 
— Михаилъ, 414. 
— Петръ, 357. 
— Юрій, 349, 414, 456. 

— Янъ, 356. 

Добровольскій, Антоній, 349 . 
— П . , 341. 
— Янъ, 349. 

Добощивская, 412. 
Добросельскій, Войтѣхъ, 357. 
ДобрыецкІЙ, Михаилъ Тимофеѳвичъ, возпыі 

Витебскаго воеводства, 452 , 453, 454. 
ДОВГИНЪ, королев, писарь, 3 . 
Довиунтъ, Семенъ, 419. 
Довнаровичъ, Антоній, 405. 
ДОВЯТЬ, Андрей, 122, 267. 
ДолеиговскІЙ, Стефанъ, 406. 
Дольская, княг. маршадк. Вел. Кн. Литов., 30. 
ДомбровскІЙ, 244, Мартинъ, иаршадокъ Виль-

комир. пов., 293 . 

— Людовикъ, 373. 
— Феликсъ. 416. 
— Францискъ, 381. 
— Янъ, 382. 

Домановичъ, Адріанъ, настоятель Кузьницкаго 

монастыря, 546, 548, 549. 
ДомаиовскіЙ, Михаилъ, 398. 
Донашсвгкая, Маріанна Кошубская, 584. 
Доиашевскій, Криштофъ, 584. 
ДомишевиЧЪ, Мартинъ, 367. 
ДорогостаЙскіЙ, Николай, Полоцкій воевода, 

стар. ВолковыВск., державна Шерегаевскій в 

ВиленскіЙ, тивунъ Сердинскій и БейсагольскіІ, 
89. 

ДруцкІЙ-Соколинскій, князь Вавринецъ, Горо-
денскій опатъ, авдиторъ Полоцкаго архіе-
пископства и всей БѣлойРуси, 13, 114. 

— Даврентій Леонъ, архіеп. Смолен, и Ce-
вѣрскій, опатъ Полоцкій и ГороденскіВ, 
494. 

— князь Павелъ, 454. 
— князь Юрій., стар. Озерійскій и Усвятскій, 

подкоморій Витебскаго воеводства, 451-— 
457. 

Дубйвскій, АнтонШ, товарищъ Пятигорской 
хоругви, Краков, коштелянъ, вел. Корон, 
гетманъ, 250. 

— Казиміръ, ротмистръ Городн. пов., 371. 
Дубинскій, Николай, 408. 
Дубискій, Казииіръ, КовенскіЙ стольникъ, рот

мистръ, 410. 
Дубоввчъ, Игнатій, ВиленсвШ бургом истръ, 

314. 
Дубовскін, Михаилъ, 371. 
Дубравскій, Игнатій Іосифъ, Рѣчицкій столь

никъ, 211, 213, изъ Дубравки, 251, 265. 
Дудеиба, Іосифъ, королев, секретарь, 139. 
Дувбицкій, Казииіръ, ротмистръ и полковника, 

356. 

ДуіІЛН, Жданъ и Щасный, фудушввые креетьявв 
Несвижской Георгіев. церкви, 12. 

ДыбОВСКШ, Антоній, 381. 
— Игнатій, 381, 382. 

į — Михаилъ, 382. 
Į — Францискъ, 382. 

— Ѳаддей, 382. 
— Ѳома, ВизидымовскШ староста, 381 . 

ДьяквВЕЧЪ, АнтонШ, 358, 412 . 
— Стефанъ, 348, 358, 371, 372, 382, 408. 
— Янъ, 341, 348, 382. 

Дыбовскій, Севастьяаъ, 566. 
Дынасеввчъ, Михаилъ, 405 . 
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Едевобозеръ, королев, секретарь и комінсеаръ,22. 

Езергкій, Алексанръ Левадьдъ, подетолій Го
родеи. пов., 183, 184, 192, 195, 214, 234, 
241, 248, 250, 251, 255. 

Езить, Іосифъ, чашникъ Вел. Кн. Литов., 292 . 
— Криштофъ, Смоленск i й каштелянъ, 292. 

Біенскін, Михаилъ, Мознрскій подеварбій, 224. 
— Самуидъ, 600. 
— Станиславъ, судов, подстароста Мозырскаго 

пов., 224. 
ІДвЩЪ, Саиуилъ, 303. 

— Станиславъ, 373 . 
ЕЛМОВНЧЪ, Венедикта, земян. Городен. пов., 224. 
Мяшевиъ или Котко, КринекШ мѣщаи., 56. 
ЕіЬСіая, Тереза, 26 . 

ЖіЬСЕІІ, Антоніі Іосифъ, подчашіі Годен, пов., 
222, хоружііГороден. пов., 226 ,344 , 348. 

— Владиславъ, ротмистръ Городен. пов., 298, 
староста и воіскій Пвнскіі, 532. 

— Евстафій, 23. 
; — Іосифъ, '344, воіскій Гродн. пов., П я 

тигорски хоружій польной булавы Be i . 
К в . Лнтовск., 367, 374, 384, подчашичъ 
Городен. пов., 409, 419. 

— Констаятій, трибунальныі судья, 388. 
— Матвѣй, 348, 406. 
— Николай, 349. 
— Францискъ, скарбникъ Городен. пов., 381. 
— Юрій, чашникъ Городен. пов., 331. 

— Янъ, 526 . 
— Ѳома, Городен. скар., 348. 

ЕіИЛІЯНЪ, пріоръ Вигерскаго кажендуккаго 
монастыря, 466. 

Жабка, Слоиимсіій подчашій, поручикъ Пітигор. 
хоругви, 189. 

Ж&бвірнцкія, Луцкій еииекопъ, 247. 
Жаріиъ, Іосифъ, 412 . 
Жаркевичъ, Янъ, 356. 
ЖгарсЕІІ, Николай Янъ, Ж О І О І Т . еивсвопъ, 474. 
ЖембеЦБІЙ, ЮріВ, Августовекій староста, 250 . 
Жііалыъ. Михаилъ, чашникъ Городеи., 190, 

Живудьтъ, 192, Помцкій иодстодій, 292. 
Жііриъ, В а ш і й , 308. 
ЖИДМОМЧЪ, Янъ, 341. 
ЖіЖИІСІіІ, ііатвѣі, 341. 
ЖилискіІ, Іоеіфъ, 344. 
Жилка, Іоеаф&ть, иодвмѣствічиі і конеулторъ 

Супрасльскаго о ішви , I S , 16. 

Жнжультъ, Янъ, 367. 
Жіркевічъ, 1м., зеіяв. Городен. пов., 2 2 4 , 8 9 5 . 

— Янъ, земян. Городен. пов., 224. 
ЖНТОВТЪ, Казиііръ, 396. 
Жоруховічъ, 17. 
Жублннскій, Юріі , 398. 
ЖѵбравгЕІЙ. Антоній, 349, 367, 394. 

— Николай, зеі іи. Городен. not., 224. 

Жѵкевнчъ. Іосифъ, 417. 
— Стефанъ, тшм. Городеи. пов., 218. 

— Юрі і , 417. 
Жуковгкій. Іосяфъ, 423 , Финнов. F f i f t i l ' 

570, 57 i. 
— Юра, 409. 

l l fU i iC l i l , 1 » , 411. 
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Заберсзинскій. Си. Юрсвичъ. 
ЗаблоцкіЙ, Станиелавъ, 24, 372. 

— Ѳома, 424. 
Завадскій, Іосифъ, 464. 

— Казпміръ, 464. 

— Семенъ, 533. 
— Янъ, 533. 

ЗавигтовгкІЙ, Антоній изъ Гобятъ, 405. 
— Іоеифъ 332. 
— Янъ Юрііі, Довгяло, королев, секретарь, 

108, хоружій и вомииссаръ Смолен, вое
водства, 474. 

Завнша, Мішскій староста, 248, 274. 
— подкоморій вел. кн. Литов., 297. 

Заврошискій, Александръ Іосифъ, 309. 
Загоровскіе, 339. 
Загоргкій, Павелъ, 460. 

— Яковъ, 460. 
ЗадорекІЙ, Вавринецъ, 359, 405. 

Заенчковп:ій, Адамъ, 349. 
Зазюлька, ИгиатіІ, пленипотентъ Киевской во

лости, 172, 173. 
ЗакрвВСКІЙ, Станиелавъ, 409. 

Задевшіі, 583. 
Залеиекіі, Яяъ, 283. 
Залѣвскій, Антоній, 372. 

— НіколаІ, 368. 
З и Ѣ с к І І , Автоній, 349, 359, 411, 419. . 

•-- Кригатофъ. 283, 302. 
— Леонъ. См. Кишка, івтрон. 

ЮріІ , 373, 409. 
— Янъ, 321, 410. 

Заиѳйгкій. 386. 
Зявевскяя, Юрмйва, 423. 
Заневгкій. А д а » , 367. 4 1 9 , 423 . 

— АнтояіІ Адолф* Ѳедоръ, 3 4 1 , 869,422, 
428. 

— Вяврмвсцъ, Лаврвятів, 4 1 1 . 

— Варѳоломей, 422. 
— Василій, 423. 
— Викентіи, 419. 
— Гавріиль, 423. 
— Діояисій, 382. 
— Доминикъ, 367, 423. 
— Іосифъ, 422, 423. 
— Людовикъ, 422, 423. 
— Матвѣй Франциекъ, 191, зем. регентъ и 

скарбовый Городен. нов., 2 0 8 , 2 1 1 , 260, 
373, 420. 

— Михаилъ, 421, 423 . 
— Николай, 302, 423. 
— Павелъ, 423. . 
— Петръ, 367, 423. 
— Семенъ, 422. 
— Станиелавъ, 423. 
— Францискъ, 423. 
— Юрій, 367, 420, 423. 
— Яковъ, 423. 
— Янъ, 357, 382, 423. 
— Ѳаддей, 367, 382. 
— Ѳедоръ, 415. 

ЗанеВСКІЙ, Матвѣй Францискъ, 359, 502. 
ЗапольскІЙ, Іосифъ, 415. 

— Михаилъ, 357, 395, 414. 
— Петръ, 207. 
— Семенъ, 414. 
— Францискъ, 415. 

— Яковъ, 224, 414, 415. 
— Янъ, 207, 309. 

ЗапольскШ-Довиаръ, Яковъ Ѳаддей, 168, 210. 
Зареиба, 590. 
ЗарСБІЙ, Мартинъ, 357. 
Зарѣцкій, Варѳоломей, 359, 382 . 
Затѣльскій, Францискъ, 404. i 
Захаревнчъ, Ѳока, 372. 
Збаражскіе, князья, 29. 

з 
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3 . 

ЗабсрезннсБій. См. Шревичъ. 
ЗаблоцкіЙ, Станиславъ, 24, 372. 

— Ѳома, 424. 
Завадскій, іосифъ, 464. 

— Еазиміръ, 464. 
— Семенъ, 533 . 
— Янъ, 533. 

ЗавистовскІЙ, Антоній изъ Гобятъ, 405. 
— Іосифъ 382. 
— Янъ Юрій, Довгяло, королев, секретарь, 

108, хоружій и коммиссаръ Смолен, вое
водства, 474. 

Завиша, Минскій староста, 248, 274. 
— подкоморій вел. кн. Литов., 297. 

ЗавроіЫНСКІЙ, Александръ Іосифъ, 309. 
Загоровскіе, 339. 
ЗагорскІЙ, Павелъ, 460. 

— Яковъ, 460. 
ЗадорскІЙ, Вавринецъ, 359, 405. 
Заенчковсі:ІЙ, Адамъ, 349. 
ЗазнШЕа, Игнатій, пленипотентъ Едевской во

лости, 172, 173. 
Закревскій, Станиславъ, 409. 
Залсвскій, 583. 
Залеискій, Янъ, 283. 
ЗалѢвскШ, Антоній, 372. 

— Николай, 368. 

Залѣсісій, Антоній, 349, 359, 411, 419. 
— Ериштофъ, 283, 302. 
— Леонъ. См. Кишка, митрой. 
— ІОрій, 373, 409, 

— Янъ, 321, 410. 
Замойскій, 386. 
Заневскля, Юрьевна, 423. 
Запевскій, Адамъ, 367, 419, 423. 

— Аитоній Адольфъ Ѳедоръ, 349, 359, 422, 
423. 

— Вавринецъ, Іаврентіі, 422 . 

j — Варѳоломей, 422. 
— Василій, 423. 
— Викептій, 419. 
— Гавріилъ, 423. 
— Діонисій, 382. 
— Доминикъ, 367, 423. 
— Іосифъ, 422, 423. 
— Людовикъ, 422, 423. 
— Матвѣй Франциекъ, 191, зем. регентъ и 

скарбовый Городен. лов., 2 0 8 , 2 1 1 , 260, 
373, 420. 

— Михаилъ, 421, 423 . 
— Николай, 302, 423. 
— Павелъ, 423. . 
— Петръ, 367, 423. 

— Семенъ, 422. 
— Станиславъ, 423. 
— Францискъ, 423. 
— Юрій, 367, 420, 423. 
— Яковъ, 423. 
— Янъ, 357, 382, 423. 
— Ѳаддей, 367, 382. 
— Ѳедоръ, 415. 

Заиевскій, Матвѣй Францискъ, 359, 502. 
Запольскій, Іосифъ, 415. 

— Михаилъ, 357, 395, 414. 
— Петръ, 207. 
— Сеиенъ, 414. 
— Францискъ, 415. 
— Яковъ, 224, 414, 415. 
~ Янъ, 207, 309. 

Запольскій-Довнаръ, Яковъ Ѳаддей, 168, 210. 

Зарсмба, 590. 
ЗарСКІЙ, Мартинъ, 357. 

Зарѣцкій, ВарѳоломеЙ, 359, 382 . 

ЗатѢльскІЙ, Францискъ, 404 . V 

Захаревнчъ, Ѳома, 372. 

Збаражскіс, князья, 29. 
з 
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ЗбаражскІЙ, князь Стефанъ, Витебскій воевода, 
454. 

Здановичъ, Іосифъ, 358, 372, Семенъ, ксендзъ 
408. 

Конетантій, 257, мѣрчій Годроден. нов., 

260. 

— Янъ, 411. 

Зездаръ, Богушъ, 71. 

ЗелинСЕІЙ, Станиелавъ, 543. 

Злотариискій, Яковъ, 400. 

ЗЛОТКОВСКІЙ, на Злоткахъ, Казиміръ, 1 2 0 , 1 2 2 . 
ЗЛОТЫЙ, Іеронииъ, зеиян. Городен. нов., 2 1 0 , 

211. 

ЗМИТКОВСКІЙ, АнтонІЁ, 357. 
ЗубрицкІЙ, Гилярій, 399. 

— Николай, 507. 
— Симопъ Яковъ, 507. 
— Станиелавъ, 399. 
— Янъ, 399. 

ЗубровскіЙ, Викторъ, 382. 

Ивавицкій, Янъ, изъ Вольки, Филипов, лавникъ, 
571. 

Ивашкевичъ, Япъ, 424. 
Ивашковичъ, Еондратъ, Городен. намѣстникъ, 9, 

— Павелъ, 358. 
Игнатовичъ, Адамъ, 24, 404. 

— Андрей, 23, 348. 
— Антоній, 382, 399. 
— Вавринецъ, 404. 
— Варѳоломей, 358, 372, 382, 404. 

— Давіилъ, 372. 
— Игнатій, подстолій Городен. пов., 221. 

войскій Городен. пов., 226, 340, 344, 
348, 356, 3 S L , 388, 404. 

— Казиміръ, 404. 
— Мпртипъ, 321, 404. 

— Матвѣй, 373, 401, 404. 

— Михаилъ, 340, 404. 

— Петръ, 224, 357, 373, 404. 

— Стефанъ, 398. 

Фелиціанъ, 224, 340, Вейскій подстолій, 

401. 

— Францискъ, 224, 401. 

— ІОрій, 358, 394, 397, 404. 

— Яковъ, 404. 

— Янъ, 24, 373, 404. 

ИзаКОВНЧЪ, Шаія (Исаія), еврей, 167. 

Избицкій, Юрій, 357. 

Израеловнчъ, Іосифъ, евр., 477. 

Илвничъ, Николай, марграфъ, 61, 88. 

Иличъ, Андрей, 357. 

И.іькевичъ, Стефанъ, Городен. мѣщанинъ, 102. 

Ипогорскій-Ленксвичъ, Антоаій Викторъ, ви-

церегентъ Гродненской каицел., 388 . 

— Матвѣй, гродскій регентъ Стародубов-
скаго пов., 338. 

ІІХОВСКІЙ, Ѳаддей, 382 . 

ІерОВНИОВИЧЪ, Іоанвъ, священ. Нововольской 
церкви, 43 . 

ІѲДКОВСКІЙ, или ІОТКОВСЖІІ, Адамъ, 382, 422. 

— Андрей, 421 . 

— Антоній Іосифъ, 224, 303, 340, 348, 

349, 419, 421. 

— Александръ, городничій и ваптур. еуды 

Городен. пов., 293, 309. 

— Вавринецъ, 422. 
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— Варѳоломей, 407, 421. 
— Іосифъ, 357, 382, 419, 421. 
— Казиміръ, 372. 
— Мартинъ, 372, 421. 
— Матвѣй, земян. Городен. пов., 2 . 4 , 372, 

421. 
— Михаилъ, 341. 419, 420, 421. 
— Николай, 421. 
— Петръ, 421. 

— Семенъ, 421. 

— Станиславъ, 331, 349, 357, 372, Лехо-
вичъ, 421. Томкевичъ, 422. 

— Стефанъ, 421, возный Городен. пов., 465. 
— Францискъ, 373, 388, 421 . 
— Юрій, каптуровый судья Городен. пов., 

222, 224, 340, 344, 348, 356, 357, 
371, 372, 417, 418, 421. 

— Яковъ, 421. 
— Янъ, 341, 421. 
— Ѳаддеі, 422. 

— Ѳома, 422 . 
ІОСИФЪ, митрополитъ Кіевскій и всей Руси, 4, 

архіепископъ Еіев., 6. 
ІОЧИЦКІЙ, Пароль, 341. 

Кавзанъ, Іосифъ, 359. 
Кадевичъ, Антоній, 416. 
КазакоВИЧЪ, И гнатій, земян. Городен. нов., 224, 
Казановичъ, Ѳедоръ, 462 . 
Казішіръ, король Польши, 62, 63, 137,138, 

376. 
Каланковскій, Ѳаддей, 359. 
Калевкевичъ, Іосифъ, 222, 309, 345, 373. 

— Константій, 184, 185, 186, 190, конюшій 
Городен. пов., 298. 

— Николай, 356, 343, 417. 
КалиновскІЙ, Андрей, 335. 

— Варѳоломей, 150, 151, 490, 491, 
Калнскій - КривоінанСБІЙ, викарій Коложскаго 

базиліанскаго монастыря, 494. 
Калицкій, Яковъ, 407. 
Калиновскій, Андрей, Оршанскій чашникъ, 223. 
Каменскііі, Антоній Іосифъ, 309, 372. 

— Михаилъ, земян. Городен. пов., 216. 
Камшскій, Антоній, 341, 400, 415. 

— Венедикта, 351, 415. 
—- Войтѣхъ, 357. 

— Евстафій, Несвижскіі, священ., 11, 36. 

— Іосіфъ, 4 0 9 , 4 1 5 , 341, 392, 3 5 6 , 3 5 7 , 
858. 

— Кааніръ, 883. 

— Карлъ, 251. 

— Ксаверій, 382. 

— Матвѣй, 356, 409. 
— Михаилъ, 300, 358, 408. 
— Николай, 222, 345, 413. 
— Петръ, 415 . 
— Стефанъ, 260, 400. 
— Францискъ, 348, 358, 409. 

— Ѳаддей, 222, 346, 382. 

— Ѳедоръ, 381. 
Каиинскій Реутъ, Іосифъ, 373. 

— Казиміръ, 388. 

— Михаилъ, 372. 
Кандзерскій, Станиславъ, 358. 
Кандыба, Адамъ, 382. 

— Іосифъ Юрій, Проксичъ, 222, 344, 348, 
367, иѣрничій вел. кн. Лит. 395, 555, 
566, 554. 

Кантимнръ-Терпиловскіи, Людовикъ, чашникъ 
Трокскаго воев., 359. 

Карась, чашникъ земли Ловейской, 347 . 

Карвацкій, Петръ, Зарубецкій экономъ, 407. 

— Станиславъ, 309, 321, ловчій Городен. 

пов., 356, 367, Еорыбутъ, 388, 407. 

Карвовскій, Войтѣхъ, 372. 

— Фр., 371. 
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— Янъ, 359, 372. 
Кардашевнчъ, Іосифъ, 358. 
Карловскій, Петръ, 396. 
Карповскін, Адамъ, 411. 

— Янъ, 348. 
КарОжа, Янъ, земян. Городен. пов., 222. 
Карпобойскій, Янъ, 299. 
Карпъ, діаконъ Бальскон церкви, 6. 

— Янъ, Городен. войск», 290, 291, 298, 

302. 
КарчевскІЙ, Францискъ Янъ, шляхт., 155, 195. 
Касперовичъ, Антоаій, 413. 

— Павелъ, 356. 

Катовская, Клара, изъ рода Яшевскихъ, ж. 
Трок, чашника, 585. 

Катѳвскін, Венедиктъ, Трокскій чашникъ, 585. 
Кацлеръ, гвардейшй капитанъ, 409. 
Качаповш'Й, Игнатій, 371, 382. 

— Іосифъ Казиміръ, стар. Давгилишскій, судья, 
509. 

— Флоріанъ, 372. 

Качнпскій, АнтонШ, 367. 
— Станиелавъ, 373. 

— Ѳоіа, 349. 

Кашнчъ, Вавринецъ Янъ, Трокскій конюшій, 
186. 

Кашуба, ЮрШ, 260. 
— Янъ, 372. 

КвеніЦКІЙ, Николай, 82. 
Квятковскій, Адамъ, 341. 

— Антодіі, 388. 

— Казиміръ, Гостскій органиегь, 438. 

К в В Л і Ч І , шляхта, 289. 

йельчевсіій, Іеронииъ Павелъ, изъ Перездеіа 
и Старыхъ Кельчовг, писарь грод. и ком-
миссаръ Рѣчицк. пов., 474. 

— Михаилъ, воіекіі и Рѣчщкій город, пи
сарь, 16 2. 

І в Д Д І Ш І С І І І , йновлодъ, староста, королев. 
секретарь в писарь, 152. 

Кердеева, Анна Дороге, ж. Городен. нарвала 
581. 

— Катерина Рудоминовна, ж. Городен. хору-
жаго, 581. 

Кердей, Владиславъ, Городен. хоружій, 581, 
Трок, коштелянъ, Филипов, староста, 592. 

— Іосифъ, 593. 

— Казиміръ Янъ, Городен. маршалокъ, 581, 

592. 
Кендзерскін, Янъ, 373. 
Ксрнарицкій, Викторъ, 344. 

— Ѳаддей, 348 357, 409. 

КерножіІЦКІЙ, Викторъ, 222, 341, 410. 
— Іосифъ, 382. 

— Ѳаддей, 341, 388. 

Керсновицкій, Ѳома, 348. 
Кецовая, Елисавета, 465. 

— Аполонія, 465. 

Кибовскій, МатвѣІ, 143, 156. 
КНЛЯИОВСКІЙ, Андрей, чашникъ, 367, 388, 394, 

— Ѳома, 367. 

Кнвперъ, Цезарій, священникъ Супрасльскаго «с*-
пастыря, 561. 

Кигловскій, Доминикъ, 340, 408. 
— Казиміръ, 357, 373, 408. 

Кисель, Адамъ, изъ Брусииова, Вятеб. з« . 
писарь, 458. 

КПЦПНСКІМ, Валеріанъ, писарь наиаыешаго скарбу, 
466. 

Кишевскій, Ѳаддей, 357. 
КііШКа, Леонъ, архіепископъ, митрополітъ Гллиц-

кіі , Кіевскій и всей Руси, епископъ Владиір. 
и Берестейскіі, архимандритъ Кіепо-печсрскаго 
и Супрасльскаго монастыре!, 15, 29, 30, 31, 

39, 119, 496, 501, 503, 518, 527. 

КИЩНЦЪ. Гсрвазій, Супрасдьскій коаеудьторъ, 
15, 16. 

К.іаіійДІіІ. Іосифъ, хорухій, 222, na Kia i f ir l , 
хоруж. Номорскаго воеводства, 348, дю-
бливскіі стар., 367, іечвк&ъ Городен. 
нов., 388, Иеидеаскій хоруж., 395, 666. 

— Іогафатъ, хоружіі Поморскаго воев., 344, 
357. 

—- Яковъ, 814. 
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— Станиславъ изъ Кдечкова, земян. Городен. 
пов. 226. 

Класовшй, Павелъ, 358. 

Клечковекій, Автоній, 223, 357, Городен. 
зем. судья, 4 1 2 . 

Клядзя, Янъ, 222, 348, 371. 
Клнзевъ, Янъ, 356. 
Климанскій, Іосифъ, 341. 

— Казиміръ, 341. 
Климаніевгкій, Антоній, 412. 
КЛИМОВІЧЪ, Андрей, священ. Баденской цер., 

44, 45, 46. 
— Венедиктъ, 413. 
— Ѳома, 413. 

Клинда, Андрей, земян. Городен. нов., 195. 
К.ЮКОЦКІЙ, Кароль, 382. 
Клоницкій, Іосафатъ, обозный Городен. пов., 381. 
Клосовскім, Вавринецъ, 358. 

— Павелъ, 409. 
— Яковъ, 382. 
— Янъ, 382. 

КлусиВИЧЬ, Ѳаддей, Волковыйекій подкоіорнчъ, 
561. 

КлюЕОВСКІй, Вавринецъ, 406. 
— Іосифь, 406. 
— Казішіръ, 251, 373. 
— Мартинъ, 406, 417. 

Кдява, Іосифъ, 373, 395. 
Кіита, Адамъ Кароль, 224, 340, 367, 561. 

— Касперъ, Оршанскіі гор., 3S9. 
— Кароль, 399. 
— Павелъ, земян. Городеи. пов., 224, 401. 

Кобылнгкій, Автоній, 414. 
— Сганиславъ, земян. Городен. пов., 216. 
— Янъ, Сокішвскіі плебанъ, 479 . 

Ковалсвп.ій. Кзінмірт, 153, 154, 160, 251. 
— Ѳоііа, 397. 

Кѳвзаиь. Шшфъ, 411. 
вШішріі, ЮріІ, Фаляоов. іѣщан., § 7 0 , бур-

юммстръ, 5 7 1 , 5 7 4 , 5 9 7 , 5 9 9 . 
ВвЗакевмчъ, ЛятміІ Стефанъ, 321, 867 . 

— іігиатіі, 3 6 7 , 411. 

Кознковскій, Іосифъ, 411. 
КОЗИЦКІЙ, Антоній, Стрыевскій подстароетійѵ 

481, 482. 
— Янъ, Лейпунскій экономъ, 411. 

Еозловицкая, Людгарда, игуменья Городенск. 
женск. базиліан. монастыря, 17. 

ЕоЗЛОВИЦКІЙ, Александръ, 358, 416. 
— Андрей, 416. 
— Антоній, 372. 
— Василій, 207, 299, мостовничій Городеи. 

пов., 309. 
— Казимиръ, 372 . 

КозаковскІН, Николай, 3 8 2 . 
КОЗЛОВСКІЙ, Іоспфъ, 357, 372. 

— Карлъ, 341. 
— Казиміръ, 373. 
— Леонъ, 416. 
— Людовикъ, 349. 
— Матвѣй, 416. 
— Петръ, 357. 
— Стефанъ, 373, 416. 
— Яковъ, 358. 
— Янъ, 414. 

Еоз.ЮВЪ, Василій Карповичъ, провіантный по-
ручикъ русскихъ войскъ Петра 1-го, 187. 

Колаковская, Софья Яновна, 586, 588. 
Ко.іаковскШ, Владиславъ, 586, 588. 
КолеЙНИНЪ, Мартинъ, Филипов, мѣщан., 57Ѳ, 

бургоиистръ, 571, 574, 595, 597, 599 . 
Еоленда, Гавріилъ, Кіевск. иитрополить, Су-

прасльскій архимандрита, 119, 120. 

— Михаилъ, Городен. бургоиистръ, 126, 496, 
510, 515, 533. 

— Янъ, Городен. бургоиистръ, 511. 
Кедеиковежій, I . Ан., 372. 
Колита, Трокск. войскій, 249. 
Кѳлоптай, Юріі , 29. 
Колянкевичъ, Іосифъ, 341. 
Коляиковскій, Антоніі Іосифъ, Ш , 309, 

— 336, 341, 349, 358. 
— Іосифъ, 367. 

— Михаилъ, 340, 336, 395. 
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— Юрій, 224, 335, 341. 
— Ѳаддей, 349, 388. 

Комаръ, Антоній, мечный Вильком. П О В . 396. 
Коедратовнчъ, Андрей, 108, 399, 561. 
Копдратскій, Мартинъ, 405. 

л — Станиславъ, 418. 

— Фабіанъ, Оршан. скарбникъ, 309. 
Ковннскій, Іосифъ, 382. 
Кооопацкіи, іосифъ, 381. 
Еовопка, Вавринецъ, 357. 

— Войтѣхъ, 357, 409. 
— Петръ, 373. 

— Семенъ, 357. 
— Яковъ, 357. 
— Янъ, 357, 565. 

Константинович!, АнтОНІЗ, 414. 

— Венедикта, 414. 
— Доминикъ, 414. 

— Іосифъ, 413. 
— Леонъ, 416. 
— Михаилъ, 222 . 

— Францискъ, 373. 

— Янъ, 414. 
КонтушевскІЙ, Петръ, 585. 
Ковцевнцъ, Еазиміръ, 371. 

— Янъ, 458. 
— Ѳедоръ, Городен. хоружій, 591. 

Концеровнчъ, Янъ, 460. 
Корвинъ-Мнлісискій, Антоній Григорій, 382. 
КорвіНЫ, 382, 383. 

Кордялъ, Іосифъ, капитанъ, 412. 
Кореневекій, Яковъ, 394. 
Кореиецкій, Юрій, 349, 412 . 
Кореницкій, Іосифъ, 373 . 
Корибутъ-Дашкевичъ, Казиміръ Людовикъ, Го

роден. подстароста, 55. 
Корзонъ, Адамъ, 358. 
Корнцкін, Войтѣхъ, 358. 
Коркозеввчъ, Юрій, 172. 
Корниловичъ, Іосифъ, 410. 
К ОрвЗа, Леоаъ, 407. 

— МатвѣВ, 407. 

— Юрій, 224, 226. 
. ' — Янъ, 344. 
Корсакъ, Александръ Петръ Савичъ; подстолій, 

грод. писарь, экономь и войтъ Новогород-
скаго воеводства, 503. 

— Антоній, -381. 
— Іосифъ, 381, 
— Казиміръ, каптур. судья Городен. пов., 

340, 357, 388, 405. 
— Кароль Янъ, Смолен, хоружій, коммиссаръ 

Вилен. воеводства, 474. 
Корчакъ, Адамъ, 309. 
Корчицъ, Антоній, 405. 

— Яковъ, 381. 
КоссаковсКІЙ, Ловицкій каноникъ, .Индурскій 

пробощъ, 407. 
КОССОВСКІЙ, Янъ, 388. 

Косѳвый, Григорій Константиновичъ, подсудокъ 
Витебск, воевод., 451. 

Костка, Станиславъ (римско-католическій святой) 
210. 

Костусько, Городенск. намѣстникъ, 70. 
Котарскій, Антоній, 341, 412. 

— Казиміръ, 341, 349, 412. 
— Ѳаддей, ротмистръ Полоцкаго воеводства, 

388. 
Котелъ, Михаилъ, великій подскарбій вел. кн. 

Литов., 144, 156, 468, Казиміръ, 474. 
Котлубаевскіе, 28. 
Котлубай, Ѳоіа, 302. 
КОТОВИЧЪ, Андрей, Вилен. каштелянъ, 249 ,307 , 

— Григорій Іосифъ, ловчій вел. кн. Литов., 
староста Городен., 4, 11, 13, 16, 17, 
18, 22, 24, 29, 31, 3 6 , 8 0 , 113, 116, 
121, 122, 124, 143, 145, 146, 147, 

• 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156. 
157, 160, 182, 185, 186, 187, 192, 
193, 195, 197, 198, 199, 202 , 207, 
208, 212, 214, 231, 232, 235, 237, 
238, 239, 243, 248, 252, 256, 258, 
261, 263, 265, 267, 270, 290, 807, 
425, 431, 433, 435, 486, 487, 463, 
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465, 468, 471, 472, 475, 478, 481, 
' 483, 485, 488, 491, 496. 
— Матвѣй, 381. 
— Станиславъ, Овруцкій скарбникъ, 165, 

293, 299, 302, 309, Нацко Стан., су-
довый намѣстникъ Городен. пов., 340, 416, 
536. 

Котанаш'Й, Францискъ, 373, Скуратъ, 417. 
— Яковъ, 373, 417. 

Коханскій, Іосифъ, 397. 
— Мартинъ, 372, 407. 
— Ѳаддей, 388. 
— Ѳедоръ, 406 . 

Кохтицкій, Іосифъ, 414. 
— Юрій, 348. 
— Янъ, хоружій Литовской гвардіи, 163. 

Коцъ, Андрей, 139, 
— Янъ, 381. 

КОШКОВСКІЙ, Антоній, 372. 
Краевскій, Антоній, рочковый инстигаторъ, 492. 

— Станиславъ, 357, 382, 409, 410. 
— Янъ, 35S. 

Крамковскій, Павелъ, 309. 

— Янъ 24. 
Красицкій. См. Красвацкш. 
Красницкій, Антоній Янъ, 207, 279, 299, 

303, Ант. Казиміръ, 309, 382, 493 , 
Краспцкій, графъ, хоружичъ войскъ вел. 
кн. Лит., 565, 566. 

— Игнатій, графъ, хоружичъ войскъ вел. кн. 
Литов., 565, 567. 

— Іеронимъ, 211. 
— Іосифъ, 382, 423, графъ, Красицкій хо

ружичъ вел. кн. Литов., 565, 567. 

— Людовикъ, 422. 
— Михаилъ, 422, Красицкій, графъ, хору

жичъ войскъ вел. кн. Литов., 565, 567. 
— Петръ, 224, 309, 367, 422. 
— Стефанъ, 382, 388, 422. 

— Фслиціанъ, 422. 
— Францискъ, 309, Красицый, графъ, хо

ружичъ войскъ вел. кн. Лотов., 565, 567. 

Крашевскій, Францискъ, 358. 
КревСБІЙ, королев, секретарь, 5. 
КречевскІЙ, Александръ Мурза, зеискій хоружій 

Татарскій, 423. 
— Самуидъ Мурза, корол. поруч. 424. 

Кривковскіе, 409. 
КрііВБОВСКІц, Варнава, Пятигорскій порутчнкъ, 

330. 
— Викторій, 321, гусарекій товарищъ, 331. 
— Іосифъ, земян. Городен. пов., 216. 

КрПВОбОДОТСКІН, Іосифъ, 382. 
Кривошанскій, Каликстъ, викарій Городен. Ко

ложскаго монастыря, 116. 
Крвжановскій, Петръ, 321. 

— Янъ, 419. 
КрИЧОВСКІЙ, Мустафа, 502. 
Кришшшовая, Екатерина, ж. Трокскаго каште-

ляна, Филипов, старосты, 592. 
Кроискій, Кинріанъ, Велюнскій хоружій, 114. 
КруіЮВИЧОВа, Антонина, 422. 
Круповичъ, Антоній, 348. 

— Іосифъ, ротмистръ Городен. пов., 388. 
— Петръ Яковъ, 359, 405. 
— Станиславъ, 348. 

Крупскій, Іосафатъ Станиславъ, Стародубовскій 
подчашій, Городен. ландвойтъ, 510—515. 

Крушевскій, Войтѣхъ, 408. 
— Сильвестръ, 399. 
— Іосифъ, регентъ Брянскаго город, суда, 536. 
— Юрій, 402. 

Крыбудовскій, Янъ, 357. 
Крыповнчъ, Петръ Яковъ, роти. Гродн. пов., 

348. 
КубннскІЙ, Іосифъ, 300. 
Кублацкін, Андрей, земян. Городен. пов., 207. 

— Григорій, земян. Городен. пов., 207. 
— Янъ, земян. Городен. нов., 207. 

Куб.інцкая, Тальма Базаревичовна, 125. 
Кублицкій, Іосифъ, королев, ротмистръ, 124, 

125. 
КуЗЫШЦКІЙ, Станиславъ, 372. 

— Янъ, 356, 357, 372. 



КуЗЬВИЦКІЙ, Станиелавъ, 356, 357, 418. 
КулаКСВСКІЙ, Валентій, 580, 581. 
Кулакъ, Александръ, 335, 410. 

— Станиелавъ, земян. Городен. пов., 234. 
Стефанъ, 299. 

Кулеша, Доминикъ, 348. 
— Станиелавъ Янъ, Ошкинскій стар., коммис-

саръ Смолен, воеводства, 474. 
Кулешевсьій, Юрій, Езерскій, священ., 481, 482. 
КулИКОВСКІЙ, Адамъ, 419, 422, писарь скарбов. 

трибунала вел. кн. Литов., 475. 

— АнтонШ, 336, 341, 357, 382, 411, 419, 
422. 

— Варѳоломей, 419. 
— Владислава 420. 
— Іосифъ, 419, 422. 

— Еазиміръ, 419. 
— Константій, 349, 419. 

— Ериштофъ, 422. 

— Людовикъ, 341. 
— Матвѣи, 419. 
— Михаилъ, 420. 
— Николай, 349, 382. 

— Петръ, 357, 402. 
— Станиелавъ, 419. 
— Фелиціанъ, 422 . 
— Юрій, 420. 
— Яковъ, 349, 382, 419, 420. 

— Янъ, 171, 344, 382, 39 <, 415, 419. 

— Ѳедоръ, 383, 422 . 

— Ѳома, 357. 
Кулнцкін, Іосифъ, 357. 
Кулькеввчъ, Войтѣхъ, 383. 
Кульбацкій, Венедикта, земян. Городен. пов., 

224, 394. 

— Владислава 357, 358, 373, 394. 
— Іосвфъ, 382. 
— Мартанъ, 373, 394. 
— Матвѣй, 382. 
— Семенъ, 394. 
— Сигизмундъ, 371 . 
— Францискъ, 381. 

I КульчинскІЙ, Игнатій, архимандритъ и офиціалъ 
Городенскаго Еоложскаго Борисо-Глѣбскаго мо
настыря, 521, 523, 529, 530, 558. 

Кундзииъ, пробощъ, 396. 
КуНДЗИЧЪ, Антоній, 372. 

— Варѳоломей, 372, 402. 
— Іосифъ, 372. 
— Еасперъ, 402. 
— Людовикъ, 373, 382. 
— Мартинъ, 382. 
— Матвѣй, 372, 402. 

— Михаилъ, 402. 
— Францискъ, 367, 372, 388. 
— Фабіанъ, 388. 
— Фелиціанъ, 402. 
— Францискъ, 388. 

— Яковъ, 367, 402 . 

— Янъ, 367, 372, 388, 402. 
Кувсвичъ, Янъ, 336. 
КувицкІЙ, Станиелавъ, 321. 
Кувцевичъ, Павелъ, крайчій Городен. нов., 

389. 

— Яковъ, конюшій дворный, намѣетникъ Вод-

кинскій и Лейпунскій, лѣсничій Городен., 

67, Городен. хоружій, королев, коимиссаръ, 

107. 

Кургаиекій, АнтонШ, 414. 

Куренсцкій, Францискъ, 358. 

— Яковъ, 358. 

— Ѳ. м. л. б., 358. 

КувяцкІЙ, Іосифъ, 398. 

Куровнчъ-Забислойскій, Стефанъ, Янъ страж-

никъ Трокскаго воеводства, 431, 432. 

КуханскШ, Іосифъ, 422. 

Кудевнчъ, Янъ, 407. 
Кучукъ, Городенск. державца, 62, 63. 

КушелвВСЕІЙ, Владиславъ Гуксъ, 348, 411. 
— Гавріилъ Янъ, 336. 

— Гуръ Янъ, 341, 356. 

— Петръ, 396. 

— Семенъ, 841, 849, 851. 

— Явъ Г у н » , 348, 882. 
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Лабовская, Варвара, земян. Городен. пов., 209. 
Ладковскій, Казиміръ, 358. 

— Михаилъ, 358. 
ЛаЗОВИЦШЙ, Антоній, 418, 

— Вавринецъ, 358. 
— Ѳома, 358. 

Лазовый, Варѳоломей, 415 . 

— Матвѣй, 415. 
— Самуилъ, Дорогобужскій староста, 208, 

213, 214, 283, Мстиславскій каштелянъ, 
299. 

Лазуревичъ, Павелъ, 372. 
Ланевскій, Антоній, 381, 399. 

— Яковъ, 399. 
ЛапнвСБІЙ, Іосифъ, Брянскій обозный, 411. 

— Павелъ, 405. 

ЛаСОВва, Елисавета, игуменья Городенскаго жен-
скаго базиліанскаго монастыря, 17. 

Лашкевичъ, 28, 522, Ананія, священ. Рога-
чевскаго монастыря, 549. 

Левнцкій, Ѳеодоръ, 372. 
ЛеВКОВИЧЪ, Іосифъ, 367, 368, 382, 406. 

— Игнатій, 404. 
Левоневскій, Янъ, земян. Городен. пов., 224. 
Левоиовичъ, Волкъ, намѣстникъ, грод. регентъ 

Рѣчицк. пов., 599. 
Легатовичъ, Фелиціанъ Городен. мѣщ., столяръ, 

510—515. 

Лединскій, Мустафа, 424. 

Ледоховскій, Станиславъ, Еременецкій подкомо-
рій, 30 . 

Лежеиицкій, Николай, изъ Леженицъ, Ленчнц-
кій пробощъ, королев, покоевый, 138. 

Лейзаровичъ, Гиршъ, Городен. евр., 495. 
Ленкевнчъ, Адамъ, ловчіі Городен. пов., 235. 

— Даніилъ, 402. 
— Людовикъ, земян. Городен. пов., 222, 

335, 344, 413. 

— Михаилъ, Городен. священникъ, 550. 
— Николай, 394. 

— Фелиціанъ, 381, Феликсъ, 413 . 
— Ѳаддей, 3 4 1 , 3 4 8 , 3 5 6 , 4 1 3 . 

ЛентОВСКІЙ, Григорій, Оршан. хоружій, 457. 
Ленчевскій, Михаилъ, 331, 340, 357, 371, 

411. 

ЛеонОВИЧЪ, Іосафатъ, 371, 554, 555, 557. 
— Станиславъ, 356. 
— Юрій, 357. 

Лесецкій, Іосифъ, 373. 
Леубинцъ, Генрикъ Кароль, подловчій вел. кн. 

Литов., 466. 
Лешкевичъ, Константій, 357, 373, 409. 
Лепшпскій - КаменсцЕій, Янъ, королев, ком-

миссаръ, 22. 
Лещинскій, Казиміръ, 349, 357. 

— Петръ, 302. 
— Семенъ, 340. 

Либеровичъ, Ипполитъ, ксендзъ, 426, 430. 
Линдеианъ, Іеронимъ, Казиміръ, 147. 
ЛидерФОвая, ,ж. Мстиславскаго старосты, впо-

слѣдствіи Огинская, ж. Витеб. воеводы, 593. 
Линевичъ, Стефанъ, возиый, 417 . 
ЛИВОВСКІЙ, Іосифъ, 412. 
ЛИПИНСКІЙ, Даніилъ, 348, 356. 

— Ипполитъ, 348. 
Липиипкій, Вавринецъ, 373 . 

— Даніилъ,' 222, 344, 372, ротмистръ Горо
ден. пов., 381, 418. 

— Леопольдъ, коморникъ, Городен. пов., 565. 
ЛИСОВСКІЙ, Михаилъ, 358. 

— Францискъ, 413. 
ЛистопадСКІЙ, Адамъ, 367. 
ЛИДИВСКІЙ, Криштофъ, уряднікъ, 466 . 
Лобачевскій, Петръ, Подлясвіі протопопъ, Дой-

лидскій священникъ, 470, 471 , 472 . . 
Ловцевнчъ, Гилярій, 381. 

4 
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Лодннскій, Аврааиъ, 424. 
Лозовицкій, Андреи, 356, 415. 

— Варѳоломей, 381. 
— Матвѣй, 381. 

ЛОЗОВЫЙ, Самуидъ, Городен. город, судья, 184, 
232. 

— каштелянъ Мстиславскій, .297^ 
ЛоиаповіПЪ, Адріанъ, настоятель Кузяицкаго 

T ' монастыря, 539. 
'—- Игяатій, Сервицкій парохъ, 561. 

ЛОСОНСКІЙ, Людовикъ, Рѣчицк. ротмистръ, 410. 
Лосовскій, Іосифъ, 471. 
ЛОСЬ, Александръ, 424. 
Лотчъ, АнтонШ Матей, КузницкШ намѣстникъ, 

19. 

Луба, Францискъ, земан. Городен. нов., 224. 

Лукашевичъ, Петръ, 396. 
Лукевичъ, Петръ, 359. 
Лукьяновичъ, Янъ, всендзъ провинціалъ, 168. 
Луцкевнчъ, Янъ, возный-генералъ Городен. пов., 

35. 
Лущинскій, Іосифъ, 357. 
Лыскевичъ, Янъ, 381. 
Лѣскевичъ-Кантый, Янъ, 388. 
ЛюбаріЫ, князья, 42. 
ЛюбоВИЦКІН, Адамъ, 359, 383, 408. 

— Кипріанъ, 348, 357, 372, 388, 410. 
— Мартинъ, 359, 373, 382 , 408. 

ЛЮДИВОНСБІЙ, Янъ, возный Городен. пов., 470. 
Лярпъ, Станиелавъ, 309. 

ЛЯТКОВСЕІЙ, Янъ, 349. 

ИазовскіЙ, Стефанъ, 382. 
Иаевскій, АнтонШ, 348, 358. 372. 

— Винцент",. 388. 
— Іосифъ, -4 06 . 

ИайзонііОШЪ, Александръ, земян. Городен. пов., 
• 216. . 
Иакаревнчъ, Александръ, 409. 
Иакевскій, Іосифъ, 348, 388. 

— Яковъ, 344. 
Макннскій, Янъ, 359. 
Иаковсцкій, Янъ, 424. 
Иаковскій, Яковъ, 373. 
Мадаховецъ, АнтонШ, 414. 
Малахъ-РусмовіЧЪ, Антоній Янъ, 299. 

— ЮрШ, 299. 
МалвВСКІЙ, Адамъ, 406. 

— Варѳоломей, 382. 
— Іосифъ, 367. 

— Лука, 216. 
— ЮрШ, 406. 

Иаіеевскій, Аядреі, звмям. Городов, BOB . , 193, 
210, 300, 302. 

— Іосифъ, 344, 359. 
— Яковъ, земян. Городен. пов., 222, 348. 

— ЮрШ, 349, 358. 
ИалеЙКЯ, Яковъ, 586. 

Иалейкова, Елисавета, ж. Филипов, писарь, 589. 
Иалецкій, Янъ, 372. 
Иалииовскій, Антоній Ѳаддей, гродсвій регентъ 

Рѣчицкаго пов., стар. СѣножатскШ, 549. 
— Венедиктъ, 270. 
— Войтѣхъ, 412 . 
— Іосифъ, 222, 373, 381, 382 . 
— Людовикъ Станиелавъ Францискъ, земян. 

Городен. пов., 216. 

• - Францискъ, 395. 
— Янъ, земян. Городен. пов., 222, 344. 

Иалинскій, Андрей, 340, 348, 359, 408. 

— Станиелавъ, 359. 
— Янъ, 336, 408. 

МалишевеіШ, Іосифъ, 382. 

— Матвѣй, 357, 404. 
— Стефанъ, уцравляющШ, 542. 

— Янъ, 359, 413. 
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Малицевскій, Матвѣй, 382. 
ИаЛйШКСВИЧЪ, Василій, НесвижскШ священ., 

12. 
И а . Т Н Ц е В С К І Й , Андрей, земян. Городен. нов., 216. 
Малыщипская, Констанція Лешкевичовая, 249. 
МалыщинскІЙ, АнтонШ Станиелавъ, 24, Горо

ден. город, писарь, 26, 27, 186, 189 ,195 , 
198, 211, 234, 241, 2 4 9 , 2 5 1 , 2 5 5 , 257, 
260, 488. 

Мальцевскш, Іосифъ, 372. 
Малюшицкій, Леонъ, 260. 
МалярчИЕОВЪ, Яковъ, стрѣлецъ, 466. 
Иавголивъ, Петръ, 422. 
ИаньковскІЙ, Яковъ, 357, 372, 408. 
МарвоЙШЪ, Александръ Мидиконтъ, каптур. судья 

Городен. пов., 222. 
Маркевичъ, Евстафій Ѳома, Городен. бурго-

мистръ, 494, 495, 496. 

— Іосифъ, коморникъ Виленск. воев., 359. 
— Янъ, Городен. райца, 126. 

МарііОВСКІЙ, Богданъ Вогдановичъ. 453. 
Иарцеливъ, ЛитовскШ подскарбШ, 149. 
Иарцивкевичъ, Игнатій, земян. Городен. пов., 

216, 218. 
Маекевичъ, Іосифъ, земян. Городен. пов., 234. 
МассальСКІЙ, Александръ, 580, 581, 582. 

— Антоній, 300. 
— Богуславъ Іосифъ, Браславскій стольникъ, 

571, Верболовскій войтъ, 5 7 2 , 5 7 4 , 5 9 5 , 
596, 599. 

— Игнатій, писарь вел. кн. Дитов., 331, 
князь изъ великихъ русскихъ князей, Ви
ден, бискунъ, 365. 

— Іосифъ Михаилъ, писарь вел. кн. Дитов., 
староста Городен., Радошковскій и Берез-
ницкій, 20, 27, 37, 38, 40, 44, 47, 
Виден, каштелянъ и польный гетманъ вел. 
кн. Дитов., 107, 115, 119, 139, 162, 
163, 223, 278, 279, 280, 283, 285, 
289, 293, 302, 304, Мшславекій вое
вода, 309, 311, 315, 318, 323, 359, 
397, 440, 447, 505, 507, 510, 561, 

5.19, 521, 526, 529, 532, 536, 539, 
541, 544, 546. 

— Михаилъ, Вилен. каштелянъ, гетманъ вел. 
кн. Дитов., 407. 

— Фелиціанъ, 359. 
— ЮрШ, 357, 388, 409: 
— Янъ, стар. Рашковскій, полковникъ ар-

тиллеріи вел. кн. Дитов., 321, Городен. 
стар., 426. 

— Ѳоиа, полковн. нольной булавы вел. кн. 
Литовск., 367, 397. 

МацѢевскІЙ, Адамъ, 421 
— Андрей, 388. 
— Варѳоломей, 420. 
— Войтѣхъ, 373, 420. 
— Іосифъ, 367, 382, 422. 
— Мартинъ, 300, 367, 420. 
— Матвѣй, 420. 

— Михаилъ, 224. 
— Станиелавъ, 407. 
— Стефанъ, 420. 
— Францискъ, 367, 420. 

— Янъ, 405, 420. 

Мацкевичъ, Францискъ, 348. 

Иацулевичъ, Ѳаддей, земян. Городен. пов., 222 . 

Матвей, священ. Бальской церкви, 6, 7, 8. 

Иахвицъ, Владиславъ Флоріанъ, Городен. дов-
чій, 189, 198, 214, 251. 

Медушевскій, Андрей, 340Г 
— Іосифъ, 381. 
— Кароль, 396. 

Медяновскій, Антоній, 399. 

Мейстеръ, Янъ, Городен. бургомистръ, 126, 

496. 
АІенжиковъ, Александръ, князь Ингерианландін 

и Эстдяндіи, 235. 
Меринекіи, 20. 
МечіиекІІ, Іосифъ Дунинъ, 367, 394. 

— Михаилъ, 382. 
— Феликсъ Дунинъ, 367. 

Мечковскій, Казихіръ, 18. 
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Иидледтонъ, Августинъ, секретарь вел. кн. 
Литов., 173, 175. 

Инколаевичъ, Николай, Виленскій воевода, канц
лер, короля Сигизмунда 1-го, 4. 

Имевши, Алоизій, 396. 
^ — Казиміръ, 349. 

— Стефанъ, 349. 
Милжѳнтъ-Нарвойшъ, Александръ, Староду-

бовскій подчашій, 410. 
— Людвикъ, Стародубовскій подчашій, 388, 

410 . 

— Петръ, 408. 

— Янъ, мостовничій Инфлянтскаго княжества, 
410. 

Мил.ісръ, Валтазаръ Михаилъ, королев, стрѣ-

лецъ, 466, 467. 
Милькевичъ, Антоній Ринвитъ, 381. 
Мнльковскій, Петръ, 406. 
ИИЛЯВОВСКІЙ, Людовикъ, 412. 
МинкевіІЧЪ, Антоній, нотаріусъ, 539. 

— Михаилъ, Филипов, мѣщан., 570, бурго
иистръ, 571, 574, 597, 599. 

ІИИОСТОВСКІЙ, Францискъ, дворянинъ королев. 

скарбу, 465. 
Иннучичъ, Александръ, 300. 
Минючицъ, Іосифъ, 356, 415 . 

— Мартинъ, земян. Городен. пов., 207. 
— Михаилъ, Волковыіскій чашмковичъ, 

225, 356, 415. 

— Станиславъ, 414. 

— Юрій, 415 . 
МирсБІЙ, Антоній Іосифъ, хоружій и коммиссаръ 

Брацлав. нов., 474. 
Ийръ, генералъ, 442 , 443 , 446. 
Миссвнчъ, Ѳедоръ, 372. 
Мнткевнчъ, Михаилъ, земян. Городен. пов., 

226. 

— Стефанъ, Городен. радца, 8 2 . 
Иихайловскіі, изъ Михайлова, Вдадиелавъ Е і и -

ментъ, Заблудовскій аднинистаторъ, 21. 
— Іосифъ, 424. 
— Муштафъ, 424. 

— Стефанъ, 395. 
— Ѳаддей, 372. 

Михаилъ, король Польши, 119, 120, 137, 
576, 578, 579, 580, 581, 582 . 

— священ, Бальской цер., 6, 7. 
Мнхалковичъ, Андрей, 399. 

— Юрій, 399. 
МихалковСБІЙ, Яковъ, 399. 
Мицевичъ, Андрей, 411. 

— Антоній, 344. 
— Доминикъ, 411. 
— Іосифъ, 341. 
— Казиміръ, 341, 411. 
— Мартинъ, 411, 422 . 
— Матвѣй, 341, 411 . 

— Михаилъ, 340. 
— Николай, 336, 349. 

— Стефанъ, 373 . 
— Яковъ, 411 . 
— Янъ, 299, 336, 341. 
— Ѳома, 341. 

Иидкевичъ, Антоній, 358, 381, 395, 
— Венедиктъ, 302. 
— Іосифъ, 382, 405. 

— Казиміръ, 349, 349. 

Иицель, Игнатій, капитанъ, драгун, хоругви, 
463, 465 . 

Мицута, Адамъ, 18, 183, ротмистръ Воюсшой 
хоругви, 459, 461. 

— Альбрихтъ, 32, Ольбрихтъ, 279. 
— Антоній, изъ Ваганова, подстолій и судо-

вый подстароста Городен. пов.,. 20, 27, 
37, 38, 44, 107, 119, 158, 162, 163, 
165, 183, 211, 216, 218, 277, 279, 
283, 298, 299, 302, 304, 311, 315, 
440, 447, 505, 507, 509, 516, 519 , 
521, 526, 529, 531, 533, 536. 

— Іосифъ, изъ Ваганова, 321. 

— Кастанъ, изъ Ваганова, Городельскій пи-
саревичъ, 223, 396, 

— Казиміръ Людовикъ Флоріанъ, староста 
СуишшшскШ, 15, 16, Городенсші подко-
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моричъ, 18, 32, Людовикъ, 35, 38—41, 
185, 193, 199, 200, 201, 205, 207, 
209, подсудокъ Городен. пов., 211, 212„ 
213, 214, Людовикъ, 216, 234, 239, 
275, 276, 279, 282, 283, 297, 299, 
308, 498—500, 519. 

— Казиміръ, СумилишскШ стар., 547. 
— Кароль, 18, Саноцкій чашникъ, 31, 32, 

39, 152, 183, 200, 211, 234, 267. 
— Касперъ, подкоморій Городен. нов., 298. 
— Криштофъ, подкоморій Городен. пов., 18, 

19, 186, 186, 187, 189, 234, 239, 
251, 298, Городен. город, писарь, 299, 
308. 

— Флоріанъ, подсудокъ Городен. пов., 190, 
266, 308, подкоморій Городен. пов., 548. 

— ЮрШ, 15, 41. 
— Янъ, изъ Ваганова, обозный Городенск. 

пов., 39, 40, 211, 540, 547, 548. 
Міщутіша, Дорота Суходольская, ж. Саноцкаго 

чашника, 31, 32. 
— Констанція, 15, 41. 
— Людовика, изъ рода Храновскихъ, Суми-

лшпск. Старостина, 38—41. 
— Софья, Годлевская, Суиилишская С т а р о с т и 

на, 15, 16, 41, 498—500. 
МипіНСВИЧЪ, Антоній, земян. Городен. пов.. 

219. 
Млѳдовскій, Антоній, енископъ, Туровскій, кс-

адъюторъ Пинскій, опатъ СупрасльскШ, 560. 
М.МЦКІЙ, Станиелавъ, ЗакрочимскШ стар., 466. 
МнвшеКЪ, велики коронный маршалокъ, 290, 

надворный марш., 405. 
Мовлевичъ, Мартинъ, земян. Городен. пов., 218. 
МодзелевскШ, ИгнатШ, 560. 
МокрсНДІЙ, Александръ, 388. 

Казпміръ, 233. 
Молва, Іосифъ Северинъ, 424. 
Молодкевнчъ, ПереросдьскШ радца, 571. 
Молоховсцъ, Михаилъ, земян. Городен. пов., 

227, 321, 372. 
Монюніка, Яаъ, 414. 

Моравицкій, Криштофъ, 275. 
Морозовская, Іоанна, изъ Панцевичовъ, 553. 
МирОЗОВСКІН, Франциокъ, земян. Городен. пов., 

222. 
— Фелиціанъ, 344. 

Морозъ, АнтонШ, 357. 
— Гавріилъ, ротмистръ Городен. пов., 226. 
— Криштофъ, 539. 
— Янъ, конюшій Городен. пов., 224, 226, 

344, 381, скарбникъ Городен. пов., 388, 
Кибейскій стар., 410. 

Иорошевскіе, 550. 
МорОШЕО, генералъ-маіоръ, 463. 
Морскій, Казиміръ, изъ Морска, посолъ на сеймъ 

Сохачевской земли, 219, 220. 
— Янъ, 221. 

Мортвнъ, коммиссаръ, 130. 
МорйЦЪ, графъ, 217. 
Морштинова, Малгорета, 578, 592. 
Морштынъ, Криштофъ, 578, Филипов, староста, 

580, 581, 592. 
Мостицкіе, 479. 
Мостицкій, Самуилъ, СтародубовскШ обозный 

24, 25, 26. 
— Ѳеофидъ, 26. 

Моцарскш, Петръ, 399. 
МроЗОВСКІІ, Францискъ, 349, 416. 
Мрочекъ, Антоній, 533. 

— Іосифъ, 222, 224, 340, 344, 367, 394. 
МроЧЕОВСКІЙ, Семенъ, 412, 584. 
Мулевскій, Іосифъ, 382. 
Муха, Янъ, 424. 
Мучивскій, Адамъ Францискъ, 222, 344, 348, 

372, 549. 
— Андрей, 382, 402. 
— Венедиктъ, земян. Городен. пов., 224. 
— ИгнатШ, 402. 

МЫИЖОВСКІЙ, Семенъ, 358. 
— Францискъ, 381. 

ІѢХОВНЧЪ, Іосифъ, 357. 
Мнстковскій, Андрей, админжетраторъ Верте-

лишекаго ключа, 162. 
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НакельскІЙ, Антоній, 407. 
НарбуіОВИЧЪ, Фелиціанъ, 402 . ' 

— Юрій, 404. 
Варбутъ, Антоній, 357, 367 , 373. 

— Климентъ, настоятель Кузницкаго базиліан. 
монастыря, 42 , 44. 

— Казимиръ, 368. 
— Матей, 402. 
— Михаилъ, 402. 
— ЮрШ, 401. 
— Ѳома, 399. 

Нарвойшъ, Александръ Владислава изъ Миль-
конта, 309, Городен. зем. регентъ, 318, 
321, 331, Стародубов. подчашій, 335, 

Миликонтъ, каптур. судья, 340 ,344 , 348, 
356. 

— Александръ, 371. 
— Іосифъ, 356. 
— Еасперъ, 356. 
— Людовикъ, 222, 276, 345, Милоконто, 

348, 356. 

— Петръ, Миликонтъ, 335, хоруж. вел. вн. 
Литов., 344, 349, 356. 

— Янъ, Миликонтъ, поручивъ Вилен. воевод., 
340 , 348. 

Наргелевнчъ; или Наргнлевичъ, Антоній Мар
тинъ Михаилъ, 293 , 299, 309. 

— Мартинъ, 302. 
—- : Михаилъ, 302. 

Наргиловичъ, Игнатій, изъ Немоша, етар. 
Жомоит. княжества, 341. 

Нарейко и Норейко, Антоній, 358. 
— Даніидъ, Городен. pafiųa, 510—515 . 
— Францискъ, 408. 

Нарииекій, Антоніі Грігорій, 224, 367, Ов-
руцвіі чашн. 412. 

Наркевічъ, Леонъ, священ. ЕзережоІ цер„ 553 . 
— Францискъ, 406. 

Нарушевичъ, Исидоръ, 356, 373, 395. 
— Николай, зем. подскарбій вел. кн. Литов., 

державца Марковскій, Мадельскій, Усполь-
скій и Пенянскій, 91. 

— Станиславъ, рефендарь и писарь, 14. 
НасилЬЕОВСКІЙ, Стефанъ, 407. 
Нацулевичъ, Іосифъ, 340. 

Надута, Городенск. державца, 62, Нашута, 63 . 
Невѣдомскій, Юрій, . 4 1 2 . 

— Янъ, 168. 
Невяровскій, Станиславъ, 358, 359, 367. 

— Янъ, 416. 
Невярдовскій, Станиславъ, 382. 
НедвѢцкІЙ, Войтѣхъ, 405. 

— Казиміръ, 408. 

Некупскій, Доминикъ, земян. Городен. пов., 
186. 

НелвчніЮВСКІЙ, Михаилъ, мостовничій вел. кн. 
Литов., 321, 344. 

Непокойчицкій, Адамъ, земян. Городен. нов., 
208. 

Неііомуцевъ-Олизаровичъ, см. Олизароввчъ 
Нсиомуцснъ. 

Непонуценъ-Панцевичъ, см. Наицсвиіъ Ис-
понуценъ. 

Ііепхай, Иванъ, 9, 

Нетецкій, Касперъ, 402 . 

Нетупскій, Венедикта, земян. Городен. нов., 

222, 344. 

— Мартинъ, 402 . 

— Михаилъ, 402 . 

— Павелъ, 402. 

— Флоріанъ, 402 . 

— Яковъ, 402 . 

— Янъ, 402. 

Неуетрой, Юрій, ТрабчаныІ, Стародубовскіі іов-
чіі, коммнссаръ Гоаельекаго староста, 447. 
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НиввцкШ, Антоній Вдадиславъ, Лѣтычевскій- под-
чашій,. 216, 283,. 299, 331.. 

— Конетантій Михаилъ Рогаля, чашникъ Ста-
родубов. повѣта, 124 ,145 . 

— Іосифъ, 357 . . 
— Михаилъ, под. Лѣтычев. и каптур. судья 

Городеи. пов., 348. 
НоваЕѲВСЕШ, Стефанъ, 551. 
НовицЕіе, 25. 
Новвцкій, Антоній Владиславъ, 302. 

— Игнатій, 404. 
— Іосифъ, 348. 

— Казиміръ, 382. 
— Михаилъ, судья Городен.. пов., 24, 321, 

каптур. судья, 340, 373, 381, 382, Ла-
тычевскій подч., 401. 

— Стефанъ, 222, 321, 344, 387, Оршан-
скій крайч., 401. . 

Новогородецъ, панъ Васько, 9. 
НѳводворСЕІЙ, Іосифъ, 382. 
НОВОСС.ІЬСКІЙ, Августинъ, 42 , секретарь Литов

ской провинціи Витебевій суперіоръ, 451, 
458. 

О -

Оборсвій, Андрей, шляхтичъ, 212. 
Обрнцкій, Іосифъ, Пятигорскій товарищъ, 408. 

— Мартинъ, 388. 
— Францискъ, 357. 

ОбуЮВИЧЪ, Адамъ, 373, 381, 413 . 
— Андрей, 222, 413. 
— Антоній, 415 
— Вавринецъ, 356, 413. 
— Венедикта, 356, 413. 
— Іосифъ, 349, 367, 381, 413. 
— Игнатій, 222, 224, 344. 
— Людовикъ, 373, 413. 
— Матвѣй, 413 . 
— Михаилъ, 413. 
— Николай, 309, 349, 413. 

— Павелъ, 373, 413. 
— Станиславъ, 344, 381, 413. 

— Стефанъ, 413. 
— Фабіанъ, 373, 413. 
— Францискъ, 413. 
— Юрій, 373, 413. 
— Янъ, 349, 358, 413. 
— Ѳедоръ, 413. 
— Ѳома, 413. 

Ѳбуховекій, Андрей, 356, 500. 
— АнтоніІ, 358, 372, 382, 394. 

— Богуславъ, 417. 
— Еазиміръ, 482 . 
— Петръ, 382, 394, 
— Станиславъ, 344,, 482. 
— Стефанъ, 381, 394. 
— Франискъ, 382. 

ОХОТНВЦЕІЙ, Онуфрій, 321. 
— Станиславъ, 336. 

Обуховскій, Андрей, 302, 502 . 
— Антоній, 348, 372. 
— Вавринецъ, люстраторъ Езерскаго прихода» 

293, 300, 309. 
— Валентій, 373. 
— Василій, 207. 
— Леонъ, 373. 
— Доминикъ, 372. 
— Игнатій Михаилъ, 341. 
— Іосифъ, 224, 340, 359, 367, 372 . 
— Матіасъ, 368. 
— Михаилъ, 309, 340, 358. 
— Павелъ, 359, 406. 
— Петръ, 207, 224, 340, 358, 359, 372. 
— Станиславъ, 222. 
— Стефанъ, 53, 54, 222, 335, 337, 340. 
— Юрій, 207, 349. 
— Яковъ, 207, 321 . 
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— Янъ, 224, 309, 340, 559, 560. 
вбухъ, Василій, 451, 452 , 457. 
ОВСЯНЫЙ, Феликсъ, чашникъ повѣту Волковы-

скаго, 136. 
Ѳпдьва, Адамъ, 382, Огильба, 410. 
Ѳгннская, Катерина, ж. Алексанра Огинекаго— 

Усвятскаго стар., 581, 582. 
— ж. Витеб. воеводы, передъ тѣмъ Линдер-

фовая, ж. Мстиславскаго старосты, 593. 
Огинскій, Григорій, староста Жомоит. староста, 

вел. гетманъ вел. кн. Литов., 248. 

— Казиміръ ЮрШ, староста Радошковскій, 
121, воевода Троцкій, 157, Юрій, изъ 

Козельска, 234, 274, 468. 

— Ксаверъ, Перевальскій стар., 411 . 

— Леонъ Куза, изъ Козельска, Троцкій во
евода, 502. 

— Людовикъ, Виленск. каноникъ, БобруйскШ 
пробощъ, 191, ВиленскШ коморникъ, 193. 

— Михаилъ, ВиленскШ воевода, 398. 

— Николай, надворный подскарбШ вел. кн. 
Литов., 183, изъ Козельска, 232, 249, 
Францискъ, Троцк. кашт., 260. 

— Юрій, Радошковскій староста, 183, 184, 
238, ЮрШ Кмитъ, изъ Козельска, 239. 

Одаховскій, Янъ, земян. Городен. пов., 221. 
Одленицкій-Почобутъ, Іосифъ, обозный Город, 

пов. 397. 

— Станиелавъ, писарь Кринской магдебургіи, 
561. 

Одровонжъ, Кароль, Сѣдлицкій графъ, 38. 
Озеибловскій, Игнатій, Берестейск. скарбникъ, 

41 . 

— Іосифъ, Вилькоміир. зем. судя, 292. 
Оземковнчъ,. Михаилъ, 430. 

Озеровъ, коммендантъ города Смоленска, 247. 
Окрыцкін, Іосифъ, 357. 
вівНДСКІЙ, Варооломей, 415 . 

— Іосафатъ, 348. 
— Іосифъ, 415, 416. 
— Казиміръ, 340. 
— Матвѣй, 348, 415. 

— Михаилъ, земян. Городен. пов., 222, 340, 
344, 348, 371, 388, 415. 

— Петръ, 415. 
— Семенъ, 372. • 

— Стефанъ, 340, 415 . 
— Францискъ, 372, 415. 
— Яковъ, 415. 

Олсвскій. Авраамъ Мурза, корол. ротмистръ, 
424. 

Оленскій, Іосафатъ, 336, 358. 
— Іосифъ, 309, 358, 367, 372, 382. 
— Матвѣй, 357. 
— Михаилъ, 336, 358, 373 . 
— Николай, 309. 
— Петръ, 349. 

— Семенъ, 293, 300, 309 ,357 . 
— Стефанъ, 357, 367. 
— ЮрШ, 356. 
— Янъ, 356, 367. 

Ѳлехно, Городенск. державца, 62, 63. 
Олешкевичъ, Хризостомъ, базиліанскій настоя

тель, 168. 
ОлизаровіЧЪ, Адамъ, 340, 358. 

— Андрей, 359. 

— Варѳоломей Янъ, хоружій Городен. пов., 
223, мостовничій Городен. пов., 340. 

— Викторинъ Матвѣй, земян. Городен. пов., 
224. 

— Іосифъ, 382. 
— Казиміръ, 393. 
— Кароль, земян. Городен. пов., 224, 341, 

393. 

— Константій Францискъ, 393. 

— Лука, 341, 382, Марциповичъ, 393 . 

— Мартинъ Янъ, 279 283, крайчіі Горо

ден. пов., 2S5 , 293, 299, Map. Янъ 

Непомуцеиъ, подсудокъ Городен. пов., 331 , 

335, 340, 344, Гродн. земск. судья, 393 . 

— Матвѣй, 340. 

— Михаилъ, 348, 358. 

— Францискъ Янъ, ГороденскШ н а і ѣ е т ш » 

и регеитъ, 47, 195, 197, 261, 262, 
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293, 298, M . Франц., .299, 309, 321. 
336, 340, 388, 394, 538. 

— Юрій, 358. 
1 Янъ, земян. Городен. нов., -224, 293; 

340, 348, 393. 
ѲЛИВКОВИЧЪ, Іосифъ, 381. 
Олизаровичъ, Адамъ, 373, 401. 

•— Мартинъ, зем. судья Городен. нов., 380, 
511. 

— ЮрШ, 401. . 

— Янъ, 373, 401. 
О.іннскій, Ірсифъ, 349. 
Ѳльковсків, Стефанъ, 348, 357. 
Олькунскій, Стефанъ, 341 . 
Ольріщкій, Іосифъ, 382 . 
Ѳльлпевскій, Антоній, 348. 

—'.Ѳаддей, 403 . : 

Ѳлѣскій, Вавринецъ Матвѣй, земян. Городен. 
нов., 207. 

Омета, Казиміръ, земян. Городен. нов., 218. 
— Янъ, земян. Городен. пов., 219 . 

Ѳнышкевичъ, Гилярій, 541. 
Опалинскій, Штр'ъ, 64, королев, писарь, 66, 88. 

ОШШОВИЧЪ, Михаилъ, Городен. мѣщанинъ, 118, 

райца, 126. 
Орловскій, Вавринецъ, 395. 
Орѣхва, Александръ, 373, 416. 

— Стефанъ, 416. 
— Ѳома, 416. 

Орѣховичъ, Викторинъ, земян. Гордеи, пов., 
209. 

< — Іосифъ, 402. 
—- Казиміръ, 401. 
— Николай, 402. 
— Семенъ, 403 . 

. — Станиелавъ, 368. 
— Францискъ, 402. 
— Янъ, 17, . 4 0 3 . . 

Орѣховскій,, Янъ, 224. 357, ПятигорскіЁ то-
варищъ, 408. 

Осннскій, Переросльскій староста, 583 . 
ОСИПОВСКІЙ, Андрей Ерошевичъ, писарь, 451 . 
ОССОЛИВСЕІЙ, графъ Максимиліанъ, надворный 

коронный подскарбій, 28, староста Сандомир-
скій и ХмѣльницвШ, 160, 520. 

Оссовскій, коммиссаръ, 130. 
OcoxOBChifi, Іоаннъ, священ. Криккой церкви, 

55—56. . 
Оссуховичъ, Ѳома, 341. 

Остпковичъ, Григорій Станиславовича воевода 
Трокск. и дворный маршалокъ, 67. 

ОстрОВСКІЙ, Вавринецъ, 358. 

— Михаилъ, 357. 

Осуховскій, Янъ, Волковыйскій деканъ, 49. 

О Т К И В С Е Ш , Янъ, 414. 

Оттовъ, цесарь, установитель Саксонскаго магде-
бургскаго права, 510. 

ОХОТНИЦКІЙ, Мартинъ Сузенъ, ротмистръ Горо
ден. пов., 227, Ясенчикъ, 388. 

Очкѳвекій, земян. Городен. пов., 206, 210. 

Н Е . 

ПавмловскІЙ, ИгнатШ, 382. 
Цавликовгкая, Софья, ж. Переросльскаго адми

нистратора, 593. 
ИавлііОіСЕІІ, Станиелавъ, Преросльскій на-

іѣстшіъ, 570, 571, 574, Пав іюшвші , 

504, 596, 597, 599, Преросльс&Ш ланд-
войгь, 599. 

— Янъ, 373. 
Оавловскій, Владиславъ, 413 . 

— Доминикъ, 415. 
ІІавдовичъ, Іосифъ, 349. 

— Францискъ, земян. Городен. пов., 195. 
ПавловскШ, Владиславъ, земаи. Городен. пов., 

222, 344, 388. 
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— Войтѣхъ, 382. 

— Казиміръ, земян. Городен. пов., 234. 
— Михаилъ, 373. 
— Яковъ, 382. 

, ПазевскІЙ, Филипов, радца, 541, 574, 597, 
600. 

Цакославскій, Самуилъ, 152. 

ПанковскІЙ, Адріанъ, настоятель Черленскаго 
монастыря, 551. 

Паяцсвичъ, Августъ, 216. 
— Ант., 372. 

— Владиславъ, 216. 
— Іосифъ, 421, 422 . 
— Казиміръ, Городен. врайчій, 206, 210. 
— Мартинъ, 422 . 
— Павелъ, 215, 216, 279, крайчій Горо

ден. пов., 280, 294, 299, 302. 

— Станиелавъ, 216. 

— Стефанъ, 422 . 

— Яковъ, 422.' 
— Янъ, 216. 

Панцервнскій, Кароль, Мозыр. грод. судья, 
401 . 

— Кароль Петръ, ВиленскШ епископъ, 440. 
Напроцкій, Іосифъ, 3 7 2 . 

Парховскій, Іосифъ 413. 
— Яковъ, 413. 

ПатынсБІЙ, Діонисій, 357. 
— Казиміръ, 357. 

ІІаФПутІЙ, пгуменъ Супрасльскаго монастыря, 3 . 
Пахнотей (ПафнутШ), владыка ВолодииірсвШ, 5. 
Паценко, АнтонШ, 224, 372, 407. 

— Варооломей. 224. 

— ИгнатШ, 381. 
— Іосифъ, 224. 
— Казиміръ, 373. 
— Михаилъ, 372, 407. 
— Павелъ, становничій Гродненск. пов. 359, 

нленипотентъ вн. Радивма, 860, 367, 
407. 

— Станиелавъ, 406. 
— Францмсвъ, 421. 

— ЮрШ, 224 . . 
— Янъ, 407. 
— Ѳедоръ, земян. Городен. нов., 485 . 

ІІаценковая, Маріана Сегеневская, зѳмянва Го
роден. пов., 4 8 5 . 

Нацерковскін, Антоній, 395. 
Пацъ, Михаилъ, МальтШсвій кавалеръ, надвор

ный маршалокъ вел. вн. Литов., 434, 437. 
Паиікевнчъ, Доминикъ, 321 . 
ІІашковскій, Винцентъ, 396. 

— Іосифъ, 381. 

— Касперъ, Филипов, бургомистръ, кѣщан., 
570, 571, 574, 597, 599. 

Некарскій, Станиелавъ, 358. 

— Францисвъ, 372, 382. 

Пелецкш-Урбановичъ, Антоній ЮрШ, 584. 

Пеискій, Войтѣхъ, Городен. мѣщан., 102. 

Пеньковскій, Янъ, 409. 
Пеняжко, Ѳома, 410. 

Перусній, Петръ, 349. 

Пестринскій, ИгнатШ, 382. 

Петельчицъ, Адамъ, 357, 399. 

—:•: Андрей, 398. 

— АнтонШ, 403. 
— Варѳоломей, 398. 
— Владиславъ, 398. 
— Доминикъ, 399, 403 . 
— Іосифъ, 398, 419. 
— Казиміръ, 470. 
— Кароль, 398. 
— Криштофъ, 402 . 

— Петръ, 401. 

— Станиелавъ, 357. 
— Стефанъ, 372. 

— Францискъ, 399. 
— ЮрШ, 207. 

— Яковъ, 398. 

— Янъ, 357, 398, 399, 470. 
ІІеткевічъ, Виент і і , 299. 

— Михаил, зеван. Городен. пов., 222, 349. 

Петрашевічъ, І в х а м ъ , 341. 
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Петрашевскій, Антоній, 399. , 
— Матвѣй, 382, 404. 

• ' — Семенъ, 399. 
— Юрій, 399. 
— Янъ, 404. 

Петрѳвичъ, Іосифъ, мостовничій : Новогородск. 
воеводства, 48, 50, 52. 

— Станиславъ, 9, зенскій маршалокъ, Горо
ден. староста, 78. 

ІІетр0ВСКІЙ, Казиміръ, 358. 
— Янъ, земян. Городен. нов., 195, Городен. 

грод. вице-регентъ, 234, 341. 
Иетроскій, Михаилъ, 367. 
Петръ Алексіевичъ, «пресвѣтлѣйшій и держав-

нѣйшій великій государь, царь и великій князь, 
самодержецъ всероссійскій и проч. и проч.» 
148, 149, 150, 157,4 158, 169/187, 191, 
212, 213, 233, 234, 244, 246, 254. 

ІІСНІКО, Іоакимъ, Супрасльскій консульторъ, 15, 
16. 

Пешковскій, Евстаѳій, Городен. архимандритъ, 
13. 

Пивннцкій, Ѳома, Королев, ревизоръ, 474. 
ІІвльвецкій, 147. 
ІІираскіЙ, Петръ, 357. 
Ннруцкій, Петръ, 341, 412. 

— Стефанъ, 349. 
Писанка, Андрей, 357, 401. 

— Антоній, 359. 
— Мартинъ, 359. 
— Матвѣй, 372. 

— Рафалъ, 359. 
— Яковъ, 359. 

— Ѳаддей, 357. 
Писавши, ІОрій, 593. 
ЦлавнніКІЙ, Владиславъ, 299. 
ІІлецъ. Іоакааъ, королев, коамиссаръ, Берест. 

экономь, 249. 
НлешеіЬіе, крестьян, семейство, записанное въ 

1526 г. Ходвевічами на Бальекую церковь, 6. 
Имтачовъ, Л я в р и ъ , Городен. лавникъ, 113. 
Пдонская, Люція, 553. 

ПЛОНСКІЙ, Павелъ, 222, 349, 358, 373, 553. 
— Семенъ, земян. Городен. пов., 216, 475, 

553. 
. — Станиславъ, 553. 

— Янъ, 475. 
— Ѳома, 416. 

Плошкевичъ, Алексѣй, Супрасльскій базиліан. 
консульторъ, 16. 

Плятеръ, Мстиславскій и Кернскій воевода, ко
ронный секретарь, 347. 

— Ѳеофидъ, Инфлянтскій войскій, староста 
Симмерскій и Мелельскій, владѣлецъ Вей-
скаго имѣнія, 209. 

ПОГОДИНСКІЙ, Мартинъ, 372. 
Погорскій-Ленкевичъ, Даніилъ, 52. 
.иобиЛЬСКШ или Подбѣльскій, Стефанъ, Фили

пов, радца, 574, 597, 599. 
ПОДДЯСКІЙ, Яковъ, 412. 
ПОДОЛСЦЪ, Францискъ, 396. 
ПОКЛОНСКІЙ, Людовикъ, 357. 
Покубята, Венедикта, земян. Городен. пов., 218. 
Политальскій, Антоній, Стародубовскій столь

никъ, 214, 275, 299. 
— Михаилъ, чашникъ, 221, трибунальный судья 

Городен. пов., 226, 344, 348, 356, 381, 
418, 423, 425, скарбникъ Городен. пов., 
551. 

— Яковъ,. городничій Городен. пов., 200, 
232, 235. 

ПОЛКОВСКІЙ, Войтѣхъ, 146. 
ПОЛОЗЪ, Антоній Матвѣй, земян. Городен. нов., 

195. 
Поличъ, королев, секретарь и старшій коммис-

саръ, 22. 
Подубшіскій, Аитоиій, земян. Городен. пов., 

194. 
— Казиміръ, 183, 186, 242, 279, Пар-

цонавскій подкоморій, 279. 
— Леонъ, Городен. скарбникъ, 407. 
— Михаилъ, 299. 
— Стефанъ, 371. 

ІІОЛЯКЪ, Матвѣй, кузнецъ, 524, 525, 531. 
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Поииквицкій, АнтонШ, 401 . : i 
• — Іосифъ Казиміръ, земян. Городен. пов., 

195, 207, 257, 260. 

— Іосифъ Станиелавъ, 356, 367, 3 8 1 , 3 8 2 , 
419. 

— Михаилъ Самуилъ, обозный Стародубов-
скаго пов., 331. 

— Стефанъ, земян. Городен. пов., 210. 
Пониковскій, Іосифъ, 348. 
ПОВИНСКІЙ, маршалокъ, 297. 
Ноннцевицкій, Іосифъ, 372. 
ІІОІіе.І Г.. Семенъ, 416. 
Поплавекій, Александръ, корол. поруч., 424. 

— Андрей, 233. 
— Варѳоломей, 399. 
— Іоаннъ, свящ. Юровлянской церкви, 22. 
— Казиміръ, 399. 
— Михаилъ, свящ. Самогрудской церкви, 22, 

23 . 
— Станиелавъ, 358. 
— Фабіанъ, 399. 
— Янъ, 399. 

. — Ѳедоръ, 340. 

Поплавская, Софья, изъ Концевичовъ, жена 
священ., 505. 

— Тереза Стравинская, жена Самогрудсваго 
священника, 4 7 8 — 4 8 0 . 

НоплавСБІЙ, Андрей, 479, священ. Олекшиц-
кой церкви, 505, 506. 

— Михаилъ, Самогрудскій священ., 478— 
4 8 0 . 

Паповскій, Янъ, 357. 
Нопроцкін, Владиславъ Янъ, 55. 
Поровскій, 255. 
Порховскій, Амвросій, 367. 

— АнтонШ, 413 . 
— Іосифъ, 321. 

Порѣцкііі, Семенъ, 404. 

Потей, Людовикъ, веливіі гетманъ вел. кн. 
Литов., 240, на Рожанцѣ и Володавѣ, Ви
ден, каштелянъ, 263, 265, 474. 

Потоцкая, ж. Бѣльсваго воеводы, 405. 

ПОТОЦКІЙ, Криштофъ, стар. ЯблоновсвШ, 4 5 Д 
460. 

— Михаилъ, Коронный писарь, 30, подстолШ 
вел. кн. Литов., 308. 

НОХОЛЬСКІЙ, Людовикъ, 411 . 
П0ЦИ.10ВСКІЙ, Казиміръ, 382. 

— Францискъ, 382. 
Почобутъ, Александръ, 398. 

— Варооломей, 401. 
— Венедиктъ, .382, 398. 
— Іосифъ, 398.. 

— Казиміръ, 398 . 
— Криштофъ, 398. 
— Михаилъ, 373, 398. 
— Мартинъ, 398. 
— Матвѣй, 398. 
— Сигизмундъ, 373. 
— Станиелавъ, 403. 
— Стефанъ, 398. 
— Францискъ, 398, 404. 
— Юрій, 398, 402. 
— Яковъ, 398 . 
— Янъ, 398. 

Почѳбутъ-Одляницкій, Андрей, земян. Городен. 

пов., 209. 

— Антоній Іосифъ, коимнесаръ Городен. пов., 
186, 257, Янъ, ОдлянскШ, 260, 398. 

— Юрій, товарищъ передовой стража булавы 
вел. вн. Литов., 169. 

— Янъ, обозный Городен. пов., 398. 
Прездѣцкій, Мозырсвій хоружій, 147. 
Нрейцъ, Казиміръ, подловчій вел. вн. Литов., 

191, 466, 467, 468. 
ІІрибыльскій, Кароль, 382. 
НрнжчонТЪ. Доброгостъ, 302. 
Притыка, Іосифъ, 594, 595. 

— Янъ, '436 . 
ПришіІОНТЪ-ХоржельекіЙ, Людовикъ, 357. 
Прокоповичъ, Янъ, земян. Городен. пов., 216. 
Проиевнчъ, Адамъ, земян. Городен. пов., 224, 

— Млія, земян. Городен. пов., 224, 349, 
404, 405. 
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— Кароль, 405 . 
— Мартинъ, земян. Городен. нов., 224, 405. 

— Михаилъ, 405 . . 
— Петръ, 405. 
— Станиславъ, 359. 
— Яковъ, 404. 
— Янъ, 405. 

ПроневскШ, Александръ, 256 , 258, 260. 
Прогасеввловая, Соломонида, ж. королев, пе

каря, 9. 
Протасевнчъ, Авдей, пекарь короля Сигизмунда 

1-го, 9. 

— Гавріилъ Іосифъ, изъ Оструховъ, чашникъ 
Пинск. повѣта, 214. 

— Григорій Авдеевичъ, 9. 
— Кирей Авдеевичъ, 9. 
— Климъ Авдеевичъ, 9. 
— Кузьма Авдеевичъ, 9. 
— Максимъ Авдеевичъ, 9. 
— Ярошъ Авдеевичъ, 9. 

ІІроховскій, Амвросій, 389. 
Прмьчинскій, Янъ, 372. 
ПрИШИХОЦЕІИ, Игнатій, 372. 
Петжриишй, см. ПестринскШ. 
Птакъ, Янъ, Стародубовскій подчашій, 185, 

186, 189, 192. 
Цташинскій, 513. 
Пузипа, Антоній, изъ Козельска, Упитск. стар., 

314. 

— Доминикъ Криштофъ, Филипов, староста, 
Мстиславскій воевода, 581, 582, 583, 
584. 

Иузинова, ж. Мстислав, воеводы и Филипов. 
войта, 593 . 

ИуКвВИЧЪ, Янъ, 341. 
Ііу.іъяпивскій или Пуляиовскій, Адамъ, 408. 

— Антоній, 382, 403. 
— Вавринецъ, 403, 404. 
•— ВарѳоломеІ, 358, 402. 

— Войтѣхъ, 403. 
— Іоскфъ, 402, 403 . 

— Каземіръ, 403. 

— Матвѣй, 382, 403. / 
— Михаилъ, 373, 402, 403 . 
— Николай, 403. 
— Петръ, 382, 403. 
— Стефанъ, 357, 403 . 
— Францискъ, 403. 
•— Юрій, 403. 
— Янъ, 402 . 
— Ѳедоръ, 403. 

Прушеновскій, Петръ, дворянинъ, 566. 
Лузина, Михаилъ, изъ Козельска, хоружій Упит-

скаго пов., Филиповскій староста и войтъ, 570, 
571, 572, 573, 574, 5 8 5 , 5 8 7 , 5 8 8 , 589, 
590, 595. 

Пузинова, Маріанна, ж. Упитск. подстодія, 
586. 

Путидовскій, Францискъ, 357, 400. 
— Адамъ, 401 . 

— Андрей, 358. 
— Антоній, 400. 
— Іосифъ, 358, 400, 415. 
— Казииіръ, 415 . 
— Матвѣй, 367, 400. 
— Михаилъ, 367, 400. 
— Павелъ, 367, 400. 
— Петръ, 357, 367 . 
— Стефанъ, 400. 
— Фабіанъ, 367, 372. 
— Францискъ, 367, 372 . 

— Юрій, 401. 
— Янъ, 358 , 359, 367, 400, 401 . 
— Яковъ, 400. 
— Ѳаддей, 357, 400. 

Пухальскій, Андрей, скарбникъ Мельницкой 

земли, 257. 

— Францискъ, земян. Городен. пов., 224. 

ІІуциловскій См. Путиловскій. 
ПучицЕІЙ, Рачко, Бѣльскій судья, 5. 

ПырСЕІЙ, Стефанъ, 224, Панюкъ, 292, 349, 
урядникъ, 466. 

— Ѳедоръ, земян. Городен. нов., 216, 3 0 0 . 
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ПущалѳвСБІЙ, Матвѣй, 382. 
ПырскІЙ, Семенъ, 394. 

— Стефанъ, 417. 

ПЯСТЫ, 338, 375. 
Пятковскій, Казиміръ, Городенск. подчашій, 184, 

185, 197, 198, 243, 2 4 9 , 2 5 7 , 2 6 3 . 

РавицкІЙ, Іоаннъ (Янъ), священ. Коложскаго 
монастыря, 529. 

Рагоза, Антоній, товарищъ пятигорской хоругви, 
470, 472 . 

"Радивилова, Анна Сангушковна изъ князей 
Любартовъ, на Бѣломъ Ковлѣ и Смолянахъ, 
княгиня на Олыкѣ, Несвижѣ, Биржахъ, Ду-
бинкахъ, Слуцкѣ, Копылѣ и Клецкѣ, графиня 
на Мирѣ, Шидловцѣ, Койдановѣ, Копысѣ, 
Заблудовѣ, Кейданахъ, Бѣлицѣ, Крожахъ. и 
Бѣлой, госпожа на Невлѣ, Себежѣ и Слава-
тычахъ, канцлер, вел. кн. Литов., Старостина 
Перемысльская, Члуховская, Кричевская, Ка-
меяецкая и проч., 4 2 — 4 4 . 

РаДПВИЛОВИЧЪ, Андрей, 321. 
— Антоній, 341. 
— Венедикта, 341 . 
— к н . Войтѣхъ, • Виленск. бискупъ, 8 S . 
— Кароль, 336, 341, 356, 411. 
— Матвѣй, 336, 341, 411 . 

— Михаилъ, 341. 
— Николай Николаевичъ, Виленск. епископъ, 

воевода и канцлеръ, 61, Трокскій воевода, 
64, 66, 88. 

— Юрій Николаевичъ, королев, нодчашій, 
Городен. староста, 68, 70, Радивилъ, 
Виленск. кагат., 73 , 411 . 

— Яковъ, 341. 
— Янъ, 336, 341, 411. 
— Ѳома, 411. 

Раднви.ювскій, Мартинъ, 413 . 
РаДІШИЛЪ, Альбрехъ Владислава князь на Олы-

кѣ и Несвижѣ, графъ на ПІидловѣ и 
Мирѣ, Виленскій кашт., Шерешевскій стар., 
11, 12, кашт. Трокскій, 36—37, 108. 

— Александръ Людовикъ, 12. 
— Конюшій вел. кн. Литов., 282. 
— князь Король Станиславъ, подканцлеръ вел. 

кн. Литов., 12, 120, 363, канцлеръ мар
шалокъ скарбоваго трибунала, 474, 475 . 

— Николай, воевода Новогородскій, 296. 
Радивоновичъ, Казиміръ, 413. 
РадивоновскІЙ, Александръ, земян. Городен. 

пов., 207. 
— Казиміръ, 321. 
— Маркъ, 413 . 
— Мартинъ Кирдей, 382. 
— Матвѣй, 413. 
— Михаилъ, 349. 
— Францискъ, 381. 
— Янъ, 251, 476, 482 . . 

РадиВ0В0ВИЧЪ, Матвѣй, 373, 420. 
— Михаилъ, 348. . 

— Францискъ, 420. 

Радкевичъ, Николай, викарій Супрасльскаго 
монастыря, 546, 548, 560. 

РаДЛІІНСКІЙ, Рафалъ, 424. 
Радловскій, Іосифъ, 341, 349, 412 . 
Радонскій, Адамъ, Коронный регента, 152. 
Райксвичъ, Юрій, 358. 
Райскііі, Александръ, 277. 

— Станиславъ, Браслав. ловчій, 249, 2 5 0 . 
РаксііИЧЪ, чашникъ Городен. пов., 412 . 
Ракчнтъ, Антоній, 412. 

— Мчхаилъ, 381. 
— Юрій, 383 . 

Ракииъ, Антоній, 348. 
РаковгкіЙ, Іосифъ, 357, 372, 882, 410. 
Ракъ, Воітѣхъ, Филипов, мѣщан., нормой, 586. 

— Петръ, зсялп. 1'ороден. иов., 222, 340. 



— Янъ, 340. 
Расковочъ, Николай Михновичъ, маршалокъ и 

секретарь, Шавленск. державца, 67, Раске-
вичъ, 541. 

Ратнборскій, Павелъ, 348, 373, 382, 409. 
Рдултовскій, Хризостомъ, 329. 
Регемберкъ, подловчій вел. кн. Литов.. Горо

ден. экономъ, 158. 
РеЗОНЪ, Сокольскій нлебанъ, 410. 

— Францискъ, Ковальскій стар., 409. 
Рейхель, Вильгельмъ, Прусскій обыватель, 594. 
Релковскій, Фелиціанъ, Супрасльскій казначей, 

15, 16. 
РемИШевСБІЙ, Михаилъ, 585. 

— Семенъ, Филипов, войтъ, 574, 597, 59.9. 
Репецкій, Антоній, возный, 405. 
Реутъ, Михаилъ, 381. 

— Францискъ, 381. 
РвФа-ЖукевнЧЪ, Андрей Игяатій, 373. 
Решка, АнтонШ, 407. 

— Леонардъ, ротмистръ Мозырск. пов., 388. 
— : Станиелавъ, 358, 359. 
— Юрій, изъ Крева, земян. Городен. пов., 

224, 344, 356. 
— Яковъ, 358, 407. 

РеШБИНЪ, Городенскій почтмагистръ, 510. 
Ржевускій, польный гетманъ, 378. 
Ригагорскій-СавйЧЪ, Александръ, ротмистръ 

Городен. нов., 388. 
Ридевскій. Янъ, 388. 
Рицъ, Павелъ, 533 . 
РобрукеВИЧЪ, ИгнатШ, 358. 
Ровба, Адамъ, земян. Городен. пов., 219. 

— Криштофъ, земли. Городен. пов., 219. 
Ровенскій, Яковъ, 340. 

РодевіЧЪ, Огамянскій ловчій, 412. 
— королевск. ротм. 424. 

Родкевнчъ. Іосифъ Казиміръ, 358. 
— Михаилъ, 401. 
— Николай, викарій Суирасл. монастыря, 38. 

Рожангкій, Гавріилъ, 570, 571, 574, 594, 
595, Филинов, зем. писарь, 599. 

— Іосифъ, 590, 591, 597. 
— Янъ, Филипов, мѣщан., 573 . 

Розенковскій, Яцинтъ, 381. 
РОЗИВКОВСКІЙ, I . , королев. КринскШ депутата, 

56. 

Розумовичъ, Янъ, Городен. ройца, 126, бур-
гомистръ, 472, 494, 496. 

Рокицкій, Адамъ, деканъ Городен. деканата, 
478—480 . 

— свящ., 23. 
Роля-Закевичъ, Мартинъ, 381. 
РѳмеЙБО, Янъ Война, наиѣстникъ ВитебскШ, 

452 . 
Роиеръ, Матвѣй, артил. генералъ, 328, 365 . 
Ронвкеръ, Доминикъ, на Ростокѣ, Новгород. 

подк., Рѣчицк. стар., 234. 
Роппъ, бригадиръ, 157, 158. 
Росовскій, Станиелавъ, крайчій Волковыйск. пов., 

290. 

Росохацкій, Іосифъ, 283. 
— Казиміръ, 367. 
— Семенъ, 226, 344, крайчій Городен. нов., 

408, 367, 388. 
— Юрій, земян. Городен. пов., 224, 3 5 6 , 

396. 

— Янъ, 348, 408. 
— Ѳаддей, 348, 373. 

Роуба, Ѳедоръ, 416. 
Роха, Матвѣй, 407. 

— Николай, 422 . 
— Яковъ, 407 . 

Рохорскін, Адамъ Игнатій L , 359. 
Рошковскін, Александръ, 23, 195, 199. 

— Владиславъ, 372. 
— Мартинъ, 403. 
— Павелъ, 35S . 
— Францискъ, 404. 
— Юрій, инстигаторъ Городен. экономін, 115, 

257, 260, 403 . 

— Янъ, Ѳаддей, земян. Городеи. нов., 224 , 
367, 406. 

Рощевскій, Михаилъ, 399 . 
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— Станиславъ, земян. Городен. нов., 224. 
— Францискъ, 418. 
— Янъ, 349, Юрій, 357. 

Рубинекій, Іосифъ, 401 . 
Рудвпцкіи, 327. 
РудЗЕІЙ, Яковъ,. 382. 

Рудоминъ, подкоморій пов. Браславскаго, 525. 
РѲЖИЦБІЙ, Іосифъ, дворянинъ, 589. 
Рукачевскій, намѣстникъ Трокскаго воеводства, 

293 . 
РукеВйЧЪ, Бонифатій, 293. 

— Константій, 183, Оршанскіі стольникъ, 
257. 

• — Стефанъ, Рѣчнцкій стольникъ, 221. 
— Фелиціанъ, 4 0 2 . 
— Юліанъ, 348, 357. 
— Якимъ, 357. 

• — Яковъ, судовый подстароста Городен. пов., 

6, чашникъ, 48, подчашій и судья Го
роден. пов., 191, 340, обозный и рот
мистръ Городен. пов., 344, 348, 381, 
обозный, 221, 356 . 

— инстигаторъ вел. кн. Литов., 314. 

РуСИЛОВНЧЪ; Михаилъ, 24. 
— Францискъ, земян. Городен. нов., 2 2 2 . 

340, 344. 
РУСИВОВИЧЪ, Бонифатій, 410. 

— Янъ, 368. 
Руснновскій, Янъ, 418. 
Русивъ, Бѣльскій войтъ, 5. 
Руткевичъ, Іосифъ, 398. 
Рутковсвій, Іосифъ, 382. 

— Михаилъ, 372. 
— Стефанъ, 372. 

СабнновскІЁ, Стефанъ, 293 . 
Сабле, Янъ, 858. 
Сававевскій, Михаилъ, 404. 
Саввигкій, Андрей, 410 . 

Рутскій, митропол. Кіевскіи, 11. 
РуЦЕІЙ, 583. 
РушковсЕІй, Янъ, 493 . 
РыбивСЕІИ, вел. Корон, ловчій, 250. 

— Іосифъ, чашн. Черн., 348, 357, 382 , 
388. 

— Леонъ, 357. 
— Петръ, 357. 
— Янъ, 388. 
— Ѳаддей, 349. 
— Ѳома, 357 . 

РыдеВСЕІЙ, Михаилъ, 382. 
РыдЗГОрСЕІЙ Савичъ, Александръ, ротмистръ, 

359. 
РЫЗИНЪ, 458. 
Рыкачевскій, Михаилъ, Трокскій мечникъ, 32. 
Рылинскій, Іосифъ, покоевый дворянинъ и ко

ролев, коияиссаръ, 114. 
Рммневнчъ, Казиміръ Станиславъ, судовый яа-

мѣстникъ и зем. скарб, регентъ Городен. 
пов., 234, 252. 

— Павелъ, 424. 
— Яковъ, земян. Городен. пов., 195, 243, 

252. 

Рыневичъ, 418. 
РынкевіІЧЪ, Адамъ, 418. 

Стефанъ, 358. 

Рыхорскій Савичъ, Андрей, 357. 

РыШЕевичъ, Матвѣй, 372. 

РѢііеЦЕІЙ, Антовій, генералъ-возаый Городе», 

пов., 47, 48. 

Рѣіінинъ, генералъ, князь, 157, 159. 

Рѣчинскій, Янъ, 150, 151. 

Савицкій, 28, 522. 
— ВояіфаціІ, 356, 372 . 
~ МатвѣІ, каштелянъ Подллшскій ш 

т. ія. Дотов., 89, 5 І І . 



- 41 -

. ••'r— Михаилъ, графъ, Подляшекій воевода, 47, 
48. 

— Янъ, 55, 358. 

Савичъ, Александръ, земян. Городен. нов., 222, 
227, 348. 

— Варѳоломей, 359. 

— йгнатій, 359. 

— Іосифъ, 359. 
— Ѳаддей, 359, 388, 412. 

Садковскій, Станиелавъ, 302, 378. 

— ЮрШ, ротмистръ Городен. пов., 3 8 1 . 
Садлудкііі, Венедиктъ, Крокшанекій староста, 

313, ротмистръ Городен. нов., 329. 

— Іосифъ, Крикштанскій старостичъ, 366, 
382. 

— Казиміръ, земян. Городен. пов,, 224, 341. 

— Михаилъ, Мостовничій Городен. нов., 226, 

348, 356, 381, 416. 

— Ѳаддей, земян. Городен., 224, 367, 416. 

Садовскій, Янъ, 585. 
Сазннъ-Русиновнчъ, Бонифатій, 357, 372. 

Сакиновскій, Петръ, 348. 

Саиошга, Антоній, 349, Самотика, 412. 

— Варѳоломей, 571, 595, 596, 597, 599. 

— Матвѣй, 349 , 412. 

Caмуйдовичъ, Варооломей, 424. 

Сановскій, Самуилъ, опатъ Коложскаго мона

стыря, 544. 

Сапѣга (Сонига), Александръ, графъ наВыховѣ, 

Домбровнѣ, Друѣ, Шкудѣ, Деречинѣ, 173. 

— Венедиктъ, подскарбШвел. кн. Дитов., 314. 

— Иванъ Семеновнчъ мар. и се up., кашт., 

воевода Витеб. и Враславск., 3 ,Брашвск. , 

державца, 63, стар. Брасдавсвій и Жнж-

морскій, 64, 66, 88, Фридрихъ, 136, ве-

ликіі канцлеръ вел. кн. Литов., 163, 175. 

— Іосифъ, Виленскій коадъюторъ, 538. 

— Казиміръ Янъ, Бобруйскій стар., 508. 

— Левъ, канцлеръ пел. кв. Литов., стар. Сло-

юмскій, Лспоискій, МарковскШ, Мядельскій, 

тиунъ З І М Л І Ж о ш т е к о І , Ретовско1,451 — 

457. 

— Михаилъ, графъ на Быховѣ, Засдавѣ 
Доибровнѣ и Сапѣжинахъ, староста Тухоль-
скій, Волковыйскій и КальварШскШ. 140, 

. 169, староста Гульбоскш, 301, 508. 
— Николай Павловичъ, Витебскій воевода, 

стар. Велижскій, державца Суражскій, 4 5 2 . 

— Вобруйскій стар., 274, подскарбій вед. кн. 
Литов., 276. 

Саиѣги, 458 , 460, 461. 
Сапѣжиная, Анна Коптѳвна, Павловая, ж.Вилен. 

воеводы, великаго Гетмана вел. кн. Литов., 508. 
Саросѣкъ, Адамъ, 388. 

— Андрей, 388, 398, 401. 

— Антоній, 224, 356, 373. 
— Бернардъ, 400. 

— Богуславъ, 388. 

— ИгнатШ, 381. 
— Мартинъ, 358, 397, 398, 400, 401. 

— Матвѣй, 401. 

— Михаилъ, 401. 
— Петръ, 388, 401 . 
— Станиелавъ, 400. 
— Стефанъ, 400. 

— Тимоѳей, 401 . 

— Францискъ, 372 , 382, 400. 

— ЮрШ, 398, 401, 422. 
— Яковъ, 373, 401, 404, 407. 
— Янъ, 382. 
— Ѳома, 372, 400. 

Сасииовскій, Петръ, 372, 381. 
Сацнловскій, Іоеифъ, 388. 
Сацииовскій, Петръ, 414. 
Свеншковскій, АнтонШ, 382. 
Сверщевская, Екатерина, Филипов, мѣщан., 586. 
СвизаТКОВСКІЙ, Францискъ, 341. 
Свирскій, Флоріанъ, зеиян. Городен. пов., 207. 
СВИЦКІЙ, Матвѣй. Филипов, мѣщан., 570, изъ 

Шафранки, 571. 

— Ѳедоръ, 440. 

СВИЧЖОВЪ, Матвѣі, Филипов, лаввлвъ. 597. 
СвѢшіШСКІЙ, Автоиій, 359, 372. 

— Людвакъ, 359. 
6 
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Святорѣцкій, Андрей, земян. Городен. нов., 224. 
Святоша, Ѳедько, 3. 
Седеневскіб, Адамъ, 420. 

— Андрей, 420. 

— Антоній, 420.. 

— Доминикъ, 420. 

— Іосифъ, ротмистръ и коморникъ Городен. 

пов., 55, 420. 
— Михаилъ, 420. 

— Петръ, 420. 

— Стефанъ. 420. 

— Францискъ, коморникъ Волков, пов., 420. 

— Юрііі, 420. 

— Янъ, 420. 
— Ѳаддей, 420. 

Сезеневичъ, іосифъ, 382. 
Сезеневскій, Адамъ, 382, 487. 

— Александръ. земян. Городен. пов., 231. 

— Григорій, 195. 

— Іоеифъ, Городен. ротмистръ и коморникъ, 

505. 
— Михаилъ, 207, 265, 426. 

— Сямояі. 344, 848, 372. 

— Стефанъ, 300. 

— Юрій. земян. Городен. пов.. 207, 349, 

359. 
СельскІИ. Владислав!. Дорогобужскій староста, 

Пятигорский ПО.ІІСОВНИКЪ, 278. 

— Іосифъ, нодчагаій, 221. 

— Францискъ, судья Городен. пов., 226. 

Селява, Еазииіръ Флоріанъ. земян. Городен. 

пов., 195, 25S. 
Семапжій. Петръ, 415. 
Семашко, Александръ, 419. 

— Алонзій Іосяфъ, 367, 372. 

— Антоній, 299, 341, 349, 372, 373, 
382, 418. 

— Богуславъ, 405. 
— Игиатій, 381. 

— Іосифъ, 222, 303, 309, 341, 344, 
349, 357, 372, поручим. Городи, B O B . , 
388, 396, 405. 

— Каетанъ ЧЭаддей,' коиорвжъ Городен4., 222, 

341,357,573. 
— Казииіръ, 192, 211, 234, 251, обозный 

Городен. пов., 257, 260, 292, 300, 

мѣрничій вел. кн. Литов., 321. 

— Ериштофъ, 373. 

— Матвѣй, 382. 

— Михаилъ, 341, 405, 418. 

— Никодимъ, 405. 

— Николай, 419. 

— Петръ, 349. 

— Самуилъ, 381. 

— Станиславъ, 372, 417. . 

— Стефанъ, 382. 

— Францискъ, шляхт., 107, 302. 

— Юрій Петровичъ, 382, 405. 

— Янъ, 405. 
— Ѳаддей, 344, коморн. Городен. нов., 348, 

358, 373, 381, 385, 388, 405, 418. 
Сеиерацкій, 419. 

— Янъ, 420. 
Сеяинскій, Войтѣхъ, 372. 
Сехячъ, Михаилъ, кояендарь каѳедрадьной 

церкви, 17. 

Семкевичъ, Іосифъ Еазиміръ, земян. Городен. 

пов., 207. 
Сенкевнчъ, Матвѣй Францискъ, земян. Городен. 

нов., 195. 
Сеиьковскій, ЮрІЙ, 382. 
Сенюцъ, Вавринецъ, 373. 
Серкуцевская, Еоистанція Михайловна, 553. 
Серкуцсвскій, Антоній, земян. Городен. пов., 

207, 414, 415. 
— Валеріапъ, 358. 

Венедикта, 356, 372, 415. 

— Доминикъ, 358. 

— Ііазиііръ Михаилъ, 207, 279, 851, 882. 

— МатвѣІ, 881. 
— Павелъ, земян. Городи, пов., 207, 868. 
— Стаянсдагь, з ш н . Городеи. пов., 207. 
— Фраицискъ, 358, Серкучевсвій, 873. 

— Ѳвофиъ, земін. Городіи. нов., 107. 
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. — TOpii, 358, 415. 
— Янъ, земян. Городен. пов., 207, 358. 

Сестренцевичъ, Янъ, стражникъ Стародубов-
екаго пов., 48, 50, 52 . 

СИВИЦКІЙ, Бонифатій, 418. 
— Францишвъ, земян. Городен. пов., 222, 

340, 344. 
— Янъ, 348. 
— Ѳедоръ, 357, 372, 382. 

Сигизмундъ, Августъ, король Польши, 80, 81, 
82, 83 , 90, 91, 128, 363, 364, 574, 
576, 577, 578, 579, 582, 583, 584. 

Сигизмундъ 1-й, король Польскій и вел. кн. 
Литов., 3—6, 8, 9, 10, 62, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 80, 8 2 , 8 5 , 
86. 92, 99, 100, 101, 126, 127, 129, 
529, 530, 545. 

Сигизмундъ Ш, король Польши, 94, 95, 
9 6 , 9 7 , 9 3 , 9 9 , 100, 101, 102, 103, 104, 
1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 109, П О , 111, 112, 
1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 2 , 138, 328, 330, 522 .529 , 
545, 566, 5S0, 581, 582, 583. 

Сидепевгкій, АнтонШ, 382. 
— Мартинъ, 3S2 . 

Сйдѳрсшчъ, Петръ, 411. 
— Станиелавъ, 399. 

Сідрангкій, Янъ, 556. 
СйЗенсвскій, Семенъ, земян. Городен. пов., 222. 
Сидоровичъ, Янъ, 372. 
СикачсвсКІІ, Михаилъ, 358. 
Снкорскій, Андрей, 400. 
Слиьвестровичь. Іуліанъ, державца Виленскаго 

етароства, 174. 
Сянингкій, Іосифъ, Вилшшірекі! чашникъ, 408. 
СйИйЦИІЙ, ітаералъ артнллерік вел. кн. Литов., 

194, 254. 
СППОВІІѴЬ. ІОСЯфъ. 414. 
Сіркуцевсвій, АятоніІ, 293. 
Сіруць. Іосифъ. 300. 

— Іоакігь Францискъ, ловчШ Городен. пов., 
331, 840 8 4 І . 

--- Сежевг, 3 7 8 . 

СкаринСКІЙ, Станиелавъ Стефанъ, королев, се
кретарь, 154. 

Скварковскій, Антоній, 357. 
СкибиНСКІЙ, Викентій, 349. 

— Іосифъ, 348, 358. 
— Михаилъ, 356, 358. 

СквбицкІЙ, Викентій, 381. 
— Михаилъ, 395. 

СіШДОНДЗевскій, Семенъ, 358. 
Скиндеръ, Простовидъ, ИгнатШ, 383. 
СкирМОНТЪ, АнтонШ Самуилъ, ловчіи и судо-

вый подстароста Городен. пов., 42, 47, 
137, 468, 293, 317, 321, Ан. Ста

ниелавъ, 323, 331, Скириунтъ, 451, 516. 
— Матвѣй Мурза, 424, 539, 543, 544, 

546, 549, 550, 551. 
— Явъ, 516. 

Скироиѳва, Катерина Обуховская, дочь священ. 
Скирона, 501. 

— Тереза Скирмоптовна, дочь священ. Ски
рона, 501. 

j СкирОНЪ, Адамъ, Соколянскій плебанъ, 410. 
i — Виктоній, сынъ священ. Скирона, 501. 
į — Іоаннъ (Янъ), священ. Гудевицкой церкви, 
j Городен. протопопъ, 485, священ. Лашан-
j екой церкви, S O , 500—502 . 
j — Николай, сынъ священ. Скирона, 501. 

— Янъ, сынъ священ. Скирона, 502. 
Ск.ШШПСКІй, Стефанъ, возный Городен. пов., 

533. 
Скоковскій, АнтонШ, 349. 

— Людовикъ, 166. 
СкроцкІН, ИгнатШ, 382. 
Скудьгнрій, 460. 
Свумииъ, Ѳедоръ, воевода Новогородскій, стар. 

Городен. Олитскій, Юрборскій и Нововольскій, 
105. 

j Скуцевичъ, Петръ, 410. 

Сдавета, МатвѣІ, земян. Городен. нов., 224. 
СлйХТШІЬ, Іосифъ, 382, Смиттель, 388. 
Слиичсвскін, Яиъ, 357. 

i СлуцкіЙ, АнтонШ, 399. 
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СЛЮОИДКІН, Викентій, 382. 
— Михаилъ, 382. 

Сиаковскій, Антоній Доминикъ, зеиян. Городен. 
нов., 186. 

Сногоревскін, Андрей, зеиян. Городен. нов., 
483, 488—491 . 

— Казиміръ, 299. 
Смогоржевскій. Си. Сиогоревскш. 
СМОЛЬСКІЙ, Авраанъ, 424. 
Смѣлянскій, Михаилъ, 382 . 
Снарскіи, Адаиъ Антоній, 23. 

— Антоній, 398, 399. 

— Войтѣхъ Трохимъ, 23, 207. 

— Варѳоломей Ѳаддей, 368, 382. 
— Григорій, 381. 
— Іосифъ Мартинъ Юрій, 331, 340, 367, 

Папунскій стар., 388. 

— Еазиміръ Самуилъ Янъ, 23, 24, 399. 
— Казиміръ, Филипов, войтъ, 548 . 

— Мартинъ, КрикштанскШ стар., 411, 382, 
400. 

— Матвѣй, 23, 24. 
— Михаилъ, 24, чашн., 223, 359, 399. 

— Рохъ, 336, 341, 394. 
— Станиславъ, 397. 

— Юрій, 302 . 
— Янъ, 24, 201, 394, 399, 403 . 

— Ѳома, пресвитеръ Сидерскій, 399. 

Собансвій, 34. 
Соболевскін, Андрей, 383. 

— Антоній, 357. 

— Матвѣй, 341 , 412 . 

— Михаилъ, 382, 401. 

— Павелъ, земян. Городен. пов., 216. 

Соботовскіе, 45. 
Соколнвскій, князь. См. Друцкій-Соколмнскій. 

— Любапіъ, уряднинъ, 466. 
СОКОЛОВСКІЙ, Александръ, 395. 

— Вавринецъ, Филинов, лавникъ, 585, 586. 
— Петръ, 358. 
— Яковъ, 424. 
— Ѳома, 344, 316, 357. 

I Союгубъ, Іосифъ, изъ Дѳвойва, стар. Санннц-
кій и Пѳреросльскій войтъ, 570, 572, 
594, 595. 

— Янъ, изъ Девойна, великій подскарбій яг 
земскій писарь вел. кн. Литов., 166, 167. 

Солтановая, Іустина, монахиня Городен. бази-
ліан. монастыря, 524. 

Солтанъ, Лнтоній, Стародубовскій маршал ко-
вичъ, 523. 

— Викторъ Пересвѣтъ, Стародубовскій мар-
шалковичъ, 530. 

— Іосифъ, 357, 409. 

— Леонъ Михаилъ Пересвѣтъ, Стародубовскій 
маршалокъ, 477, 523. 

— Мартинъ Пересвѣтъ, Стародубов. иаршаі-
ковичъ, 523. 

СОЛЯТИЦКІЙ, Янъ, 341, 411. 
СОПѲЦКО, Антоній Іосифъ, зеиян. Городен. пов., 

210 , 211, 215, Волынскій ловчій, 216, 
Іосифъ, ротмистръ и каптуров. судья Го
роден. пов., 224, 226, 282, 309, 335, 
367. 

— (Сопоцка), Александръ, 279, скарбникъ 
Городен. пов., 309 . 

— Богуславъ, земян. Городен. пов., 216, 
279. 

— Венедикта Станиславъ, Городен. ловчій, 
19, 186, 188, 189, Волковыск. ловчій. 
190, скарбникъ Городен. пов., 223, Ве-
педнктъ, 234, 257, 335, 340, 396. 

— Доминикъ Казиміръ, 183, 200, 201, 
214, Смолеискій скарбникъ, 215, 216, 
Казиміръ, чашникъ Городен., 279, 293 , 
309, 579. 

— Игнатііі, земян. Городен. пов., 224, 340, 
367, 36S, 894. 

— Іосифъ, 293, ротм. Городен. нов., 340, 
396. 

— Казиміръ, земян. Городен. нов., 224, 
367, 394. 

— Людовівъ, 341, 349. 
— Мартинъ, 873 . 
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— Матвѣй, 336, 341. 
— Михаилъ, зеиян. Городен. нов., 191. 
— Семенъ, 341, 344, 349. 
— Стефанъ, земян. Городен! нов., 224, 

(Сапоцька), 293, 373, 396. 
— Фелиціанъ, 373. 
— Фаустинъ, земян. Городен. пов., 224, 340. 
— Яковъ, 335, 341. 

Сорока, Антоній, 341, 412. 
— Іосифъ, 341. 
— Юрій, земян. Городен. пов., 207. 
— Ѳаддей, 410. 

Сѳроеекъ, Михаилъ, земян. Городен. пов.. 187 
СорЗКОВСКІЙ, Людвикъ Янъ, 348. 
СОСНОВСКШ, полковникъ, 241, Іосифъ, хоружій 

ІІятигорскій, 304. 
Сперскій, Викторъ Петръ, 340, Чер. воискій, 

349. 
Средницкін, Павелъ, скарбовый писарь вел. кн. 

Литов., 474. 
Ставискій, Антоній, 381. 
Стадковскій, Янъ, 420. 
Стадпицкііі. Іосифъ Гизбертъ, 402. 
Статкевичъ, Казиміръ Михаилъ, 260. 
Станевачъ. Семенъ, земян. Городен. нов., 186. 
СтансвСЕІЙ, Адамъ, 403, 421. 

— Александръ. земян. Городен. пов., 224. 
— Антоній, 421, 422. 
— Вавринецъ, 349, 417. 
— Варооломей, 367, 421. 
— Венедпктъ, 349. 
— Викентій, 397. 
— Игнатій, 349. 
— Іосифъ, 349, 417. 
— Казиніръ, 372. 
— Матвѣй, :;емян. Городен. нов., 224. 
— Михаилъ, 373, 421. 
— Николай. 420. 
— Станиславъ, 321, 421. 
•— Францискъ, 416, 421. 

— Яковъ, 421. 
— Ѳоша, 421. 

Станиславская, Елена, ж. Варашскаго чашника, 
459, 460. 

Станиславъ, Августъ, король Польскій, 169, 
170, 172, 173, 880. 

Станиславичъ, Андрей, Городен. земск. писарь, 
82. 

Станиславъ 1-й, король Польши, 152. 
Станкевичъ, Митрофанъ, прокураторъ Супрасль

скаго базиліан. монастыря, 119. 
Станковскій, Іосифъ, земян. Городен. нов., 201 . 
Станцевичъ, Янъ, 356. 
Ставцевскій, Янъ, 381. 
Старжинскій, См. Стариискій. 
Старинска», Фелиціана Станиславовна, 553. 
Старинскій, Александръ, зеиян. Городен. пов., 

214, 251. 
— Антоній, 358, 415, 416, 553. 

— Владиславъ, 553. 
— Игнатій, 553. 
— Іосифъ, 357, 414. 
— Казияіръ, земян. Городен. пов., 207. 
— Матвѣй, 358, 416, 553. 
— Мартинъ, 358, 394, 553. 
— Михаилъ, 293, 358. 

— Петръ, 340, 416. 
— Семенъ, 358, 553. 
— Стефанъ, 416, 553. 
— Францискъ, 373, 414, 416, 553, 
— Яковъ, 415, 553. .. 
— Янъ, зеиян. Городен. пов., 207, 214, 

358, 416. 
— Ѳедоръ, 358. 
— Ѳома, 358. 

Старкевичъ, Петръ, 382. 
Старосельскій, Вальцеръ Богдановичъ, зем. 

судья Витебск, воевода, 451. 
Статкевичъ, Казиміръ,' земян. Городен. нов., 

207. 

— Мартинъ, 349. 
— Станиславъ, 349. 

Стацсвичъ, Семенъ, регентъ войсковой канце
лярии вел. кн. Литов., 250. 
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Стацкевнчъ, Антоній, 382. 

— Янъ, 382. 

СташевскІЙ, УпитскШ скарбникъ, 573 . 

Стерпейко, Игнатій, 331. 

Стеткевичъ, Адамъ, 395, 419, 

— Андрей, 418. 

— ІТетръ, 222. 

— Станиелавъ, 419. 

— Яковъ, 419. 

— Янъ, 341. 

СтеФановнчъ, Казнміръ, 153. 

Стефанъ Баторій, король Додьскій, 85, 86, 

88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 102, 

1 0 3 , 1 2 6 , 1 2 9 , 3 6 4 , 578, 579, 580, 591. 

Стецксвичъ, Адамъ, 406, 423, 556. 

— Амвросій, 406. 

— Андрей, 356. 

— АнтонШ, 222, 372, 406. 

— Доминикъ, 406. 

— Казиміръ, 406. 

— Михаилъ. 406. 

— Петръ, 406. 

— Станиелавъ, 406. 

— Францискъ, 420. 

— Юрій, 423 . 

— Янъ, 406. . 

Стодо.іьникъ. Семенъ, 424. 

СТОЬВІІГКІН, Стан., 340 . 

Сто.ікевнчъ, Янъ, 371 . 
СТСНЦИЛОВСКІЙ, Войтѣхъ. Враславекій скар-

биицъ, 528. 

С Т О Ф І . . ЮрШ, земян. Городен. нов., 241. 

Стонкій, Кароль Сеипчъ, Городен. город, ви-

церегентъ, 257, 260. 

— Францискъ С'емичъ, 24. į 

СтреяПІСКІЙ, Іосифъ, 357, 395. : 
Стрпіковгкій, Владиславъ Михаилъ, 251, 260, 

293. 

— Яковъ, 293. į 

СтріенгкІЙ, Вогуславъ, каиитанъ, 398. 

Стрнтенскін, Павелъ, воіскій Городом, нов., 
257. 

Строганскій, Янъ, 255. 
Струмнло, Доминикъ, 430. 

Струпивскій, Адамъ, 417. 

— Александръ, 356, 417. 

— АнтонШ, Матвѣй, 356. 

— Венедиктъ, 417. 

— Мартинъ, 389. 

— Матвѣи, 349, 372, 414. 

— Михаилъ Янъ, 302, 309. 

— Семенъ, земян. Городен. пов., 207. 

СтрусчвскІЙ, Станиелавъ, 433, 437. 

Струтыпскій, Іосифъ, стар. Визанекій и Ш а -

киновекій, сгольнпвъ и комисаръ Вилькомир. 

пов., 474. 

Струцевичъ, Антоній, 356. 

Стрыенская, ж. Городен. войскаго, 535. 

СтрыеііСКІЙ, на Стрынѣ, Павелъ, войскій Го

роден. нов., 158, 188, 189, 198, 204, • 

248, 251, 261, 277. 

— Вогуславъ, 356, 371. 

— Іоспфъ, 356. 

— Сигизмундъ, Саноцкій чашникъ, Городен. 

экоиомъ, 248, 277. 

— Янъ, земян. Городен. пов., 189. 

Стрѣлецкій, Казиміръ, 417. 

— Павелъ, 417. 

— Янъ, 373, 417. 

— Ѳома, 406. 

Стрѣлковскій, Александръ. 382. 

— Аитоній, 423 . 

— Викторъ, 394. 

— Гиларій, 367, 400. 

— Казииіръ, 417, 421. 

— Криштофъ, 373. 

— Копстаитій, 417. 

— Людовикъ. 3 S 1 , 406. 

— Матвѣй, 417. 

— Михаилъ, 396, 406. 

— Николай, 348, 367, 382, 406. 

— Павелъ, земян. Городи, пов., 207, Ва-
зиміръ, "251, 356, 407. 

— Сеіенъ, 406. 
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— Фѳлиціанъ, 417. 
— Францискъ, зеиян. Городен, нов., 222, 

345, 373, 382, 406. 
— Юрій, 400. 
— Янъ, 415. 
— Ѳаддей, 373. 
— Ѳома, 373, 394, 406. 

СтрѢльбИЦКІВ, Янъ, 224, 397, 515. 
Стурейко, Юрій, 349. 
Стычнеръ, Янъ, 372. 
Суданъ, Іосифъ, Городен. райца, 510. 
СудевоевНЧЪ, Станко, Городенск. державца, 62, 

Судивоевячъ, 63, Судеевичъ, Городен. 
староста, 79. 

СудйМОВІЪ, Амвросій, 541, 560. 
Сузанъ, Іосифъ, Городен. бургоиистръ, 512. 

СуздѢевскІЙ, Михаилъ Колуііайло, зѳияя. Го
роден. нов., 216. 

Сульберскій, Ѳома, 408. 
Суходолецъ, Францискъ, подстолій и писарь 

Городен. нов., 55. 

Суходольскій, Антоній, 410. 
— Іосифъ, Лпвскій подчашій, 183. 
— Янъ, Ливскій подчашій, 184, 186, 189, 

Трокскій подчагаій, 195, 198, подсудокъ, 
239, 240, 251, 257, 263, Вилен. ка-
ноникъ, Городен. пробощъ, 293. 

Сухоребискій, Михаилъ, 113. 
СухоЦКІЙ, Андрей, 395. 
Сѣкуцевскій, Антоній, 358. 
Сяросѣкъ, Ѳома, 340. 

Т . 

Тальковскій, Аврааиъ, 424. 
Тапагорскін, Стефанъ, 457. 
Таіикііі, Михаилъ, 359. 
Таркевіічъ, Янъ, 358. 
Тарковсків. Стефанъ, каштелянъ Берѳстейскаго 

воеводства, 41. 

ТатарскіЙ-БараноискіЙ, Мустафа Мурза, ко
ролевский ротм. 424. 

Тацивовскій, Петръ, 358. 
ТачйПСКІЙ. Саиуидъ, 409. 
Ташкунгкііі. В . , 358. 
Тсйдеровъ. Генрихъ, подполковникъ, 585, 586, 

587, 
ТейдерОВая, Кристина Вульфовичовна. ж. под

полковника, 585, 586, 587. 

Тердецкіе, 30. 
ТняннскІЙ. Іосифъ, Городен. г род. скарбникъ, 

299, 567. 
— Казииіръ Янъ, скарбникъ и судовый иод-

староста Городеи. пов., 116.. 188, 190, 

191, 284, 270, 496. 

Тіііівеііі, Николай, 302. 

ТОВЯНСКІЙ, Ѳаддей, 341, 349. 

ТОЛОЧКО, Адамъ, 359, 415. 

— Александръ, 413. 

— Антоній, 349, 356, 357, 367, 372, 

382, 388, 400. 
— Антоній Владиславъ, зеиян. Городен. нов., 

186, 340. 
— Вавринецъ, 414. 

— - Валеріанъ, 358. 

— Варѳоломей, 358. 

— Войтѣхъ, 24. 

— Доминикъ Людовикъ, 321, 331, 336. 

— Игнатій, 224, 349, 357, 381, 415. 

— Іосифъ, 358, 414. 

— Константій, настоятель Кузьницк. монасты
ря, 35, 541. 

— Людовикъ, 381, 414, 419. 

— Мартинъ, 358. 

Матвѣй, 358. 

— Михаилъ, 394, 414, 415. 
! — Николай, 358. 

j — Севастіанъ, 358. 
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— Семенъ, 358. -
— Станиславъ, 400, 415. 
— Стефанъ, 358, 414. 
— Ѳедоръ, 302 . 

Тоіашевичъ, изъ Томашова, Августинъ, 389. 
— Владислава регентъ войсковой канцеляріи, 

206, 210. 
Тоиашевскін, Андрей, 372, 382 , 408. 

— Бонча, на Томашахъ, 389. 
. — Венедикта Ѳома, 260, 309. 
— Іосифъ, 383. 
— Касперъ, будовничій Городен. пов., 224, 

367, 394, 371. 
— Лука, 381, 394. 
— Михаилъ, 300. 
— Томашъ (Ѳома), 299. 
— Францискъ, 357. 

Тѳмкевнчъ, Станиславъ, земян. Городен. пов., 
234. 

Товкевичъ, Францискъ, 341. 
ТОПЯНСКІІ, Госифъ, 372. 
ТОЧИНСКІЙ, Самуидъ, 357. 
Точпцкій, Андрей, 418. 
Трабовнчъ, Матвѣй, 524, 525, 530, 531. 

— ; Юрій, кузнецъ, Коложскій крестьянинъ, 
524, 525, 530, 561. 

Трацевнчъ, Сильвестръ, игуменъ Могилевскаго 
братскаго монастыря и намѣстникъ Бѣлорус-

ской епископіи, 461. 
ТребйНСКІЙ, Казиміръ, 189, Веленскій подсто-

лій, 190. 
Третякъ, Амвросій, 414. 

— Антоній, 373, 381. 
— Игнатій, 367. 
— Казиміръ, Смоленский чашникъ, 216, 293 . 

— Николай, 309. 
— Стефанъ, .371. 

Тризва, Мартинъ, писарь вел. кн. Литов., 109, 
112. 

Троповичъ, Зельманъ, еврей, 523. 
Троиянскій, Іосифъ, 381. 
Троявовскій, Т. , 372. 
Труско.ІЯНСКІЙ, земян. Городен. пов., 241. 
Тукало, Яковъ, земян. Городен. пов., 216. 
Тункевнчъ, Мартинъ, земян. Городен. нов., 219. 
Тупальекій, Антоній, квартирмейстеръ гетман

ской гвардіи, 487. 
Туркевичъ, Янъ, 356. 
Турчинока, Елеонора, изъ Соботовскнхъ, ж. 

Оршанскаго стольника, 45—47. 

ТурчиноВйЧЪ, Андрей, 257, 260, 302. 
— Іосифъ, 841. 

— Казнміръ, 411. 

— Матвѣй, 341, 411, 
— Яковъ, 336. 

Турчинъ, Янъ, Оршанскій стольникъ, 45, на
дворный конюшій, 157, 159. 

— Николай, Оргаанскій чашникъ, 47. 

Тызенгаузъ, Антоній, писарь вел. кн. Литов., 

54, 139, 221, 223, подстолій и судов, 
подстароста Городен. пов., 332, 337, 
маршалокъ Городен. пов., 344, 345, 348, 
надворн. подскарбій вел. кн. Литов., 351, 
356, 371, 554, 556, 557, 559, 570. 

— Венедикта, 299. 

Тышкѳвскій, Янъ, 373. 
Тыпікевнчъ, Андрей, ландвойтъ Вѣльской иаг-

дебургіи, 539. 

ТѢс.Піискій. Антоній, 381. 

Улавковсвіе, Житомреків чашники, 549. 
Улесевичъ, Антона, 557. 
УіЬКесЪ, Игнатій, 349. 

УЛЬЧІВДІЙ, Францией, 821. 
— Яковъ, 411. 
— Явь , 341, 411. 
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Уиенскій, надворный подскарбШ вел. кн. Ди
тов., 152. 

УМЯСТОВСКІЙ, хоружій, 316, Еазиміръ, 557. 
Уішховскій, Александръ Іосифъ, зеи. судья 

Минскаго воеводства, 211. 
Урбанскій, Михаилъ, 55, 349, 418. 
Урочинскій, Семенъ, 356. 
Усовичъ, АнтонШ, земян. Городен. пов., 224, 

396, 547, 538. 

— Матвѣй, 309, 547, 548. 
— Михаилъ, 357, 398, 404. 
— Петръ, 404. 
— Станиелавъ, 357, 403. 
— Фелиціанъ, 404. 

. — Яковъ, 404. 
— Янъ, 404. 

Уторъ, Иванъ Григорьевичъ, Витебскій грод. 
судья, 452. 

Фабриціусъ, Іосифъ, 409. 
— Криштофъ, экономъ Кринскаго королев, 

ключа, 56. 
— Станиелавъ, 381. 
— Францискъ, 174. 

Фальчевскій, Петръ, державца КнишинскШ и 
Забѣльскій, 82. 

Фащевскій, Войтѣхъ, 372. 
ФелькераИЪ, маіоръ, 196, Янъ Переросльскій 

грод. писарь, 440. 
Фердинандъ, князь "Курляндскій, 314. 
ФИЛННОВНЧЪ, ІОСифъ, 373. 
Фандеберегъ, Ганусъ, Городен. бургомиетръ, 

111, 112. 
Фаневскій, Матвѣй Францискъ, 184. 
Фаща, шляхт., 583. 
ФИЛИПОВПЧЪ, Іосифъ, 349. 
Ф И Н К И , 293. 

Флсмингъ, графъ ЮрШ, Шершев. стар., 297, 
вел. подскарбШ вел. кн. Литов., 324, Денгофъ, 
генералъ-маіоръ, 521, 528—530, 544. 

ФіЮКЪ, генералъ, 215. 

Флемипгъ, Юрій Денгофъ, наБарвлавѣ, Воло-
давѣ и Рожанцѣ, графъ, артиллерШскій ге
нералъ вел. кн. Литовск., староста Шадовскій 
и Шершевекій, 166, великій нисаръ вел. кн. 
Дитов., 167, 168. 

Флемингъ, графъ, 317. 
Фонтанный, Доминикъ, капитанъ, 523. 
Фонъ-кербекъ, Маркъ, оберштеръ Дейбъ-гвар-

діи Преображен, полка, 150. 
Фонъ-Куркенъ, полковникъ войскъ царя Петра 

Великаго 151. 

Фонъ-Фейтинбергъ, АнтонШ Юрій, 348. 
Фрашковскій, Андрей, 358. 
Фрейтаковъ, квартермистеръ, 463. 
фрулевічъ, Венедиктъ, настоятель Жировицкаго 

Монастыря, 507. 
Фулюцишъ, Матвѣй, земаи. Городен. пов., 224. 
Фурзевичова, Констанщя Володкевичовна, жена 

Парнавскаго чапін., 425. 
Фурзевичъ, Доминикъ Петръ, Перновскій чаш

никъ, 425. 
Фуровскіи, Іосифъ, 413. 

I S C 

Іаламовичъ, Ѳ о і а , фундушевый крветышвнъ 

Несвижской Георгіев. церкви, 12. 
Іалецкій, Захарій, королевсвіі хоружій, 424, 

— ЮрШ, 424. 
7 



Іаркевичъ, Инокентій, намѣстникъ Супрасльскаго 
монастыря, 4, 15, 483, 484, 488—491, 
498, 518. 

Харлинскій, Ѳома, 302. 
Хебровскш, Іосифъ, 382. 
Хежовскій, Павелъ, земян. Городен. пов., 189. 
Хибовскін, Леонъ, 348. 

— Михаилъ, 396. 
— Рохъ, 396. 
— Янъ, зеиян. Городен. пов., 222, 344, 

357, 372. 
ХисквВИЧЪ, Матвѣй, 382. 
ХИХОВСКІИ, Николай, 293. 

— Станиславъ, 293, 381. 
— ЮрШ, 372. 

Хлевинсвій, Антоній, 358. 
— Вавринецъ Онуфрій Вилен. подстодій, 216, 

Витебскій подстолій, 309, 331, 546, 571, 
595, 596, 597, 599. 

— Іосифъ, земян. Городен. пов., 222, 344, 
356, 367, Рѣчицкій стольникъ, 396. 

ХЛИСТОВСКІВ, Антоній, 872. 
— Доминикъ, земян. Городен. пов., 207. 
— Станиславъ Янъ, земян.Тороден. нов., 207. 

Хлоішцкін, 163, 
ХЛОСОВИЧЪ, изъ Хлосова, Антоній, 388. 

— Іосифъ, 356. 
Хлиетовскін, Антоній, 406, 

— Францискъ, хоружШ, 405. 
Хлѣбовекій, Мартинъ, 382. 
Хмара, Адамъ, подчашій Минскаго воеводства, 

140. 
ХбДКевнчъ, Александръ Ивановичъ, господар. 

маршалокъ, 4, 5, Олександро Ив. Ходке-
вичъ, староста Берестеіскіі, Вилькііскіі 
и Остринскій, 10. 

— Вогданъ, господар. конюшій, 6—9. 
— Янъ, Виленск. каштелянъ, Жомоитск. ста

роста, наввысшій маршалокъ, 88. 
Ходоровічъ, Михаилъ, 367. 
ХОЛКННСКІЙ, Богданъ, Городен. подстолій, впс-

еівдетвіи Коюжскіі архиіаидрітъ, 566. 

Хоментовскій, Василій, Могилев, радца, 462. 
Храновская, Реватицкая Старостина, 415. 
Храновскіе, 40 41. 
Храневичъ, Матвѣй, 373. 
ХрановскШ, Ѳаддей, 373. 
ХраПЕОВИЧЪ, Антоній, 357. 

— Францискъ, 357. 

Хребтовичова, Анна, изъ ПІпилевскихъ, Лито-
ворова, ж. Городен. стольника, 546—549. 

ХребіОВИЧЪ, Андрей, 279. 
— Владиславъ, земян. Городен. пов., 239. 

— Игнатій Литаворъ, подскарбій каптуров. 
судовъ, 221, подстолій, 226, Городен. 
стольн., 340, 344, 348, 371, 381, 546, 
547. 

—: (Хрептовичъ), Іоакимъ, подканцлеръ вел. 
кн. Литов., 170, Новгородскій стольникъ, 
337. 

— Іосифъ, Литаворъ, Городенск. пробощъ, 
395, 541, 555, и Инфлянтскій каноникъ, 

' 566, 567, 568. 
— Кароль, 307, директоръ антиком, сеймика, 

311, хоружій королев, гвардіи, 313, Ли
таворъ, конфедераций маршалокъ, зем. пи
сарь Городен. пов., 361, 367, 395. 

— Литаворъ Ѳома, намѣстникъ Слонимскій, 81, 
ротмистръ Городен. пов., 321, мечный Го
роден. пов., 367, 371, 394. 

— Мартинъ Богдановичъ, 9. 

— Михаилъ, земян. Городен. пов., 194, 195, 
242. 

— Петръ, 548. 

— Яковъ, мечникъ иДоброгоскіі судья, 14, 

201, 242, мѳчникъ Городен. пов., 275, 

283, 298, 299, 301, 307, 309, столь
никъ Городен. пов., 321, 498, 502. 

— Янъ, 191, мѣрникъ Городен. пов., 289. 

— Янъ, Литаворъ, мѣрникъ Городен. нов., 
191,289, 348, Городен. стольникъ, 547. 

— Ѳаддеі, Литаворъ, іечиікъ Городи, пов., 
566. 

— Ѳедоръ Вогдановічъ, 9. 
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Хрестовскій, Казимірь Станиелавъ, 47. 
Ірищукеввчъ, панъ Якииъ, 9, 

— Петръ, 9. 

ХроетОВСКШ, Бонифатій, 381. 
ІрусвнскІЙ, Петръ, 373. 
ІУНОВСКІЙ, Даніилъ, 349. 

Цвнкла, ВоЙтѣхъ, Городен. мѣщан., 118. 
ЦвиБЛИНСКІЙ, Антоній, 358. 
Цедровскій, Стефанъ, 144. 
Цсхаповскій, Іосифъ, Мстиславскій старостичъ, 

366. 
— Станиелавъ, генералъ - адъютантъ Дитов. 

войскъ, 366. 
ЦеЛЕЦЕая, Анна Гомбелевна, 583. 
ЦелицБій, Богданъ, 583. 
Цехлевичъ, Войтѣхъ, Городен. бургомиетръ, 512. 
Цеховскій, Станиелавъ, 358. 
Цешейко, Адамъ, 358, 368, 372. 

- - Рафалъ, 348, 357, 372. 
— Рохъ, 372. 

ЦидЗИКОВая, Кристина, изъ Браницкихъ, 53 — 
— Фелиціана, изъ Эйсимонтовъ, 505. 

Цидзикъ, Адамъ, 421. 
• — Александръ, 224. 

— Андрей, 224, 381, 416. 
— АнтонШ, 388, 413, 421. 
— Варѳодомей, 422. 
— Гавріидъ, 416. 
— Даніидъ, 216. 
— Іосифъ, 381, 401, 416, 422. 
— КазимІръ, 357, 382, 400, 412, 422. 
— Криштофъ, 422. 

— Лука, 373, 416. 

— Людовикъ, 416. 
— Мартинъ, 341, 416, 421. 
— Матвѣй, 224, 421. 
— Михаилъ, 299 ,401 ,416 ,421 , 505—507. 
— Николай, 373, 382, 416, 421. 
— Петръ, 422. 
— Семенъ, 421. 
— Станиелавъ, изъ Браницкихъ, 53 , 54, 

349, 420, 382, 400, 415 421. 
— Фелиціанъ, 381. 
— Францискъ, 207. 
— ЮрШ, 421, 422. 
— Яковъ, 300, 421. 
— Янъ, 216, 224, 300, 321, 373, 421, 

422. 
Цехлевичъ, Войтѣхъ, Городен. бургомиетръ, 510. 
ЦеніКОВСКІЙ, Людовикъ, КлещевскШ стар., 528, 

Цишковскій, полковникъ, 538. 
Цикачевскій, Михаилъ, 372, 403. 
ЦиханСБІЙ, Станиелавъ, 300. 
Циховскій, Антоній Станиелавъ, 367. 

— Павелъ, 372. 
— Станиелавъ, 372, 406. 
— ЮрШ, 348, 358, 417. 

ЦишевскШ, Ѳаддей, 409. 
ІІыіі.іа. АнтонШ, 404. 

Цыпса, Адамъ, земян. Городен. пов., 207. 

ЧасііСКІІІ, Гавріилъ, 382. 
— Казиміръ, 382. 
— Михаилъ, 341, 848. 

Чаиъ, Вавринецъ, 382. 

Чашевскій, Стефанъ, 372 . 

Чаплеевскій, ВикентШ, 373. 
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— Іосифъ, 405. 
Чаилнцкій, Андрей, ФилиповскШ бургомиетръ, 

570, 571, 574, 597, 599. 
Чашшцъ, Андрей, 299. 

—• Іоакимъ, 372. 
— Павелъ, 373. 

Чарпевскій, Антоній, земян. Городен. нов., 224. 
Чарновскій, Янъ, 410. 
ЧарнявскІЙ, Еипріанъ, 415 . 

— Михаилъ, 373 . 
. — Станиелавъ, 415. 

— Стефанъ, 382, 388. 
— Францискъ, 388. 

Чарнецкій, Яковъ, 358. 
Чарнѳвскш, Янъ, 358. 
Чарнявсній, Станиелавъ, 388. 
ЧарторыйСБІЙ, Еазиміръ, на Елеванѣ и Жуко-

вѣ, староста Веленск. и Усвятскій, 145. 
— Михаилъ, князь на Елеванѣ и Жуковѣ, 

Виденск. каштелянъ, Городен. староста, 14, 
33, 134, 438, 447, 498, 500, 503. 

Чаусъ, Стефанъ, Еоложскій войтъ, 533. 

Чевчейко, Петръ, 3 5 6 . » 
Червцовъ, Алексѣй, бригадиръ русскаго войска 

Перта Великаго, 185. 
Черскій, князь Андрей Ивановичъ, 9. 

— князь Семенъ Ивановичъ, 9. 
Чеховвчъ, Ѳаддей, 340, 359. 
Чечоіъ, Іосифъ, 309. 

— Никодимъ, 383 . 
— Фелиціанъ, 356, 415. 

Чешейко, Адамъ, 224, 340, 367, 395. 
— Михаилъ Усевичъ, 190, 302, Городен. 

конюшій, 493 . 
— Рафалъ, 341, 382, 395. 
— Рохъ, земян. Городен. пов., 224, 394. 
— Станиелавъ, коншшій Городен. пов., 191, 

194, 195, 201, 239, 242, Смоленск, 
подчашій, 493. 

— Францискъ, 299, конюпшчъ Городен. пов., 
309. 

— Юрій, 340. 
— Янъ, 411, 500. 

Шаверскій, Фабіанъ, 405. 
Шальборская, Іоеифовая, ж. поручика, 4 1 2 . 
Шанявскій, АнтонШ, 299. 

— Андрей, Упитскій екарбникъ, 579. 
— ИгнатШ, 222, 340, 344, 348, 3 5 9 , 4 0 8 . 

— Игнатій КсаверШ Михаилъ, 356. 

— Мартинъ Эдуардъ, 348. 
— Михаилъ, 372, 408 . 
— Станиелавъ, 357, 383, 395 , на Шапя-

вахъ, Августовскій староста, 543. 
Шарковскій, Нвколаі, Городен. писарь, 510 — 

515. 

ШаФЩЮВЪ, Петръ, секретарь Петра Великаго, 

148, 149. 

ШацмвВСКІІ, Воітѣхъ, 382 . 
— Криштофъ, 357, 372, 404. 

— Михаилъ, 401. 
— ЮрШ, 348, 358, 371, 372, 403 . 

Шварцъ, Венедиктъ Янъ, капитанъ и воммис-
саръ Городен. экономіи, 521, 522, 529. 

Швернвъ, Давидъ, 424. 
Швичко, Матвѣй, Филипов, лавникъ, 599. 
Шелыіахъ, АнтонШ, 373. 

— Викентій, 340, 406. 

— Войтѣхъ, 340. 
— Іосифъ, 224, 340, 406. 
— скарб. Нашкинскій, 348. 

Шепетъ, Еазиміръ, ОйрагольекіЙ тивунъ, под-
коіоріі и коімисеаръЖомои. юяжеша, 474. 

Шеяннскій, Войтѣхъ, 404. 
Шеибсль, Хатіанъ, православн. зеаяшл» Горо

ден. нов., 8. 



Шереметсвъ, Борисъ, фельдмаршалъ русскихъ 
войскъ, 187, 188, 189. 

Шеренашъ, Янъ, 357. 
Шеспахъ, Викентій, 348. 
ШИДЛОВСКІН, Янъ, 412. 

Шильпахъ, АнтонШ, 382. 
Шиляискій, Янъ, пивничій вел. кн. Литов., 500. 
Шинакъ, АнтонШ, 357, 400. 

— Войтѣхъ, 400. 
— Іосифъ Михаилъ, коморникъ и каптуров. 

судья Городен. нов., 224, Правдичъ, ре-
гентъ и коморникъ Городен., 321, 331, 
340, 358, 400, 409. 

— Мартинъ, 400. 

— Михаилъ, ротмистръ Городен. нов., 386, 
Городен. коморникъ, 394, 396. 

— Николай, коморникъ Городен. нов., 278. 
— Петръ, 400. 

— Юрій, земян. Городен. пов., 224. 
— Яковъ, 400. 
— Янъ, 400. 
— Ѳома, Смоленскій каноникъ, 386, 400. 

Шимановскій, Антонш, 357. 
— Еазиміръ, 400. 
— Францискъ, 348, 372, 382. 

Шимборская, Варвара, 583. 
Шиибекичъ, Матвѣй Францискъ, возннй Горо

ден. нов., 492. 
Шнпнтка, Филип. Янъ войтъ—иѣщан., 578,589. 
Шишка, Адамъ Еазиміръ Фенеевичъ, 23, 222, 

340, 344, 349. 

— Александръ, 349. 
— АнтонШ, 410. 
— Доминикъ, 340, 395. 
— Іосифъ, 381. 
— Еасперъ, 388. 
— Еазиміръ, 394. 
— Мартинъ, 381. 
— Францискъ, 388. 
— Ханевичъ, Матвѣй, 382, 388. 
— Янъ, 388. 
— Ѳома, 410. 

Шлебевъ, Инфлянтскій воеводичъ, 287. 
Шлитеръ, Іосифъ, земян. Городен. пов., 224» 

397. 
Шшгельскій, генералъ, 425. 
Шнойловичъ, Мовша, еврей, стражнивъ Горо-

денскихъ коморъ (таможенъ), 148, 149. 
Шолкевичъ, Янъ, 373, ШОЛКОВИЧЪ, Янъ, 383 . 
Шолухъ, Янъ, Городен. таможенный писарь, 468 . 
Шпаковекій, Іосифъ, 424. 

— Еазиміръ, поручикъ, 468. 
Шпилевскіе, 546. 
Шретсръ, Янъ, екарбникъ вел. кн. Литов., 144, 

Шрейтеръ, 211. 
Штаблевскій, Францискъ, 405. 
ШульборскШ, Ѳома, 358. 
Шульцъ, Сигизмундъ, Городен. райца, 126. 
ШумивсвШ, Еазиміръ, 388. 

— ловчій земскШ НовогородскШ, 401 . 
Шумлянекій, ксендзъ, 247. 
Шуиовичъ, 401, 475. 

Щасновнть, Василій, 24, 25. 
— Мартинъ, 24, иѣрннчШ Городен. нов., 25. 

ЩвПКОВСКІЙ, Вогуславъ, 299. 

— Семенъ, 349, 357. 

Щесиовічъ, Адаіъ, 401. 
— Вогуславъ, 299. 

— М и & м ъ , 399, 401. 

— Янъ, 401. 

Щстовскій, Андрей, инстигаторъ Городвнсв. 
экономіи, 37. 

ЩиглевскШ, Доминикъ, земян. Городен. пов., 
206, 210. 

Щита, чашникъ вел. кн. І і тов . , 470, 471, 472 . 
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Щитъ, Ериштофъ Немеровичъ, чашникъ вел. кн. 
Литов., хоружій и комииссаръ Полоцкаго во-
еводетва, 474. 

Щучиная, Констанція Маріанна, изъ Потока 
Потоцкая, ж. подканцлера вел. кн. Литов., 
458, 460. 

Щука, Антоній, Станиславъ, 418, на Щучинѣ и 
Радинѣ, подкаяцлеръ вел. кн. Литов., стар. 

Любельскій, Венкшанскій, 458, 460. 
— Михаилъ, 373. 
— Петръ, 357, 359. 
— Юрій, 418. 

ЩутовскШ, Андрей, инстигаторъ Городен. эко-
номіи, 519. 

— В . Іосифъ, 336. 
— Петръ, 358, 372, 382, 409. 

3 -

ЭЙДЯДОВНЧЪ, Іосифъ, Преросльскій староста, 
216, Эйдятовичъ, Смоленск, подстолій, 435, 
436. 

— Станиславъ, Смоленскій подкоморій, Пре-
росльскій староста, 435. 

ЭЙСИМОНІЪ, Адамъ, 372, 402, 403, 405. 

— Александръ Іосифъ Михаилъ, хоружій 
Городен. пов., 54, Городен. стольникъ, 
171, 172, 402, 563. 

— Андрей, 224, 341, 348, 356, 359, 367, 
371, 382, Станиславъ, 388, ротмистръ 
Городен. пов., 388, 415, 416, вицере-
гентъ Город, пов., товар. Пятигорскій, 418. 

— Аятоній, 216, 224, 357, 367, 373, 382, 
400, 403 ,414, 419, Антоній Іосифъ, 367. 

— Вавринецъ Михаилъ, Берестеіск. комор
никъ, 183, 186, 188, 189, 192, 194, 
195, 207, 279, 418. 

— Варѳоломей Янъ, земян. Городен. нов., 
35, 190, 192, 195, 207, 293, 403, 
415, обозный Город, пов., 418. 

— Викентій, 336, 400, 415. 
/ — Викторіанъ Ериштофъ, зем. судья Горо

ден. нов., 210, 282. 
— Владиславъ, 216, 418. 
— Войтѣхъ, 341, 419. 
— Гавріыъ, 371. 
— Доминикъ, 321, 349, 358, 381, 404. 
— Игнатій, 404. 

—- Іоснфъ, У ПЙТСЕ Ш стражнікъ, Михаилъ, 

войскій Городен. пов., 221, 223, 302, 
304, 344, 358, хоружій Городен. нов., 
367, 381, 402, 403, 415, 418, 419, 
423 , 424. 

— Еазиміръ, Жуковъ, чашникъ Городен. пов., 
210, 211, Янъ, 213, 257, 302, 336, 
340, 357, 382, 388, 397, 400, 415, 
419. 

— Еонстантій, 403 . 
— Ериштофъ, коморн. Гор. пов., товар, и 

намѣстн. Петигорскій, 419. 
— Леонъ, 341, 417. 
— Людовикъ, 216, 336, 358. 
— Мартинъ, 216, 222, 344, 400, 403. 
— Матвѣй Михаилъ, 210, 211, 216, 224, 

будовничій, 226, 279, 283, 302, рота. 
Городен. пов., 309, 321, 357, 382, ко
морникъ Городен. пов., 388, 400, 402 , 
403, 414, 419. 

— Михаилъ, стольникъ Городен. пов., 323. 
358, 372, 381, 382, 399, 402, 403, 
410, 419. 

— Николай, 418, 419 . 
— Онуфрій, 400. 

— Павелъ, 359, 413. 
— Петръ, 224, 357, 367, 404, 415. 

— Севастіяпъ, 419 . 
— Семенъ, 35, 222 , 344, 399. 
— Станиславъ, 336, 357, 867, 388, 400, 

414, 419. 
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— Стефанъ, 207, 279, 299, 349, 357, 
367, 403, 413, 416. 

— Фелиціанъ, 359. 
— Францискъ, 399, 419. 
— Юрій, 224, 403, каноникъ Сиоленскій, 

деканъ Гроден., 419. 
— Яковъ, 207, 216, 309, 357, 403, 415, 

418, 419. 

— Янъ, чашникъ Городен. пов., 239, 309 , 

321, 372, 382, 400, 402, 403, 416, 

418, ротмистръ Городен. нов., 4 8 6 , 4 8 7 . 

— Ѳаддей, 419. 

— Ѳома, 399. 

Элыпертъ, Янъ, возный Городен. пов., 511. 

Н О -

Юліанъ, настоятель Городен. монастыря карме-
ллтовъ босыхъ, 557. 

Юндилъ, Викторинъ Ериштофъ, зем. судья Го
роден. пов., 186, 195, 198, 211, 212, 
216, 239, 241, 257, 260, маршалокъ 
Городен. пов., 275, 277. 

— Янъ, на Зельвѣ, маршалокъ пов. Волко-
выйскаго, 107. 

— Ѳаддей, 321, маршалокъ Городен. пов., 
351, 356. 

Юрборскій, Янъ, 381. 
Юргелевскій, Францискъ, 358, 372. 

Юревіічъ, 469, 471. 
Юрсвкчъ-Забезиискій, кн. Александръ, держав. 

Вилен., стар. Городен., 62, 63, 64, 65, 66, 
Заберезиискій, 67, 79, 88, 127. 

Юркевичъ, Янъ, 357. 
Юровскій, Андрей, 417. 

— Владиславъ, 417 . 
— Гавріилъ, 373. 
— Игнатій, 417. 
— Іосифъ, земян. Городен. пов., 207. 
— Еазиміръ, 417. 
— Михаилъ, 417. 
— Николай, 417. 
— Самуилъ, земян. Городен. пов., 224, 417 , 
— Францискъ, земян. Городен. пов., 224 . 
— Юрій, 417. 
— Яковъ, 373. 
— Янъ, 372, 417. 

Юрчішскій, Іосифъ, 524. 
Юшкевичъ, Варѳоломей, 340. 
Юцевичъ, Андрей, 464. 

Г, T v / 3 - . 

Яблонская, Довгаѣва, 51. 
— Еоролина, изъ князей Радивиловъ, 51. 
— Сгрсжислава, 51. 
— князь Александръ Іосифъ, изъ Пруссовъ, 

на Яблоновѣ и Дяховцахъ, графъ на Ли-
сянцѣ и Заваловѣ, баронъ на Подгорцахъ, 
на Ябдоновѣ Житовскоіъ и Старомъ Двор-
цѣ, дѣдічъ изъ Вихолга, староста Еор-
сувскіі, ВоіпюскШ, Оннкстинскій, За-

гостскій и проч., 48, державца Ракатж-
скій и Лаваришскій, 50 — 52, воевода 
Русскій, корон, хоружій, 274. 

Яблоновскій, БонифаціІ, 358. 
— Доминикъ, 415. 
— Янъ, 357. 

— Ѳаддей, 340, 357. 
Лблонскііі, Александръ, ротм., 4 2 4 . 

— Самуилъ, 424. 
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— Янъ, хоружій, 424. 
ЯВДИНСКШ, Іосифъ, 372. 

— Самуилъ, 412. 
Яворскій, Іосифъ, 348. 
Ягмвнъ, Ѳаддей Францискъ, 348, 411. 
ЯГОДИНСКІЙ, Александръ, 408. 

— Антоній Іосифъ, 356. 
Я Д В И В С К Ш , Антоній, 412 . 
Ядлуцкій, Михаилъ, гродскій судья Городен. 

нов., 55. 
ЯзеЦКІЙ, Станиславъ, 412 . 
Язоввцкій, Станиславъ, земян. Городен. нов., 

207. 
Якжовичъ, Антоній, 382. 

— Іосифъ, 403. 
— Николай, 382, 404. 
— Петръ, земян. Городен. нов., 222, 224, 

341, Головня, 344, 367, 372, 381, 
404. 

— Самуилъ, 404. 
Яковъ, Польскій королевичъ, 282. 
Якубовскій, А . , 358, Антоній, 371, 409. 

— Игнатій, 358, 359, 372. 
— I . Францискъ, 358. 

Ямельковскій, Григорій, 357. 
— Сильвестръ. Супрасльск. священ., 563, 

564, 565. 
ЯндынскШ, Александръ, 359. 
Яневскш, Юрій, 420. 
Яниковскш, Янъ, 82 . 
Явицкій, Казнміръ, 586. 
Янковскій, Владислава земян. Городен. пов., 

234. 

— Войтѣхъ, 412 . 

— Іеронимъ Михаилъ, Городен. крайчій, 234. 

— Казиміръ, 300, 302. 
— Самуилъ, священ. Стародворецкой церкви, 

50, 51. 
— Францискъ, 407. 

Яновичъ, Андрей, писарь вел. кн. Литов., 89 . 
— Станиславъ, каштелянъ Трокскій и Жо-

моитск. староста, 63, 64, 66, 88. 
ЯновскШ, Самуилъ, священ. Стародворецкой цер., 

48, Городен. Коложскій опатъ, 541, 565, 
554, 556, 557. 

ЯнушевскіЁ, Ериштофъ, 414. 
ЯнчевскІЙ, Стефанъ, 381. 
Явъ КаЗИМІръ, король Польши, 335, 508, 

578, 580, 581, 582. 
Янъ III, король Польши, 113, 114, 115 ,116 , 

126, 129, 328, 576. 
Яревскій, Іосифъ, 416. 

— Янъ, 416. 

Яеевепкш, Ериштофъ Война, 458 . 
Ясепскій, Николай, писарь вел. кн. Литов., 89 . 

— Станиславъ, 357, 371, 410, Ясинскій, 
414. 

— Янъ, изъ Ясенокъ, 358. 

Ясепчикъ-Оходннцкій, Мартинъ, 407. 

Ясинскін, Стефанъ, 357, 381. 

Яскевичъ, Николай, 523. 
— Яковъ, настоятель Коложскаго монастыря, 

524. 

Ястрсбскій, Казиміръ, 395. 

— Францискъ, 358, 395. 

ЯТКОВСКІЙ, Юрій, коммиссаръ, 542. 

Я Х И Я О В И Ч Ъ , Іосафатъ, Городен. опатъ, 557. 

Яцкевичъ, Яковъ, 557. 

Япіевскій, Варѳоломей, 502. 



I I . 

У К А З А Т Е Л Ь 
ГЕОГРАФІЧЕСКІХЪ НАЗВАНІЙ. 

Августонѳвщизна, пляцъ въ г. Фндиповѣ, 
586, 587, 588. 

Августовская церковь въ г. Августовѣ, 543, 
544. 

Августовское староство, 250, 543. 
Августовъ, городъ, 543, 544. 

АГЛОНСБІЙ монастнрь, 366. 

АльбинскіЙ Фольварокъ возлѣ г. Несвияа, 36. 
АвдривскІЙ боръ, въ Ввтеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Антонишки, ии. 250. 
Аицуты, им. въПодляшевомъ воеводствѣ, 146. 

JED_ 

Бакаляровская улица въ г. Филиповѣ, 585. 
Бакштснская церковь въ Лидск. пов., 13—14. 
Бакшты, село въ Лидск. нов., 13. 
Балеиская волость, 46. 
Бали, село въ Городенск. пов., 6, 7, 8, 9, 45, 

46. 

Балыкан мельница, 46. 
— церковь въ имя Преображеиія Господня, 

4 4 — 4 7 . 

—- Спасская церковь съ ирндѣлами Успенія | 
Пресв. Богород. и святителя Николая 
(Миколы), 6—9. ' 

ВаіЯ, им. въ Городен. пов., 895. 

Валя иди Ковнацкій фольверокъ, 249. 

Баранове, им. въ Городен. пов., 394, 407, 501. 
Барбаричи, село въ Городен. нов., 439. 
Барклава, им., 167. 
Барщевка, село въ Городен. нов., 483 , 484, 

488, 489. 
Бассарабы, село въ Городен. пов., 524, 531, 

557, 558. 

Батви.ІЫ, крестьян, поселепіе, Суражск. вол., 4. 
Бадскіе грунты въ Брянск, пов., 537. 
Бейсагольское войтовство въ Веленск. староствѣ, 

174, 175. 

Беновцы, село, 520. 
Бервиха, село въ им. Сндрахъ, Городен. нов., 

460. 

8 
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Бердовсчпзна, им. въ Городен. нов., 405 . 
Березвицкая улица въ г. Филиповѣ, 485, 586. 
Берестейская (Брестская) таможня 316, 317. 
БерестсЙСКОе (Брестское) воеводство, 39, 41, 

189, 205, 234, 237, 282, 474. 
— староство, 95. 

Берестовица, им. См. Малая или Великая 
Берестовпца. 

БересТ0ВНЦКІЙ гостинецъ (болып. дорога), 49, 
— приходъ (парафія), 209. 

Береховсчизна, им. въ Городен. пов., 405. 
Берстаиская пуща, 130. 
Бнльмины, им. въ Городен. пов., 400. 
Биржи, им., 42, 120. 
Б ер m ты, гор., 61, 126. 
Бирх.ЮВСКая пустошь, въ им. Дречихъ-Лукахъ, 

Витеб. воевод., 456. 
Бобловскій грунта, 49. 
Бобра, им. въ Городен. пов., 408. 

— рѣка, 308, 319. 
Болотная, им. въ Городен. пов., 308. 
Болѣзбы, село, 432 . 

Борецкій ключъ, 508, 509. 
БорЗНИЦКІЙ приходъ (парафія) въ Городен. пов., 

412 . 

Боцютскій фольварокъ, въ Городен. пов., 483, 
489. 

Браславскін повѣтъ, 474. 
Бурии, им., 418. 
Борщовка, рѣчка, въ Сураск. вол., 5. 
Боярская граничная сосна, уроч. въ Витеб. 

воевод., на гран. им. Дречихъ Лукъ, 455. 
БранИЩН, им., 234, 302, 517, 526, 534, 

536. 

Брасіавскій повѣтъ, 339, 525. 

Брошковщизна, их. въ Городен. пов., 401 . 
Брусило, им. въ Витеб. воевод., 458. 
Бруская граница, на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 

въ Витеб. воевод., 455 . 

Брянскій повѣтъ въБѣльской зеилѣ, 537 . 
БрянСКЪ, городъ, 518, 527, 535. 
Бугеде, фольварокъ въ Городен. нов., 524. 

Була, им. въ Слонимскоиъ пов., 508, 509 . 
Бурннъ, им. въ Городен. пов., 600. 
Бутолецы, село въ им. Препунтахъ, Городен. 

пов., 15. 
Быльчичи, им., 416. 
Быстрые, ии., 168. 
Быховъ, гор., 140, 173, 301. 
БѢганы, ин. въ Стародубовскоиъ пов., 474. 
Бѣлая, ии., 42 , Бяла, 120. 

— Русь, 13. 

БѢЛИНСКЪ, въ Витеб. воевод., въ им. Дречихъ-
Лукахъ, 456. 

Бѣлина, ии., 42 . 
Бѣлш.озы, им. въ Городен. пов., 403. 
Бѣлый Камень, уроч. въ Городен. пов., 30. 
Бѣлый Ковль, ИМ., 42 . 
Бѣлый-Стокъ, (Białystok—Бѣлостокъ), городъ, 

233 , 527, 528. 

БѢлыя Болота, им. въ Городен. нов., 524 . 

Бѣлъ-Истокъ, (Białystok) въ Подлясьѣ, въ 

Бѣльской землѣ, въ Брянск, пов., 537. 

Бѣльская, земля въ Подллшскомъ воеводствѣ, 
146, 355, 405, 537, 564. 

Бѣльскій замокъ, 44. 

Бѣлыцизна, уволока грунту въ прѳдиѣстьи Ша-
франкахъ г. Филипова, 588. 

Ваганово, им. въ Городен. пов., 20, 27, 35, 
37, 38, 39, 41, 44, 107, 119, 158, 162, 
163, 1 6 5 , 2 0 7 , 2 1 4 , 216, 218, 223, 276, 

2 7 7 , 2 8 2 , 2 9 8 , 2 9 9 , 304, 311 , 811, 321, 

440, 4 9 9 , 5 0 9 , 5 1 6 , 519, 521, §26 , 62». 

5 3 1 , 6 3 3 , 5 3 6 . 
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Варшава, городъ, 14, 28, 106, 108, 109, 
-110,112,116,120, 125, 129, 134, 138, 

139, 140,145,154, 156, 157, 165, 173, 
243,268,271,286, 300, 318, 324, 332, 
333,346,351,487, 520, 529, 572. 

Васедовцы, село, 432. 
ВаськоВСЕІЙ сдѣдъ, уроч. въ Витеб. воевод., 

456. 
ВеЗЕИ, фольвар., 95. 
Вейсейсвій приходъ, 411. 
ВейсЕое ии., 209. 
Веденское или Велюнсвое староство, 174. 
ВслияіЪ, городъ въ Витебск, воеводствѣ, 453. 
Великая Берестовнца, ии., 255. 
Великое Княжество Литовское, 20, 33,80. 
Вербери, село въ Могилевск. экономіи, 162. 
Верболово (неправильно употребляемое по-русски 

Вержболово, мѣстечко, 316. 
Верболонская комора (таможня), 147. 
Верещинъ, им., 463, 464. 
ВертелиШКИ, им. въ Городен. пов., 64, 65, 

Вертилишки, 95. 
Вертелишсиая дорога, 65. 

— церковь, 330, 481, 482. 
ВертелИШСЕІЙ ключъ, 162. 
Верцохи, село, 432. 
Верховнца, им., 136. 
Верховье, им. въ Витебск, воеводствѣ, 451— 

457. 
Вершели, село въ Переросльск. стар., 435,443, 

446. 
ВигерСЕІЙ камендульскій монастырь, 466. 
Визавки, им., 273. 
Внзевскій костелъ, присвоенный1 себѣ диссиден

тами, 273. 
— - приходъ (шѵрафія), 412. 

Внлеиская епархія (діециція), 338. 
ВиленскІй иовѣтъ, 341. 

— іезуитскій конвентъ, 396. 
Выеясие воеводство, 222, 249, 335, 339, 

340, 343, 348, 363, 474. 
— бисвупство. 838. I 

ВИЛІЯ, рѣка, 272. 
Вилко-Езоры, им. въ Ковен. нов., 250. . 
ВііЛЬКОИйрсЕІЙ повѣтъ, 293, 380, 396, 474. 
Вильна, Вильня, (Вильно), городъ, 10, 60, 64, 

67, 69, 74, 75, 78, 81, 83, 84, 92, 104, 
127, 128, 131, 132,199,200,221,240, 
246, 24^, 282, 283, 290, 308, 321, 328, 
335/ Зб'і, 439, 472, 473, 474, 491. 

ВиртилишЕИ, дворецъ въ Городен. пов., 9, 96, 
Вертелишки, 127, село, 292. 

ВитсбСЕОе воеводство, 451—457. 
Влтебскъ, городъ, 453, 457. 
ВИХОЛТЪ, им., 48, 50. 

ВиЦИЧИ, им., 420. 
Вишневецкая или Лобачевка, уволокавъ Го

роден. пов., 30. 
Владычій дворецъ Еіевск. митрополита въ еу-

ражск. вол., 5. 

Войновцы, им. Сн.Кузьница. 
Воннь, фольв., 95. 

— городъ, въ Городен. пов., 463. 

Волковыйскій повѣтъ, 49, 107, 136, 168, 
249, 290. 

ВОЛЕОВЫЙСЕЪ, городъ, 179, 180, 182. 

— головачи, им., 417. 

Володава, им., 167, 263. 
ВОЛОНЬЯ, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. 

ии. Дречихъ Лукъ, 455. 

Волпенскій приходъ, 405. 
ВОЛЫНЦЫ, сельцо въ Городен. пов., 282, 290, 

298, 314. 
Волысковичи, село, 7. 
Вольна, предмѣстье г. Филипова, 571, 579. 
Вороница, рѣчка, 25. 
Вороны, село, 49. 
BpOHOBO, село въ Городен. пов., 434. 
Выбраповце, им. въ Городен. пов., 307. 
ВыгерскІЙ камендудскій монастырь, 158. 
Выголовка, рѣчва, въ Суражск. вод., 5. 
Выловпы, село, 431. 
Высокая гора, уроч. въ Городенвк. пущѣ, 65. 
Высокое село, въ Городен. пов., 434. 
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Вѣруя, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. им. 
Дречихъ-Лукъ, 455. , • . ., 

ВѢхн, сѣножать въ городен. нов., 484, Вѣцки, 
. 489. 

Вязннъ, им. въ Мишж. вовводеіві, 339. 
Вязьмена, рѣчка, въ Витеб. воевод., на грая, 

им. Дречихъ-Лувъ, 455. 

Гаевва, село въ Городен. нов., принадлеж. Су
прасльск. монастырю, 490. 

Гаделовчизна, им. въ Городен. нов., 404. 
Галинъ, им. въ Виленск. воеводствѣ, 339. 
ГалкОВО, им. въ Витеб. воевод., 456. 
Ганусовщизна, им., 172. 
Ганча, село въ Переросльской вол., 435, 443, 

447. 
Гатище, уроч. въ Витеб. воевод., на гран. им. 

Дречихъ-Лукъ, 455. 
Гвозная, село въ Городен. пов., 20, 21. 
Гданскъ, городъ, 71, 89, 102, 244, 273, 308, 

339 (нѣм. Danzig). 
Гераны, им. въ Городен. пов., 308. 
Гинюпіе, им. въ Городен. пов., 404. 
Гладовщнзна, фольварокъ въ Городен. пов., 

547. 

Глинднчи, им., 420. 
ГлубОЕІЙ ручай, уроч. въ Витеб. воевод., на 

гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455 . 
Глыбовая долина, уроч. въ Суражк. вол., 5. 
Глѣбовнчи, им. въ Городенск. пов., 394, 397. 
ГЛЯДОВИЧИ, село, 276. 
Гноеннца, им. въ Городен. пов., 395. 
Гиѣвинщизиа, им. въ Городен. пов., 396. 
Гожи, село въ Городен. пов., 469, 524, 557. 
Голвно, им. въ Городен. пов., 395. 
Головачи, им. съ мѣстечкокъ, надъ р. Котрою, 

въ Городен. пов., 107, 108, 395, 417. 
Гомель, городъ, 447, 448. 
Гомельскіі костелъ, 447. 
Гомельекія три православныя (dyzunickie) церкви; 

онѣ сгорѣди во время общаго пожара города 
Гомеля въ 1737 году 2-го сентября, 447. 

Гомельское староство въ Городен. нов., 447. 
ГОИОВТОВО, село въ Городенск. нов., 434. 
Горай, им., 460. 
Горница или Понѣнунъ, ии, въ Городен. нов., 

393, 394, 395, 
Городенская архимандрія, 524. 

— волость, 69. 
— протопопія „протопопство", 487 . 
— королевская пуща подъ Прудзаин, 65, 

67, 127. 
— мельница (млынъ) на Нѣманѣ, 60. 
— синагога, 492 . 
— таможня (комора), 315, 468. 
— Рѣзницкая улица, 550. 
— Воскресенская церковь, 330, 550. 
— (Гродненская) Пречистенская церковь, 7, 

соборная, 27. 
— Экономія, 27, 55, 115, 117, 132, 136, 

152, 158, 248, 254, 257, 262, 274, 
277, 289, 291, 307, 330, 364, 365, 
366, 466, 473 , 474, 477, 519, 520, 
529, 545. 

Городенскій (Гродненскій) повѣтъ, 3 , 4, 6, 10, 
11, 12, 13, 14, въТрокск. воеводствѣ, 
15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 
29, 31, 33 , 35, 37, 42, 43 , 46, 47, 
49, 54, 55, 63, 67, 68, 80, 84, 107, 
113, 114, 115, 121, 122, 123, 126, 
127, 134, 135, 137, 150, 152, 171, 
172, 182, 184, 185, 186, 190, 193, 
196, 198, 199, 202, 207, 208, 211, 
221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 
235, 236, 239, 240, 243, 248, 260, 
251, 256, 267, 258, 259, 263, 26?» 
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268, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 

285, 287, 290, 291, 292, 293 , 294, 
295, 296, 298, 299, 301, 302, 307, 
311, 318, 319, 320, 324, 325, 338, 

339, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
351, 352, 356, 360, 361, 381, 384, 
385, 386, 387, 388, 393, 396, 423, 

. 424, 425, 426, 436, 437, 451 , 460, 
461, 462, 463, 465, 469, 470, 471, 

472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 

479, 480 , 481, 483, 485, 486, 487, 

488, 395, 496, 497, 498, 499, 500, 
' 524, 544, 555, 561, 562, 563, 564, 

565, 568. 
— Святодуховскій госпиталь, 274, 290, 418. 

— деканагь, 578. 
— заиокъ, 69, 70, 117, 134 253, 287, 

307, 315, старый, 327, 426. 
— іезуитскій колегіумъ, 211, 275. 
— базиліанскій конвѳнтъ, 396. 
— доминиканскій конвентъ, 396, 566, 567, 
— іезуитскій конвентъ, (перечень его имѣній 

въ Городенск. пов.) 395. 
— конвентъ кармелитовъ босыхъ, 275, 557 , 

568. 
— фрапцисканскій конвентъ, 396. 
— фарный костелъ, 251, 274, 290. 
— женскій базиліанскій монастырь, 17. 
— бригидскій монастырь (кляшторъ), 255. 
— мостъ, 83. 
— приходъ (парафія), 393. 
— трактъ (дорога), 486. 
— коморы (таможни), 148, 149. 

Городенское архимандритство, 13, 14. 

— войтовство, 131. 
— староство, 83, 95, 96, 93, 129, 248. 

Городов, Городия (Гродпо), городъ, 7, 14, 24, 

27, 28, 30, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 82, 
88, 8 4 - 8 9 , 90, 91, 92, 93, 94, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
108, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 

118, 127, 128, 130, 131, 132, 133 , 
134, 135, 146, 147, 148, 149, 164, 
165, 171, 172, 184, 186, 190, 196, 
201, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 
214, 218, 232, 234, 236, 244, 246, 
251, 253, 254, 257, 259, 264, 267, 
268, 276, 279, 282, 287, 290, 301, 
302, 306, 308, 311, 314, 315, 318, 
319, 324, 325, 343, 344, 348, 351, 
356, 361, 384, 385, 440, 462, 469 , 
4 7 2 — 4 7 5 , 4 9 2 , 4 9 3 , 496, 4 9 8 , 5 1 0 — 
515, 533, 534, 563, 565. 

Городоя, рѣчка, въ Витеб. воевод., наград, 
им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Городішца, рѣка, впадающая въ р. Нѣманъ 
ниже города Городны, 83, 129, 522 . 

— фольварокъ въ Городен. староствѣ, 95 ,201 . 

ГородНИЦКая стѣна (граница), 49. 
ГороднИЦКІЙ дворъ, 521. 
Горчаки, фольварокъ въ Городен. нов., 399, 

400. 
Горщнзпа, улица и пляцъ въ г. Филиповѣ, 

586, 587. 

Госкій приходъ (парафія), въ Городен. нов., 
394, 410, 439, 440. 

Гостннская земля, 255. 
Грабнна Воля, им. въ Городен. пов., 23 . 
Грандзичи, им. въ Городен. пов., 249, Гран-

дези, 276, 558. 

Грабовщизна, им. въ Городен. нов., 401. 

Гриховъ Грудь, уроч., 291. 

Гробелецъ, грунтъ, принадлеж. къ им. Міль-

ковщизнѣ, въ Городен. пов., 551 , 

Гроховщизна, плацъ въ г. Филиповѣ, 587. 

Грудка, уроч. въ Ватеб., воевод., на грабн. 

им. ДречихѵЛукъ, 455. 

Грудъ, им. въ Городен. пов., 399. 

Губипка, село въ Городен. пов., 201. 

Гудевнцкая церковь въ Городен. пов., 485. 

Гудсвичи, им. въ Городен. пов., 486. 

Гумновщизня, пустая земля въ им. Балягь, 

I Городен. пов., 7. 



Дввва (Западная), рѣка, 272, 321,453,454, 
455, 456, 457. 

Девойно, ни., 570, 595, Довойно, 166. 
Деиндка, им., въ Городен. пов., 276. 
ДемидБОВО, село, въ Городен. пов., 124, 125, 

187, 189, 202, 394, 407. 
Денисовская пустошь, въ Витеб. воевод., 456. 
Деречинъ, городъ, 173. 
Дешновщизна, им., 339. 
ДИВИНОКЪ, фольвар., 95. 
Диена, им., 339. 
Длинная гора, уроч. въ Городен. пущѣ, 64, 65, 

127. 
Длинный бороиъ, уроч. въ Городен. пущѣ, 64, 

65, 127. 
Дмиеевнчи, им., 422. 
Добровнчн, ИМ., 30. 
Добровода, рѣчка, въ Суражск. вол., 5. 
Довойно, им. См. Девойно. 
Довспуды, им. въ Городен. пов., 433. 
ДоЙЛІДСКая церковь, 470, 471. 

Дойлиды, село въ Городен. нов., 150, 151, 
. Дойлидки, въ Еаменскомъ кдючѣ, 152, въ 

им. Заблудовѣ, Неводнецкой вол., 470, 471. 
Домановщизна, им. въ Городен. пов., 407. 
Доиброво, им., 94, Домбровна, 140,173, 301. 
Домбровская или Затыльная улица въ г. Фи-

липповѣ, 586. 
Доргувы, село въ Городен. нов., 201. 
Дорогостая, им., 136. 
Дорошково, им. въ Городен. пов., 498, 499. 
ДорсуВИШКИ, им., 72, 127. 
Дорштунское лѣсничество, 329. 
Дрезня, гор., 161. 
Дрецкія пущи, 457. 
Дречіе-Луки, им. въ Витебск, воеводствѣ, 

551—457. 
Друя, городъ, 173. 
Дубасовщизна, им. въ Городен. пов., 408. 
Дубинки, им., 42, 120. 
Дубравка, им., 251, 265. 

I E . 

Еверолянская церковь, 330. 
Европа, страна свѣта, 353, 377. 
Езерская королевская пуща, 129. 

— церковь въ Городен. пов., 330, 475, 

476, 481, 482, 533, 554. 
Езерскій ключъ, 291. 

— приходъ (парафія), 293, 393, 394, 395, 
412. 

Езеры, им. съ мѣстечкомъ въ Городен. пов., 
482, 524. 

Езуки, им. въ Городен. пов., 395. 
Еленщизна, уволока грунта въ г. Филшповѣ, 

589, 590. 
ЕльблОйГЪ, крѣпость, 271, 305. 
Емелисте, предиѣстье г. Филиппова, 571, 579. 

< уту" > 
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Жарновва, им. въ Городен. пов., 407. 
Жацерляна, село въ Городен. пов., принадлеж. 

Супрасльскому монастырю, 490. 

ЖидоіЛЯ, село въ Городен. нов., 168. 
Жндьвицкая Воля, село въ Городе, нов., 20. 
Жнровицкая церковь, 60S. 



ЖировйЦКІЙ монастырь, 607, 508. 
Жодудокъ, мѣстечко въ Городен. нов., 462 
Жомоитская земля, 95 . 
Жомонтское княжество, 293, 341, 474. 

— староство, 248. 

Заберезье, им., 63, 64, 66, 88 . 
Заблудовскій базиліанскій монастырь, 20. 
Заблудовское графство, въ Городенск. пов., 43. 
Заблудовъ, городъ въ Городен. пов., 20, 21, 

22, 42, 44, мѣстечко, 150, 151, 2 0 Ł , 277, 
им., 470, 4 7 1 . 

Забѣльскій Доминикан. монастырь въ Городен. 

пов., 274, 366. 

Завадичя, село въ Городен. пов., 158. 

Завалово, им., 48, 50. 
ЗавОНЯ, уроч. въ Витеб. воевод., на гран. Дре

чихъ-Лукъ, 455. 

Завязь великій, уроч. въ Витеб. воевод., на 

гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Замковая улица въ Вильнѣ, 289. 

Заневичи, им., 423. 
Заповичье, околица въ Городен. пов., 4 0 3 . 

Заполье, им., 415 . 

Жукеввчи, им., 422. 
Жуки, им. въ Городен. пов., 394. 
Жуково, им. 14, 33, 134, 145, 438, 4 9 8 , 

500, 503 . 
Жулавы, гор., 215. 

3 -

ЗарембовіЦИЗна, уволока грунта въг. Филипповѣ, 
589, 590. 

Зарѣчье, село въ Переросльск. стар., 435, 443, 
446 . 

Заславъ им., 140, 301. 
Заставвико, деревня въ Городен. пов., 160, 

151. 
Збаражскій заводъ въ Витеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 454. 
Зельва, им. въ Волковнйск. пов., 107. 
Зеленская граница въ соприкосновеніи съ гра

ницею имѣнія Дречихъ-Лукъ, Витеб. воевод., 
455 . 

Злавный ручей, уроч. въ Витеб. воевод., на 
гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Злоткп, им., 120, 122. 
Зубрица, им. въ Городен. пов., 399. 
Зу.іьматово, сельцо въ Городен. пов., 580. 
Зушковье, грунтъ возіѣ г. Филиппова, 585 . 

Игнат іВИЧН, им. въ Городен. пов., 404. 

Иліяшевская уволока въ им. Баляхъ, Городен. 

пов., 45. 

ИнгерманлапдІЯ, Прибалтійская область, 235. 

ИндурскІЙ приходъ (парафія), 394, 407. 

ІІНФЛЯНТСкая (югозападная половина ВатебскоІ 

губерніи) земля, 88 . 

ИнФЛЯНТСКОе княжество, 308, 410. 

ЙНФЛЯНТЫ, Шведскія, 276. 

ІОТКѲВНЧВ, мм., 421. 
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Кадышъ, ии. въ Городен. пов., 215. 
Казаковцы, село въ Городен. пов., 551, Ка -

заковцы, 552. 
Казиміровка, фольварокъ въ Городен. нов., 459, 

461, 557, 558. 
Кайдавы, гор., 42, 468. 
Каленики, село, 49. 
Каменецкая держава, 95. 
Каменка, въ им. Кобыльяногѣ, Городен. пов., 

25, 347, 394, 479. 
Каменки, им. въ Городенск. пов., 339. 
Каменный Бродъ, урочище въЗаблудовск. граф-

ствѣ, Городен. пов.. 44. 
КаменекІЙ ключъ въ Городен. экономіи, 152. 

— приходъ (парафія), 417. 
Капличище, уроч. въ Городен. пущѣ, 127. 
Кар0.1 и, им., 417. 
Карповичи, им. въ Городен. пов., 291. 
КасненекІЙ упіатскій монастырь, 298. 
Касня, им. въ Городен. пов., 298. 
Каспля, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. им. 

Дречихъ-Лукъ, 454, Каспея, 455. 
КатеііНШКИ, им. въ Жомоит. княжествѣ, 293. 
КатОВЩИЗна, плацъ въ г. Филипповѣ, 585. 
Квасовка, фольварокъ въ Городенск. староствѣ, 

95. 
КвасовгкіЙ приходъ (парафія), 209, 393, 394, 

405. 
Кельчі Старые, им. въ Рѣчицк. пов., 474. 
Кіевецъ, фольв., 95. 
Кланнно, им. въ Пом. воеводствѣ, 348, 388. 
КлеванЬ, им., 14, 33, 134, 145, 438, 498, 

500, 503. 
Клевнно, село въ им. Супрасляхъ, Городенск. 

нов., 10. 
Клейвы, им. въ Городен. пов., 201. 
Кленачи, им., 537. 
Клецкъ, гор., 42, 120. 

Клечковъ, им. въ Городен. пов., 226. 
Клещеле, фольвар., 95. 
КЛИЧОВО, село въ Витеб. воевод., 457. 
Климова Быль, уроч. въ Суражск. вол., 4, 5. 
Климовскій Доминикан. монастырь въ Городен. 

пов., 274, 400. 
Еловская волость, 172, 173. 
Клямкупе, им., 250. 
Кнезиновщизна, въ Витеб. воеводствѣ, 456. 
Княжій-стаиъ, уроч. въ Витеб. воевод., на 

гран. им. ДречихъДукъ, 455. 
Кобрннская держава, 95, 96. 
Кобылья-нога, им. въ Городен. пов., 25. 
Кова.іевщизна, фольварокъ въ Городен. нов., 

469. 
КовенскІЙ повѣтъ, 250, 276, 293. 
Ковна (Ковно), городъ, 61, 71, 72, 87, 89, 

90, 93, 94, 102, 103, 104, 126, 127, 
191, 292. 

Ковнацкій грудъ, 291. 
Коденецъ, фольв., 95. 
Кодень, городъ, 136. 
Косминя, земля близь с. Гвозной, въ Городен. 

иов., 21. 
Козаковцы, село въ Городен. пов., 47, 48. 
Козельскъ, городъ, 232, 234, 249, 314, 468, 

502, 570. 
КОЗЛОВИЦКІЙ застѣнокъ, 290. 
КОЗЛОВИЧИ, им., 416. 
Койданово, им., 42. 
Кола, городъ, 181. 
Колаковщнзна, плацъ въ г. Филипповѣ, 586, 

587, 588. 
Колбасенковый плацъ въ г. Городнѣ, 282. 
КолбасйИО, им. въ Городен. нон., 895. 
КОЛКИ, им., 30. 

КолодвЗЪ, урочище въ Витебск, воевод., на 

гран. им. Дречихъ-Лукъ, 464. 
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Коложа, им. подъ г. Городною, 116, 273, 
541, 542, Коложскіе грунты, 545, 546, 
566. 

КолОЖСКая церковь, 522, 529, 530,—во имя 
св. мучениковъ Бориса и Глѣба, 566. 

КОЛОЖСКІЙ, древній православный, впосдѣдствіи 
базиліанскій, монастырь во имя св. мучениковъ 
Бориса и Глѣба, подъ городомъ Городною, 
на правомъ берегу рѣки Нѣмана, 116, 273, 
494—496 , 521 — 523, 524—526, 5 2 9 -
531, 534, 5 4 1 - 542, 544—546, 554— 
555—560, 565, надѣленный фундушами отъ 
Литовскихъ князей, 566, 567. 

К0Л0ЖСК0е опатство, 566. 
Контусовщизна, пляцъ въ г. Филиповѣ, 586. 

587. 

КОНЮХИ, королев, село въ Городен. экономіи, 28. 
КОПЫЛЬ, им., 42, 120, Копыла, 136. 
КОПЫСЬ, им., 42 , 136. 
КорьіТКН, село въ Городен. пов., 434. 
Корицинскій приходъ (парафія) въ Городен. 

пов., 409. 
Коркляны, им. въ Городен. пов., 412 . 
Королевецъ, городъ, 462, 469. 
Корона Польская, 117, 1 6 0 , 1 8 1 , 1 9 1 , 217, 

295, 318, 351, 490, 491, 527. 
Кѳрчнпъ, городъ, 181. 
Корчикъ, им., 413. 
Котра, им. надъ рѣкою Котрою, въ Городен. 

пов., 5 3 — 5 5 , 95, 393, 394, 395, 417. 
— рѣка, 107. 

Котраискан церковь во имя св. Георгія, 5 2 — 

55. 
Котранскій ключъ, 330. 
Коугяны, фольв. въ Трокск. воеводствѣ, 275. 
Кохавово, им. въ Городен. пов., 395. 
Коханы, им., 249. 
Кочаиовичн, село возлѣ г. Несвиха, 12 . 
Краковъ, городъ, 3, 97, 98, 103, 105, 128, 

129, 132, 138, 581. 
Красвнкъ, фольварокъ въ Городен. сгароствѣ, 

95. 

Красовка, им. въ Городен. нов., 409. 
Крево, им. въ Городен. пов., 224. 
Кременецъ, городъ, 30, 249. 
Кремянпцы, им., 107, 108. 
Кривинъ Великій, Олѣсъ, уроч. въ [Витеб. 

воевод., на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 
Кривка, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. им. 

Дречихъ-Лукъ, впадаетъ въ Запад. Двину, 455. 
Кривый боръ, въ Витеб. воевод., на гран. ии. 

Дречихъ-Лукъ, 454. 
КріКіКИ, им. въ Городен. пов., 25, дворъ, го

родъ, 55, 56, 94, 95, 401. 

Кринская церковь въ Городенск. пов., 55, 56, 
330. 

— Свислоцкая улица, 56. 
Крннскій ключъ въ Городенск. эконом, и пов., 

55, 56. 
— приходъ (парафія), 209. 

КрпиіТОФОВСКІЙ дворъ, въ Городен. пов., 459, 

461. 

Кроблякн, им. въ Городен. пов., 401. 
Крожн, гор., 42 , 120. 
Кролевецъ, городъ, 89, 90, 93, 94, 102, 

103, 104, 192. 
Кропляки, им. въ Городен. пов., 393. 
Кружки, село въ Переросльск. стар., 445 , 

447. 

Крупники, им., 537, 538. 
Кудрнсовчизна, им. въ Городен. нов., 404. 
Кудялы, им. въ Городен. пов., 307. 
Кузница, им. въ Городенскомъ повѣтѣ, 16, 18, 

31, 32, Кузница или Войновцы, 35, 3 9 , 4 0 , 
41, 49 , 95, 152, 282, 290, 308, 314, 
335, 547, 560. 

Кузиицкая церковь, 15, 16, 18, 3 1 — 3 2 , 

41, 290, 314, 335, 540. 
КузшіЦКІН базиліан. монастырь, 32, 35, 40, 

41, 282, 314, 335, 365, 448, 5 3 9 — 
541, 559, 560. 

— приходъ (парафія), 393, 396. 
Кулики, им., 119. 
Кульбакн, им. въ Городен. пов., 893, 394. 

9 



Кундзпнъ, им., 31. 
Куидзиче, околица, 402. 

Кур.тяндія, курлянд. губ., 355, 440. 
Кѵрляндское княжество, 246, 271, 272, 326. 

Лабеяская церковь въ Городенск. экономіи, 
27, 28, 522, 530. 

Лабеяскій ключъ въ Городенск. экономіи, 27. 
— дворъ, 28. 

Лабно, фольварокъ въ Городен. староствѣ, 95. 
Лавный, ручай, въ Ватеб. воевод., на гран. им. 

Дречихъ-Лукъ, 455. 
Лазовичи, им. на гран. им. Дречихъ-Лукъ, въ 

Витеб. воевод., 456. 
Лаиовичп, им. въ Городен. нов., 406, 442, 

446. 
ЛаіІСПііКІі, сельцо, 249, 557. 
Лашанская церковь, 80, 501, 502. 
Лашавы, им. въ Городен. пов., 502. 
Лежеввцы, им., 138. 
Лейпунши приходъ (парафія) въ Городен. пов., 

411. 
Лемннцкій господар. дворъ, въ Витебск, воевод., 

на границѣ им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Левикн Дубы, обрубъ въ Витеб. воевод., на 
гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Ливийская земля, 347. 
ЛНДСКІЙ повѣтъ, 13; 170, 218, 292. 

— замокъ, 218. 
ЛИПОВО, село, 431. 

Липская церковь въ Городен. пов., 463, 465. 
ЛшіСБІй приходъ (парафія) въ Городен. пов., 

410. 

ЛіШСКЪ, им. въ Городенск. пов., 7, 38, Вои-
нинское имѣніе съ ивстечкомъ, 463, 465. 

Лнсанца, им., 48, 50. 
ЛИСКИ, сельцо въ Рѣчицк. нов., 549. 
Литва, гусударство, 282, 287, 308, 320, 366, 

462, 545. 

Литовская провинція, 41, 217, 222, 245, 
282, 314, 451. 

— сторона, въ Витеб. воевод., на гран. им. 
Дречихъ-Лукъ, у Западной Двины, 455. 

— экономія, 545. 

Лишовскіи Доминикан. монастырь въ Городен. 
пов., 274, Лисковскій конвекть, 282. 

Лобачи, им. въ Городен. пов., 29, 30. 

Лоздѣевское войтовство въ Новогородской эко
номит, 503. 

Ломазы, гор., 95, 
Лососиа, село въ Городенск. нов., 1 9 , 4 1 , 1 2 4 , 

125, 209, 276, 366, 396. 
Луменскш приходъ, 405. 
Лысковичи, село въ им. Баляхъ, Городен. пов., 7. 
Лычина, им., 517. 
Лыщицкая нуща, 130. 
Львовъ, городъ, 335 . 
Лшбельскъ, городъ, 73, 74. 
Любовицкіи чистый МОХЪ, уроч. въ Витеб. 

воевод., на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 
ЛЯХОВЦЫ, им., 48, 50. 

I M I 

Мазурковская волость въ Городен. пов., 437. 
Иаковляны, село въ им. Сидрахъ, Городен. пов., 

460. 

Малаховичи, ни., 249. 

Малая Берестовица, им., 51, 402 . 
Малая Гаича, с. См. Нерелояъ. 
Малая ІІруска, село въ Мазурковск. вол., Го

роден. пов., 438. 
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Малопольская провинція, 366. 
МальіЩИНЪ, им. въ Городен. пов., 396. 
Малявицкая пуща въ Городен. пов., 530, 545. 
Маровилла, им., 347. 
Массалыцизпа, фолъварокъ въ Городен. пов., 

близь г. Филипова, 581, 582, 583. 
Иатѣевщизна, ии., 420. 
Мелькины, 594. 
Мельницкая земля, 257. 
Меречъ, городъ, 72, 127. 
Мечовіцизна, околица въ Городен. пов., 400. 
Мпкелевскій фольварокъ въ Городен. пов., 459, 

461. 
Микитннъ-ручей, уроч. въ Витебск, воевод., на 

гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455 . 
Милеичицы, фольв., 95. 
Міілошевщизна, им. въ Городен. нов., 275. 
Миленки, им. въ Городен. пов., 401. 
Мильковщизна, фольварокъ въ Городен. старо-

ствѣ, 95, им., 551, 552. 
Мильконтъ, им. въ Городен. пов., 309, 318. 
МИНСКІЙ замокъ, 12. 
Минское воеводство, 140, 205, 211, 226, 474. 
МИНСКЪ, городъ, 233, 453 , 573. 
Миронишки, грунтъ возлѣ г. Филипова, 586, 

Мирунишки, 594. 
Инръ, им., 11, 36, 4 2 , 120. 
Мисевичи, им. въ Городен. пов., 505, 506. 
Михалово, им. въ Городен. пов., 21. 
Мицутино поле награницѣ Городен. пущи, 127. 
МИШКИНИКИ, им. въ Городен. пов., 401 . 
Могилевекая держава, 96. 

— зкономія, 162, 521 . 

МогилевскіЙ базиліанскій братскій монастырь, 
461, 462. 

Могилевъ, городъ, 167, 462 . 
Монтавскъ, им., 272 . 
Моркины, им. въ Городен. нов., 205. 
Морскъ, им. въ Городен. нов., 219, 220. 
МориіТЫНОВЩИЗНа, грунтъ возлѣ г. Филипова, 

въ Городен. пов., 582. 
Москва, городъ, 211, въ смыслѣ государства, 

455, 508, 545. 
— рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. ии. 

Дречихъ-Лукъ, 455 . 

Московская Сиоленская граница, въ Витеб. вое
вод., 455. 

Московское государство, 448, Москва, 455. 
МОСТИЩС, уроч. въ Витеб. воевод., на гран. ии. 

Дерчихъ-Лукъ, 454. 
Мостовая улица въ городѣ Городнѣ, 495. 
Мостовская волость въ Городен. нов., 113 ,114 . 

— пуща, 292. 
МОСТОВСКІЙ ключъ, 246, 292. 

— приходъ (парафія), 418. 
МОСТЫ, фольварокъ въ Городен. староствѣ, 95 . 
МОТОЛЬ село, 581. 
Мохъвеликій Березовый, уроч. въ Витеб. вое

вод., на гран. ии. Дречихъ-Лукъ, 454 . 
МОЧИДЛЫ, село въ Городен. пов., 434. 

МОЧИЛО, колодезь, въ Витеб. воевод., на гран, 
им. Дречихъ-Лукъ, 455 . _ 

Мрочковщизва, грунтъ близь г. Филипова, въ 
Городен. пов., 584. 

Мстиславское воеводство, 474. 
Мшара, въ Суражск. вол., 5. 

* Т * " Т " 

J Z H L . 

Нарва, рѣка, течеть чер. Суражск. вол., 4, Н а -
ровъ, 5. 

Цевель, им., 4 2 . 
Неводи нца, рѣчка, въ Суражск. вол., 5. 
Неводпицкая волость въ Городен. пов., 471. 

Нейбургъ, им., 274. 
Некотете, см. Хорош! мохъ. 
Немоши, им. въ Вилен. нов,, 341. 
Несвижская церковь, 36 . 

— Выонская браіа (ворота) 11. 



Несвижская Георгіевская церковь, 11, 12. 
— Пречистенская церковь (старая), 11. 

Несвижскій, земянъ, 12, 36. 
— Іезуитскій колегіумъ, 469. 

Несвижъ Старый и Новый, городъ, и , 36, 
42 , 108, 120. 

Нестеровичи, им. въ Городенск. нов., 53, 54. 
НестерОВЫЯ поля въ Суражск. вол., 5. 
Нета, рѣка, 61, 67, 71, 72, 73, 79, 87, 

126, 127. 
Нетечи, ии. въ Городен. пов., 406 . 
Нетупа, ии., 402. 
Нецкій дворъ въ Августов, староствѣ, 543. 
НеШЕОВИЧИ, им. въ Городен. пов., 25, 26. 
НІѲЛЫ, ии. въ Городен. нов., 477. 
Новая Воля, село въ Городен. пов., 21, въ 

Заблудовскомъ графствѣ, 43 . 
Нововольская церковь во имя Рождества Прсвя-

той Богородицы, 43, 44. 

Новогородская эконоиія, 503. 
Новогородское (Новогрудское) воеводство, 48 , 

275, 503, 504. 
НОВОДВОРСКІЙ ключъ, 519, 520. 
Новодворская церковь, 330. 
НоводворскІЙ приходъ (парафія), 394, 407. 
Новоселки, королев, село въ Городенск. эконо-

міи, 28. 
Новый Городокъ или Новгородокъ (Новогру-

докъ), городъ, 62, 63, 232, 246, 275, 
503. 

Новый Дворъ, фольварокъ въ Городен. старо
ста^ 95, им., 138, 275. 

Нѣманъ, рѣка, 27, 60, 61, 67, 71, 72, 73, 
79, 83, 84, 86, 87, 89, 89, 90, 92, 106, 
117, 126, 128, 129, 132, 164, 165, 272, 
273, 306, 314, 469 , 4 7 7 , 4 9 3 , 5 4 5 , 5 4 6 , 
557. 

О -

Обуховичи, им. въ Городен. нов., 394, 413 . 
Обуховъ, село, 276. 

Огдѣевская пустошь въ им. Дречихъ-Лукахъ, 
въ Витеб. воевод., 456. 

Одельекій приходъ (парафія), 209, 393, 394, 
397 . 

Одельскѳ, фольварокъ въ Городен. староетвѣ, 95. 
Ожи, им. въ Городен. пов., 524, 525, 530, 

531. 

Озера, фольвар. въ Городен. староствѣ, 95, 96. 
Озерки, ручей, въ Витеб. воевод., на гран. Дре

чихъ-Лукъ, 454. 

Ознбачъ-МОХЪ, уроч. въ Витеб. воевод., на гран, 
им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

ОЗОВЪ, 254. 
Олексичи, им. въ Городов, пов., 407. 
Олексѣевская пустошь, въ им. Дречихъ-Лукахъ, 

въ Витеб. воевод., 456. 

Олевшицкая церковь въ Городен. пов., 5 0 5 — 
507. 

— корчма, 506. 
ОлекшИЧИ, им. въ Городен. пов., 506. 
Олендская экономія, 521. 
Оленничи, им., 415 . 
Олешка, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. и«. 

Дречихъ-Лукъ, 455. 
Олитская держава, 95, 96. 
О.іЫКа, им., 11, 42, 10S, 120. 
Олькускія горы, 305, 324, 333. 
О.ІЬШаика, предмѣстье г. Филипова, 5 7 1 , 5 7 9 , 

590. 

Ольшаны, им., 64, 66, 88 . 
Олѣсъ Великій-чнстый, уроч. въ Витеб. воевод., 

на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Орубежье, уроч. на гран. мм. ДречихѵЛу**» 

въ Витеб. воевод., 455. 
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Орѣхвичи, ии., 416. 
Орша, городъ, 343. 
ОршавскІЙ, повѣтъ, 163, 173, 275, 314, 

329, 451—457. 

Оская дорога, 65, въ Городен. пущѣ, 127. 

ОстаФІевскій фольварокъ ииѣнія Баль, Городен. 
пов., 45, 46. 

Осташи, село въ Городен. пов., 524, 525. 
Острая-Брама, Острый ворота въ Вильнѣ, 314. 

Островецъ, ии., 339. 
Островокъ, фольварокъ въ Городенск. пов., 394 , 

им., 425. 
Островъ, село въ Сокольскомъ лѣсничествѣ, 137, 

138, 139. 
— им., 275, 308, 366. 

Ошлятинская пустошь въим. Дречихъ-Лукахъ, 
Витеб. воеводства, 456. 

Ошмянскіа повѣтъ, 339, 474. 

I X 

Пабіяница, гор., 80. 
Павловка, село въ Переросльск. стар., 444, 

447. 

ПавлюБОвщизна или Мрочковщизна, фоль
варокъ въ Городен. пов., 583, 584. 

Паневичи, им., 421. 
ПарХИМОВСКІЙ плацъ въ г. Старомъ Несвижѣ, 

11. 
Пашковіцизна земля, дворецъ, въ Городен. пов., 

возлѣ р. Нѣмана, 7, 8, 9. 
Перевальское староство, 264. 
Перездемъ, им. въ Рѣчицк. пов., 474. 
Переконы, уроч. въ им. Нешковичахъ, возлѣ 

уроч. Самогруда, въ Городен. пов., 25, 366. 
Переданная гора въ Суражск. вол., 5. 
Переломка, село въ Переросльск. стар., 447. 
Нереломъ или Мая Гаича, село въ Переросль-

ской вол., 435, 444. 

Переломское лѣсничество, 266, 466, 467. 

— староство, 267. 
Перепелка, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 454. 
Иерсросль, городъ, 436, 440, 571, 585, 594. 
Нереросльсвая волость, 435. 
Псреросльское староство, 435, 440, 442 . 
Перца, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. нм. 

Дречихъ-Лукъ, 455, 456. 
Персту некое лѣсничество, 266, 2 6 7 , 4 6 6 , 4 6 7 . 
Нерстунекая пуща, 545. 

Песковцы, село въ Городен. пов., 469. 
Петельчнце, околица въ Городен. пов., 398. 
Петрашсвичи, ии. въ Городен. пов., 404. 
Нетрково, гор., 79. 
Пещанка, пм. въ Городен. пов., 394. 
Пещово, крестьян, поселеніе Суражск. вол., 4. 
Пилиповые Груды, уроч. въ Витеб. воевод., 

па гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455 . 
Пивская епископія, 532. 
ПнвскІЙ повѣтъ, 30, 411. 
Пинское войтовство, 532. 

— староство, 532 . 
ПИИСКЪ, городъ, 191, 192, 240. 
НироиіБИ, село въ Городенск. эконом, E пов., 

подъ г. Кринками, 55. 
Писаревцы, им. въ Городен. нов., 401 . 
Нлебанцы, село въ Городен. пов., 439. 
ИобІЯМЦЫ, им., 127. 
Нодберезье, им., 276. 
Нодгорцы, им., 48, 50. 
НоДЛЯСКОе воеводство, 146, 355. 
Нодлясье, область, 89, 102, 103, Подляшье, 

4 S 3 , 4 S 9 , 537. 
Нодляхія, область, 89 . 
Нодруйскъ, им., 412. 
НодстаріНЯ, околица въ Городен. нов., 475, 

476. 

НОЛѲДКОВО, им., 249. 
I Польша, государство, 181. 
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ІІОЛ0ТК0В0, ИИ. , 276. 
Полоцкая каѳедральная церковь, 247. 
Полоцкое архіеиископство, 13. 

— воеводство, 388, 474. 
ПѲЛОЦКЪ, городъ, 247. 
Польша, 366. 
Поморское воеводство, 348, 566. 
Поядово поде въ Городен. пущѣ, 64, 127. 
Понѣмунъ, им. въ Видькомир. пов., 293, По-

нѣмунъ или Горница, 393, 394, 395, 396. 
Поповая Гора, церковная сѣножать возлѣ г. 

Несвижа, 11, лежащая урочищемъ въ Яцо-
вомъ Углѣ, 36. 

Пороговская граница въ Суражск. вол., 5. 
ПопорТСКІЙ монастырь, 366. 
Порослѳво, село въ им. Супрасляхъ, Городенск. 

пов., 10. 
Пососва, им. подъ г. Городною, 171. 
ПОТОКИ, село въ Городенск. пов., 20, 21, 22. 

Потокъ, 458. 
Потоцкая церковь, 20, 21. 

I Почобуты, им. въ Городен. пов., 397. 
Препувты, им. въ Трокск. воеводствѣ, въ Го

роденск. пов., 15, 275. 
Прероскіи приходъ, 412. 
Проневичи, им. въ Городен. пов., 404. 
Пружона, фольвар., 95. 
Прусская земля, 114. 
Прусское королевство, 380, 426. 
Нрутцы, им. возлѣ Городен. пущи, 63, 65, 

127, Прутчи, 129. 
ПуЗЫЧИ, фольварокъ Супрасльскаго им., 10. 
Пулъяновичи, им. въ Городен. пов., 403. 
Пундево, поле въ Городен. пущѣ, 65. 
Пуни, им., 72, 127. 
Нунскій приходъ (парафія), 209, 412. . 

II у некое лѣсничество, 276. 
Путришки, ии. въ Городен. нов., 394. 
Пуцилки, околица въ Городен. нов., 400. 
Ныра, рѣка, 53 . 

Пышки, им. въ Городен. пов., 477. 

Рабовичи, им., 266. 
Равишки, им. Вилькомір. пов., 293. 
Равское воеводство, 219. 
РаДИНЪ, им. въ Городен. пов., 458. 
Рахтовизиа, полуволока грунту на предиѣстьн 

Олыпанахъ г. Филипова, 590. 
Рачки, им. въ Городен. пов., 241, 431, 432 . 
Ремисовщизиа, пляцъ въг. Филиповѣ, 586, 587. 
Рига, городъ, 326. 
РИМЪ, гор., 279, 366. 

РИВСКІЙ повѣтъ въ королевствѣ Прусскомъ, 426. 
Рогавка, рѣчка, въ Суражск. вол., 5. 
Рогавинская экономія, 288. 
Рогачевгкая Еузьмо-Демьянская церковь, 549. 
Рогачевскіи монастырь съ церковью во имя свя-

тыхъ безеребрениковъ Косьмы и Даііана (или 
Кузьмы и Демьяна), 549. 

Рогожина, фольварокъ въ Городенск. нов., 464. 
Рожанецъ, им., 167, 263. 
Рожанскій Доминикан. монастырь въ Городеи. 

пов., 274. 
Розъѣздный, боярскій станъ, въ Витеб. воевод., 

на гран. ии. Дречихъ-Лукъ, 455. 
Рокотннскій слѣдъ, уроч. въ Витеб. воевод., 

456. 
Романове, им. въ Хелмскоі землѣ, 30. 
Роснуда, рѣка, течетъ близь г. Филипова, въ 

Городен. нов., 585, 586, 589. 
Роспудъ озеро, близь г. Филипова, въ Городен. 

пов., 581, 582 , 583. 
Роспуды, фольварокъ возлѣ г. Фііінова, въ. 

Городен. пов., 581, 582, 583. 
Россійское государство (панство), 821. 
РоссІЯ, государство, 379. 



РосТОВИЗна, І у в . грунта въ Г ; Фнлиповѣ, 590. 
РОСТОКЪ, им., 234. 

Руда, рѣчка, 25. 
Рудницкая улица въ Вильнѣ, 249. 
Рудовичи, фольварокъ въ Городен. пов., 406. 
РуДОМИНа, сельцо въ Вилен. воевод., 249,. 339. 
РуМШИШКИ, им., 72, 127. 
Русская провинція, 325. 
Русская Весь, село въ королевствѣ Прусскомъ, 

въ Ринскомъ повѣтѣ, 426. 
Русская сторона въ соприкосновении съ границею 

им. Дречихъ-Лукъ, въ Витеб. воевод., 456. 
Русоты, дворъ-дворецъ въ Городенск. пов., 7, 

Росоты, им., 250, 556. 

Русь, русск. государство, 4, Руеія, 6, 13, 15,' 
28, 29, 30, 39, 50, Русія, 51, 52, 54, 
501, 503. 

Руты, им. въ Новогородскомъ воеводствѣ, 504. 
'Руцкій ключъ, 250. 
Руще, им., 33, 517, 526, 534, 536. 
Рынки, село въ Городен. пов., 434. 
РѢИЛЯ, 49. 
Рѣчнца, фольв., 95, 343. 
РѢЧИЦКІЙ ключъ, 250. 

— повѣтъ, 474, 549, 563. 

РѢчЬ-ПОСПОЛИТаЯ, государство 43. 

а . 

СаДОВЩИЗНа, пляцъ въ г. Филиповѣ, 586, 587. 
Саксонія, королевство, 324. 
Салаты, фольварокъ въ Городен. староствѣ, 95, 

96. 
Самборы, им. въ Городен. пов., 394. 
СайОГрудская церковь во имя св. ап. Петра и 

Павла и Успенія (wniebowzięcie) Пресв. Бого
родицы, 23-26,478—480, 561,564. 

Самогрудъ, урочище въ им. Нешковичахъ, Го
роденск. пов., 25, фольварокъ, 564. 

Самогруды, им. въ Городен. пов., 400. 
Самострѣлышки, им. въ Городен. пов., 394, 

406. 
СаііСОНОВЩИЗНа, кретьлн. грунтъ въ им. Дре

чихъ-Лукахъ, въ Витеб. воеводствѣ, 456. 

Санроновыя НИВЫ, уроч. въ Витеб. воевод., 
на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Саііѣжниы, им., 136, 140, Сапѣжина, 301. 
Саросѣкн, околица въ Городен. нов., 401. 
Свильни, им. въ Городен. пов., 522. 
Свяцкъ, дворъ въ Городен. пов., съ него деся

тина на Бальск. церковь, 8, 9. 
Себежъ, городъ, 43. 

СезеневіЧі, и . въ Городен. нов., 485, 486. 

Сёлко, село, принаддеж. къ Волпинскому имѣнію 
Липску, въ Городенскомъ пов., 463. 

Семашки, им., 415. 
Семашковіцнзна или Клнмовки, каплица въ 

Городен. пов., 393. 

Семеновская пустошь, 457. 
Семигальское княжество, 271. 
Сенькевичи, им., 537. * 
Сидры, им. въ Городен. пов., 399, Сидран. 

приходъ, 408, 458—461. 
Сижаиы, село въ Трокск. воеводствѣ, 275. 
Синій камень, уроч. въ Витеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Скидель, фольварокъ въ Городен. староствѣ, 95, 
96. 

Скидельская церковь во имя Покрова Пресві-
тыя Богородицы, 53, 54, 330. 

СКОПИСКІН монастырь, 366. 
Славатычи, им., 43. 
С.іавковское дикое болото возлѣг. Несвижа, 11, 

36. 
Слойки, им. въ Городен. пов., 307. 
Сломянка, село въ им. Сидрахъ, Городен. ю в . , 

460. 
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Слощшская экономія, 508. 
Слонимскій повѣтъ, 508. 
С . К Ш Ш І Ъ , городъ, 81, 508. 
Слуцкъ, гор., 42 , 120. 
Смецухѳвка, село въ Переросльск. стар., 445, 

447. 
Сиолевское воеводство, 474. 
Сиоленскъ, городъ, 247. 
С И О Л Я Н Ы , им., 4 2 , Смоляны или Чарновигране, 

^ фольв., 412 . . * 
Сморлюны, село въ Трокск. воеводствѣ, 192. 
Соболевскій ключъ въ Городен. пов., 204. 
Совково им., 276. 
Соколда, рѣка, 25, 273 . 545, 546. 
Соколка, им. съ мѣстеч. въ Городен. пов., 480. 
Соколинское имѣніе въ Оршанекомъ пов., 4 5 1 — 

457. 

Соколовщизиа, пдяцъ въ г. Филиповѣ, 586, 
587. 

Сокольская королевская пуща, 119, 120. 

— экономія, 120. 
СОКОЛЬСКІЙ приходъ (парафія), 394, 409. 
Сокольское лѣсничество, 120, 137, 138. 
Соко.ІЬЦО, им. въ Городенск. пов., 23. 
Сонковщнна, см. Пашкѳвщизна. 
СОнная, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. им. 

Дречихъ-Лукъ, 455 . 
Сохачевская земля въРавскомъ воеводствѣ, 219, 

220. 
Станевича, им., 417, 421 . 
Старина, им. въ Городен. пов., 394, 399, 553, 

554, фольварокъ, записанный на фундушъ Са-
могрудской церкви, 561, 562, 564. 

Староберзнянская держава, 412. 

Стародворецкая церковь въ Волковыйск. пов., 
48, 49, 50, 51, 52. 

Стародубовскій повѣтъ, 48, 124, 474. 
Старый Дворецъ, им. въ Волковыйск. пов., 48, 

49, 50, 51, 52, 249. 

СтеніІКОВЩИЗНа, фольварокъ въ Городен. пов., 
275. 

Стернейки или Сторпейки, им. въ Городенск. 

пов., 18, фольварокъ, 282, 290, 298, 308, 
314, 335, 365. 

Стоклишки, мѣстечко въ 'Стоклишсконъ старо-
ствѣ, 139, 140. 

Стоклишское староство, 139, 140. 
Стоцкій Доминикан. монастырь въ Городен. пов., 

274. 
Струня, им., 52 . 
Струшінъ, им. въ Городен. пов., 394. 
Стрыевская пуща, 130. 
Стрыевское лѣсничество, 276, 329. 
Стрыеня, им. въ Городен. пов., 189, 251. 
Стрыковское дѣсничество, 250, 290. 
Стрѣльцы, им., 152. 
Суденевичъ, 'фольв. въ Вялен, воевод., 249. 
Супрасль, имѣніе въ Городенск. пов., 10, 541 , 

560. 

— рѣка, 10. 

Сунрасльская монастырская церковь во имя Бла-
говѣщенія Пресв. Богородицы, 10. 

Супрасльскій базиліанскій монастырь, 3 — 6 , 
10, 15, 16, 18, 19, 25< 31, 33, 34, 38, 
39, 41, 119, 120, 247, 273, 314, 335 , 
483, 484, 488—491 , 498—500, 517— 
518, 526—529, 534—535 , 536—539 , 
541, 559—560, 5 6 1 — 5 6 2 , 563—565 . 

СуирасЛЬСКОе опатство, (архимандрія) 15, 16, 
564. 

СуражскІЙ замокъ, 453. 
Суражъ, городъ въ Витебск, воеводствѣ, 453 ,454 . 
Суражская волость, 4, 5. 

— дорога, 5. 

Сурская, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 454. 
Суружнчъ, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 455. 
Сухнничи, королев, село въ Городен. пов., возлѣ 

уроч. Самогруда, 25. 
Сухія Ляды, уроч. въ Витеб. воевод., на гран. 

им. Дречихъ-Лукъ, 455. 
Сухое село въ Городен. пов., 433. 
Сѣдѣневнчи, им., 420 . 
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Сѣкирка, седо въ им. Сндрахъ, Городен. нов,, 
460. 

СѢнка, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. ии. 
Дречихъ-Лукъ, 455, Сѣнковка, 455. 

Сѣнковый МОХЪ, уроч. въ Витеб. воевод., на 
гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Сѣножацкое староство, 549 . 

т . 

ТараСОВСКІЙ слѣдъ, въ Витеб. воевод., 456. 
ТеЙДОровскШ плацъ въ г. Филиповѣ, 585. 
Тендчинъ, им., 520. 
Теребазъ, въ Витеб. воевод., 456 . 
ТОВТОВИЧИ, им. въ Суражск. вол., 5. 
ТОДОЧКИ, им. въ Городен. нов., 393, 394, око

лица, 400, 414. 
Толочковщизва, им. въ Городен. нов., 394. 
Толче, околица въ Городен. нов., 400. 
Томати, имѣніе.въ Гродн. пов. 389, 394. 

ТомаіНОВО, имѣніе въ Гродн. пов. 389. 

Топмовка, село въ Мазурков. вол., Городен. 
пов., 438. 

Тополянская церковь, 20, 21. 
ТОПОЛЯВЫ, им. въ Городен. пов., 20. 
Торунь, городъ, 88, 90, 91, 103, 129. 
Точка, село въ Городен. пов., 21. 
Трашкуны, им. въ Вилькоиирск. пов., 380. 
Трибушковскій фольварокъ г. Несвижа, 11, 36. 

Трнпуть, село въ Городен. нов., 483, 488. 
Трозна, рѣчка въ Витеб. воевод., на гран.' ии. 

Дречихъ-Лукъ, 455. 
Троицкая улица въ г. Гомелѣ, 447. 
ТрокскІЙ повѣтъ, 276. 
Тройское воеводство, 15, 192, 205, 259, 275, 

293, 388, 431, 474. 
Троя, городъ, 298. 
Трумпы, село, 49 . 

Туровская церковь во имя Преображенія Го
сподня или Спасская, въ Котранскомъ ключѣ, 
Городен. пов., 330. 
— епископія, 532. 

Туровлнны, им. въ Городен. пов., 555, 557. 
Туросна, рѣчка, въ Суражск. вол., 5. 
Тыкотинъ, гор., 33 . 
ТЫКОТИНЪ, им., 517, 526, 534, 536. 
ТЫЧИИЪ, им., 33, 526, 534, 536. 

Убовщизна, им. въ Городен. пов., 401. 
Узловце, им., 249. 
УЙГОловка, уроч. въ Суражск. вол., 4. 
УШІТСКІЙ повѣтъ, 216, 218, 5 7 0 . 
Усвяча, рѣчка, въ Витеб. воевод., на гран. им. 

Дречихъ-Лукъ, 455, 456. 

Уснаръ, им. въ Городен. нов., 209, 394, око

лица, 399, фольварокъ, 562. 

Усотииское верховье, уроч. въ Витеб. воевод., 

на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455 . 

Фабіиновщнзна, ю . въ Городен. пов., 894. 
Фаіцево, им. въ Городен. нов., 408. 

ФіІЛШіОііка, рѣчва, течетъ возіѣ г. Фіівпова, 
въ Городен. нов., 585, 586, 587. 

Ю 
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Филиповская Шостковская волость, 590. 
Филиповскій приходъ, 412. 
Филиповское, староство, 572, 5 7 3 , 5 7 9 , 5 8 3 , 

584, 590, 591, 592. 
— войтовство, 575, 578. 
— ландвойтовство, 578. 

ФНЛНПОВЪ, городъ въ Городен. пов., 570, 571, 
572, 573, 574, 575, 5 7 6 , 5 7 7 , 5 7 8 , 5 7 8 , 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 

587, 588, 589, 590, 5 9 1 , 5 9 2 , 5 9 3 , 5 9 4 , 
595, 596, 597, 598, 599, 600. 

Форостѳво, фольварокъ Супрасльск. имѣнія, 10. 
Форощкія поля, въ Сураск. вол., 5. 
Фороща, 5. 
Фортунатове, поселеніе въ ии. Баляхъ, Городен. 

пов., 8. 
ФоіЦЪ, болото на гран. им. Дречихъ-Лукъ, въ 

Витеб. воеводствѣ, 454. 

_ _ 
- r S -

Хвосты, село въ ии. Супрасляхъ, Городен. нов., 
10. 

ХнлиіОНОВЦЫ, село въ Новодворск. ключѣ, 519, 
520. 

ХирицкШ пляцъ въ' г. Филиповѣ, 586. 
Хлиетовнчи, им. въ Городен. нов., 406. 
ХЛОСОВО, имѣніе въ Гроден. пов., 388. 
Хиѣлевщизна, им. въ Городен. пов., 26, 401 , 
Ходоровка, королев, им. въ Ходоровск. ключѣ, 

Городен. экономіи, 115, 116. 
Ходороскій ключъ въ Городен. экономіи, 115, 

116, 291. 

— приходъ (парафія), 292, 408. 
Холмская земля, 463, 464. 

Хороскін приходъ (парафія) въ Городен. пов., 
410. 

Хорошій МОХЪ, назыв. Некотете, уроч. въ Ви
теб. воевод., на гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Хорошін, ручей, тамъ же, 455. 

Хороши, им., въ Городен. пов., 33, 483, 537. 

Хоклекъ-Лужокъ, уроч. въ Витеб. воевод., на 
гран. им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Хороши, им. въ Городен. нов., 488, 5 2 7 , 5 3 4 , 
535, 538. 

Хребтовцы, село въ Городен. нов., 548. 

Хроиовичи, село Мостовской вол., Городен. пов., 
113, 114. 

т т 

Церковный МОХЪ, уроч. въ Витеб. воевод., на 
гран. им. Дречихъ-Лукъ, 454. 

Цехановщизна, лугъ, 291. 

Цещевле, им. Городен. базиліанъ въ Городен* 

пов., 396. 

Цидзикн, им. надъ рѣкою Пырею въ Городен. 

пов., 53, 54, 416. 

Чашейки иди (въ послѣдствіи времени) Чеще
вляны, фундушевое имѣніе Городен. Колож
скаго монастыря, въ Городен. пов., 566. 

Чеяопадовское воеводство, 314. 
Черековъ, городъ въ МогилевскоІ экономш» 

162 . 
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ЧерленскІЙ базиліанскій монастырь, 48, 145, 
551, 552 . 

Чернобыль, им., 136. 
Чертовый приходъ (парафія) въ Городен. нов., 

405. 

Чесновиче, околица, 401. 
Чещевляны, им. въ Городен. пов., 524, 525, 

542, 554, 556, 557, 558, Чещевляны, пер-
воначалььно Чашейки, 566. 

Чомородовское войтовство, 329. 
Чостковская, Филиповская, волость, 590, 591, 

592. 

Чостковскій дворъ, 580. 

и т . 

Шавлеевская пустошь, въ им. Дречихъ-Лукахъ, 
Витеб. воевод., 456 . 

Шавленская держава, 95. 
— Эсономія, 273, 363. 

Шаднэнское войтовство въ Трокскомъ воеводствѣ, 
192. 

Шадюны, им. въ Городен. пов., 205. 
Шалы, им., въ Витеб. воевод., 454. 
Шандынъ, стокъ въ Сураск. вол., 5. 
Шанявы, им., 543. 
ШаФранка, предмѣстье г. Филипова, 571 ,579 , 

588. 

Шацп.ІЫ, им. въ Городен. пов., 403. 
Шепутовскій пляцъ въ г. Филиповѣ, 581, 582. 

Шерешевъ, городъ, 168. 
Шиловецъ, им., 11, 36, 42 , 120, 249. 
ШимаКИ, им. въ Городен. пов., 394, 400, 401. 
Шилитка или Шшштка, мельница надъ р. 

Рошудою, близь Городен. нов., 585, 589. 
ШНШЕН, им. въ Городен. нов., 394. 
Шкуды, им., 173. 
Ш.10В0, городъ, 167. 
ШЛЯНЫ, ии. въ Ковен. пов., 293. 
Шостакіі, село въ Оршан. нов., 314, 329. 
Шукри, сельцо въ им. Елямкупѣ, 250. 
Шумелева пустошь, 457. 
Шупене, им. им. въ Оршан. нов., 275. 
ШуніКОВО, уроч. въ Городен. нов., 29, 30 . 

I I I -

Щебра, гм. въ Городен. пов., 192. 
Щербовнчи, село, 276. 

Щодруха, им., 431, 432 . 
Щучинъ, мѣстечко въ Городен. пов., 458. 

Эйсимонтовскій приходъ (парафія), 209. 
ЭЙСНИОНТЫ, им. въ Городен. пов., 394, 4 0 2 , 

околица, 414, 415, приходъ, 418, 419. 

ЭльгетыШВН, им. въ Вилькомир. пов., 293. 

ЭСТЛЯНДІЯ, (Эстлянд. губ.), 235. 
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Z E O -

Юрбѳрсная таможня (комора), 147, 316. 
Юргелевщизна, околица въ Городен. нов., 400. 

Юревичи, им., 417. 
Юрѳвлянская церковь, 22, 23. 

ѵЯІ-

Яблоново, им., 48, 50. 
Яблоново Литовское, им., 48, 50. 
ЯОЛОНСКОе село въ Городен. нов., 433 . 
Якубовичи, мѣстечко, 148, 149. 
ЯЛОВО, им. въ Городен. нов., 29, 53, 124, 

157, 289, 294. 
Ялѳвсній приходъ (парафія) въ Городен. пов., 

405 . 
Ямполе, въ Городен. пов., 30. 
Яловское староство, 169, 170. 
Янево, гор. 5. 
Янкелевка, село въ Городен. пов., 434 . 
Янная Греда, уроч. въ Витеб. воевод., на гран, 

им. Дречихъ-Лукъ, 455. 

Яновка, село въ Мазурковской вол., Городен. 
пов., 437. 

Яново, село въ Мазурков. вол., Городен. нов., 

437, 438. 

Ярнловка, им. въ Городен. пов., 405. 

Ярославецъ, им., 366. 
Яски, село въ Городен. нов., 433 . 

Ятурески, базиліан. им. въ Волковыйск. пов., 
168. 

Яцоный Уголъ, урочище возлѣ г. Несвижа, 11, 
36. 

Яченская церковь въ Городен. пов., 516, 517. 



I I I . 

АкадемІЯ, Виленская и Краковская, 291,308, 
328, Львовская, 335, 339, 366. 

Базоліане, Супрасльскіе, 16, Кузьницкіе, 282, 
308, 314, 328, 335, 396, Могилевскіе, 
461, 462. 

БенедИКТННКИ, Виленскія, 328, 839. 
ВернардиНКИ, Городенскія, 276, 306, 366. 
Берпардины, Несвижскіе, И , Городен., 330. 
Борти, 35. 

Акаѳистъ, 7. 

Бортный земли, 7. 
Бочка Виленская (мѣра), 493. 
Братство Могилевскаго базиліан. монастыря, 

461, 462. 
Бригидки, Городен., 249, 366. 
Булава (знакъ гетманской власти) вел. кн. Ля-

тов., 169. 

"i 

Воіиа, Шведская, 290, 459, Московская, 580, 
Прусская и Шведская, 581. 

ВОЙСКО, Шведское, 276, Русское, 297, Бран-

дѳнбурское, 307, 333, Россііское, 347, Мо-
сков. и Шведское, 425. 

Воскъ, выдѣлка изъ него свѣчей для Несвиж
ской Георгіевской церкви, 12. 

ГіеиТЪ, охранный листъ, 169. 
ГОНЫ бобровые, 457. 
РоеПИТМЬ, (szpital), Саіогрудской церкви, 25. 
Господина (госпожа), Пречист. Богородица, 7. 

Гостиница, или заѣзжій домъ, Самогрудской цер
кви, 25. 

ГрОШИ, шнрокіе, 456, 457. 

Губериаторъ, унравляющіі въ імѣніж, 406. 

Ш Ш Е Л Ь 
Н А З В А Н І Й П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 
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Л-
Данина (даровавіе), господарская, 4. 

Дань, гуменная, огородная, прутовая, лоевая, 

576. 

Дерево бортное, 456. 

Десятина на Бальскую Спасскую и Городенскую 

Пречистенскую церкви, 7, 8, 9,—на Топо-
лянск. церковь, 21. 

Діаконъ, 7, 8. 
Дьакъ, церковн. причетникъ, 25, 43. 
Доминикане, Городенскіе, 328, 362, 396, 537. 
Дякло, дань ссыпкою хлѣба, 7. 

I E -
Евангеліе, вписаніе въ напрестольное евавгеліе фундуша, даннаго Ходкевичами Бальской Спасской 

церкви въ 1526 г., 8. 

Земство (земское право), Городенское, 556. 

Императрица Всероссийская (Екатерина П-я), 362, 379. 

I . 
Іезуиты, Городен., 282, Краснославскіе, 299, 308, 395. 

—г-г. 

лаі-
НД9ИЭЙ 

Кагалъ, Городенскій, 194, 262, 264, 366. 
492, Еринскій, 562. 

Каденція, Виленская и Русская, 339. 

Камендулы, Вигерскіе, 250, 266, 274, 289, 
292, 413, 4 6 5 - 4 6 7 . 

Каноны Трндентинекаго собора, 40. 
Канонизація Іосафата Кунцевича, 273, кано-

низація благославен. Чеслава, 279. 
Каптуръ, Городенскій, 289. 

Кармелиты босые, Еовенскіе, 292, 307, Ви-
ленскіе при Острой Брамѣ, 314, 396. 

Князь, великій Московскій, 90. 
Кол.іегіумъ Городен. іезуитовъ, 275. 
КОММИССІЯ Еурляндская, 289,—Радомская, 339. 
КоИФедераціЯ, Сендомирская, 183, 244. 
Купцы, Московскіе, Могилевскіе, 316. 
Кутья, 8. 

Ж. 
Ладаиъ, 8. 
Литовское или Русское право, 59. 
Ловъ, охота, служба, 457. 

Луцкіе православн. епископы, 29. 

Люди нохожіе, 453. 
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HVC-
МагаЗННЫ хлѣбные, Городѳнскіе и Еовенскіе, 157. 
Іагдебургія, города Городны, 494, Бѣльская, 

536, 539, 561, Филиповская, 541, 584, 
Переросльская, 586, 594, 598. 

Медннца, сосудъ для мѣры меду, 12. 
Медъ, дозволеніе священникамъ Несвижской Геор-

гіевской церкви два раза въ годъ сытить по 
10 медницъ меду, 12. 

Менница (монетный дворъ), 311. 
Митрополиты, 7, 8, Кіевскіе, 13, 21, 28 . 
Молебенъ, 7. 
Монархиня Россіпская (Екатерина ІІ-я), 295 . 
Москали, Московскіе люди, 477. 
МЫТО мостовое, 108, 109. 
Мѣра Краковская,. въ г. Филиповѣ, 576. 

ВеблаГОСЛОВвИІе МИТРОПОЛИТОВЪ, какъ наказаніе за нарушеніе церковныхъ фундушей, 8 . 

О . 

ОбраЗЪ, чудотворный Пресв. Богородицы въ Жи-
ровицкомъ монастырѣ, 508. 

Обѣдня, „обѣдню служити", 7, 8. 
ОрдинаЦІЯ Острожская, 329. 

ОбрубНЫЙ ЛИСТЪ, ограничительный документъ, 5. Охота королевская, 60. 

Пакты Карловицкія, 244. 
Паргаиентная грамота короля Ситизм. 1-го Су

прасльскому монастырю, 3 , 10. 
Перекупщики, 117. 
Шяры, Виленскіе, Болотненскіе и Геранскіе, 308. 
Повѣтріе, зараза, 431, 433—438. 
Шгребъ (sklep) для хранеиія судныхъ актовыхъ 

книгъ, 134. 
ПОДВОДЫ, подводная повинность, 81, 457. 
Подданные (крестьяне), вольные, 456. 
Подоляне, жители г. Городны по другую сторону 

рѣки Нѣмана, 60, 86, 87, 126. 
Пожаръ, истребившій г. Гомель въ 1737 г., 

447. 

Пѳзвоииое, денежная дань, пошшна, собираемая 
на церковь въ день храмоваго праздника, 8. 

Полкъ, лейбъ-гаардін НреображвисііІ, 150. 

Понихида (панихида), 7. 
Поновити обновить, возобновить, (границы), 5 . 
Понрава (исаравленіе) Литовскаго статута на 

Волковыск. сеймѣ въ 1582 году, 179, 180. 
Порта Отоманская, 125." 
Право русское или Литовское (статутъ литов-

скій), 86 . . 
— Магдебургское, 59, 60, 68, 86, 91, 

магдебургія, 355, 510, 576, 578. 
Иредѣлъ (придѣлъ церк.), 7. 
Презента на приходъ, 21. 
Пресвнтерсгво, священство, 21. 
Престолъ, 6, 7. 
ПрихожШ ЧОЛОВѣкъ, откуда нибудь пришедгаій 

крестьянинъ, 5 . 

Проклятіе, какъ Божія кара нарушителго ątp- • 

ковн. фундуша, 8, 9. 
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Проекурня или Ираскурнща (просвирня), 78. 
Проскуры. (просфора), 7, 8, 9. 

Пруссы, прусскій народа 48, 50, 51, 61, 67, 
71, 72, 73, 79, 87, 126, 127, 147. 

Пѣвчіе, Самогрудской церкви, 25, 26. 

Рада, Любельская, 232, 233, Новогород., 235, 
Варшав., 240, 244, 248. 

Революція, Шведская, 315. 
Реестръ драгоцѣннымъ вещамъ, 426—430, 452. 

t—s 

Свѣчн, церковн., 8. 
Седѣнье, „заеедѣнье дать попу", 7, 8. 
Смотръ военныхъ силъ Городенскаго повѣта, 171, 

172. * 

Сорокоустъ, 8. 
Суды, бурмистро-радецкій и войтовско-іавничій, 

разграничение сферы ихъ дѣятельиости, 577. 
СуиіЫ Неаполитанскія, 305. 

Таможня (комора), 315, 316. 
Татаре, народъ, 124, 125,161, 283, 296. 
ТнпѳграФІЯ Супрасльская, 273. 

Тункель, отъ древне-нѣмецкаго слова Tong ,— 

сельскій судья, еотнняъ, '453, тинкель, 454. 

Францискан», Городенскіе, 298, 396. Į Фуидуши, 15, Лишковскій, 249, Колохскій, 273,314. 

Хазакъ, (евреіей.) "подтверждение вигнлогь аренды 
на недвижимое имущество, 277. 

,, 7. 

Царь, Московски, 148. 
ЦвХЪ, Городен. рыбацкій, 116 — 118. 

Іолоіітіе, 10. 

Шведы, 157, 584. 
Школа, рнцерская, 347. 

I I -

Церкви, три дизуницкія въг . Гемеіѣ, въ 1737 
году сгорѣвшія, 447. 

**f * 

U l -
Шкатулка (шкатула), оправленная въ серебро, 

426 . : * 

.Ѵ-І 

в а р и , 8, 60 , 7 3 , 8 7 , 115, 116, 139, 140. 
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