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Людьми интересующимися изученіемъ исторіи Сѣверо-Западной Руси неодно
кратно—въ печати и частньшъ образомъ, было заявляемо искреннее желаніе, чтобы 
Виленская Археографическая Коммиссія возможно скорѣе обратила свою дѣятель-
ность на изученіе и йзданіе историческаго матеріала, заключающагося въ древнихъ 
актовыхъ книгахъ Виленскихъ судовъ. Причина такого желанія заключалась въ 
томъ, что Вильна была столицею Литовскаго княжества, что въ ней, какъ въ 
центрѣ народной жизни, сосредоточивалась всесторонняя деятельность края и что 
на этомъ основаніи въ сохранившихся древнихъ Виленскихъ судебныхъ памятни-
кахъ больше всего можно предположить богатаго и разнообразнаго историческаго 
матеріала. Всегда и вполнѣ сочувствуя такому желанію отечественныхъ ученыхъ, 
Коммиссія однако, до поры, должна была отказаться отъ его осуществленія, такъ 
какъ она считала невозможнымъ и нецѣлесообразнымъ прерывать свои работы на 
половинѣ при разсмотрѣніи ею актовыхъ книгъ древнихъ судовъ бывшаго Бере-
стейскаго (Врестскаго) воеводства и Городенскаго (Гроднен.) повѣта, каковыя ра
боты были начаты еще въ началѣ существованія Коммиссіи. Въ настоящее время 
Коммиссія считаетъ себя въ правѣ заявить, что она приступила къ изученію 
древнихъ судовъ Виленскаго воеводства. Предлагаемый нынѣ вниманію отечествен
ныхъ ученыхъ восьмой томъ актовъ представляетъ первый опытъ труда Коммиссіи 
по разсматриваемому предмету. 

Восьмой томъ актовъ состоитъ изъ документовъ, почерпнутыхъ Коммиссіею 
изъ разбора и разсмотрѣнія актовъ Виленскаго гродскто суда. Судъ этотъ (заклю-
чающій въ себѣ 145 связокъ и 107 актовыхъ—крѣпостныхъ и поточныхъ—книгъ) 
избранъ Коммиссіею для разработки первымъ потому, что связки его уже давно 
(еще въ 1868—69 годахъ), въ главнѣйшемъ были разобраны и разсмотрѣны чи
нами Виленскаго Центральнаго Архива (и по преимуществу пишущимъ эти стро-
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ки), и въ результате дали богатый, а въ нѣкоторомъ отношеніи даже весьма дра
гоценный, научный матеріалъ. Извлечь этотъ матеріалъ при первой возможности 
изъ вышепомянутыхъ связокъ для Коммиссіи представлялось тѣмъ болѣе необхо-
димымъ и настоятельнымъ, что послѣднія, какъ одни изъ древнѣйшихъ русскихъ 
актовъ между Виленскими судами, являютъ видъ весьма печальный. Вслѣдствіе 
крайней небрежности, съ какою давно когда-то, еще до передачи ихъ въВиленскій 
Центральный Архивъ въ 1853 году, сопровождалось ихъ храненіе *), онѣ скорѣе 
представляютъ куски отсырѣвшей и обгнившей бумаги, чѣмъ нѣчто подобное на 
актовыя книги, и потому дѣло продолжающагося тлѣнія могло нанести еще болыпій 
ущербъ этому научному матеріалу, если не поспѣшить спасти его во-время. 

Послѣ этихъ общихъ замѣчаиій мы считаемъ возможнымъ прямо обратиться 
къ разсмотрѣнію документовъ, входящихъ въ составъ V I I I тома. 

Всѣхъ документовъ напечатано въ этомъ томѣ 236. Они расположены по че-
тыремъ отдѣламъ, къ которымъ относятся еще два прибавленія. 

I 
Акты относящееся къ исторіи Западно-Русской церкви **). 

Между этого рода документами, по важности для науки, первое мѣсто зани-
маютъ: 

1) Акты восполняющге, извгьстныя въ главныхъ основстіяхъ ученимъ, свѣдѣнія 

•*) Связки эти составляли нѣкогда актовыя книги Виленскаго гродскаго суда. Но не извѣст-
но собственно, въ какомъ именно мѣстѣ въ г. Вильнѣ онѣ первоначально хранились; достовѣрно 
только то, что онѣ были умышленно разбросаны и перемѣшаны, вѣроятно въ то время, когда 
истребляли всѣ русскія печатныя книги. И эта масса бумаги истлѣвала въ какомъ-то сыромъ 
подвалѣ и не была ни чѣмъ обезпечена отъ злоупотребленія. Бывшін Виленскій гражданскій гу-
бернаторъ, тайный совѣтникѣ, г. Семеновъ, узнавъ о существованіи этой истлѣвающей массы ак-
товыхъ бумагъ, прпказалъ извлечь ее изъ ыѣста "тлѣнія, нодѣлать изъ нея связки, прошнуровать 
ихъ, припечатать и хранить въ архивѣ Виленскаго Губернскаго Правленія. Свѣденія эти сообще
ны архиваріусомъ Виленскаго губерскаго правленія г. Шишлою H. И. Горбачевскому, начальнику 
и архиваріусу новообразованнаго Виленскаго, Центральнаго Архива при передачѣ этихъ связокъ 
въ послѣдній 1853 году. 

**) По довольно многимъ, хотя краткамъ, свѣдѣніямъ ученой статьи профессора Петер-
бургскаго университета В. Г. Васильевскаго, помѣщенной' въ V и VII выпускахъ Памятником 
Русской старины, издаваемые П. Я . Батюшковымъ—подъ заглавіемъ: „ Очеркъ исторги города 
Вмдьмм", читатель уже имѣлъ случай довольно обстоятельно ознакомиться съ большимъ интере-
соиъ и общимъ характероиъ тѣхъ документовъ, которые напечатаны въ настоящемъ отдѣлѣ 
актовъ. Г. Васильевскій пользовался описями этихъ документовъ, которыя съ великою готовно
сти), впрочеиъ съ согласія Коммиссіи, предоставилъ къ его услугамъ составитель настоящаго 
предисловия.' 
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оборьбѣ Виленскаго православнаго духовенства и православнихъ жителей съ насильно 
вводимою вь Внльиу церковном уніею. 

Въ дѣлѣ этой борьбы уже извѣстно довольно много и разнообразныхъ свѣдѣній, 
касающихся тѣхъ заявленій и протестацій *), въ которыхъ православные Ви-
ленскіе жители, опираясь на давность времени, на правила вселенскихъ соборовъ 
и др. доводы, старались отстоять свою древнюю православную вѣру противъ ново-
провозглашеннаго соединенія церкви Восточной съ Западною. Но свѣдѣніями 
этими далеко не исчерпывается вся глубина того всеобщаго чувства негодованія 
и того воодушевленія, съ которыми православные обыватели Вильны отвергли 
церковную унію еще въ самомъ началѣ ея тайнаго зарожденія и съ которыми 
они во все последующее время постоянно продолжали вести упорную и неустанную 
борьбу съ нею въ то время, когда она уже формально была провозглашена какъ 
единственная и господствующая во всей Сѣверо-западной Русской церкви, когда она 
въ этихъ, правахъ, смѣло и безъ стѣсненія, стала попирать древнее, болѣе 600 
лѣтъ существовавшее и процвѣтавшее православіе, стараясь нанести ему жестокіе 
удары со всѣхъ сторонъ. Смѣемъ думать, что настоящимъ трудомъ Коммиссіи эти 
свѣдѣнія восполняются весьма важными новыми данными, выражающимися въ цѣ-
ломъ рядѣ сильныхъ протестацій, направленныхъ частью уже извѣстными, а частью 
совершенно новыми борцами православія* противъ главныхъ виновниковъ распро
страняемой въ Вильнѣ уніи, т. е. митрополита Ипатія Потѣя и архимандрита 
Вельямина Рутскаго, и ихъ насильственнаго образа дѣйствій. Сюда во-первыхъ, 
по времени (№ 9, 1595 годъ), мы должны отнести замѣчательный протеста свя
щенника церкви Рождества Пресв. Богородицы, что на Росскомъ предмѣстьѣ, Де-
ментіл Добринскаго, въ которомъ онъ, послѣ насильственнаго отнятія у него церкви, 
ссылаясь на постановленія вселенскихъ соборовъ, съ особою силою и ясностью 
излагаетъ причины, побудившія его отказаться отъ послушанія митрополиту Потѣю, 
и горько жалуется на причиненную ему несправедливость. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
заносилась въ гродскій судъ эта горькая жалоба священника Добринскаго, сюда же 
(стр. 23) не замедлило явиться великое множество православныхъ жителей, которые 
настоятельно высказались, что они, оставаясь всегда вѣрными и покорными слугами и 
подданными короля, тѣмъ не менѣе считаютъ долгомъ своей совѣсти отречься отъ вся-
каго повиновенія митрополиту, не желаютъ признавать его своимъ законнымъ пастыремъ 
до тѣхъ поръ, пока онъ не составитъ духовнаго собора и не оправдаетъ себя на 

*) Болѣе цѣльныя и обстоятельный изъ нихъ мы находимъ въ двухъ археографических* 
изданінхъ — Актагь Западной Россіи (си. IV т., JėJe 90, 92 и 138) и Археографическом* 
Сборникѣ, издав, при Вилен. учеб. окрут (см. YI т., ОД 62 и 68). 
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немъ. Далѣе, особенное вниманіе останавливаютъ на себѣ документы подъ №№ 17 
и 19 (1601 г.), въ которыхъ, можно сказать, весь православный городъ лично яредъ 
иитрополитомъ отрекается отъ всякаго общенія съ нимъ, доказывая его отступни
чество и измѣну древнему русскому православію ссылкою на историческую за
висимость Русской церкви отъ Греческой и правилами соборовъ древней вселенской 
церкви. Эти доводы съ особенною ясностью развиты въ трехъ протестаціяхъ двухъ, 
доселѣ неизвѣстныхъ и крѣпкихъ борцовъ, Свято-Духовскихъ священниковъ—Жарпа 
Лазаревича и Григорія Ждановича. Затѣмъ, въ документахъ подъ №№ 32, 33, 35, 
39 и 40 (1609 г.) мы находимъ рѣшительный протеста православныхъ русскихъ 
членовъ магистрата, мѣщанъ, Троицкаго Братства и Троицкаго архимандрита Са
муила Сенчилы, по поводу незаконнаго ввода (7 Марта 1609 года) Вельямина 
Рутскаго въ Троицкій монастырь. Въ этомъ протестѣ особенно выдается голосъ 
архиман. Сенчилы, который въѣзжая въ городъ, по своемъ возвращеніи съ Вар-
шавскаго сейма, въ лице обличалъ Рутскаго въ его безправіи на владѣніе заня-
тымъ монастыремъ. Озлобленіе на Рутскаго у православныхъ въ данное время было 
такъ велико, что ему, по видимому, угрожала опасность жизни. Покрайней мѣрѣ 
въ документѣ—-Л"! 34 (1609 г.) мы находимъ жалобу самаго Рутскаго ва помѣщика 
Виленскаго воеводства Семена Максимовича Шембеля, который будто бы произнесъ 
слѣдующую угрозу: «Скоро от (т. е. Рутскій) и са.т разомнется съ своимъ 
монастыремъ святой Троицы; я застрѣлю его изъ ружья, хотяби за то пришлось 
положить голову; покрайней мѣрѣ оставлю русскому народу ту славу, что стеръ 
съ лица земли непріятеля и разрушителя русской впры» *)• Кромѣ вышеприведен-
ныхъ документовъ къ дѣлу о введеніи въ Вильну церковной уніи, прямо или косвенно 
относятся еще слѣдующіе акты подъ №№ 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 60, 61, 63, 67, 72 и 73, въ коихъ, 
между прочимъ, мы находимъ свѣдѣнія о двухъ Св. Троицкихъ братскихъ пропо-
вѣдникахъ—священникѣ Василіи Черномъ и педагогѣ Стефанѣ Зизаніи (J6 8), о три-

*) ЧТО подобное тревожное состояніе православныхъ умовъ не вдругъ улеглось, что созна-
ніе большой опасности еще долго было присуще какъ самому Рутскому, такъ и митрополиту 
Потѣю, видно, между прочпмъ, изъ документа подъ & 224 (1G12 г.). Когда однажды митропо-
дитъ сидѣлъ у себя, въ домѣ Ѳомп Ольшаницы, па Конной улицѣ, и читалъ священное писаніе, 
вдругъ вбѣжалъ къ нему его „покоевый хлопецъ" и доложилъ, что его намѣстннка и архиман-
дрита Іосифа Венъямина Рутскаго ранили. Митрополитъ, по всему видно, находя подобное 
происшествие возможнымъ и естественны.™, сильно втревожился этимъ извѣстіемъ; оиъ бросился 
изь комнаты („выпадши изъ избы"), сталъ кликать свою прислугу... Отыисавъ двухъ служителей оиъ 
велѣлъ имъ какъ можно скорѣе бѣжатъ („абы паирыхлѣй бѣгши") на мѣсто происшествия и 
удостовѣрнться въ справедливости нереданнаго ему слуха.—На мѣстѣ происшествія, однакожъ, 
оказалось, что ранили не Рутскаю, а какого-то черниа прсзттсра. 
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бунальномъ рѣшеніи по дѣлу между архимандритомъ Самуиломъ Сенчилою и ми-
трополитомъ Потѣемъ 41 и 42), объ уніатскомъ дьяконѣ Грековичѣ, право-
славныхъ священникахъ Іосифѣ Яцковичѣ и Иванѣ Семеновѣ (№ 21) и т. под. 

2) Документы, относящееся къ возникновенію, раширенію и вообще ко всей 
судъбѣ Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго монастыря—№№ 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 57, 60, 61, 62, 
63, 70, 87, 92, 93, 98, 101, 105 и 231.— Исторія этого монастыря, съ самаго 
его начала до послѣдующихъ, весьма позднихъ временъ, стоить въ непосред
ственной связи съ дѣломъ появленія и утвержденія въ Вильнѣ церковной уніи. 
Въ своихъ стѣнахъ онъ всегда сосредоточивалъ всѣ духовныя и свѣтскія силы, 
остававшіяся вѣрными православію. Неудивительно послѣ этого, что ему 
постоянно приходилось выносить всю тяжесть безчисленныхъ непріятельскихъ уда-
ровъ, направляемыхъ въ него уніатами, латинскимъ духовенствомъ, городскимъ 
управленіемь въ лицѣ магистрата и, наконецъ, больше всего самими польскими 
королями. По ограниченности мѣста1 мы не имѣемъ возможности привести здѣсь 
содержаніе и показать значеніе каждаго изъ вышеупомяну'тыхъ документов ,̂ и по
этому, по неволѣ, должны ограничиться краткимъ указаніемъ только на нѣкоторые 
изъ нихъ. Такъ изъ № 12 (1597 г.) мы имѣемъ весьма важное свѣдѣніе, что новая 
церковь Святаго Духа *) названная врагами православія, безъ сомнѣнія въ насмѣшку, 
Наливайковскою **), строилась на обширномъ плацѣ, купленномъ ***) у Воловичей 
(ср. съ стр. 96), поиниціативѣ и на средства («за росказаньемъ инакладомъ») двухъ 
высокородныхъ шляхетскихъ женъ, а именно—жены Берестейскаго воеводы, Чечер-
скаго и Пропойскаго старосты, Криштофа Зеновьевича (ср. състр. 41, 407 и 426), и 

*) Объ ней ясно упоминается въ лвстѣ короля Сигизмунда Ш-го отъ 29 Авг. 1596 г. къ 
ВиленсЕОму магистрату; приказывая послѣднему усмирять возмущающихся противъ новопровоз-
глашенной церковной уніи, король велитъ ему, между прочнмъ, воспретить этимъ бунтовщикамъ 
дальнѣйшую постройку новой церкви, которую они задумали воздвигнуть на особомъ покупномъ 
плацѣ, „не такъ для отправованъя въ ней хвалы Божее, якъ наибольшей для болыиаіо ереси и 
бунтовъ ражиренъя" (Акты Запад. Россін, IV т., Лг 101). 

**) Отъ казацкаго гетмана Наливайки, подъ сыльнымъ давленіемъ котораго, какъ извѣстшь 
главнымъ образомъ, состоялось благопріятное для православныхъ постановленіе на Варшавскомъ 
сеймѣ въ 1609 году, чтобы-—какъ православныхъ, такъ и уніатовъ оставить при положеніи in 
statu quo, »». е. сохраняя на будущее время неприкосновенными юридическія и имущественныя 
права тѣхъ и другихъ (Акты Вилен. Археографич. Ком., Ѵ Ш т., стр. 86). Для убѣдительности 
въ правдоподобности этого объясненія достаточно сослаться на два письма митрополита ІІпатія 
ІІотѣя отъ 1С09 г.—одного къ коронному маршалу Тризнѣ, а другого къ Литовскому канцлеру 
Сапѣгѣ, въ которыхъ онъ, между прочимъ, съ озлобленіемъ говорнтъ о православных*, какъ объ 
„ордѣ Наливайки" (Вилен. Археографич. Сборннкъ, V I т., стр. 161 и 165). 

***) См. Акты Западной Рос , IV т., X 101. 
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Дороты Воловичовны (ср. съ стр. 38)—жены Смоленскаго воеводы и Лидскаго старосты 
Яна Абрамовича на Ворняхъ (ср. съ стр. 41). Далѣе, подъ №№ 13, 14 и 15 мы нахо-
димъ весьма подробное описаніе того невѣроятнаго безчинія, которое произвели въ 
вышепомянутой новоотстроенной церкви Святого Духа, во время нерваго отправ-
ленія въ ней пасха.тьнаго богослуженія, въ 1598 году, іезуитскіе студенты, и того, 
столь же невѣроятнаго, хотя, по тогдашнимъ обстоятельствамъ виолнѣ понятнаго *) 
терпѣнія, съ которымъ православные вынесли это оскорбленіе и поруганіе своей 
святыни. Но это былъ не единственный случай нападенія на мирную обитель. 
Документы подъ 49 (упом.), 52, 66 и 231 ясно свидѣтельствуютъ, что такія 
нашестія были почти обыкновеенымъ дѣломъ ея враговъ. Въ актахъ подъ 44 
и 45 за 1610 годъ мы знакомимся съ однимъ изъ самыхъ печальныхъ фактовъ въ 
монастырской жизни—разумѣемъ распоряженіе короля Сигизмунда Ш-го о закрытіи 
братской типографіи, сожжепіи и истребленіи книгъ, напечатанныхъ въ ней про
тивъ уніи и въ защиту православія, и, наконецъ, о заключеніи въ тюрьму набор-
щиковъ вмѣстѣ съ авторами этихъ книгъ. Добавимъ еще къ предыдущему, что 
актъ подъ № 92 (1736 г.) даетъ намъ уразумѣть, къ какимъ удивительно-смѣ-
лымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ недостойнымъ пріемамъ прибѣгали іезуиты, чтобы улов-
лять въ свои сѣти души православныхъ христіанъ даже на ихъ смертномъ одрѣ. 

3) Документы, относящееся къВиленскому Святѳ-Трогщкому монастырю—подъ 
ММ 5, 8, 10, 28, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 47, 52,53, 59, 60, 61, 71, 72, 
73, 78, 80, 84, 94, 99, 100, 102 и 107, не могутъ быть также выдѣляемы и разсма-
триваемы внѣ связи съ церковного уніею. Послѣ отнятія этого монастыря въ 1609 
году у православнаго архимандрита Самуила Сенчилы и передачи его Вельямину 

*) Нужно поинить, что постройка этой церкви производилась безъ королевскаго позволенія 
(какъ въ этомъ можно убѣдиться изъ приведеннаго нами выше королев, листа отъ 29 Августа 
1596 г.), что королевская власть смотрѣла на ея сооружение гнѣвнымъ взоромъ, предвидя въ ея суще-
ствованіи будущее гнѣздо „для болыиаіо ереси и бунтовъ разширенъя", и поэтому предписывала 
магистрату остановить всѣ дальнѣйшія ея работы (см. тамъ же), что въ 1597 г. (Л« 12) возный 
удостовѣрился, что работы эти все таки продолжаются—безъ разрѣшенгя подлежагцихъ свѣтстхъ 
властей, и что, безъ всякаго сомнѣнія, при таковомъ же порядкѣ вещей была окончена и вся 
ея постройка и начато богослуженіе. Если бы, повторяемъ, при подобиомъ положеаіи дѣла, пра
вославные богомольцы рѣшили съ силою выгнать изъ своего храма безчинныхъ студентовъ, a тѣмъ 
болѣе нанести имъ побои, то нѣтъ почти ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что одного этого 
предлога было бы достаточно для враговъ православія, чтобы, прннявъ этотъ случай за бунтъ и 
нарушеніе общественнаю спокойствия со стороны православныхъ, на другой же день его за
крыть, а можетъ быть—и совсѣмъ разрушить. Въ терпѣніи и великомъ смиреніи православных* 
въ данномъ случаѣ заключалось все ихъ спасеніе и цѣлость ихъ новаю храма! Эта же мысль, 
какъ намъ кажется, выражена и въ словахъ самаго акта: „што все (т. е. безчинія іезуитскихъ 
студентовъ) хрестьяне съ плачомъ и съ покорою терпѣли" (стр. 34). 
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Рутскому, унія образовала здѣсь настоящее свое гнѣздо. Отсюда, послѣ уніатскихъ 
митрополитовъ, происходила вел борьба съ мѣстными силами православія; отсюда 
чинились всѣ вооруженный нападенія на православный Духовъ-монастырь и его 
духовныя процессы; отсюда происходила попытка отнять у Духовскаго братства 
его дома, лишить его древнихъ привилегій и оспорить у него самый титулъ брат
ства. Въ нодтвержденіе того, какого рода дѣла способны были твориться и тво
рились въ отомъ новосозданноиъ упіатскомъ гнѣздѣ, можетъ послужить следующее 
происпіествіе, разсказанное въ докумептѣ подъ № 60. 5-го Апрѣля 1637 г. мимо 
Троицкаго монастыря проходила православная погребальная процессія. На эту 
ироцессію напали—Троицкій настоятель, монахи и подущенная ими толпа народа. 
Среди произведеннаго между православными христианами смятенія, они, между про-
чимъ, схватили здѣсь православнаго мѣщанина—скорняка Павла Семеновича, ко-
тораго и затащили въ Троицкій монастырь и засадили въ куницу (желѣзный ошей-
никъ, укрѣпленный однимъ концомъ въ каменную стѣну, адругимъ обхватывающій 
шею преступника и запираемый на замокъ), угрожая избить его постройками, если 
онъ не сознается въ какомъ-то имъ учиненномъ гвалтѣ и не нерестанетъ хо
дить въ Свято-Духбвскую церковь. Когда, предуведомленный православными, явил
ся сюда возный и выслушалъ жалобу и показаніе засаженнаго въ куницу, даже и 
тогда, не стѣсняясь его присутствіемъ, настоятель и монахи съ озлобленіемъ кричали: 
«пусть віьдаютъ оные (Св.-Духовскіе) схизматическіе попы, что скоро и съ ними 
самими будетъ поступлено точно также; во скоромъ времени мы ударимъ въ коло
кола—и тогда всѣхъ ихъ съкорнемъ вывернемъ изъмтта». За другими, подобны
ми же примѣрами мы отсылаемъ самаго читателя къ Ѵ Ш т. актовъ, предоставляя 
на его же долю и оцѣнку подобныхъ фактовъ. Прибавимъ еще, что акты подъ 
ММ 78, 80, 84, 94, 99, 100 и 102 не совсѣмъ свидѣтельствуютъ объ уваженіи 
землевладѣльцевъ римско-католическаго исповѣданія къ поземельной собственности 
соединенныхъ съ ними упіатскихъ братьевъ, такъ какъ они всѣ заключаютъ въ себѣ 
жалобы Троицкаго монастыря о наѣздахъ на его ииѣнія. 

A) Кромѣ Свлто-Духов, и Троицкаго монастырей, какъ въ настоящемъ первомъ 
отдѣлѣ, такъ и въ другихъ отдѣлахъ ѴІІІ-го тома, мы находимъ болѣе или менѣе 
обстоятельный извѣстія и свѣдѣнія и о многихъ другихъ Виленскихъ русскихъ цер-
квахъ, — какъ-то: о Воскресенской (стр. 9, 10, 16, 17, 552), о Георгіевской 
(«светого Юрья»,—стр. 129, 130, 552 и 553), объ Ивановской (стр. 6, 7, 15, 16, 
17, 131, 260, 559), о Никольский Перенесенскоіі (стр. 21), о Петровской (стр. 116), 
о Покровской (стр. (>, 7, «, 10, 11, 89, 406), о Пречистенской, соборной, (стр. 5, 
11, 16, 17, 26, 27, 67, съ монастыремъ «светое Пречистое»,—70, 89, 137, .460, 
461, 468, 472, 559, 562, 563), о Пятницкой (стр. 16, 17, 76), о Рождественской 
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Лресв. Богородицы (стр. 19, 20, 21, 22, 23 и 89) и, наконецъ, о Спасской (стр. Ь) 
9," 10, 16, 17, 70). 

5) Въ документахъ (также частью разсыпанныхъ по всему Y I I I тому), касаю
щихся Вилен. Евангелтескаго (Лальвгтскаго) Збора, обрѣтаются елѣдующія свѣдѣ-
нія: объ основаніи и его первомъ мѣстонахожденіи (стр. 1, 6, 7, 10/ 15, 135, 260, 
386, 399, 405—410, 468, 470); о возбраненіи Доминиканскими монахами пропу
скать мимо своего монастыря (по Трокской, въ актахъ нерѣдко называемой Свято-
Духовской, улицѣ) тѣла умершихъ кальвинистовъ (стр. 505); о протестѣ Евангели-
ковъ противъ насилій и притѣсненій римско-католиковъ по поводу нападенія и 
разграбленія ими збора и отказа королевскихъ- коммиссаровъ разобрать это дѣло; 
и о захватѣ Литовскимъ канцлеромъ Сапѣгою фундушоваго имѣнія, принадлежащаго 
збору. 

6) Наконецъ, кромѣ документовъ, прямо или косвенно относящихся къ рели-
гіозной сторонѣ жизни Виленскихъ горожанъ, мы имѣемъ въ настоящемъ церков-
номъ отдѣлѣ и частью въ первомъ прибавленіи еще значительное количество дру-
гихъ актовъ, которыхъ содержание, главнымъ образомъ въ имущественныхъ интерее-
сахъ, касается—Леіідаискиго монастыря (№ 64, 1665 г.) Борунской церкви и мона
стыря (№ 75—1698 г., № 76—1700 г. и JVi 79—1711 г.), Лупятицкаго монастыря 
(№ 77, 1702 г.), Минского женскаго монастыря (ММ 81, 82, 1711 г.) Штскаго 
женскаго монастыря [М 83, 1711 г.), Жировицкаго базиліанскаго монастыря (М 85, 
1713 г.) безуспѣшности уніатской миссіи между православными въ городѣ Мозырѣ 
(M 90, 1731 г.), Губинской церкви (М 91, 1736 г.), Владимірскаго женскаго мона
стыря (М 95, 1746 г.), Ловенской православной церкви («ЛІ5 103, 1772 г.), Бере-
стейскаго базиліанскаго монастыря \М 104, 1784 г.), Новодворскаго монастыря 
(М 228, 1648 г.) и Онуфргевскаго монастыря {М 129, 1648 г.) Изъ перечислен-
ныхъ здѣсь документовъ наиболыній интересъ имѣютъ тѣ, которые относятся къ 
Борунской церкви и монастырю и къуніатской миссіи въ г. Мозырѣ. Мы считаемъ 
весьма умѣстнымъ привести здѣсь полное содержаніе послѣдняго документа (подъ 
M 90) въ томъ видѣ, какъ оно напечатано въ самомъ актѣ: 

„Базиліане, проживающіе на миссіи въ Мозырѣ и разныхъ других'ь мѣ-
стахъ Кіевской епархіи, приносятъ жалобу на Оскерковъ — отца и сына, Мо-
зырскаго ландвойта Опоку, королевскаго дворянина Еленскаго и разныхъ дру-
гихъ лицъ по поводу нижеслѣдующихъ событій: уніятскіе миееіонеры, поселив
шись въ Мозырѣ, получили въ свое вѣдѣніе монастырь съ разными фундупіами; 
они ревностно занимались своей миссіей и миогихъ лицъ присоединили къ уніи 
въ то время, когда дѣла ея понесли значительный ущербъ въ ировинціяхъ, ото-
шедшихъ къ Москвѣ, гдѣ уніяты были принуждены опять перейти въ право-
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славіе; при такихъ обстоятельствахъ противъ уніатовъ возстали православные и 
подъ покровительствомъ вышепомянутыхъ Оекерковь начали дѣлать имъ разные, 
притѣсненія, какъ то: Мозырскій ландвойтъ, уполномоченный отъ Оскерковъ, вмѣ-
стѣ съ православными мѣщанами, на посрамленіе уніятовъ, возобновилъ и вновь 
выстроилъ разные сараи и конюшни на церковной уніятской землѣ; позабиралъ 
уніятскія земли и доходы съ нихъ употребляетъ на поддержку православныхъ 
церквей; наслалъ рыбаковъ на монастырское озеро, которые вмѣстѣ съ другими 
православными совершенно опустошили оное; при этомъ они бранили уніятскихъ 
монаховъ и вообще насмѣхались надъ католической вѣрой, говоря, что дѣлаютъ 
это съ разрѣшенія своихъ патроновъ; произвелъ грабительство на сѣнокосахъ, чѣмъ 
поставилъ въ затруднительное положеніе хозяйство миссіонеровъ. Въ 1727 году 
священникъ Михайловской церкви Жѳанасій Добияичъ вошелъ было въ сношеніе 
съ уніятами и объявилъ своимь прихожанамъ, чтобы они молились за папу и ко
роля; но Оскерки постарались немедленно удалить его отъ церкви, посадили его 
въ тюрьму, заковали въ цѣпи и взяли съ него присягу, что онъ останется вѣренъ 
православію, и когда помянутый священникъ по выходѣ изъ тюрьмы произнесъ 
присягу уніи, Оскерки лишили его прихода; теперь этотъ священникъ скрывается 
по темнымъ мѣстамъ, а на его мѣсто назначенъ другой человѣкъ, крайне неспо
собный къ этому дѣлу. Отправляя сына своего на Мозырское староство отецъ 
Оскерко сказалъ горожанамъ: „не бойтесь, дѣткн, л сохраню васъ при вашей вѣргь", 
и когда истецъ сталъ убѣждать его, чтобы онъ воздержался отъ непріязненныхъ 
дѣйствій противъ уніи, то Оскерко сказалъ ему: „что ты желаешь быть Іосафа-
томъ?" Дѣйствительно Оскерко сдержалъ свое слово и неоднократно оказывалъ 
поддержку православнымъ вопреки протестамъ многихъ католическихъ обывателей 
Мозырскаго повѣта; онъ заступался за нихъ даже тогда, когда уніятскіе миссіонеры, 
пріѣхавшіе на Срѣтенскій сеймикъ, подверглись вооруженному нашествію отъ пра
вославныхъ, такъ что непремѣнно были бы убиты, если бы за нихъ не заступи
лись обыватели-католики. Такимъ же опасностямъ подвергаются и прочіе миссіо-
неры, когда пріѣзжаютъ въ Мозырь къ своему оффиціалу. Не малыя прит!.сненія 
дѣлаетъ уніятамъ Мозырскій ландвойтъ Опока. Такъ онъ поносить фундаторку 
уніятовъ Еомаровскую за то, что она ввела уніятовъ въ Мозырь и поддерживаете 
ихъ; отнялъ у уніятовъ фольварокъ; вмѣстѣ съ другими православными носрывалъ 
съ церкви митрополичьи универсалы и побросалъ ихъ въ грязь; захватилъ изъ 
церкви св. Михаила большую позолоченную чашу ж держите ее у себя; безъвея-
каго права иреслѣдуетъ смѣшанные браки, и католичкамъ, вышедшимъ замужъ за 
православныхъ, позволяете переходить въ православіе. Въ 1729 году отецъ Оскерко 
захватилъ имѣніе базиліанокъ и віздѣетъ имъ; въ 1731 году по его же ходатай-
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ству было отдано Ворисковичевское староство кальвину Еленскому, который немед
ленно изгналъ изъ него уніятекаго священника и церковь передалъ православному 
священнику; также точно отнята отъ уніятовъ и церковь въ Верезовѣ и Копалке-
вичахъ. Въ имѣніи Оскерки священникъ перешелъ было въ унію и отслужилъ 
въ Мозырѣ у іезуитовъ уніятскую обѣдню; но когда возвратился домой, то его 
прихожане обнаружили явное намѣреніе прогнать его, что и сдѣлали бы, если бы 
онъ не пообѣщалъ остаться при прежнихъ обрядахъ; своевольные крестьяне не 
были за это наказаны, напротивъ того, подвергся преслѣдованіямъ священникъ." 

П . 

Еоролевскія привилегіи, листы и универсалы Королей и раз-
ныхъ правительственныхъ лицъ. 

Документовъ этого рода напечатано въ настоящемъ отдѣлѣ—47. Они состав-
ляютъ акты различныхъ правительственныхъ распоряженій, относящихся къ благосо-
стоянію и огражденію правъ какъ цѣлой рѣчи-посполитой, такъ и отдѣльныхъ со~ 
словій и личностей. Изъ нихъ двѣнадцать имѣетъ прямое отношеніе къ интерес-
самъ жителей города Вильни. Такъ мы здѣсь знакомимся съ привилегіями и ли
стами польскихъ королей—Михаила («ІМ? 112, 1669 г.), подтверждающаго уставъ и 
правила одного изъ древнѣйшихъ городскихъ цеховъ скорняжскаго братства,—Ав
густа П-го (Л° 113, 1669 г.), подтверждающаго права мѣщанъ такъ называемаго 
Виленскаго Городничества на свободу отъ постоевь гостей во время сеймовыхъ 
съѣздовъ,—Станислава Лещинскаго 114, 1708 г.), освобождающаго городъ отъ 
годичнаго взноса казенныхъ пошлинъ, по причинѣ наложенія на него шведскимъ 
войскомъ (при Карлѣ Х П ) громадной контрибуціи въ 44,000 битыхъ талеровъ,— 
Сигизмунда Августа, 115, 1550 г.) ограждающаго отъ излишнихъ поборовъ 
продажу въгородѣ деревянныхъ хозяйственныхъ издѣлій,—его же {№ № 119 и 120, 
1592 г.), обезпечивающаго положение Виленскаго королевскаго монетчика Петра 
Платина,—Сигизмунда ПІ-го («N1121, 1593 г.), дарящаго своему скарбовому служеб
нику Скорульскому дна дома въ городѣ,—его же (Л- 128, 1610 г.), разрѣшающаго 
допустить въ городъ чужихъ каменщиковъ для усиленія работъ при возобновлеяіи 
города послѣ сильнаго и опустошительнаго пожара, и, наконецъ, Августа П-го 
(М 148, 1713 г.), предписывающаго магистрату не обременять мѣщанъ излишни
ми поборами и не чинить имъ другихъ несправедливостей. Къ этому же предмету, 
т. е. въ интереесамъ щода Вильни слѣдуетъ отнести еще четыре документа подъ 
Ш 134, 188, 142 и 149, изъ которыхъ—въ первомъ идѳтъ дѣло о сборѣ жъ 1678 
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году пошлинъ съ напитковъ (по 10 шеляговъ съ 3-хъ грошей) съ трехъ Вилен-
скихъ юриздикъ—духовной, шляхетской и городской, на основаніи сеймоваго гоУ-
становленія; во второмъ Виленскій воевода Янь Сапѣга строго напоминаетъ Вилея-
скимъ мѣщанамъ своей воеводской юриздики и юриздики Нейбургской княгини ис
правно вносить кашцизныя пошлины съ медовъ, водки и пива на каплицу Литовскаго 
патрона св. Казиміра; въ третьемъ литовскій гетманъ Людовикъ Потѣй (подъ 1710 
г.) дѣлаетъ распоряженіе объ огражденіи города и его окрестностей отъ появившейся 
шайки разбойниковъ, а въ третьемъ онъ же приказываете польскому войску очи
стить отъ постоевъ православный Свято-Духовскій монастырь. 

К.ъ городу Полоцку о г носятся три документа: листъ короля Стефана Баторія 
(M 110, 1582 г.), которымъ онъ оповѣщаетъ Полоцкаго воеводу о дарованіи имъ 
городу привилегіи на магдебургское право, и два листа (№ 111, 1591 г., № 124, 
1593 г.) (Короля Сигизмунда Ш-го объ освобожденіи мѣщанъ отъ стараго мыта 
(кромѣ соляной и восковой пошлинъ и замковой стражи). 

Въ документахъ подъ >6 Ж 117, 118. 127, 129, 130, 131, 135, 136, 137 и 
144, мы знакомимся съ правительственными распоряженіями касательно разныхъ 
пошлинныхъ и податныхъ сборовъ, почтоваго устройства и военнаго вооруженія. 
Такъ, подъ 1555 г. производится въ теченіи трехъ лѣтъ податной сборъ съ каж
дой сохи—въ пару воловъ или одну лошадь—по десяти грошей (№ 118); въ 1610 
г. собирается чрезвычайная подать на войну, которая ведется со Шведами въ Ин-
флянтахъ ( К 127); въ 1640 г. дѣлается распоряженіе объ отмѣнѣ сбора подобной 
же подати по поводу заключенія мира съ Оттоманской портой (№ 129); подъ 1674 
и 1712 гг. мы имѣемъ сходное папоминаніе купцамъ и шляхтѣ великаго кн. Литов
скаго не уклоняться отъ уплаты казенныхъ пошлинъ за провозимые ими товары, не 
провозить подъ своимъ именемъ чужихъ товаровъ, оплачивать пошлины доброю прус
скою монетою, евреямъ вовсе не дозволяется быть администраторами пошлинъ M2.N2 
136 и 144); подъ 1674 г. обращается просьба къ генеральному почтъ-магистру 
Рейнгольду Визингу поддержать и на будущее время почтовое дѣло въ вел. кн. Ли-
твскомъ (М 135); въ 1575 г. посылается войско въ Инфляндскую область, для 
отраженія Московскаго великаго князя (.№ 117); въ 1651 г. поручается капитану 
гвардіи Горецкому формированіе отряда войска изъ 200 человѣкъ, для усиленія 
оборонительныхъ средствъ по случаю, военнаго времени; и, наконецъ, въ 1664 г. 
объявляется посполитое рушеніе для продолжевія Московской воины (Л 131). 

Что m m еимъ касается остальныхъ документовъ, исключая К № 143, 145, 
' 146, 152, 158 и 155, имѣющихъ въ виду обезпеченіе подводами и провіантоѵь 

русскихъ войскъ, стоявшихъ въ предѣлахъ рѣчи-посполитой—при Петрѣ Великомъ 
я въ позднѣйшее время, то они относятся късахымъ разнообразнымъ предметами 

i 
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Такъ, подъ Ш 108 и 109, (1576 и 1577 г.) мы имѣемъ двѣ привилегіи Масаль
скому на Немоноитское лѣсничество и Перстунскій дворъ; подъ Лг 116 (1554 г.)— 
лривилегію на основаніе мѣстечка Моеаръ; подъ № 122 (1593 г.)—сеймовое по-
становленіе о порядкѣ судопроизводства въ глав. Литов. трибуналѣ: подъ № 123, 
(1593 г.)—королевское распоряженіе не обижать прусскихъ подданныхъ; подъ M 125 
(1605 г.)—королевскій универсалъ свѣтскимъ судамъ о томъ, чтобы они, по поводу 
нѣкоторыхъ декретовъ, состоявшихся въ нихъ по жалобѣ, Св. Духов, православна
го монастыря на уніат. митрополита Ипатія Потѣя, на будущее время подобныхъ 
жалобъ, какъ имъ несвойственныхъ, не принимали и по нимъ не постановляли сво-
ихъ декретовъ; подъ Л? 133 (1671 г.)—королевскій же уииверсалъ не обижать кре-
стьянъ Сумилишскаго староства; и,, наконецъ, подъ № 151 (1733 г.) универсалъ 
стражника вел. кн. Литовскаго А. Потѣя о защитѣ свободно избраннаго короля 
Станислава Лещинскаго. 

Ш . 

Жнструкціи и сеймиковыя постановления. 
Виленскій гродскій судъ далъ для этого отдѣла весьма мало докуменотовъ— 

одно постановленіе (J\» 156) всего Литовскаго дворянства на Виленскомъ съѣздѣ 
въ 1593 г., два (М»М° 158 и 161) дворянъ Виленскаго воеводства въ 1671 и 
1712 годахъ, и 7 инструкцій 157, 159, 162, 163, 164, 165; и 166) дворянъ 
того же Виленскаго воводства и Стародубовскаго повѣта. Изъ двухъ вышепомя-
нутыхъ постановленій въ одномъ идетъ рѣчь о назначеніи подымной подати для 
вооруженія 5000 человѣкъ войска по поводу ожидаемаго нападенія со стороны От
томанской порты, а въ другомъ дѣлаются соображенія: что дѣлать по поводу тре-
бованія княземъ Рѣпниньшъ провіанта для русскихъ войскъ, когда на основаніи 
трактатовъ съ царемъ Петромъ Великимъ воеводство не обязано давать такого про-
віанта? Что же за симъ касается перваго постановленія всего Литовскаго дво
рянства, то содержаніе его подходитъ подъ общую мысль, выражоннущ во всѣхъ 
инструкціяхъ. Общая же эта мысль въ разсматриваемыхъ инструкціяхъ заклю
чается въ томъ, что дворянство въ нихъ прежде всего выражаете свою заботливость 
объ общемъ благѣ государства, для чего указываете на разныя мѣры и рекомендуете 
различная средства. Повторяемые здѣсь одни и тѣ же совѣты и предложенія— 
это: заботиться о внутренней и внѣшней безопасности рѣчи-посполитой, организо-
вать военный силы страны, изыскивать средства къ ихъ содержанія, для чего" 
подати—обычный источникъ этихъ средетвъ, должны быть , слагаемы съ шляхет-
сжихъ имѣній, принять мѣры къ улучшенію монетной системы въ краѣ, строго 
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слѣдить за неприкосновенностью особенныхъ правъ Литвы и Короны, и, наконедѵ 
усугубить мѣры строгости противъ попытки крестьянъ къ побѣгамъ, къ переходу 
съ- мѣста на мѣсто, къ желанію ихъ пробить себѣ дорогу въ духовное званіе и т. 
под.—Что же за симъ касается тѣхъ чертъ, которыя составляютъ особенности каж
дой инструкціи, то болѣе или менѣе достойныя изъ нихъ вниманія легко перечи
слить: 

Такъ, на Виленскомъ сеймикѣ 1594 года 157), дворянство хлопочетъ о при
соединены Эстоніи къ Коронѣ и Литвѣ; отвергаетъ незаконную попытку Люблин-
скаго сейма присоединить къ Коронѣ часть Берестейскаго воеводства; указываете 
на необходимость приняты мѣръ къ прекращенію возникшихъ религіозныхъ смуте 
(начало зарожденія церковной уніи); предлагаете сохранить неприкосновенность 
Лифляндской конституціи и т. под. На томъ же сеймикѣ 1724 года 162), 
постановляется: уступить настояніямъ Прусскаго двора предоставленіемъ этому кня
жеству королевского титула; требовать непремѣннаго наказанія Торунскихъ дис-
сидентовъ, сжегшихъ католическіе образа; объявить прескриптами (исключенными 
изъ общества) всѣхъ католиковъ, переходящихъ въ лютеранство; не допускать дис-
сидентовъ къ возобновленію своихъ зборовъ; для прекращенія постоянныхъ безпо-
рядковъ студентовъ Виленской іезуитской академіи требовать сеймиковаго поета-
новленія о томъ, чтобы виновныхъ позволено было позывать въ гродскіе и земскіе 
суды, или же подвергать отвѣтственности за ихъ проступки самыхъ ксендзовъ іе-
зуитовъ на ихъ имѣніяхъ, и проч.—На томъ же сеймикѣ 1729 года ($ 163) по-
сламъ дворянства поручается ходатайствовать объ удовлетворены просьбы уніат-
скаго митрополита Шептицкаго касательно допущенія его въ сенате, *) но съ един-
ствеинымъ условіемъ, если онъ примета католицизмъ; ходатайствовать о подтверж
дении конституціи относительно равномѣрнаго распредѣленія офицерскихъ должно
стей между уніатами и католиками, и т. дал. Наконецъ, на Стародубовскомъ сей-
микѣ 1766 года ( К 166) дворянство требуете, чтобы при назначеніи на служебный 
мѣста всегда отдавалось преимущество католикамъ предъ диссидентами, ходатай
ствуете объ изданіи законовъ въ отдѣльныхъ книгахъ, о сохранения конституціи, 
предоставляющей право Курляндскому герцогу Вирону на Курляндію и Семигалію, 
о канонизаціи останковъ доминиканца Фабіана изъ Столбцовъ, о возвращеніи отъ 

) Нужно замѣтить, что допущсніе уніатскихь епископовъ, наравнѣ съ католическими, въ 
засѣданш сената было однииъ изъ первыхъ уімовій, которыми въ началѣ уніи старались склонить 
православныхъ епископовъ къ признанію провозглашеннаго соединенія церквеі или къ переходу 
въ унію. Настоящее заиѣчаніе дворянства относительно митрополита Шептицкаго есть какая-то 
горькая насыѣшка надъ уніаіоквиъ довѣріенъ, яадъ жертвою, которая попала въ искуственно раз-
ставленник сѣти. 
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Москвы забраныхъ актовыхъ книгъ Смоленскаго воеводства *), о назначеніи на мѣста 
опатовъ лицъ изъ родовитой шляхты равно какъ и на мѣста базиліанскихъ генераловъ: 

Кончая на этомъ наши замѣтки объ инструкціяхъ, которыми дворянство Ви
ленскаго воеводства и Стародубовскаго повѣта снабжало своихъ пословъ, отправ-
ляемыхъ на главные сеймы, мы считаемъ излишнимъ входить въ подробную оцѣнку 
ихъ значенія для науки. Относительный интересъ этого рода документовъ уже 
нѣсколько разъ былъ выясненъ Коммиссіею въ ея цредыдущихъ изданіяхъ, но съ 
особенною обстоятельностью въ I V томѣ актовъ. 

За симъ мы считаемъ долгомъ обратить вниманіе читателя въ настоящем!, 
отдѣлѣ, еще на одинъ весьма интересный документа. Это постановление спеціаль-
ной коммиссіи въ 1712 году 160) о внутреннемъ устройствѣ города Вильни. 
Въ коммиссіи этой участвовали всѣ городскія сословія, какъ свѣтскія, такъ и ду-
ховныя.—Вотъ сущность мѣръ, гіринятыхъ этою коммиссіею и практиковавшихся 
163 году тому назадъ въ г. Вильнѣ: въ праздничные дни до окончанія проповѣди 
не отворять ни шинковъ, ни лавокъ, подъ опасеніемъ шрафа въ 8 копт. гр. и кон-
фискаціи товара; мѣры для питей и хлѣбныхъ вешествъ употреблять только цехо-
ваго издѣлія и одобренный городскою властію; пропорцію изготовляемыхъ для 
продажи хлѣбныхъ и другихъ съѣстныхъ припасовъ увеличить — соотвѣтственно 
цѣнѣ хлѣба на базарѣ; женамъ ремесленниковъ и вообще низшихъ сословій не 
носить шолковыхъ матерій; съ оружіемъ никому по городу не ходить; евреямъ зо-
лотыхъ дѣлъ мастерствомъ вовсе не заниматься, такъ какъ они первые укрыватели 
всякаго мошенничества; евреямъ—портнымъ и скорнякамъ работы для христіанъ не 
производить, безъ приписки къ христіанскому цеху; евреямъ и татарамъ не дер
жать христіанской прислуги — подъ опасеніемъ шрафа въ 100 гривенъ; евреямъ, 
какъ перекупщикамъ, такъ и другимъ, не выходить на базаръ для закупокъ съѣст-
ныхъ припасовъ ранѣе 9-ти часовъ утра; евреи не должны мѣшать христіанскимъ 
торговцамъ и вообще не должны выдвигаться на другія улицы изъ указанныхъ 
имъ мѣстъ торговли и жительства; цирульничье занятіе внѣ цеха строго воспреща
ется; занимающееся шинкарствомъ подъ чьею бы-то ни было юрисдикціею обязаны 
уплачивать питейныя пошлины; нріѣзжающіе купцы свои товары, напр. матеріи, 
обязаны продавать только гуртомъ; шинки и торговля въ монастыряхъ и подобныхъ 
учрежденіяхъ не допускаются; поденщикамъ опредѣляется плата 15 грошей въ день 

*) Нринялъ ли Виленскій общій сеймъ (lVtiG г.) мѣры къ выиолневію этою ходатайства— 
не извѣстно; только въ новообразованный въ 1853 году Виленскій Центральный Архивъ передано 
на храненіе всего 17 весьма незначительныхъ по объему и содержанію актовыхъ квигъ Смолен* 
спаю земскаю суда за 1653—1794 годы. 
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на своемъ хлѣбѣ; воспрещается ввозить изъ-заграницы кодѣечную монету для за-
мѣны ею таляровой и тынфовой монеты, такъ какъ чрезъ это возвышается цѣн-
ноетъ монеты; такъ какъ пріѣзжающіе въ городъ торговцы сбиваются въ опредѣ-
леніи цѣнности таляровой и тынфовой монеты, то полагается считать въ талярѣ 
8 злотыхъ и по столько же тынфовъ; о празношатающихся людяхъ, чрезъ кото-
.рыхъ бываютъ великій вредъ и опасности для города, домохозяева обязываются 
доносить въ судъ,—подъ опасеніемъ шрафа въ 40 копъ гр.; принудить торговцовъ 
чаще обращаться къ ратушнымъ вѣсамъ для увеличенія городскаго дохода; запре
тить дѣлать отверстія въ городской стѣнѣ и близко строить къ ней дома, а съ 
домовъ уже стоящихъ возлѣнея взимать особыя пошлины; здоровыхъ нищихъ до-
мохозяевамъ у себя не держать,, а отъ костеловъ они прогоняются дѣйствитель-
ными нищими; печныя трубы держать въ исправности во избѣжаніе опасности отъ 
пожара; во время пожара всякъ долженъ спѣшить на помощь, съ чѣмъ можетъ, ноне 
съ цѣлью красть; домохозяевамъ очищать грязь и мусоръ предъ своими домами; 
на улицахъ, и предъ запустѣлыми сосѣдними домами; грязи и мусора не вывали
вать на городскихъ площадяхъ и пустопорожныхъ мѣстахъ, а вывозить за городъ 
въ очищеніи города отъ накопившихся болыпихъ кучъ мусора должны принимать 
участіе всѣ домохозяева; торговки сѣмянами обязываются каждую суботу чистить 
канавки и улицу возлѣ ратушнаго зданія; продавцы хлѣба, пирожники, торгующіе 
на локтевую мѣру и всякіе др. мелкіе торгаши не должны укрываться съ своей 
торговлей въ разныхъ жидовскихъ переулкахъ, но производить ее въ указанныхъ 
городской властью мѣстахъ, и съ уплатою узаконенныхъ пошлинъ; и, наконецъ, 
отверстія на срубахъ или ямахъ, находящихся по среди улицъ и въ др. мѣстахъ, 
должны быть тщательно закрываемы. 

IV. 
А к т ы ю р и д и ч е с к і е . 

Документы, напечатанные подъ этимъ заглавіемъ, внесены Коммиссіею въ этотъ 
отдѣлъ только ради ихъ общей юридической формы. Такихъ же документовъ, ко
торые по своему внутреннему содержанію имѣли бы право носить это названіе, ко
торые бы содержали въ себѣ что-либо новое и поучительное для юридической науки, 
здѣсь можно считать только два. Всѣ же прочіе акты напечатаны здѣсь по дру-
гимъ причишщ-ь, которыхъ надо искать отдѣльно въ содержаніи каждаго документа; 
этихъ причинъ, разумѣется, столь же много, какъ-много тѣхъ чертъ, очень часто 
случаиныхъ, которыя въ глазахъ Ёоммиссіи дѣлали тотъ или другой актъ достойнымъ 
печати и въ томъ или другому отношеніи интереснымъ для науки. 

з 



хѵш 
Разсматривая такимъ образоиъ послѣдняго рода документы, мы иожемъ под-

раздѣлить ихъ, для удобства обозрѣнія ихъ содержанія, на слѣдующія отдѣльныя 
рубрики, придерживаясь того—къ чему имѣютъ болѣе или менѣе близкое отноше-
ніе связывающіе ихъ внутреннее научные признаки. 

1) Документы, прямо или косвенно касающіеся города Вильни и интересом ея 
жителей, находятся подъ Ш1, 175, 178, 179, 181, 182,183, 184, 185, 186, 187, 
189, 193, 194, 196, 197, 201, 204, 212, 219, 220, 222. Изъ нихъ мы, въ частности, 
почерпаемъ слѣдующія, болѣе или менѣе, интересныя и любопытныя свѣдѣнія: объ 
Евангелическомъ сборѣ *) (№№ 1, 175, 194, 201, 220, 222 и 223); объ извѣстнихъ 
русскихъ типографахъ Жеонѣ Кузьмичѣ и Лукашѣ Ивановичѣ Мамоничахъ (№№ 182, 
183,185 и 187); объ іезуитскихъ студентам [ШШ, 186,189, 196 и 197); объ одной 
изъ древнихъ улицъ города, называемой Смылинской или Еузьмо-Демьяновскою (ны-
нѣшняя Андреевская), на которой, между прочимъ стояли каменные дома Кричовскаго 
старосты Богдана Ивановича князя Соломерецкаго и Слонимской старостянкиГалыпки 
(Елены) Михаиловны Воловичовны—жены князя Александра Ярославича Головчин-
скаго (№ 178, 1594 г.); о моровомъ повѣтріи въ городѣ и его окрестностяхъ въ 
1602 г. (№ 184); о кражѣ серебра изъ монетнаго двора (193, 1618 г.); о духовномъ 
завѣщаніи православнаго русского мѣщанина и купца Христофора Соколовскаго, ко
торый, завѣщая похоронить себя въ Св.-Духовской церкви, записываете на нее и 
еущеетвующій при ней госпиталь, весьма значительный денежный вкладъ (JS 204, 
1673 г.); о великихъ злоупотребленіяхъ магистратского управления (№ 212, 1776 г., 
№ 212, 1776 г.), и, наконецъ, о пяти домахъ жіщавъ-медоварцевъ, которые давали 
свѣчи на каѳедральный костелъ' св. Станислава, но были отклонены отъ этой обя
занности Литовскимъ скарбнымъ ключникомъ Исайковскимъ. 

* 2) Документы, касающіеся Вгтебскихъ мгщанъ—покь Ms№ 186, 190, 191, 192, 
195, 198 и 230, достаточно свидѣтельствуютъ, что жизнь этого сословія въ разныя 
времена мало представляла отраднаго—по нричинѣ, главнымъ образомъ, тѣхъ при-
тѣсненій и несправедливостей, которыя имъ то и дѣло приходилось испытывать отъ 
своихъ городскихъ властей—этихъ первыхъ блюстителей закона иправосудія. Напр. 
какой нибудь городской писарь схватываете на улицѣ честнаго мѣщанина и тутъ 
же, среди бѣлаго дня, публично, велитъ подвергнуть его жестокому тѣлесному на-
казанію постромками; мало того, онъ идетъ въ домъ избитаго, грабитъ его иму
щество и подвергаетъ подобному же тиранству и его жену. Другіе мѣщане—това
рищи избитаго зовутъ возныхъ составить актъ освидѣтельствованія и внести его 

*) Для единства предмета эти документы нами бнли присоединены къ подобвимъ ае, нахо
дящийся въ первомъ отдѣлѣ актовъ, и расположены въ особую рубрику. 
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въ судныя книги; возные составляютъ актъ, но не являютъ его въ судъ, опасаясь 
мщенія злодѣя-писаря (Ma 186, 1607 г.). Въ другомъ случаѣ городской войтъ 
(князь Михаилъ Друцкій-Соколинскій) приказываетъ своимъ управляющимъ-гай-
дукамъ дѣлать съ мѣщанъ всякаго рода незаконные поборы,—при чемъ усердные 
слуги исправно грабятъ и самое имущество ихъ (№№ 190 и 192, 1615 г.). Далѣе 
городскіе жители и обыватели цѣлаго Полоцкаго воеводства терпятъ большія испы
тан!^ отъ шайки грабителей и разбойниковъ, образовавшейся изъ остатковъ волон-
теровъ, набранныхъ для отраженія Московскаго непріятеля. Когда предводителей 
этой губительной шайки, послѣ великихъ и продолжительныхъ усилій, удается схва
тить и посадить въ тюрьму, Полоцкій подвоевода выпускаетъ ихъ на свободу, при 
чемъ послѣдніе похваляются оставить по себѣ еще лучшую память (№ 198, 1634 г.). 
жители Витебска и въ торговлѣ своей терпятъ убытки и обиды.—Такъ Рижскіе куп
цы употребляютъ всякія хитрости, чтобы во-первыхъ провести мимо Полоцка (рѣкою 
Двиною) свои товары безъ уплаты постановленныхъ на этотъ счетъ городскихъ 
пошлинъ, а во-вторыхъ въ Ригѣ выдумываютъ всякаго рода назаконные поборы и 
пошлины съ товаровъ Витебскихъ купцовъ; а что самое обидное для нихъ— 
принимаютъ ихъ товары не иначе, какъ считая по 10 пудовъ въ берковецъ, а свой, 
напр. соль, отпускаютъ только по' 9-ти пудовъ въ берковцѣ (№ 191, 1615 г.). 
Въ Виленскихъ таможняхъ отѣсняютъ Витебскихъ торговцевъ взиманіемъ съ нихъ 
старого мыта, тогда какъ отъ этого рода пошлинъ они освобождены во всемъ 
великомъ княжествѣ Литовскомъ древними королевскими 'привилегіями (Ms 230, 
1682 г.). Торговля Витебскихъ купцовъ простирается даже до города Королевца— 
рѣками Виліею и Нѣманомъ (№ 195, 1623 г.). 

3) Документы подъ №N» 168, 174,180 и 199 представляютъ тотъ единственный 
интересъ, что знакомятъ насъ съ разнообразными предметами древият домашняго 
хозяйства и драгоцпмиыми предметами роскоши (золотыя издѣлія и дорогія одежды), 
при чемъ мы находимъ тутъ же, болѣе или менѣе, подробное обозначеніе цѣиъ тѣхъ 
и другихъ предметовъ. 

4) Подъ Шг 213, 214, 215 и 217 мы имѣемъ четыре акта онаѣздахъ Вилен
скаго подкоморія Николая Ясенскаго на имѣніе Шешолы, лежащее въ Виленскомъ 
повѣтѣ, принадлежащее Міевстмъ митропожтамъ. Изъ этихъ актовъ, кромѣ на
блюдения факта насилія, проявляющагося въ различныхъ видоизмѣненіяхъ, легко 
можно убѣдиться еще въ томъ, что господа, для жоторыхъ чужая собствен
ность вовсе не составляла предмета неприкосновенности і уваженія, умѣлі сво
имъ насидьственнымъ дѣйствіямъ придавать даже характеръ особой хитрости. 
Такъ, когда митрополичій урядникъ однажды заетаетъ на запашкѣ своего грунта 
крестьанъ Ясеяскаго и велитъ шъ прекратить щ незаконную работу—крестьяне 
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уходятъ, но оставлять на мѣстѣ своихъ семь паръ воловъ. Урядникъ, не дождав
шись прихода хозяина за этими животными, при возномъ, самъ отгоняетъ ихъ къ 
Ясенскому, но тотъ не принимаетъ; урядникъ хочетъ гнать ихъ въ городъ, для 
представленія суду, но Ясенскіи изготовляетъ на пути засаду, чтобы избить ихъ 
погонщиковъ. Такимъ образомъ, уряднику—къ одному убытку, по неволѣ, пришлось 
присоединить еще и другой—пасти воловъ своего же обидчика.... 

5) Подъ J6J6 169, 170, 171, 173 и 177 мы имѣемъ три акта, относящіеся къ 
древнему роду Слуцкихъ князей Олелшовичей, и два духовныя завѣщанія предста
вителей двухъ извѣстныхъ древнихъ православныхъ дворянскихъ родовъ,—Анны Ро-
гозянки княгини Свирской—жены господарскаго маршалка и Мойшагольскаго дер
жавны Яна Болеславовича князя Свирскаго (JS 173, 1588 г.), и Острскаго старосты 
Лавргша Штстантгтовича Ратомскаго (J6 177, 1594 г.). Оба завѣщателя выра-
жаютъ свою предсмертную волю, чтобы ихъ останки были похоронены въ Вилен-
скомъ православномъ Пречистенскомъ сборѣ, при чемъ первая записываетъ на со
борное духовенство свой каменный домъ въ Вильнѣ. 

' 6) Документы подъ 205, 208 и 209 могутъ служитъ лучшимъ доказатель-
ствомъ того, съ какою изступленною ненавистью повсюду относилось католическое 
духовенство къ представителямъ утвердившейся между католиками протестант
ской ересщ т. е. къ писторамъ разныхъ евамгелическихъ зборовъ. Нельзя не содрог
нуться напр. предъ тою картиною ужаснаго и безчеловѣчнаго истязанія,. кото
рому въ 1697 г. подвергъ ксендзъ Купискаго мѣстечка, въ Вилькомирскомъ повѣтѣ, 
Станиславъ Липовскій, пастора Соммейскаго збора Андрея Жисецкаго. Совер
шенно случайно встрѣтивъ на дорогѣ послѣдняго, ксендзъ насильно завезъ 
его въ свое имѣніе и здѣсь, связавъ его по рукамъ и ногамъ, въ теченіи цѣлыхъ 
трехъ дней производить надъ нимъ страшныя тиранства, подвергая его, 
въ зимнюю холодную пору, неустанному бичеванію намоченными веревками. 
Это неслыханное тиранство, разумѣется, кончилось бы на мѣстѣ смертью несчаст-
наго пастора, у котораго еще предварительно ксендзъ отнялъ сани, лошадь, 
деньги, а одежду на половину изрубилъ саблею, если-бы, узнавъ объ этомъ ти-
ранствѣ уже въ городѣ, не явились сюда сами же католики-міряне и не осво
бодили несчастнаго. Впрочемъ, эта услуга дала ему только возможность чрезъ Н Е 
СКОЛЬКО дней умереть у себя дома отъ нанесенныхъ ему жестоіихъ ранъ и истязаній 
(Ji 205). ПоступокъЕовенскаго ксендза Каминскаго въ 1765 г. съ мѣстнымъ лютеран
скими пасторомъ Амдреемъ столь же, можно сказать, мрачнаго характера, хотя бла
годаря случайному обстоятельству не кончился тѣмъ же, чѣмъ дѣло съ Лиседкимъ. 
Еаминскій, въ сопровожден»! подговоренныхъ и вооруженных* ремееленниковъ, сдѣ-
жажъ нападете на Лютеранское погребальное шествіе, сталь ругать пастора Ал-
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дрея, принялся таскать его по уличной грязи, собственноручно нанесъ ему НЕСКОЛЬ

КО ударовъ въ голову палкою; затѣмъ затащилъ въ свой дворъ и хотѣлъ подвер
гнуть его тѣлесному иетязанію, для чего имъ уже заранѣе были подготов
лены шесть человѣкъ съ „канчуками". Только убѣжденія одного доминикансваго 
монаха, случайно сдѣлавшагося свидѣтелемъ этой сцены, усмирили лютый гнѣвъ 
ксендза и спасли быть можетъ самую жизнь престарѣлаго пастора (№208). Вътомъ 
же году этотъ же пасторъ получилъ ругательное и угрожающее письмо отъ дру-
гаго Ковенскаго ксендза нѣкоего Фронцкевича, который требовалъ отъ его пасо-
мыхъ исполненія древняго католическаго обычая, т. е. подшсенія ему колядной 
плати иподарковь на новый годъ, угрожая въ противномъ случаѣ изгнать ихъвсѣхъ 
изъ домовъ и города (Ji 209). 

7) Подъ Ш 207, 211, 200, 203, 206, 210, 218 и 232 мы имѣемъ разнород
ные документы, дающіе намъ слѣдующія указанія: о разбойничьемъ грабежѣ, про-
изведенномъ въ 1714 году двумя польскими офицерами Мерѣевскими въ мѣстечкѣ 
Ляховичахъ, въ Новогродскомъ воеводствѣ (Ji 207); о количествѣ дымовъ въ рим-
ско-католическихъ приходахъ Виленскаго воеводства въ 1775 году и количествѣ 
собранной за этотъ годъ казенной подымной подати (К 211); о крестьянинѣ Че-
пукѣ, который въ 1637 году выкрадываетъ у Горветскаго ксендза, въ Виленскомъ 
воеводствѣ, своихъ четырехъ сыновей (Ji 200); о перепискѣ въ 1607 году старыхъ 
Литовстхъ метрит (актовыхъ книгъ, заключающихъ въ себѣ всѣ королевскія при-
вилегіи) (Ji 203); о нападеніи въ 1708 году помѣщиковъ Кульвинскихъ на четырехъ 
безоружныхъ русскихъ солдатъ и убіеніи изъ нихъ двухъ (Ji 206); о завѣреніи, 
данномъ въ 1770 году группою безграмотныхъ шляхтичей русскому войску пре
кратить всякіе бунты и повиноваться законамъ страны (Ji 210); о наѣздѣ въ 
1601 году ротмистра Уленицкаго въ соучастничествѣ Жидичинскаго архимандрита, 
«выволанца» (осужденнаго на баницію), Гедеона Балабана на церковное имѣніе 
Тороканы въ Пинскомъ повѣтѣ (Ji 218); и, наконецъ, объ охранномъ листѣ или 
гдейтѣ, данномъ въ 1689 году королемъ Яномъ Ш Пинскому и Туровскому епи
скопу Бѣлозору по поводу состоявшагося на него контумаційнаго декрета по частной 
жалобѣ на него Вилькомирскаго войскаго Товянскаго. 

Поолѣ всего этого, что сказано нами выше о документахъ, вошедшихъ въ 
этотъ отдѣлъ не ради своего юридическаго содержанія, а въ силу другихъ, наш 
объяенеиныхъ, причинъ, мы считаемъ необходнмымъ возвратиться къ тѣмъ двумъ 
докумѳнтамъ, которымъ мы придали внутренній юридически ннтересъ. Сюда жменю 
относятся акты подъ Ш 172 (1588 г.) и 176 (1594 г.). Сущность пѳрваго документа 
заключается въ «ѣдуюшоіъ, Въ 1587 году поиѣщивъ Ѳома (Томашъ) Рудомяа 
заіялъ у помѣщика Новгородскаго повъта Юрія Вокея (шш Бокея-Дшмшмимо) 
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2000 литов. копъ, въ каковой суммѣ заложилъ послѣднему бсвоихъ седъ съ доба
вочными къ нимъ 50-ю лѣсными уволоками; для этого онъ далъ ему особый „за
ставный листа" или закладную запись съ такою оговоркою, что если бы на дѣлѣ 
не оказалось обозначенная) въ листѣ количества земли, то онъ обязывается уплатить 
1000 копъ заруки. Послѣ этой сдѣлки, когда Вокей действительно произвелъ по-
вѣрку заложенной ему земли, оказался громадный недочетъ ; вмѣсто 147 уволокъ 
оказалось всего 63. Дѣло пошло въ судъ. Вокей требовалъ уплаты себѣ неустойки, 
т. е. 1000 копъ заруки, а Рудомина вдругъ сталъ доказывать, что въ томъ мѣстѣ его 
закладной записи, гдѣ именно говорится околичествѣ уволокъ изарукѣ въ 1000 копъ 
сдѣлана въ позднѣйше время поддѣлт, что въ среджѣ документа, подъ которымъ 
онъ признаетъ действительными—и собственную подпись и подпись своиосъ свидетелей, 
приписаны четыре лишніл строки—двѣ снизу и двѣ сверху. Вокей же доказывалъ, 
что поддѣлки нѣтъ, а Рудомина, желая уклониться отъ уплаты ему заруки, самъ 
умышленно выдалъ и считаете эти строки за поддѣльныя. И пошло отсюда между 
обѣими спорными сторонами великое состязаніе объ этихъ четырехъ строкахъ: о 
возможности или невозможности ихъ приписки, о томъ—даютъ-ли онѣ право счи
тать документъ дѣйствительнымъ или нѣтъ, когда подпись подъ нимъ признается 
действительною и т. дал. и т. дал. — Обѣ стороны по этому поводу перебрали 
всѣ подходящія статьи Литовскаго статута. . . . Мы не считаемъ нужнымъ 
вдаваться въ дальнѣйшія подробности по этому предмету, предоставляя это дѣлать 
самому читателю. Замѣтимъ только отъ себя, что судъ отказалъ Вокею въ 
обвиненіи Рудомины въ уголовномъ преступленіи, т. е. въ отречены отъ соб
ственного действительного документа илц объявлены его поддѣлънымъ, почему 
Бокей и аппеллировалъ въ главный Литовскій трибуналъ, каковая аппелляція ему 
и была допущена судомъ. 

Весь интересъ другаго юридическаго документа подъ Ж176 заключается лишь 
въ томъ, что имъ указывается частный случай смягченной уголовной кары, къ какой 
въ 1594 году былъ присуждена нѣкій шляхтичъ Станиславъ Яновичъ Мосеевичъ 
за поддѣлку трибунальнаго декрета припиской. Осужденный за этотъ проступокъ 
насмерть, онъ былъ помилованъ вслѣдствіе многихъ ходатайствъ выеокопоставлен-
ныхъ лицъ, но съ тѣмъ однакожъ условіемъ, чтобы сначала въ Россітскомъ 
тстелѣ (въ Жомойтской землѣ произошла самая поддѣлка), а потомъ въ Вилен-
скомъ Свято-яшкомъ и Евангелическомъ зборѣ, во время воскресного полуденного 
богослуженія, онъ торжественно, предъ всѣмъ народомъ объявим о свммъ мдостой-
помъ поступт и объ жтлтніи этого своего наказанія донесъ и замшам въ Вшлш-
скія гродскія книги. Но смягченное это наказаніе однакожъ Мосеевичемъ m было 
исполнено, почему и послѣдовала на него въ судъ жадоба. 
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Теперь, послѣ обозрѣнія веѣхъ четырехъ отдѣловъ настоящаго VI I I тома ак
товъ, намъ въ заключеніи остается сказать еще нѣсколько словъ о двухъ прибав-
леніяхъ. 

Что касается документовъ, вошедшихъ въ первое прибавмте, то они нами 
были разсортированы и, смотря но ихъ внутреннему содержанію, отнесены къ тому 
или другому отдѣлу актовъ. Исключеніе осталось только для одного документа 
подъ № 226 (1632 г.), о которомъ мы и хотимъ сказать нѣсколько словъ. Документъ 
этотъ носитъ названіе: „Пункты противъ злоупотребленій (exorbitantiarum), указан
ные и списанные въ порядкѣ законности сенаторами и властями государства для 
будущаго избирательного сейма." *) Пункты эти были составлены на основаніи заявле-
ній нѣкоторыхъ коронпыхъ и литовскихъ сеймовыхъ пословъ, и короннымъ при-
масомъ, Гнѣзненскимъ архіепископомъ Яномъ Венжикомъ внесены въ депутатскую 
избу для принятія ихъ на предстоящемъ избирательномъ сеймѣ, послѣ смерти ко
роля Сигизмунда. Ш-го. Но такъ какъ значительное число депутатовъ рѣшительно 
отказалось какъ отъ самаго обсужденія, тѣмъ болѣе отъ приданія этимъ пун-
ктамъ какого бы тонибыло законодательнаго значенія, безъ предварительна^) ихъ 

. обсуждения отдѣльно въ каждомъ воеводствѣ, то и было рѣшено на сеймѣ—оста
вить ихъ въ данномъ случаѣ безъ примѣненія и послѣдствій,—но, присовокупивъ 
къ нимъ сужденія о мѣрахъ противудѣйствія или исправленгя (remedia — исцѣли-
тельныя средства), для свѣдѣнія и обсужденія на будущихъ сеймикахъ внести ихъ 
въ Варшавскія гродскія книги, откуда, въ видѣ выписей, они могутъ быть распро
странены по всѣмъ воеводствамъ рѣчи-посполитой. Что же за симъ касается внутрен-
няго достоинства этихъ „пунктовъ противъ злоупотребленій", обнимающихъ по своему 
содержанію весь внутренній строй рѣчи-посполитой, то нѣкоторые изъ нихъ заклю-
чаютъ въ себѣ довольно много дѣльныхъ предлѳженій, "каковы напримѣръ: объ 
улучшеніяхъ"въ способѣ отправленія сеймовъ (стр. 569); о составленіи и выдачѣ 
изъ Коронной королевской канцелярии на русскомъ языкѣ документовъ для всѣхъ 
обывателей, живущихъ въ предѣлахъ Литовского, Волынскаго и Врщлавскаго вое-
водствъ („подъ опасеніемъ уничтожения всякаго дѣла, которое бы кто взялъ изъ 
канцеляріи, писаное инымъ характеромъ," т. е. на другомъ языкѣ), для чего при 
вышепомянутой канцеляріи постоянно долженъ находится особый присяжный пи
сарь, который бы это дѣло вѳлъ и за нимъ слѣдилъ (стр. 583); о необходимости 
ограничить нѣкоторые права духовенства (стр. 589), и т. под. Но съ другой сто
роны въ этихъ же пунктахъ есть очень много предложеній, расчитанныхъ и кло-

*) Увазаніе на этоть докуиенть мы янѣекъ въ засѣданів Варшавскаго конвокаційнаго сейиа 
отъ 16 Іадя 1632 года (См. Fohmim Legum, III Т., стр. 345). 
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нящихся къ тому, чтобы ограничить превышеніе королевской власти, какъ 
напр. при объявленіи войны и распоряженіи военными силами и средствами (стр. 
568, 569), и возвысить на дѣла государства вліяніе дворянства, очистивъ его 
предварительно отъ нѣкоторыхъ недостойныхъ элементовъ т. е. во-первыхъ пу-
темъ прегражденія легкаго перехода всякому незаслуженному въ шляхетское со-
словіе (стр. 583), и во-вторыхъ устраненіемъ отъ участія въ сеймовыхъ дѣлахъ 
всякихъ подозрительныхъ, бывшихъ подъ судомъ и неоправдавгаихъ правителъствен-
наго довѣрія личностей, и т. под. 

Что же за симъ касается второго прибавленгя въ настоящемъ VII I томѣ ак-
товъ, то мы имѣемъ въ немъ три документа: Актъ Слуцкой конфедерации отъ 
20 Марта 1767 года, Залвленіе диссидентовъ Вел. кн. Литовскаго, сделанное ими 
въ Варшаве 3-го Декабря 1766 года, и, наконецъ, речь Белорусского архіетскопа Ге-
оргія Еонисскаго, произнесенную имъ предъ польскимъ королемъ Станиславомъ Августомъ, 
въ Варшаве, 27 Іюня 1765 года. Документы эти сообщены Коммиссіи г. попечи-
телемъ Виленскаго учебнаго округа, тайнымъ совѣтникомъ, Николаемъ Алексан
дров гічемъ Серггевскимъ. Выражая при семъ случаѣ Его Превосходительству свою 
искреннюю признательность за это приногненіе, Коммиссія думаетъ, что три эти доку
мента обратятъ на себя заслуженное вниманіе русскихъ просвѣщенныхъ людей. 

Фактъ существованія акта Слуцкой Конфедераціи и Варшавскаго Заявленія 
диссидентовъ ученымъ хорошо извѣстенъ. Но съ содержаніемъ этихъ важныхъ 
историческихъ документовъ, вѣроятно, большая часть русскихъ ученыхъ знакома 
только по тому упоминанію и весьма краткому извлеченію, которыя находятся у 
Баитыша-Даменскаго, въ его Исторіи объ унги, напечатанной въ Москвѣ 1805 г. *) 
О томъ же, чтобы эти документы до настоящаго времени — въ польскомъ под
линнике и съ русскимъ современными переводомъ, въ целомъ своемъ объеме, были 
напечатаны въ какомъ либо русскомъ ученомъ сочиненіи или археографическомъ 
изданій, намъ совершенно неизвѣстно. Ощутительный пробѣлъ этотъ въ нашей уче
ной литтературѣ нынѣ восполненъ трудомъ Коммиссіи, которая, печатая польсти 
ихъ подлжникъ съ переводомъ на современный русскій языкъ, думаетъ тѣмъ сдѣлать 
значительную услугу отечественнымъ ученымъ.—Ознакомившись съ этими докумен
тами въ цѣломъ ихъ обіемѣ, читатель увидитъ предъ собою подлинно мрачную 
картину скорби, въ которую были повержены православные и протестанскіе под
данные бывшей рѣчи-посполитой вслѣдствіе тыхъ невѣроятныхъ притѣсненій, обвдъ 

*) Правда, Бантышъ-Каменскій въ своемъ сочиненіи (стр. 387.) замѣчаетъ, что печатный 
экземпляра этихъ документовъ на французскомъ языкѣ хранится въ Московском-!» архивѣ Ино
странной коллегіи; но эвзеюдяръ этотъ, разумеется, надо считать рѣдкостью наравнѣ съ руко
писью, доступъ къ которому не всявому открытъ. 
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и поруганій, которыя они терпѣли только за одно—за вѣру своихъ отцевъ, за 
святыя убѣжденія своей совѣсти. 

Что же за симъ необходимо сказать о рѣчи *) знаменитаго архипастыря и 
проповѣдника Георгія Конисскаго, то она, какъ великій образецъ современнаго 
краснорѣчія и столь же могущественное выраженіе открытой и смѣлой правды, 
сказанной въ лице самому королю Станиславу Августу, напечатана здѣсь съ тою 
цѣлію, чтобы дать читателю возможность познакомиться съ нею—вопервыхь въ 
современномъ ей польскомъ переводе, а во-вторыхъ, и главнѣе, въ современном 
намъ русскомъ переводе. Полагаемъ при этомъ, что было бы излишне касаться здѣсь 
содержанія этого драгоцѣннаго историческаго документа; скажемъ только, что оно 
совершенно гармонируетъ съ тою мрачною и безотрадною картиною скорби и стра-
данія, которыя изображены въ двухъ предыдущихъ документахъ. 

И. Спрогисъ. 

*) Она вмѣстѣ съ подлинвикомъ напечатана у Бантыша-Каменскаго вся цѣликомъ; но ея 
русскій языкъ весьма устарѣлъ и потому вполнѣ отчетливое пониыаніе всей красота и силы ея 
содеряганія сдѣлалось нѣсколько затруднительные для читателя настоящаго времени. (Впрочеиъ 
рѣчь Конисскаго съ переводонъ на русскій языкъ напечатана въ ,Собраніи сочиненій Георгія 

E o B i c c i a r o взд. I . Г].игоровичеыъ Спб. 1861. ч. II стр. 130"). 
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АКТЫ 0ТН0СЯЩ1ЕСЯ КЪ ИСТОРІИ ЗАПАДНО-РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 



Изъ связки № 4603, за 1588—1610 годы. Донументъ № 8. 

1. Лаидатъ короля Стемна Ваторія Виленскому староетѣ о воспревденіи стронть 
ВЪ Г. ВйЛЬНѢ ХраМЫ И ШКОЛЫ ДЛЯ ДИССИДеНТОВЪ (съ переводом на русскій язык*). 

Stephanus Bei gratia Еех Poloniae etc. 
- Magnifico Nicolao — capitaneo -Vilnensi, 
cancellario magai ducatus Lithuaniae— 
capitaneo . . . . Borischoviensi etc. since
re nobis dilecto. Magnifice, sincere no
bis dilecte! Detulit ad nos reverendus in 
Christo pater d.: Valerianic, episcopus Vil-
nensis, quod quaedam domus seu curiae in 
civitate nostra Vilnensi adhuc emantur vel 
k m emptae sint, ut in illis vel novae scho-
lae instituantur, vel delubra erigantur, vel 
caetus quidam extravagantes, et extra or-
dfaarii cogantur. Id vero esset non solum 
contra iurisditionem episcopi Vilnensis, ad 
quem cura delubroram et scholarom per-
tkfet* ged etiam multo magis contra autho-
ritatem nostram regiam, citra cuius consen-
sum neque nova delubra, neque scholae 
erigi, neque caetus extraordinarii, praeser-
tim in civitatibus nostris cogi, aut convo-
cari possunt. Quomodo enim id cuique in 
nostris civitatibus licerit, cum nulius id 
etiam privatus in suis bonis ab alio fieri 
permittat? Q«am ob rem praesentibus li-

Огефанъ Божіею милостію король поль
ски* и ііроч. Превосходительному Нико
лаю *), Виленскому старость, канцлеру ве
ликан) княжества Литовскаго, старость* 
Борисовскому. Превосходительный, искрен
но любимый нами! Донееъ намъ чтимый 
оХриетѣ^отецъ Валеріанъ, Виленскійепи-
скопъ, что нѣкоторые дома или дворцы 
въ городѣ нашемъ Вильнѣ покупаются, 
или уже куплены, съ тѣмъ, чтобы откры
вать • въ нихъ новыя школы, или воздви
гаются храмы (delubra) и учреждаются 
чуждая и не установленныя нѣкоторыя 
общества (caetus). Это противорѣчитъ не 
только юрисдикціи Виленскаго епископа, 
которому принадлежитъ попечительство о 
храиахъ и школахъ, но еще болѣе нашей 
королевской ̂ власти, безъ согласія которой, 
ни новые храмы, ни школы не могутъ быть 
строимы, ни установляемьі чуждыя и не-
бывшія въ обыкновеніи собранія, особен
но въ городахъ нашихъ. Какииъ образомъ 
можетъ быть это дозволено въ городахъ 

*) Радивизу. 
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ten's mandati nostri regii omnino inhibe-
mus et interdicimus, ne quis cuiuscumque 
sit dignitatis et conditionis, vel privatini 
vel publice ulhim novum delubrum, vel 
domum aut curiam ad scholas velconven-
ticula cogenda, in civitate nostra Vilnensi, 
extruat, vel extrai procuret, nec inextruc-
tis domibus scholas novas et caetus qua-
lescunque extraordinarios constituat, sub 
paena amissionis seu privationis eiusmodL 
domorum, et praeterea sub paena decern' 
millium sexagenarum pecuniae, monetae et 
numeri magni ducałus Lithuaniae, fiseiono-
stro applicandaram. Quod mandatum et 
inhibitionem nostram volumus, ut sinceri-
tas tua ad acta castrėnsia inscribi jubeat,, 
et ut ad omnium nótitiam veniat, piiblicare' 
curet, ad publicandum brachio nostro re
gio, pro munere suo, in absentia' nostra 
contra quemlibet, qui contra. illud aliquid 
ausus fuerit, toties quoties opus fuerit, exe
cution! demandet, pacem inter dissidentes de 
ł*ełigione conservando, et tfhilominus nul
iam novain scholam vel delubrum, vel do
mum ad supra. meinorata exercitia et con-
venticula erigi vel constitui permittat, pro 
gratia nostra regia aliter non facturas. In 
praemissorum fidem praesentes, manu no
stra subseripsimus, sigilloque nostro magni 
ducatus Lithuaniae consignare iussimus. 
Datum Wladislaviae, die X X V I I Martii, 
anno, Domini ; M. D . L X X V I I . У того ли
сту, печать его королевской милости при
теснена, а подпись руки его королевское 
милости такъ: Stephanas Rex. 

напгихъ, когда никакое, даже приватное, 
лице не дозволить этого въ своемъ имѣ-
ніи? И потому настоящимъ королевскимъ 
мандатомъ нашимъ возбраняемъ и воспре-
щаемъ, чтобы никто, какого бы онъ ни 
былъ достоинства и званія, не строилъ и 
не старался строить публично и приватно, 
никакого новаго храма, дома или двора 
для открытія школъ и собраній въ городѣ 
лашемъ—Вильнѣ, а въ построенныхъ до-
махъ незаводилъ школъ или какихъ ни
будь не вошедшихъ въ обыкновеніе собра

ний, подъштрафомъ утраты этихъ домовъ 
и сверхъ того уплаты въ казну нашу де
сяти, тысяяъ копъ грошей, монетою Jtp сяе-
томъ великаго княжества Литовскаго. Ка
ковой мандата о воспрещеніи нашемъ 
мы желаемъ, чтобы вѣрность твоя прика
зала - вписать въ гродскіе акты и поста
ралась /опубликовать для всеобщаго свѣ-
дѣнія и: заявить1 по обязанности своей ко* 
ролевскою нашею влаетік), въ отсутетвш 
нашемъ, каждому, ктобы вопреки сего дерз-
нулъ что либо, всякій разъ,і когда потре
буешь надобность иеполнешя, сохраняя 
згаръ между диссидентами • въ вѣрѣ,' и тѣмъ 
не менѣе не позволяя воздвигать и учреж
дать никакой новой школы, храма; или до
ма для вышеупомянутых!. упражнешй и 
еходбищъ, дѣйствуя не иначе для нашего 
благоволенія. Для удоетовѣренія всего прр-
писаннаго мы подписали этотъ листа соб
ственною рукою и велѣли приложить къ 
нему почать нашу великаго княжества Ли
товскаго. Дано во Владиславе, 27 Мар
та, лѣта Господня 1577. (Слѣдуегь сусцепгь 
m руески).: , . ^ 
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Нзъ связки te 4709: V за 1588—1684 г< Документ!, ffe \Ь 

2.; Вводиый актъ на дояъ; проданный' Иавлу Девялтовскому; священниками Првчж-
«тенсшй церкви пъВпльпѣ. ;; : . Ł 

Я Юрій Плодницкій, возный повѣту 
Виленского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ1, 
ижъ маючи я: на тотъ чаеъ при собѣ сто
роною людей добрыхъ двухъ вмяхтичрвъ, 
^емянъ господарскихъ повѣту.' Виленского, 
пана Миколая Юрьевича а пана Войтѣха 
Петровича, то пакъ року теперешнего ты
сяча пятьеотъ' деветьдесятъ третего, мѣсе* 
ца Генвара двадцать третего дня, передо
мною вознымъ и передъ тою стороною, при 
миф будучою, протопопа и намѣетникъ Ви-
ленскій въ справахъ духовныхъ, отъ его 
милости отца митрополита будучи зостав-
леннй,. отецъ Иванъ Парфеновичъ,: а отецъ 
Малафей — овещенникъ церкви заложенья 
светого Спаса Виленское и отецъ Леонтей 
Яковлевичъ—свещенникъ церкви Воскре-
сенскоѳ Виленское :и иные вси свещенники 
и кридошане церкви.Соборное Виленское, 
заложенья светое Пречистое Богородицы, 
водле листу добровольного опису своего, 
подали въ моцъ и въ держанье и посту
пили и завели на вѣчноеть его милости 
пану Павлу Девялтовскому—стольнику по-

вѣту воеводства Новгородского и малжонцѣ 
«го милости пани РашШ ПетровнѣМаске-
-вичовнѣ, домъ, который быль на церковь 
соборную Виленокую заложенья Пречистое 
Богородицы отпиеанъ, лежачш тута въ мѣ-
стѣ Виленекомъ, идучи отъ замку ку Бер*-
надыномъ, зо всимъ тымъ, яко се тотъ домъ 
самъ. въ собѣ маетъ, яко ширей и доста
точней около того тая продажа на : томъ 
листѣ ихъ описана? и додожона есть. ; А такъ 
его милость нанъ Паведъ Девялтовекій и 
малжонка его милости тотъ домъ, водле 
купли своее, а продажи тыхъ свещенниковъ 
вышейцомененыхъ, заразомъ въ моцъ и 
во владноеть до: рукъ своихъ ішредо мною 
вознымъ и передъ тою стороною взяли. И 
на то я возный сее сознанье мое ку за-
писаныо до книгъ даломъ на шісьмѣ его 
милости пану Девялтовскому и малжонцѣ 
его милости подъ моею властною печатью 
и подъ печатьми тое стороны вьиньмене-
ное, нрн мнѣ на тотъ часъ будучое. Пи-
санъ у Вильни, року> мѣееца и дня звышъ 
писаного. 
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3. Продажная запись на домъ въ г. Видьнѣ отъ Даніида Ленчяцкаго Войтеіу 
Яцковсвояу, въ которой упоминается о церквя Покрова Пресв. Богородицы 

и Пречистенской. 

- Лѣта Божого Нароженья тысеча пять-
сотъ деветьдесятъ третьего^ мѣсеца Октяб
ря осьмнадцатого дня. На врадѣ его ко
ролевское милости кгродскомъ воеводства 
Виленского, передъ нами врадниками 
кгродскими Виленскими, отъ ясне вель
можного пана его милости пана Криіпто-
фа Радивила, кнежати на Биржахъ, и зъ 
Дубинокъ, воеводы Виленского, гетмана 
найвышшого великого князства Литовского, 
старосты Солецкого, Урендовского, дер
жавны Еоконгавзского, на справы судо
вые воеводства Виленского высажоными, 
Миколаемъ Юрьевичомъ Зеновичомъ—под-
коморимъ Ошменскимъ, намѣстникомъ, 
Кгабрыелемъ Богдановичомъ Рыпинскимъ, 
судьею, а Щаснымъ Богуматкою — писа-
ромъ, постановившисе очевисто Даніель 
Ленчицкій, мѣщанинъ и друкарь мѣста 
здепшего Виленского, самъ добровольне 
ку записаныо до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ созналъ тыми словы: ижъ онъ Да-
ніель Ленчицкій продалъ и на вѣчность 
правомъ неотзовнымъ вѣкуистымъ спустилъ 
домъ свой власный, збудованый въ мѣстѣ 
здѣпшемъ Виленекомъ, назастѣнку пляцу 
ясневельможного пана его милости пана 
Костантина кнежати Острожского — вое
воды Еіевского, за даниною и позволеньемъ 
его милости збудованый, лежачій на улицы 
Бернадынской, нередомъ ку церкви светое 

Пречистое, а боками зъ одное стороны 
подле церкви светое Покровы, а зъ другое 
стороны подле дому попа Ивановского, 
тыломъ ку Збору Виленскому, дому Гор-
ностаевского, ку улицы Замковой, Войтѣху 
Яцковскому ималжонцѣего Катеринѣ За-
бреской, за певную суму пѣнезей, то есть, 
за сто копъ грошей личбы и монеты Ли
товское, имъ самымъ, дѣтемъ и потомкомъ 
ихъ, на которую тую продажу листа свой 
вызнаный подъ печатью и съ подписомъ 
руки своее, такъ тежъ подъ печатьми и 
съ подписомъ рукъ людей добрыхъ далъ, 
и передъ нами покладаючи просилъ, абы 
былъ до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
уписанъ. А такъ мы, врадъ, того устного 
и очевистого сознанья Даніеля Ленчицкого 
выслухавши, листу огледавши и его вы
читавши и то ку вѣдомости и намети своей 
припустивши, дали есьмо до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ уписать, который упи-
еуючи слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маета: 

Я Даніель Ленчицкій — мѣщаяинъ и 
друкарь мѣста Виленского, сознаваю тымъ 
моимъ власнымъ, добровольным^ вѣчи-
стымъ записомъ, усимъ въ обецъ и кож-
дому зъ особна, кому то будетъ належало 
вѣдати, або тотъ листъ мой читаючи слы-
шети, тепереганимъ и на потомъ будучимъ, 
ижъ я вельми будучи a кгвалтовнѣ по-
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требенъ пѣнезей, а въ моей пильной, а 
великой потребѣ моей, домъ мой власный 
никому ничимъ не винный, ани заведеный, 
упередъ и теперь на всемъ свободный, въ 
мѣстѣ Виленскомъ' за; мои властные пѣ-
нези и накладъ збудованый, на застѣнку 
и пляцу ясне вельможного пана его мило
сти пана Коетантого: княжати Острожско-
го—воеводы Кіевского, за даниною.и ли-
стомъ и позволеньемъ его княжатей^мило
сти, лежачій на улицы Вернадынской, пе-
редомъ ку церкви еветое Пречистое, а бо
ками зъ одное стороны подле церкви све
тое Покровы ̂  а зъ другое стороны подле 
дому попа Ивановского, а тылъ его ку 
Збору Виленскому, дому Горностаевского, 
-ку улицы Замковой, зо-всимъ правомъ и 
належноетями, такъ якомъ.я саиъ отъ его 
княжатей милости, такъ же тежъ и за пра-
вомъ купли моей отъ Яна Денисовича на 
себе отъ часу давного держалъ и яко власт
ности своее.спокойне уживалъ, болыпъ не 
платечи николи до скарбу его княжачей 
милости, трльки копъ двѣ позему, продалъ 
есьми и вѣчнымъ правомъ поступиломъ и 

- въ моць и вѣчное держанье отъ даты сего 
листу подалемъ, яко будованье того дому, 
такъ и каждую найменшую рѣчь у немъ 
намнѣйгаой рѣчи на себе, невыймуючи, мѣ-
іцанииу мѣста Виленского нану Войтѣхови 
Яцковскому и маджонцѣ .его ианен Кате-
ринѣ Забреской, за певную суму пѣнезей, 
за грошей копъ сто личбы Литовское, ко
торую номѣненую суму нѣнезей копъ сто 
грошей Литовскихъ, заразъ помененый 
панъ Войтѣхъ Яцковскій и зъ малжонкою 
своею панею Катериною Заброскою, за
разъ теперь при наиисаныо того листу 
моею вызнаного, вѣчистого, до рукъ моихъ 
мнѣ сполна отличивши отдали и заплати
ли. А я помененый Даніель Ленчицкій 
тую поиененую суму конь сто грошей до 

рукъ моихъ принявши и сполна отличивши 
отъ помененыхъ особъ пана Войтѣха и 
малжонки его тое мое усе право, которое 
одно на тотъ домъ мой маю, вѣчне на пана 
Войтѣха Янковского, малжонку и потомки 
его вливаю и зо всего, се вѣчными часы 
вырекаю и найменьшое рѣчи на себе самого, 
ани. потомки мои, ани жадного человѣка 
зъ близкихъ повиноватыхъ моихъ ничого не 
зоставую, И; вольно вжо : отдати, водлугъ 
того листу, пану Войтѣхови Яцковскому, 
панѣ малжонцѣ его и потомкомъ.тотъ домъ 
помененый и все будованье и каждую на-
меншую рѣчь у немъ. ку своему налѣпшо-
му пожитку,. яко власность свою, вѣчи-
стымъ правомъ, : отъ мене набытую, про
дать, записать, дать,. даровать и ку. на-
лѣпшому пожитку своему водлугъ уподо-
банья своего оборочать и шафовать, яко 
властностью, своею. А я помененый Даніель, 
ани потомкове мои и жаденъ человѣкъ съ 
повинныхъ и кревныхъ моихъ, вѣчныии 
часы,,яко до того дому, такъ идонашень-
шой рѣчи у немъ ничого не маемъ и мочи 
не будемъ ивѣчнесе вьгрекаемъ. А если 
бымъ я помененый Даніель Ленчицкій, 
препомневши того моего добровольного, вѣ-
• чистого листу запису, у томъ дому продажи 
моей вѣчистой, еамъ черезъ себе особу 
свою, альбо потомки свои, альбо ли близкіѳ 
и повиноватые свои, альбо черезъ особу 
обцую, або ли тежъ хто зъ стороны якую 
трудность, переказу, пану Войтѣхови Яц
ковскому,'малжонцѣ и потомкомъ его, аль
бо тому, кому бы то онъ пустилъ, у томъ 
дому и въ наменыпой рѣчи у немъ чинилъ; 
тогды я самъ отъ особы своей у кождого 
ураду, на кождомъ мѣстцу, и отъ кождого 
человѣка маю и повиненъ буду пана Вой-
тѣха и малжонку и потомки его м того, 
кому то онъ пустить, очищать и заступо-
вать своимъ власнымъ накладомъ, подъ 
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зарукою ста копъ грошей Литовскихъ, 
а шкоды и наклады на рѣченье слова, 
окромъ вшелякого доводу и присеги, буду 
нагородить повиненъ. А што даю воль
ность себе до кождого ураду и права по
звать, заказать, на рокъ на якій кольвекъ 
захочеть, хотя и не водлугъ права зложо-
ный, на якій кольвекъ буду заказанъ, я 
у кождого ураду и на кождомъ мѣетцу, 
гдѣ одно панъ Войтѣхъ самъ захочеть и 
передъ крждымъ чоловѣкомъ, хочь правне 
и неправне, во всемъ томъ маю и буду по
виненъ пану Войтѣхови, малжонцѣ и по-
томкомъ его и кождому чоловѣку, кому то 
будетъ належало, тамъ же заразъ на томъ 
мѣстцу, гдѣ буду заказанъ, ничимъ, ани 
ланомъ, ани хоробою, ани надежностью 
ураду, причинами правными и неправными, 
се невымовляючи й ни якихъ оборонъ 
правныхъ невынайдуючи и згола ничимъ 
се не бородачи, усправедливитися, заруку, 
шкоды и наклады заплатите, а у томъ 
всемъ и въ кождой наменыпои рѣчи кож
дому урадови вольность даю и симъ ли-
стомъ вѣчистымъ записомъ етвержаю, мод
ную, зуполную, а неотволочную на моей 
маетности власной, кождой отправу чинить, 
а въ недостатку маетности, тогды на особѣ 
моей, мене самого, водлугъ воли и уподо-
банья пана Войтѣха, жоны и потомковъ, 
и того, кому то будетъ належало, отпра
вить,—и на томъ даль тотъ мой доброволь

ный вѣчистый листъ, записъ, пануВойтѣ-
хови Яцковскому и малжонцѣ его паней 
Катеринѣ Забреской, зъ моею печатью и 
съ подписомъ власное руки моее; до ко
торого для вѣры лѣпшое, просиломъ и о 
приложенье печатей людей зацныхъ, ихъ 
милости пана Станислава Вонсовского— 
лѣсничого и подстаростего Волкиницкого, 
а пана Шимона Гораина—понамѣстника 
Виленского и пана Андрея Яновича, ко
торые ихъ милость, того будучи добре свѣ-
доми, за устного и очевистою прозьбою 
моею до того моего листу печати свои 
приложите и руки свои подписати рачили. 
Писанъ у Вильни, року тысеча пятьсотъ 
деветьдесятъ третьего, мѣсеца Октября двад
цатого дня. У того листу печатей притис-
неныхъ чотыры и подписъ руки тыми 
словы: Daniel Łęczycki, ten mój list wieczy
sty moją własną ręką podpisałem. Zaproźbą 
ustną, oczewistą pana Daniela Lenczyekie-
go do tego listu pieczęć swą przyłożyłem 
i ręką podpisałem—Stanisław Wąsowski; за 
устного прозьбою особы вышменованое при 
печати своей руку подпиеалъ — Шимонъ 
Гораинъ рукою власною; Андрей* Яно-
вичъ власною рукою подпиеалъ. Которое 
тое добровольное устное и очевиетое со
знанье Дапіеля Ленчицкого и тотъ листъ 
за прозьбою его до книгъ кгродскихъ Ви-
ленехихъ есть вписанъ. 
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4. Продажная запись на домъ въгородѣ Вильнѣ, прииадлежащій церкви Пречистой 
Богородицы, служащая стольнику Павлу Девялтовскоиу. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять 
сотъ деветьдесятъ четвертого, мѣсеца Ген-
варя петьнадцатого дня. На рочкахъ кгрод-
скихъ генваровыхъ, въ семъ року теперь 
идучомъ, деветьдесятъ четвертомъ нрипа-
лыхъ и судовне отправованыхъ, передъ 
наш врадниками кгродскими Виленски-
ми, отъ ясневельможного пана его ми
лости пана Криштофа Радивила, княжати 
на Виржахъ, зъ Дубинокъ, воеводы Вилен
ского, гетмана найвышшого великого княз-
ства Литовского, старосты Со.тецкого, Урен-
довского, державцы Коконгавзского, на 
справы судовые воеводства Виленского 
высажоными, Миколаемъ Юревичомъ Зено-
вичомъ,-—намѣстникомъ, Кгабріелемъ Бог-
дановичомъ Рыпинскимъ — судьею, a ІЦаст-
аымъ Вогуматкою—писаромъ, иостановив-
шисе очевисто протопопъ и намѣстникъ Ви-
ленскій, въспрапахъ духовныхъ отъ его ми
лости отца митрополита будучи заставлен
ный, на имеИванъ Пархвеновичъ,а свещен-
никъ церкви заложенья светого Спаса Ви
ленского Малафей, а ЛеонтейЯковлевичъ— 
евещеннйкъ церкви Воскресенское Вилен-
ское, именемъ своимъ и именемъ всихъ 
евещешиковъ церкви соборное Виленское 
задоженья еветое Пречистое Богородицы, 
оповѣдади и ку впиоанью до книгъ кгрод-
еіижъ Виленскихъ сознали тыми словы: 
ижъ они вси свещенники, будучи потреб
ны пѣнвзей, на р#§вш потребы церкви 

еветое Пречистое, а не могучи ихъ ни отъ 
кульнабыть, ино домъ свой влаеный, цер
ковный, который небощица кнегини Яно-
вая Свирская, пани Ганна Федоровна Ро-
гозянка, сходечи зъ сего свѣта, остаточ
ном волею своею на церковь соборную 
светую Пречистую описала, лежачій на ро
гу межи улицами съ одное стороны бо-
комъ идучи отъ замку ку Вернадыномъ, 
а зъ другое стороны отъ дому его мило
сти пана Остафья Воловича до костела 
кляштора Бернадынского, концомъ до ка-
меницы капитулы костела столечного све
того Станислава, а другимъ бокомъ при-
леглый ку пляцу олтариеты костела све
того Яна, оный менѳваный домъ зовсимъ 
будованьемъ и съ пожитками, сънегопри-
ходячими, продали и правомъ неотзовныиъ, 
вѣкуиетымъ пустили пану Павлу Девял
товскоиу, стольнику воеводства Новгород
ского, и малжонцѣ его пани Раинѣ Пе
трове; Маскевичовнѣ, имъсамымъ, дѣтемъ 
и потомкомъ ихъ милости, за пѳвную сум
му пѣнезей, то естъ, за чотырыста копъ 
грошей личбы и монеты Литовское, въ 
чемъ его пана Девялтовского и малжонку, 
дѣти и потомки ихъ милости упевняючи, 
листъ свой выэнаный продажный, подъ пе-
чатьми и съ подпиоомъ рукъ своіхъ и тежъ 
подъ печатьми и съ подписомъ рукъ лю
дей зацныть, дали и передъ нами вре
д е » , тымъ очевистъгмъ сознаньелъ своими 

2 
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признавши, просили, абы до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ уписанъ былъ. А такъ 
мы врадъ того устного сознанья менова-
ныхъ свещенниковъ выслухавши и листу 
огледавши и вычитавши, дали, есьмо его 
до книгъ уписать, который слово отъ сло
ва такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Иванъ Парфеновичъ—протопопъ и на-
мѣстникъ Виленскій, въ справахъдуховныхъ 
отъ его милости отца митрополита будучи 
заетавленый, я Малафей—свещенникъ цер
кви заложенья светого Спаса Виленского, 
а я Леонтей Яковлевичъ — свещенникъ 
церкви Воекрееенское Виленское и мы 
вси свещенники церкви соборное Вилен
ское, заложенья светое Причистое Богоро
дицы, вси одностайне вызнаваемъ сами на 
себе симъ нашимъ вѣчистымъ листомъ, 
всимъ вобецъ и кождому зособна, кому то 
потреба будетъ вѣдати, што, который плацъ 
въ мѣстѣ Виленекомъ, который лежить на 
рогу межи улицами: съ одное стороны 
бокомъ, идучи отъ замку ку Бернадыномъ, 
а зъ другое стороны отъ дому его мило
сти пана Остафея Воловнча, до костела 
кляштора Бернадынского, концомъ до ка-
меницы капитулы костела столечного свето
го Станислава Виленского, а другимъ бокомъ 
прилегь ку пляцу на онъ часъ олтаристы 
костела светого Яна, (который) въ року 
прошломъ тысеча пятьеотъ еемьдесятомъ, 
мѣсеца Марца четырнадцатого дня, пу
стила и подала пани Станиславовая Ле-
нартовича Довгляловича—хоружиная Ви-
ленская, Барбара Павловна, зъ сыномъ 
своимъ Миколаемъ Станиславовичомъ Ле-
нартовича пану Ерониму Квилецкому, пи-
сару короля его милости скарбному, ста
рост}; Ясвонскому, и малжонцѣ его мило
сти кнежнѣ Геленѣ Юрьевнѣ Воровской, 
отъ которого того пана Еронима Квилец-
кого и маджонки его тотъ домъ, шшцъ, на 

I зборъ Виленскій Евангелицкій досталъ се, 
! а потомъ тотъ пляцъ старшіе зборовые 
Войтѣхъ Пирхала, Иванъ Домушевскій а 
Дзяно Зенобей, въ року прошломъ семьде-
сятъ пятомъ мѣсеца Іюня дванадцатого 
дня, на вѣчность продали пану Ганусу 

j Фонляру молодшому, а панъ Ганусъ Фон-
I ляръ тотъ же домъ въ року прошломъ ты-
I сеча пятьеотъ осьмьдееятъ третемъ, мѣсе-
! ца Февраля первого дня продалъ на вѣч-
ность паней Венцлавовой Жабиной—-рот-
мистровой его королевское милости, паней 
Маринѣ Михаловнѣ, кнежнѣ Соколинской, 
которая тая пани Марина кнежна Соко-

; линская, бывша пани Жабиная, а тепе-
і перешняя пани Юрьевая Зеновичовая, вос-
I полокъ зъ малжонкомъ своимъ паномъ 
j Юрьемъ Яновичомъ Зеновичомъ на Мо-
I capy, тотъ домъ въ року прошломъ тысе
ча пятьеотъ осьмьдееятъ шостомъ, мѣсеца 
Генвара дванадцатого дня, за певную сум-

• му пѣнезей, то есть за триста копъ гро-
! шей Литовскихъ кнегини Яновой Свир-
і ской, пани Ганнѣ Стефановнѣ Рогозянцѣ, 
! на вѣчность продали и поступили. И буду-
і чи оная кнегиня Яновая Свирская черезъ 
I немалый часъ держачою того дому, кото-
! рая сходечи зъ сего света, остаточного во-
J лею, тестаментомъ своимъ, тотъ домъ выш-
I менованый, зъ будованьемъ всяким, муро-
I ванымъ и деревенымъ, и со вешгь на все, 
! яко се въ собѣ маетъ, на церковь собор-
' ную Виленскую светое Пречистое Богоро-
j дицы записала, яко то есть ширей и до
статочней на всихъ тыхъ запиеѣхъ, вы-
писѣхъ врадовыхъ и на тестаментѣхъ опи
сано и доложоно, который тотъ домъ съ 
пляцомъ вышменованыиь часъ немалый мы 
на церковь соборную светое Пречистое 
держали иумоцы своей его мѣли. А такъ 
мы теперь будучи потребны пѣнеаей на 
ровные потребы той церкви соборное све-



тое Пречистое, а не могучи ни откуль инуль 
пѣнезей способити, за ведомостью и волею 
ипозволеньемъ всихъ крилошанъ, братьи на-
шое тое церкви соборное, тотъ домъ и пляцъ 
вышьменованый . зъ будованьемъ, такъ, 
яко се самъ въ собѣ въ границахъ и межахъ 
здавна и теперь маетъ, продали есьмо обель 
вѣчно и ничимъ непорушно его милости 
пану Павлу Девялтовскому—стольнику по-
вѣту воеводства Новгородского и малжон-
цѣ его милости пани Раинѣ Петровнѣ Ма-
скевичовнѣ, дѣтемъ, потом комъ и щадкомъ 
ихъ милости, за певную и до рукъ на-
пшхъ отличоную взятую сумму пѣнезей, 
за чотырыста копъ грошей личбы и мо
неты великого князства Литовского, личе-
чи въ кождый грошъ по десети пѣнезей 
бѣлыхъ, а въ копу по шестидесятъ гро
шей Литовскихъ: Якожъ отъ даты сего 
листу нашого тотъ домъ въ моць и въ 
держанье его милости пану Девялтовскому 
и малжонцѣ его милости подали и тому 
веякіе листы и твердости, которые на вѣч-
ноств того дому у насъ были, до рукъ его 
милости пану Девялтовскому и малжонцѣ 
его милости отдали. Маютъ ихъ милости, 
а по нихъ дѣти и потомки, або тотъ. ко
му бы тое право по животѣ ихъ милости 
служило, або отъ ихъ милости записано 
было, тотъ домъ держати и вживати, роз-
ширити и яко властности своее на вѣч-
кые часы уживати и кому хотечи отдати, 
даровая'и, замѣнити, продати и водлугъ 
воли -и уподобапья своего тымъ тафовати. 
А мы сами и никоторая зъ нась персона 
поровну, также и иншіе Протопопове и 
свещешшки, по насъ будучіе, но маемъ и 
не будемъ мочи въ тотъ домъ уступовати, 
также въ держаныо и въ уживаныо дер-
жачому того дому никоторое и намнѣйшое 
перѳказы чинити не маемъ. А если быхъ 
мв сами, а по насъ хто иншій итые, ко

торые бы по насъ на мѣстцахъ нашихъ 
были, держачому того дому трудность и 
переказу якую учинили и въ чемъ коль
векъ сесь листъ нашъ нарушили и его не 
выполнили, тогды маемъ и будемъ повин-
ни, одинъ другимъ неборонечисе, ани вы-
мовляючисе, у кождого права и суду, гдѣ 
се тая справа приточить, своимъ власнымъ 
накладомъ тотъ домъ очищать, боронить 
и заступовать. А если быхмо мы сами, 
такъ и тые, которые бы по насъ на мѣст-
цахъ были и зостали, того дому его мило
сти пану Девялтовскому, малжонцѣ, дѣтемъ 
и потомкомъ ихъ милости, або и того, хто 
бы тотъ домъ держадъ, у кождого нрава 
очищать и боронить не хотѣли, и не очи
стили, тогды вся тая сума пѣнезей чоты
рыста копъ грошей Литовскихъ, держачо
му того дому зе скарбу тое церкви собор
ное еветое Пречистое Богородицы отдана 
и заилачона быти маетъ. И на то дали 
есьмо его милости пану Павлу Девялтов
скому и малжонцѣ его милости сесънашъ 
листъ добровольный опись, подъ наши
ми печатьми и съ подписами рукъ на
шихъ. А на твердость сего нашого ли
сту, заочевистою а устного прозьбою на
шого, къ сему нашому листу, будучи сей 
продажи напіое добре вѣдоми, печати свои 
приложили и руки подписали ихъ милость 
зацные панове, его милость панъ Малхеръ 
Петкевичъ — писарь земскій Виленекій, 
его милость панъ Лукашъ Мамоничъ— 
скарбпый великого князства Литовского, 
староста Диененскій, а панъ Миколай Бо-
накъ—земенинъ господарскій повѣту Ви
ленского. Писанъ у Вильни, лѣта Божого 
Нароженъя тысеча пятьсотъ деветьдесятъ 
четвертого, мѣссца Генваря пятьнадцатого 
дня. У того листу печатей нритиененыхъ 
шесть и подпись рукъ тыми словы: Иванъ 
Парфеновичъ—протопопъ Вшгенскій, влас-
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на рука; Малафей Сидоровичъ—рука влас-
ная; Леонтей Якововичъ—свещенникъ Вос-
кресенскій, власная рука; Мальхеръ Пет-
кевичъ, рука власная; Лукашъ Мамоничъ, 
власна. Ustnie proszony pieczętarz Mikołaj 

Bonak ręką swą. Якожъ тое добровольное 
устное и очевистое сознанье и тотъ листа 
за прозьбоюихъ до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ естъ вписанъ. 

1594 г. 

Изъ связки Hi 4709, за 1588—1684 годы. Документе, № 4. 

Рееетръ оинсанія двора и груитовъ иіѣнія Судервъ, переданваго Внленскожу 
Свято-Троицкому Братству на учреждеиіе греческо-славянскон школы. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты-
сеча петьсотъдеветьдесятъ четвертого, мѣ-
сеца Декабра третего дня. 

Рееетръ списанья двора, будованья и 
всихъ кгрунтовъ имѣнья вельможного па
на, его милости князя Александра Полубен-
ского—каштеляна Новогородского и мал-
жонки его милости княгини Зофеи Юрьевны 
княжны Гольшанское, прозываемого Су-
дервеи, въ повѣтѣ Виленекомъ лежачого, 
яко хоромъ того помененого двора, будо
ванья зъ самымъ селищомъ дворнымъ, ого-
родовъ овощовыхъ, погноевъ, поль оро-
мыхъ и неоромыхъ, лѣсовъ, зарослей, сѣ-
ножатей и всѣхъ кгрунтовъ ку тому ИМЕ
НЬЮ Судервскому въ обрубѣ, границнхъ 
старожитныхъ певныхъ, за стѣнами и кон
цами певными, также и за границами 
кгрунтовъ помененыхъ, лѣсовъ, зарослей и 
сѣножатей, врочишомъ оиисаныхъ. на сво- į 
ихъ мѣстцахъ лежачихъ. ку тому имѣнмо i 
црислухаючихъ, ori, его милости князя 
Александра Полубенекого и отъ мялжон- : 
ки его милости княгини 3<м{м«и Юрьевны. i 

княжны Гольшанское, Братству церковно
му Виленскому храма светыя и живона-
чальныя Троицы на колеумъ школь науки 
письма кгрецкого словенского въ моцъ, въ 
владзу, въ опатрность, въ оборону и ша-
фунокъ вольный братіи Братства помене
ного вѣчными часы наданого и черезъ слу
жебника его милости, на имя Григорья 
Лобана, передо мною вознымъ повѣту Ви
ленского Яномъ Доминиковичомъ и пе
редъ стороною шляхтою, на той справѣ 
при мнѣ будучою, ианомъ Григорьева» 
Тишковичомъ, а ианомъ Миколаемъ Клеч-
ковскимъ. обославши черезъ мене возного 
сусѣдовъ околичныхъ ку завоженыо и заѣ-
ханью кгрунтовъ, ку тому имѣнью Судерв
скому прислухаючихъ, поданого и заведе-
ного. Напервей: того имѣнья Оудервеібго 
дворъ часть заметомъ и жердями огоро-
жоный; въ томъ дворѣ хоромины будучое 
будованья старого опалого, то есть» воро
га въ тотъ дворъ уѣздные. подле воротъ 
въ дворѣ гридня съ примноіъ, старые, 
соломою крытые: доиь кгонтамя побива-
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ный, старый подъ однымъ покрытьемъ, 
свѣтлицъ три зъ сѣньми и съ коморою од
ною, съ которыхъ двѣ свѣтлицы бізъ пе
чей и безъ оконъ, безъ дверей и безъ уша-
ковъ, стайня рублена одна, невеликая, 
хлѣвъ рубленый для быдла, тежъ невели-
кій, клѣтка малая одна, свиронъ съ под-
клѣтомъ, зъкганками около, кгонтами по-
биваный, новонаправленый, лазня за дво-
ромъ у пастовнику, гумно старое зъ осе-
тыо. озередовъ, переплотовъ, петнадцать 
жита на зиму, на рокъ деветьдесятъ пя
тый, при завоженью кгрунтовъ, повѣдано, 
засѣяного тридцать двѣ бочки. Притомъ 
же дворѣ подданыхъ новоосаженыхъ два у 
двохъ подворьяхъ на имя Юрей Стаселе-
вичъ а Павелъ Схаселевичъ. Кгрунты то
го имѣнья Судервского пашные, оремые 
и неоремые, лѣсы и заросли, въ обрубѣ, 
въ межахъ и границахъ лежачіе, почина
ются смѣною и концами отъ кгрунтовъ 
Буйвидишскихъ. то есть: отъ копца старо
го нарожного, отъ пяты самое, который 
копецъ лежитъ въ заросли въ лознику, зъ 
Вильна до того дворца Судервского ѣдучи, 
за Глинищомъ по правой руцѣ, въ лѣсѣ, 
а отъ того копца, межи лозою лежачого, 
граница и стѣна тыхъ кгрунтовъ идетъ 
черезъ дорогу, которая зъ Вильна идетъ 
до двора пана Влошкового, ажъ подъ гай 
великій березовый и ку тому дворцу брат
скому належачій, прозываемый Шарковъ, 
до копца, подъ тымъ гаемъ лежачого, а 
отъ того копца и врочшца Шаркова че-
реаъ рѣчку Рандаупыо, мимо ройста мша-
риные. Зъ другое стороны отъ тое поме-
неное дороги, зъ Вильна до дворца иду-
чое, но лѣвой руцѣ обрубъ тыхъ кгрун
товъ Судѳрвскихъ и стѣва починается оть 
того первшого копца. вышойпомененоію 
въ лознику, врочлщомъ черезъ другій ко-
іецъ. который есть у Гдинипіи и черезъ 

дорогу, впродъ мененую, подлѣ кгрунтовъ 
тежъ Вуйвидійскихъ, ажъ до пяты копца 
тежъ нарожного, а отъ того копца до вро
чшца Вынимку, черезъ дорогу ПІилянекую, 
до копца прозываемого въ Ожиркопахъ, 
а отъ Ожиркоповъ стѣна тыхъ кгрунтовъ 
идетъ копцами черезъ Могилицы Буйви-
дишскія, за дорогою ПІилянскою, до каме-
ня, на болотѣ лежачого, а черезъ тоежъ 
болото и засе черезъ тугожъ дорогу ПІи-
лянскую до копца и до межи, при той 
дорозѣ лежачого. Граница и межа тыхъ 
кгрунтовъ идетъ до врочища Петрышекъ, 
кгрунтовъ, лѣсовъ и зарослей спольныхъ 
того дворца Судервского зъ кгрунтами его 
милости пана Волменского, а отъПетры-
шокъ граница идетъ тыхъ кгрунтовъ по 
за болотью при кгрунтѣ пана Волменско
го до кгрунтовъ тогожъ дворца Судерв-
скихъ, врочищомъ до Можейковщизны, а 
отъ Можейковщизны до лѣсовъ и сѣножа-
тей тогожъ дворца Судервского, врочищомъ 

: до Колодезя, а отъ Колодезя зась мимо 
ройства, альбо мшарня до рѣчки вышей-
помененое Рандаупья. На томъ мѣсцу за
мыкаются кгрунты дворца вмшейпомене-
ного Судервского, въ обрубѣ лежачіе, въ 
томъ помененомъ обрубѣ и самъ тотъ дво-
рецъ Судервскій зъ кгрунтами пашными, 
лѣсами, сѣножатьми и зарослями лежитъ. 
Тамъ же за тымъ обрубомъ, за рѣчхою 
Рандоупею, черезъ лѣсъ немалый дерева 
иоснолитого, который тежъ до того двор
ца Судервского вышѳйпоменѳного нале-

į жить, межи кгрунтами и лѣсами розныхъ 
' пановъ, тесами и межами пѳвными огра-
j ничоный , также и на розныхъ мѣстцахъ 
• за тымъ обрубомъ кгрунты застѣнковив 
пашные, наросли и сѣножати, до того двор-

I ца Судервского нрислухаючіе. То все, яко 
; се вышей поженило, тотъ панъ Григорѳй 
, Лобанъ, имйнемъ <w милости князя пае» 
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своего и княгини, малжонки его милости, Į 
водлугъ листу ихъ милости даровного, съ I 
преречонымъ дворцемъ Судервекимъ Брат
ству церковному Виленскому православія 
Греческого завелъ, подалъ и поступилъ на 
вѣчные часы, передомною вознымъ и сто
роною, при мнѣ на тотъ часъ будучою. 
Тамъ же на тотъ часъ оный панъ Григо-
рій Лобанъ, при подаваныо и завоженью 
того дворца и кгрунтовъ помененыхъ, за
велъ и оказалъ тымъ старшимъ братскимъ 
передо мною, вознымъ и стороною, кгрун
ты тогожъ имѣнья Оудервского, отъ его 
милости князя Полубенекого и отъ кня
гини малжонки его милости, Братству да-
рованого, которые гдѣ и на которомъ мѣст-
цу и врочищу перво сего помѣрою уво
локи имѣнья Буйвидійского, еще за небо-
щика славное памети пана Радивила—во
еводы Виленского, суть забраны и на ко
торомъ мѣстцу за то отмѣну кгрунтами имѣ-
нья Будивишского отъ его милости пана 
Радивила до имѣнья Судерви его милости 
князю Полубенскому есть дано, а менови-
те: на першомъ мѣстцу на врочищу Кгу-
кгакавня поля бочокъ на двадцать и сѣно-
жати возовъ на тридцать, кгрунту двора 
Судервского, имѣница его милости князя 
Полубенекого, занято, уволоки Будивиш-
скіе, а за то отмѣну дано кгрунтами Ву-
дивишекими земли и селище Балнудевско- j 
го, которое прилегло ку кгрунтомъ князя 
Полубенекого, а концомъ къ гаю березо- į 
вому, прозываемому Шаркапылвы, на дру-
гомъ мѣстцу ку полю книзн Полубенекого 
врочищомъ Утковщинъ поле зъ селищомъ 
бочокъ. на петнадцать, также зъсѣножать-
ми подле дороги, ѣдучи до мѣста Вилен
ского, на которомъ селищи двѣ груши 
стоять, и колодезъ подле дороги тое поле 
Утковщину и селище зъ сѣножатьми за
нято у волоки Будивишскіе, а за то двор- | 

цови Судервскому отмѣну дано за стѣною 
Будивискою ку кгрунтомъ князя Полубен
екого поле—называемое Садовщину, подле 
стодолища князя Полубенекого, за доро
гою подле земель тогожъ князя Полубен
екого, къ лѣсу, а должини до груши, ко
торая стояла межи межами тогожъ князя 
Полубенекого подле дороги, которая доро
га идетъ отъ Кравзупъ до Будивишокъ. 
Тамъ же у кутѣ подле тое груши пришло 
поле тогожъ князя Полубенекого, тогды 
тотъ конецъ нивы мужика поповского Ста-
нолевича на бочку заняли у застѣнокъ 
князю Полубенскому волочвжки пана Ра-
дивиловы, а тому Станюловичу за то дали 
отмѣною лѣсу подле ихъ же кгрунту за рѣч-
кою Рандоупью, прозываемого урочищомъ 
Алековщина и поле тогожъ Болундя, за 
рѣкою Рандоупою, на бочокъ пять. Третюю 
землицу князя Полубенекого отъ дворца 
Судервского заняли волочники пана Ра-
дивиловы сѣножатей возовъ на десять, а 
нивы оремое бочекъ на пять, которые 
к грунты лежать подъ дворомъ Вудивис-
кимъ, прозываемы врочищомъ Деделевщи-
на. За тые кгрунты, то есть, за сѣножать 
дано отмѣною сѣножати возовъ на три, по
дле кгрунту Кравчуновъ, за дорогою Ши-
линскою, врочищомъ Жиркупы, которые 
кгрунты границою обложены и концами 
окопаны, также и тесами вколо назначе
ны, то есть: служебникъ его милости кня-

I ЗІІ Полубенекого, помененый панъ Григо-
рей Лобанъ, все доетаточне списавши и 
сесь рееетръ подъ печатью своею и подъ 
печатью моею возного и подъ печатьми 
тежъ стороны вышейписаное, при мнѣ 
возномъ на тотъ часъ будучое, далъ Брат
ству церковному Виленскому Св. Троицы 
набоженства руского. Писанъ въ Судерв-
ляхъ, року, мѣсеца и дня вышейпомене-

I ного. У того квиту печатей притисненыхъ 



- 15 -

чотыры и подписи рукъ тыми словы: Гри-
горій Матвѣевичь Лобанъ, слуга его ми
лости князя Полубенского, рукою власною. 

(Печатей съ кустодіями четыре). Миколай 
Клечковекій , рукою власною ; Григорей 
Тишковичь, рукою власною. 

1595 г. 

Изъ связки № 4630, за 1595 г. Документ» № 9. 

6. Донесеніе вознаго о томъ, что оиъ ноложилъ свои ІІОЗВЫ возлѣ русской 
церкви Св. Ивана, на Малой улицѣ, въ Коптевскоиъ домѣ *). 

Року теперешнего тысеча пятьсотъ де
ветьдесятъ пятого, мѣсеца Апрѣля деся
того дня-у понедѣлокъ, я возный воевод
ства Виленского Размусъ Яновичъ, маю-
чи при собѣ стороною людей добрыхъ 
шляхту, пана Яна Сантовта. а пана Пе
тра Скрибовского, подалъ есми позвы зем-
скіе воеводства Виленского въ жалобѣ его 
милости пана Лукаша Коптя, дворенина 
его королевское милости, подле римара у 
мѣетѣ Виленскомъ мѣшкаючого, Станислава 
Лошака, о- двѣ части дому Коптевского 
въ мѣстѣ Виленскомъ, на улицы Малой, 
которая зъ Вемтой улицы до Збору идешь, 
прошит церкви русское светого Ивана, по
дле каметщы Амброжія Радвана, апте
каря Виленского лежачій, а положилемъ 
тые позвы въ томъ же дому и на томъ 
пляцу вышейпомененомъ на окнѣ у въ 

I избѣ, немазаные и нескробаные, въ датѣ 
и во всемъ згодливые и передъ стороною 
скорикгованые; и ознаймилъ есми и обво-
лалъ о положенью тыхъ позвовъ челяди, 
у томъ дому будучой," и рокъ ку праву 
обудвумъ сторонамъ становитися поддуть 
позву, на которыхъ то ширей и достаточ
ней описано и доложено есть, обудвумъ 
сторонамъ черезъ квиты свои зложилъ ес
ми. И на томъ далъ сесь мой квитъ зъ 
моею печатью и зъ печатьми шляхты, сто
роною при мнѣ будучою. Писанъ у Виль
ни, даты выгаейпомененое. 

Документа этотъ иомѣщается по той причиаѣ, 
что въ немъ находится прямое указаніе на су-
ществованіе въ Вильпѣ церкви Св. Ивана,' отъ 
которой не осталось теиерь нинакихъ предмет-
ныхъ памятинЕояъ. . 



— 16 — 

1595 г. 

Изъ связни № 4667, за 1579—1595 г. Докуиентъ № 1. 

7. Донесение вознаго о сдѣланномъ имъ допросѣ Внленшшу православному духо
венству, почему оно не сѳверніастъ богослуженія въ свонхъ церквахъ. 

Я.Петръ Юрьевичъ Новоша, возный го-
сподарскій воеводства и повѣту Виленско
го, сознаваю то тымъ моимъ квитомъ: ижъ 
въ року теперь идучомъ деветдесятъ пя-
томъ, дня сегоднешнего, мѣсеца Сентябра 
первого дня, маючи я при собѣ стороною 
людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, пана 
Разнуса Яновича Кимбара, а пана Ан
дрея Поляновского, ходилъ есми съ пана
ми радцами мѣста Виленского рочными 
Рускими, а меновите: съ паномъ Ильею 
Исайковичомъ, а паномъ Грегорьемъ Фе-
доровичомъ, до церкви Руское соборное Ви-
ленское, названое еветое Пречистое, и тамъ 
дей, кгды есьмо пришли въ церковь, на
шли есьмо въ церкви соборной протопопу 
Виленского отца Ивана Парфировича и 
и свещенника Воскресенского Леонтея и 
свещенника Спаского Малафея и свещен
ника Роского Демьяна, свещенника Пят
ницкого Федора, свещенника Ивановского 
Омельяна, а Василья а Ивана дьяконовъ 
соборныхъ, тамъ же при мнѣ возномъ и 
при сторонѣ людей добрыхъ, вышейме-
нованыхъ, при мнѣ будучихъ, вышей ме-
нованые Панове радцы пытали отца про
топопу и всихъ свещенниковъ и діаконовъ 
и мовили до нихъ тыми словы: ижъ дей 
дня сегоднешнего въ пятницу, а звлаща 
въ ДІНЬ постный, въ которые дни люде 
завжды звыкли заживать набоженствъ сво-
ихъ, ведле повинности своеѳ христіянское, 

а ваша милость, отче протопопо, со всими 
свещенниками соборными Виленскими, въ 
той головной церкви соборной и по всихъ 
иншихъ церквахъ окрестныхъ Виленскихъ, 
дня сегоднешнего службы божьи не слу
жили и не отправовали и ведле часовъ 
замѣроныхъ ку службамъ божьимъ въ зво
ны церковные звонить не казали, што 
намъ есть всимъ зъ немалымъ подивеньемъ? 
же вы повинности своей свещеннической 
не чините досыть, зачымъ и фала божья 
и богомолье за доброе здоровье и фортун-
ное панованье его королевской милости, 
нашого милостивого пана и ихъ милости 
пановъ радъ и всего народу хрестіанского 
перестало. На которое таковое запытанье 
пановъ радецъ рочныхъ, отецъ протопопа 
со всими свещенниками соборными, вы-
шейменоваными, передо мною вознымъ и 
стороною шляхтою вышейменованою, при 
мнѣ будучою, паномъ радцомъ, отказали 
тыми словы: ижъ дей мы ведля повинно
сти нашоесвещенническое были и естесь-
мы готовя отправовати фалу милого Бога 
и за здоровье его королевской милости, 
нашого милостивого пана, Бога милости
вого просити, такъ въ той церкви собор
ной, яко и по церквахъ иншихъ окрве-
ныхъ всихъ, нижли дей отецъ митропо-
литъ дня вчорайшого прислалъ до насъ 
всихъ свещенниковъ мѣста Виленского 
листъ свой отвороный и подал намъ воз-



ный здѣшній Виленскій Янъ Косинскій, 
зъ стороною шляхтою и зъ слугою его 
милости отца митрополита, меновите, по-
зовъ, по всихъ насъ писаный, росказуючи 
намъ всимъ, абысьмо передъ его милостью, 
отъ поданья того позву, въ Новогородку 
за шесть недѣль становилисе, а до того 
часу бысьмы ніякихъ справъ, свещенниче-
ству нашему належачихъ, не отправовали 
и службъ Божихъ не служили и въ церк-
вахъ Божихъ не пѣли. Якожъ при томъ 
своемъ отказѣ тымъ же паномъ радцомъ, 
при мнѣ возномъ и при сторонѣ шляхтѣ 
тотъ позовъ имъ поданый оказали и чи-
тати дали, и копію зъ него списавши, сло
во въ слово, паномъ радцомъ дали. Кото
рая тая копея тамъ же въ церкви пере
до мною вознымъ и стороною шляхтою, при 
мнѣ въ тотъ часъ будучою, паномъ рад
цомъ даная, съ тымъ позвомъ скорикго-
вана есть и такъ се въ собѣ маетъ: 

Волею Божею Михаидъ,архіепископъ-ми-
трополитъ Кіевскій и Галицкій и всея Росіи, 
богомольцомъ господарскимъ, протопопѣ и 
намѣстнику моему Виленскому Ивану Пар-
феновичу, Леонтею Воскресенскому, Ма-
лафѣю Спаскому, Демьяну Роскому,(Ѳедору) 
Пятницкому, Омельяну Ивановскому, Ва-
силью и Ивану, дьякономъ церковнымъ сс~ 
борнымъ Пречистое Богородицы Вилен-
скимъ! Маемъ вѣдомость, якобыете возру-
шаючи покой посполитый, еихъ часовъ 
збунтовавшися спольне съ нѣкоторыми мѣ-
щанъі Виленскими противъ насъ, пастыра 
своего, протестаціи дѣлаете, подписуетеся 
на насъ быти противными, што вамъ, яко 
духовнымъ, окромъ воли нашого пастыр
ства, чинити не было належало. Если васъ 
страхъ якій ашолъ, яко намъ дано впра-
вуу; же-цѳркш-;іжічататн хотѣли, ж м и » 
быеьмо собѣ ' ш 'То истотне видѣти, для 

чого, будучи заведены, вы смѣли есте ва-
житься противъ намъ, протожъ мы зъ 
зверхности нашого пастырства симъ дистомъ 
позовнымъ вамъ всимъ приказуемъ, абы ся 
есте о то передъ нами и судомъ нашимъ 
духовнымъ становили на столицы нашой 
въ Новогородку, отъ поданья вамъ сего 
нашого позву недѣли за шесть, то што бу-
детъ вамъ задано отъ инстикгатора нашо
го, отказовали и усправедливили; а до то
го часу, нижъ ся намъ съ того своволен-
ства справите, абы есте не смѣли петра-
хиля на выю свою вскладати и ніякихъ 
дѣлъ свещенническихъ отправовати, подъ 
тяготою, вѣчнымъ отлученьемъ и клятвою 
неразрѣшоною. Писанъ въ Новогородку, ро
ку отъ Божого Нароженья тысеча пятьеотъ 
девятдесятъ пятого, мѣсеца Августа два
надцатого дня. Въ тое копіи подпись ру
ки писмомъ рускимъ ты ми словы: Григо-
рій—протонотарій мигрополіи Кіевское до 
свещенниковъ Виленскихъ. 

Повычитанью того позву, отецъ протопопа 
со всими свещеннпками то мовили: ижъ дей 
мы не смѣемъ и не можемъ, будучи тымъ по
звомъ заложоны, такъ въ церкви соборной, 
яко и въ церквахъ окрестныхъ фалы Бо-
жой отправовать и служить и въ звоны 
казать звонить, за доброе здоровье его ко
ролевское милости, нашого милостивого 
пана, Бога просить. Што все пановерад-
цы мною вознымъ и стороною шляхтою 
вышейменованою, при мнѣ въ тотъ часъ 
будучою, освѣтчили. Якожъ я возный, бу
дучи при той справѣ, штомъ сдышалъ и 
чого будучи добре вѣдомъ, то все, на сесь 
мой квитъ списавши, подъ печатью своею 
и подъ печатъмн стороны шляхты, вышѳй 
менованое, при шѣ%дучое, кузашоаныо 
до книгъ ігродекжхъ.Вижевокихъ' датою.. 

У того квнту печатей прятишеныжъ трш, 
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Которое-жъ сознанье возного вышеймено-
ваного и тотъ квитъ его до книгъ кгрод-
скихъ Виленскихъ есть уписанъ. 

Року Вожѳго Нароженья /Дфче (1596), мѣг 
сеца Сентебра (2) дня. 

1595 т. 

Изъ связки № 4667, за 1578—1595 г. Докуиентъ № 2. 

8. Доиесевіе вознаго о сдѣланномъ имъ запросѣ проповѣдиикамъ Св. Троицкаго 
монастыря: почему они въ своихъ проповѣдяхъ злословили митрополита н рат-

мановъ? 

Я Янъ Миколаевичъ Косенскій — воз
ный воеводства и повѣту Виленского, вы-
знаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въроку 
теперь идучомъ девятдесятъ пятомъ, мѣсе-
ца Сеятябра четвертого дня, маючи я при 
собѣ сторону людей добрыхъ, шляхтичовъ 
двухъ, пана Размуса Яновича Кимбара, а 
пана Войтеха Юрковского, ходилъ есьми 
до дому брацкого Троецкого, до казнодеи 
брацкихъ школьныхъ, зъ дьякономъ собор-
нымъ Виленскимъ Иваномъ и зъ пана
ми раддами рочными рускими, съ паномъ 
Ильею Исаковичомъ .и съ паномъ Гри-
горьемъ Федоровичомъ, въ еправѣ зако
ну Руского, а меновите: Панове рад-
цы и отецъ дьяконъ соборный мовили ка-
знодеемъ брацкимъ, то есть свещеннику 
Ваеилыо Чорному и Стефану Зинанни: 
ижъ дей • есте дня вчорашнего, вънедѣлю, 
въ церкви еветое Троицы, такъ на зав-
трени, яко и на, Вожей службѣ, неслуш-
не и непристойне предъ народомъ люд-
скизіъ отца митрополита, старшого паеты-
ра своего, также пановъ іуршстровъ 
и радецъ невинне и непристойне и ие-

слушне всюди подавали, яко бы они, кгво-
ли отцу митрополиту, змовившисе съ про-
топопою и намѣстникомъ его Виленскимъ, 
мѣли вамъ заказати, абысте вы слова бо-
жого въ церкви не проповѣдали, которого 
дей есьмо заказу вамъ не чинили и до 
васъ не посылали. И тотъ же отецъ Иванъ 
дьяконъ соборный мовилъ: ачъ дей я былъ 
дня вчорайшаго до васъ посланъ отъ от
ца протопопы, але не съ тымъ, абыхъ 
мѣлъ вамъ заказовати проповѣдать слова 
божого, только съ такимъ напоминаньемъ, 
абысте при повѣданью слова божого въ 
церкви, его милости отцу митрополиту и 
старпшмъ своимъ духовиымъ не злоречили 
и подъ тымъ часомъ абысте межи людьми 
бунтовъ и затрвоженья ніякого не чини
ли. Але дей, ты пане Стефане казнодѳя, 
дня вчорашнего, въ недѣлю рано, посы-
лалесъ до свещенниковъ соборныхъ, до 
каждого зъ особна, двухъ своихъ дьяконь 
школьныхъ, рооказуючи свѳщенникамъ со-
борнымъ всимъ, подъ неякою шяою не-
звыклою, подкдадаючи вашкдаго свещеі-
нижа вины пятдесять копъ грошей Литов-
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скихъ, абы они вси листу и позву, отъ 
его милости отца митрополита имъ пода-
ного, не слухали, а службы Божое въ цер
квахъ окрестныхъ и въ церкви соборной 
служили и отправовали. На то Стефанъ 
казнодея, передо мною вознымъ и стороною 
шляхтою, при мнѣ будучою, отцу дьякону 
отказалъ: ІГжемъ дей я тыхъ дьяконовъ 
школьныхъ съ тымъ до свещенниковъ со-
борныхъ дня вчорашнего не посылалъ и 
о томъ не вѣдаю; але дей отецъ протопо
па и. вси евещенницы соборные мусятъ 
намъ того душне приплатить не тылько 
пятдесять копъ грошей, але сто копъ гро

шей, же они ѳтъ насъ отступуютъ и ми
трополита слухаютъ, о што зъ ними за-
разъ правне чинити почати мусимъ.: Чого 
всего я возный, будучи вѣдомъ, и што ес
ми будучи въ той справѣ слышалъ, то все, 
на сесь мой квитъ списавши, подъ пе
чатью моею и съ подписомъ руки моее и 
подъ печатьми стороны шляхты, вышей-: 
менованое, при мнѣ въ тотъ часъ будучое, 
ку записаныо до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ даломъ, Писанъ у Вильни, року, 
мѣсеца и дня вышейпомененого. Jan K o 
siński, woźny—ręką swą. 

1595 г. 

Изъ связки № 4667, за 1578—1579 г. Докуиентъ № 3 и 4. 

9. Жалоба священника Виленской Рождественской церкви Пресв. Богородицы, что 
на предмѣстьѣ Россѣ, Дементія Добринскаго на протопопа Пречистенскаго собора и 
ратушныя власти русской лавицы по поводу отнятія изакрытіяимн вышешшянутой 
церкви, насильственнаго забранія церковнаго имущества и устрапенія его самого отъ 
свящеипичсской должности. По сему предмету здѣсь же находится посвидѣтельство-

ваніе вознаго и протестъ православныхъ Рождсствеиекихъ пріхожанъ. 

Лѣта Божого Нароженья л̂фче (1695), 
мѣсеца Декабря А (4) дня. 

Пришодши до враду его королевское 
милости кгродского воеводства Виленского, 
домене Николая Юрьевича Зеновьевича— 
подкоморого Ошменского, намѣстнижа Ви
ленского, рвещеннікъ Виденскій право-
славія греческого, церкви Рожества Пре«-
чистое Богородицы, на предмѣстыо Вилен
скомъ, жаРоеѣ стоячое, отецъ Дементіянъ 
Дебрнскій, оповѣдалъ в обтяжливе жалс-

валъ о томъ: ижъ дей што часовъ недав-
ныхъза распространеньѳмъ слуху въ народѣ 
христіянскомъ о отщепенствѣ митрополи
та и вдадыкъ закону греческого въ пан-
ствахъ его королевское милости господа-
ра нашого милостивого, въ Коронѣ поль
ской и великомъ княжоствѣ Литовскомъ, 
которые, кромъ жадного синоду и поразу-
мѣнъя народу хреотіянского, скрыте и по
таем не, сами одни межи собою уіовавши, 
отъ благословенства светѣйшихъ пасты* 
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ровъ своихъ и вселенскихъ патріарховъ 
кгрецкихъ отступивши, подъ благословен-
ство папежа Римского и подъ календарь, 
отъ него новозмышленный поддалися, онъ, 
помененый свещенникъ Роскій, посполъ 
зъ другими, товарищи своими, свещенника-
ми Виленскими, въ часъ постерегаючи то
го, абы потомъ и ихъ, яко невѣдомыхъ, 
съ паствами словесныхъ овецъ имъ вручо-
ныхъ, до тогожъ отщепенства своего по-
мененые владыки' не приволокали, еще 
перво сего на таковое отступленіе ихъ 
не зезволяючи и оныхъ, которые бы яв
ными отступниками показалися, за пасты-
ровъ признавати не хотячи, протестаціи свои 
тутъ до враду кгродского Виленского вне
сли. А потомъ кгды дей отецъ митропо
лита листа свой неблагословенскій при-
слалъ, того свещенника Роского отъ всѣхъ 
дѣйствъ церковныхъ отлучаючи, ни для 
чого иншого, только ижъ дей съ свещен-
никами Виленскими братскими, порозумѣ-
ваючися, его за пастыря признавати не 
хотятъ; тогды и на онъ часъ оный свещен
никъ Роскій, посполъ зъ другими свещен-
никами братскими (на которыхъ тежъ дей 
оный митрополита неповинныхъ, алетежъ 
по серцу, кромъ жадного права, неблаго-
словенство прислалъ) отказали и до книгъ 
урадовыхъ ку записанью подали, слухати 
его въ томъ не хотячи, до того часу, ажъ се 
имъ самъ отецъ митрополита, синодъ духов
ный собравши, передъ всею церковью спра
вить съ помененого отщепенства, на него 
пописаного, беручи собѣ на помочь у стату-
тѣ правъ духовныхъ двѣ правила: шесть
десят осьмое и сто тридцать четвертое 
Карфагенского собора, гдѣ пигаетъ: При-
четникъ естли ішимаета, ижъ есть не 
по правдѣ отъ епископа своего отлученъ, 
тогды нередъ собормъ отсудитися маетъ, 
a свѣцкій урадъ летити его не маета. 

Также если епископъ причины, еще на 
причетника не досвѣтчивши, отлучить отъ 
церкви, самъ отлученъ быти маетъ; кгдыжъ, 
яко опѣваета правило четвертое седьмого 
вселенского собора: не подобаетъ еписко
пу по своихъ страстехъ никого отлучати; 
и пятоенадцать правило первого и вто
рого собора Константинопольского, кото
рый въ церкви апостольской учитъ: ес
ли нѣкоторые отступать отъ нѣкоего епи
скопа не для иншого грѣху, але за ересь 
его, таковые .чести достойны суть, яко 
православные. Што дей ширей и доста
точней въ тыхъ протестаціяхъ ихъ есть 
описано. То пакъ дей дня нынѣшнего у 
понедѣлокъ, порану, мѣсеца Декабра че
твертого дня, року деветьдесятъ пятого, 
еще предо днемъ могло быти за годину, 
протопопа и намѣстникъ митрополіи Ви-
ленской Іоанъ Парфеновичъ а писарь ру-
скій мѣстскій Виленскій ратушный пань 
Иванъ Андреевичъ, съ помочниками сво
ими, пришодшими до него свещенника Ро
ского, до дому его, казали ему церковь 
отомкнути, згенечи быти для нѣкоторыхъ 
справь духовныхъ. Который дей кгдымъ 
церковь отомкнулъ, тоды дей тые прере-
чоные протопопа и панъ Иванъ писаръ 
ратушный Виленскій, нѣтъ вѣдома за чіимъ 
росказаньемъ, скарбъ церковный съ тое 
церкви его почали брати, и взяли дей ке-
лихъ сребраный, крестъ сребраный, еван-
геліе напрестольное оправное въ ризы; съ 
которымъ дей кгды оный свещенникъ Ро
сши того скарбу давати не хотячи, креста 
сребраный до себе быль взялъ, тогды дей 
они кгвалтомъ оного свещенника тамже у 
церкви шарпати почавши и крестъ зъ 
рукъ отъ него моцно кгвалтомъ отняли и 
тотъ дей скарбъ его церковный моцно 
кгвалтомъ съ церкви обравши и церковь 
замюмъ своимъ замкнувши, прочъ отышли. 
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А потомъ дей повторе тогожъ дня вышей-
помененого, у ионедѣлокъ, райцы два мѣ-
ета Виленского, лавицы руское, панъ Гре-
горей Печонекій а панъ Илья Исаковичъ, 
пришодши тую церковь его на Росѣ за-
печатовали. И такъ дей кромъ жадное ви
ны, не судивши его, безправнѣ отъ цер
кви Вожое отлучили и хвалу Божую за
творили и увесь народъ христіанскій па-
рафіи его, ку великому затрвоженью при
вели, надъ.законъ Божій и правила све-
тьгхъ отецъ, гдѣ пишетъ третего собора 
помѣстного, иже въ Гангрѣ, правило пя
тое: Естьли хто учитъ пріобидити домъ 
Вожій, рекше церковь, пріобидити и не ра-
дити о ней, ни собиратися въ ней на пѣніе 
во время молитвы, да будетъ проклятъ. 
Протожъ немалую въ томъ кривду цер
кви Божой и собѣ свещенникъ Рош'й быти 
мѣпечи, просилъ о возного на запытанье 
протопопы и памѣстника митропольего Ви
ленского , также бурмистровъ и радецъ 
мѣста Виленского лавицы руское: зъ якихъ 
причинъ они таковый кгвалтъ церкви Бо
жой и ему безправне учинили? Я ему на 
то зъ ураду придалъ возного гоеподарского 
повѣту Виленского Яна Косинского, кото
рый на той справѣ бывши и тогожъ року де-
ветьдесять пятого мѣсеца Декабра четвер
того дня, до враду пришодши, очевистого 
въ той справѣ сознанья своего квитъ, подъ 
печатью своею и съ подписомъ руки своее, 
также подъ печатьми шляхты, стороною 
при немъ будучое, ку запиеаныо до книга 
кгродскихъ Виленскихъ далъ въ тые слова 
писанный: 

Я Янъ Косинскій, возный господарокій 
повѣту Виленского, еознаваю симъ моимъ 
квитомъ, ижъ и, маючи при собѣ сторону 
людей добрьгхъ, шляхту, пана Миколая 
Петриманокого а пана Юрья Яновича* быль 
есыи на еправѣ шещѳнниа Рооюго Ви- 1 

ленского, отца Дементіяна Добринского, 
зъ стороны побранья скарбовъ зъ церкви 
его и замкенья и запечатованья тое цер
кви черезъ протопопу и намѣстника Ви
ленского митропольего и черезъ урядъ мѣст-
скій ратушный Виленскій лавицы русское. 
Якожъ кгды дня оногдапшего, мѣсеца Де
кабря пятого, во второкъ, року деветьде-

I сятъ пятого, кгды тотъ свещенникъ Ро-
скій, отецъ Дементіянъ, со мною вознымъ 
и стороною вышейпомененою пришодши 
тутъ у мѣстѣ Виленекомъ, до протопопы и 
намѣстника митропольего Виленского, Іо-
анна Парфеновича, въ домъ его при цер
кви перенесенья святого Николы, и пыталъ 
того протопопы: для которое дей причины 
и за чіимъ росказаньемъ таковый кгвалтъ 
церкви Божой есте учинили,:: скарбы съ 
церкви Божое побрали и церковь замкну
ли и запечатовали, хвалу Божую есте за
творили и мене дей, кромъ жадное вины, 
не судивши мене, безправне отъ церкви 
Божое есте отлучили, надъ законъ Божій 
и права наши духовные? На то преречоный 
протопопа повѣдилъ: пойдете дей до бур
мистровъ и радецъ мѣста Виленского ла
вицы русское, до братства ихъ, кгдѣ они 
схажки свои мѣваютъ, тамъ же дей и я 
пойду и зъ ними посполъ вамъ на то от-
кажемъ. И кгды есьмо заразъ до пановъ 
бурмистровъ и радецъ мѣста Виленского 
лавицы руское, до братства ихъ помененого, 
пришли, отецъ Дементіянъ, свещенникъ Ро
сши Виденекій, въ тыежъ слова, яко и до 
протопопы, мовилъ. Будучи тежъ тімъ и 
протопоиѣ зъ ними посполъ, пыталъ па
новъ бурмистровъ и радецъ рускихъ: для 
которое дей причины ваша милость, кромъ 
жадного нрава, никоторое слушное вины 
на мене не показавши и мене дей не су
дивши, анж правомъ не нереконавщи, отъ 

! церкви Вожое отлучили, скарбы церков-
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вые моцно-кгвалтомъ съ церкви Роское, 
гдѣ я наетоятелемъ и служителемъ по-
ставленъ, побрали, : церковь;: замкнули и 
запечатовали, и хвалу Божую затворили, 
и народъ хрестіянскій парафеи его до стрво-т 
женья привели, надъ законъБожій и пра
ва церковные? На то Панове бурмистрове 
и радцы помененые передо мноювознымъ 
и стороною отказали: теперь дей на то 
тобѣ, отче, ничего.не отказуемъ, але дей 
завтра написьмѣ отказъ тобѣ черезъ воз
наго дамо, бо дей писара на тотъ часъ 
при собѣ не маемъ. И за тымъ прочъ отъ 
нихъ отошодши, за оказаньемъ оного све
щенника* видѣлъ есьми я возный церковь 
его на Росѣ замкненую и запечатованую. 
А потомъ на завтрее, мѣсеца Декабря шо-
стого дня, писарь мѣстскій ратушный Ви-
ленскій рускій, панъ Иванъ Андреевичъ, 
отъ пановъ бурмистровъ и радецъ поме
неный отказъ въ той справѣ вышейписа-
ной, на письмѣ по руску, до рукъ мене 
возного, Яна Косинского, подалъ тыми 
словы: На запытанье свещенника бывшаго 
Виленскаго Роского, Дементія Ильяшевича 
Добринского, ихъ милость Панове бурмист
рове, радцы и лавники мѣста Виленского, 
стороны закону греческого, при мнѣ, воз-
номъ повѣту Виленского, Яну Косинскомъ, 
и при двухъ шляхтичахъ, при пануМиколаю 
Петриманскомъ апануЮрью Яновичу, по-
вѣдшш тыми словы: ижъ дей мы, яко урад-
ники того мѣста Виленского, отъ королей 
ихъ милости зешлыхъ и отъ теперешнего 
короля его милости, нашого милостивого 
пана, будучи упривильеваными, а маючи 
вси церкви Виленскіе отъ королей ихъ ми
лости еобѣ въ дозоръ и опатренье и пода-
ванье нашоѳ порученные, водлугъ привиль-
евъ королей ихъ милости, которые, нос-
полъ зъ его милостью отцомъ митропо-
литожъ, або зъ намѣчяшжкомъ его милости 

протопопою и иншими свещенниками Ви-
ленскими соборовыми, людемъ духовнымъ, 
добрымъ,: цнотливымъ, умѣетнымъ и бого-
бойнымъ, подаемъ, также тѣжъ и отъ тыхъ, 
которые бы при тыхъ церквахъ Боскихъ 
непристойне и неслушне ся справовали, 
также весполъ и зъ свещенниками собо
ровыми, отбирати маемъ,—то, въ поруче-
нію и моцы нашой врадовой и съ повин
ности нашое врадовое, въ кождый рокъ 
вси церкви описуемъ и догледаемъ, абы 
вси скарбы и наданья людскія, старыя и 
новыя, при церкви вцале зоставали; якожъ 
дня вчорашнего, кгды есьми въ той церкви 
Роской, водле старого попису, речей цер-
ковныхъ посполъ зъ отцемъ протопопою 
перегледали, и обачили есьмо то, ижъ за 
держанья того свещенника Дементья Доб
ринского не мало речей церковныхъ, ему, 
ведле давного попису повѣреныхъ, не до-
ставаетъ, икрестъ церковный сребный подъ 
сукнею и за пазушкою у того свещенника 
отецъ протопопа, которого скрыяннаго, съ 
церкви вынести и на пожитокъ свой обер
нута хотѣлъ, отнялъ; и постерегаючи, абы 
большее шкоды тая церковь Божья не по
носила, сребро церковное до схованья без-
печнѣйшого, до скарбу церкви соборное, 
до часу есьмо взяли, и церковь Роскую 
своимъ замкомъ замкнуть и запечатовать 
казали, до того часу, покуль ся отецъ Де-
ментіянъ и тые вси речи, которыхъ недо-
ставаетъ, намъ, яко сторожомъ у правѣ 
своемъ духовномъ, усправедливится. Ко
торое сее сознанье мое я возный далъ есь
ми ку записаныо до книгъ кгродскихъ Ви-
денскихъ съ печатью моею и съ подписомъ 
руки моее по польску, и съ печатьми 
шляхты стороны вышейпомененое. Писанъ 
у Вильни. (Сліъдуетъ подпись вознаго по 
польски и приложены три печати). 

При которощъ сознанью вознаго, тутъ 



же оудучи очевисто передъ врадомъ кгрод-
скимъ Виленскимъ не малое множство лю
дей православія кгреческого, обывателей 
мѣста его королевское милости Виленско
го, оповѣдали ся съ тымъ: ижъ дей тыхъ 
недавныхъ часовъ его милость отецъ ми
трополита вынесъ и тутъ на врадѣ акти-
кованы суть листы съ канцлереи его ко
ролевское милости, нашого милостивого 
пана, за даньемъ справы его королевской 
милости, яко быхъ мы, отца митрополита 
слухать не хотечи, бунты нѣякіе чинить 
и церкви Бозскіе печатовать мѣли, чого 
дей, яко есьмо николи не чинили, такъ о 
томъ ани мыслить не хочемъ, абысьми 
якіе бунты чинити, альбо церкви Божіе 
печатовать мѣли; але дей теперь явне ся 
то показало, же самъ же отецъ митропо-
литъ, черезъ протопопу и намѣстника свое
го, посполъ съурадомъ мѣстскимъ Вилен
скимъ лавицы русское, съ церквей Божіихъ 
скарбы забираютъ, поповъ кромъ жадное 
слушное вины, надъ законъ Божій и права 

духовные, не судивши ихъ, отъ церквей 
отлучаютъ, церкви замыкаютъ и печатуютъ, 
и хвалу Божую затворяютъ, и до немалого 
затрвоженья народъ христіянскій приво-
дятъ. А мы дей, "если митрополита слу-
хати не хочемъ, ино дей то чинимъ для 
того, ижъ отецъ митрополитъ благословен-
ство старшихъ пастыровъ своихъ светѣй-
шихъ патріарховъ кгрецкихъ, зъ иншими 
владыками своими, отступать и подъ бла-
гословенство папежа Римского поддался. 
Прото дей, якось мы ся перво сего про
тестовали, такъ и теперь съ тымъ ся ое-
вѣтчаемъ, ижъ митрополита теперешнего 
до того часу за пастрыра мѣти не хочемъ, 
покуль его милость, водлугъ повинности 
своее, соборъ духовный зложитъ, и себе 
передъ всею церковью съ того отщепен
ства очистить.—0 што просили, абы то 
все до книгъ кгродскихъ Виленскихъ бы
ло записано, што все есть до книгъ запи
сано. 

1596 г. 

Изъ связки № 4658, за 1601 г. Донуи. № 16. 

10. Мандатъ короля Сигизмунда Ш старшииамъ Виленскаго Свято^ронйкаго 
монастыря о явкѣ ихъ въ королевскій судъ для разсмотрѣнія документовъ на 
право владѣиія домами, принадлежащими Вилепскому Свято-Духовскому братству. 

Жикгимонтъ третій, Вожею милостью 
король польскій, великій князь Литовскій 
i пр. Отарпшмъ братьи братства церков
ного заложеяья овятжя Троицы, монасш-
ра Руоюго, въмѣстѣ нашомъ Виленскомъ, 

тымъ, которые въ семь году девятьдесятъ 
шостомъ въ томъ братствѣ старшими суть, 
альбо- еще буду», также и ишпииъ яод-
даныііъ наши» мѣщаиомъ Виленскимъ, а 
зъгола всей • братьи до той церкви - • улив» 
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нымъ. Жаловали намъ войтъ, бурмистры, 
райцы и лавники мѣста нашого Виленско
го ото, штожъ дей нѣкоторыеособы бра
тья ваши, маючи отъ васъ злеценье, въ 
року прошломъ а (1000) пятьсотъ девятьде-
сятъ второмъ, мѣсеца Декабра девятого 
дня, у Варшавѣ, въ невѣдомости дей ихъ, 
утекшисе въ томъ до насъ господара, одер
жали есте у насъ противно правомъ, при-
вилеямъ и вольностямъ ихъ мѣстскимъ, отъ 
продковъ нашихъ, королей ихъ милости 
польскихъ и великихъ князей Литовскихъ, 
наданыхъ и отъ насъ потвержоныхъ, при-
вилей, данинунашу, на нѣкоторые вольно
сти и артикулы, въ томъ привилею описа
нью, на домъ въ мѣстѣ нашомъ Вилен
скомъ, прозываемый Гамшеевскій, камени-
цу, муромъ и деревомъ побудованую, у лов-
чого. нашого великого княжества Литов
ского урожоного Яна Нарушовича на вѣч-
ность кушгеную, a другій домъ, также му
ромъ и деревомъ побудованый, обадва 
спольне на братство церковное заложенья 
еветое Троицы отъ мѣщанина Виленского 
Якова Койдановича наданый, въ мѣстѣ 
нашомъ Виленскомъ, идучи зъ рынку до 
Острое брамы, полѣвой руцѣ, въпевныхъ 
границахъ, межи домами—зъ одное стороны 
дому бывшое Филиповое Шимковичовое, а 
теперешнее Яковов Завишиное Настазіи 
Тризнянки, а зъ другое стороны подле 
дому дѣтей змерлого Богдана Пашковича, 
Витебдянина, споломъ лежачіе, и на mi
mie домы, такъ купденые, яко и рознымъ 
правомъ набытые, a нѣкоторыхъ еще, ку 
уближенью таковымъже вольностямъ ихъ, 
набываете, водлугъ которого того права 
своего не только штобысте повинность 
звыклую мѣстскую, которую, зъ давныхъ 
часовъ і*тыхъ домшъ мѣшкаючи, на врадъ 
мѣстСкій, на f атунж, заровш т> ишпиш 
мѣіцаны, подъ правомъ мѣстѳкимъ мѣпікаю-

чими и для оздобы на потребы того мѣста 
Виленского выдавати и положити мѣли, 
але дей укрываючи и уходячи оное и надъ 
то выламуючися зъ юриздикціи, присуду и 
владзы враду мѣстского, такъ сами особы, 
которые старшими въ томъ братствѣ въ кож-
дый годъ зоставаютъ, яко и розные люди, зъ 
наймовъ въ тыхъ домахъ братскихъ мѣш-
каючіе, враду ихъ мѣстскому послушни быти 
и никому нихто зъ тыхъ домовъ, за заказы 
врадовыми, передъ врадомъ ихъ засланяю-
чися тымъ привильемъ вольностью, отъ насъ 
на тое братство наданою, на судъ нашъ 
господарскій отзываетеея, а имъ усправед-
ливяти не хочете, въ чомъ се не малое 
уближенье правомъ и вольностямъ ихъ 
также уменыпенье, знищенье пожитковъ 
мѣстскихъ и шкода великая дѣетъ. А ижъ 
о розознанье привильевъ нашихъ намъ 
судити и узнавати належитъ, про то хо-
чемъ мѣти и приказуемъ вамъ, штобы есте 
за симъ позвомъ нашимъ передъ нами го-
сподаремъ тамъ, гдѣ дастъ Вогъ на тотъ 
часъ дворомъ нашимъ щастливе будемъ 
сѣли въ панствѣ нашомъ великомъ княз-
ствѣ Литовскомъ, отъ подачи альбо по
ложенья сего позву нашого, за чотыри не-
дѣли, а если въ Корунѣ польской, за осьмь 
недѣль, сами стали и въ томъ се во всемъ 
на жалобу ихъ, которая вамъ часу права 
ширей и достаточней преложена будетъ, 
зась на року завитомъ усправедливили. 
Писанъ у Краковѣ, лѣта Божого Нароже-
нья тысеча пятьсотъ деветьдесятъ шостого, 
мѣсеца Генваря двадцать четвертого дня. 
У того мандату печать его королевское 
милости и подписъ руки писарское тыми 
словы: Матей Война писаръ, и наиисъ 
возного тыми словы: . 

Botai 1596, Marca 6 dnia, ia Jerzy 
IOodnicki, woźny powiatu Wileńskiego, ma-
ią© ia pray sobie: stronę Indai dobrych 



dwóch szlachciców, pana Daniela Nowickie
go a pana Stanisława Chondzińskiego, po
łożyłem mandat iego królewskiey mości 
starszey braci Bractwa cerkiewnego, założe
nia świętey Tróycy manastyra Ruskiego .w 
mieście Wileńskim, tym, którzy w tyni roku 
dziewięćdziesiąt szóstym w tern Bractwie 
star̂ szemi są, albo będą, także у inszym 
poddanym iego królewskiey mości miesz

czanom Wileńskim, do tego Bractwa upis-. 
nym, w żałobie wóyta, burmistrzów,, radziec, 
ławników miasta Wileńskiego, w domu, w 
mieście Wileńskim leżącym, przezywaiącym 
Homszeiewskim, w kamienicy murowaney.... 
у o drugi doni, wedla tegoż domu, mu-
rzem у drzewem pobudowany, to.... niepo
słuszeństwo z tych domów kamienic do sądu 
y' prawa magdeburskiego Wileńskiego, iako 
o tym szerzey podostatku żałoba ich w tych 
mandaciech iest opisana у dołożona, za 
którzemi temi mandaty, przez mię woźnego 
rok obiema stronami iest złożon y oznay-
mion, — stanowić się przed iego królewską 
mością od położenia tego mandatu, ieśli w 
wielkim księstwie Litewskim — za cztery 
niedzieli, a ieśli w Koronie polskiey—za ośm 
niedziel, ten mandat, nieskrobany, niema-
zany, wdacie we wszem zgodliwy, у słowo 
w słowo z przeciwnym mandatem przed tą 
stroną szlachtą skorigowany у gospodarzowi 
tego domu oznajmiłem у okazałem ten 

mandat. Jerzy Kłodnieki, woźny ręką swą-
A на боку того мавдату написано тыми 
словы: Anno 15°,6, dnia 24 Maia. Strony 
obiedwie, powodowa przez pana Iwana An-
drzeipwicza — pisarza pozwana przez pana 
Karpia Lazarewicza у Zdana Wasilowicza, 
umocowanych, sprawę tę dobrowolnie sobie 
odłożyli do wyścia błizko przyszłey limita-
cyi, aby w mieście Ugodę czynili, którey ieś
li nie uczynią,л będą mieć: rok. zatem że 
pozwem naybliższych sądach iego królew
skiey mości. Maciey Borzymińsky. Roku 
1597, Octobra 14 dnia za pierwszym wo
łaniem pozwany stroną P...wała Wodowicz. 
Anno Domini 1598, die X V I May, War
szawie 12 actio incidit limitationem causa-
rum Magdeburgensium magni ducatus L i -
thuaniae. Stanislaus Ukulski.... Warszawie 
1599 г., 11 Martii za pilnością obudwu 
stron y' za zezwoleniem spólnem wzięta у 
odłożona iest sprawa ta do przyszłey limita-
cyey. Grabricl Woyna—podkanclerzy. Anno 
1601, dnia 17 Febr. ten pozew, odłożony 
za zezwoleniem stroń do drugiego przy
szłego seymu da Pan Bóg, y roku strony 
pilnować niemaią. Absolon consentit. Гри-
горей Федоровичъ. Zezwala Bened. Ros N . 
subscripsit. Который тотъ мандата, черезъ 
мѣщанъ Виленскихъ Братства церковного 
Светого Духа покладаный, до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ есть уписанъ. 
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Лі. Жалоба Кіевскаго митрополита Михаила Рогозы и причта Виленскаго ІІречи-
стенскаго собора на Виленскаго подкоиорія и писаря в. кн. Литовскаго Николая 
Ясенскаго, по поводу; насильственнаго завладѣнія замѣнною церковной) землею, въ 

имѣніп Шешолахъ. 

Лѣта Божого Нароженъя ^афчз (1597), 
мѣсеца Марца & (9) дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского передомною 
Станиславомъ Пукштою Клявзкгейловичомъ 
—хоружимъ Волковыскимъ, намѣстникомъ 
Виленскимъ,. жаловалъ и оповѣдалъ врад-
никъ въ Бозѣ велебного отца Михаила 
Рагозы, архіепископа, митропожта Киев
ского, Галицкого и всее Руси, имѣнья его 
милости ШешольсЕОго церковного двора 
Онтокграбостскаго, въ повѣтѣ Виленекомъ 
лежачого, панъ Григорей Тишковичъ-Бу-
зича именемъ его милости митрополита, 
пана своего, и именемъ всихъ крылошанъ 
его милости соборное церкви пресветое 
Богородицы въ столечномъ мѣстѣ Вилен
екомъ, на пана Яна Миколая Ясенскаго, 
писара его королевской милости великого 
князства Литовского, подкоморого земли 
Велюнское, о томъ, штожъ дей року тепе
решнего ^афчз (1597) сегожъ мѣсеца Мар
ца осьмого дня, ' въ небытности на тотъ 
часъ въ томъ имѣныо самого отца митро
полита его милости, панъ Миколай Ясен-
скій, подкоморій земли Виленское, нѣтъ 
вѣдома за што, безвинне, а знать умысльне 
самъ звазнившися на его милость отца 
митрополита Кіевскаго и наславши моцно 

кгвалтомъ многихъ слугъ. и бояръ своихъ 
имѣнья своего Шешольского, въ повѣтѣ 
Виленекомъ лежачого, а мяновите — Яна 
Юрьевича Вольмянскаго, Андрея Богдано
вича, Войтеха Каспоровича, Юрія Алек
сандровича, Федора Русина, которыхъ на 
тотъ часъ узнати могли, учинивши межы 
тыми слугами и боярьми своими до того 
кгвалтовного насланья своего за старшого 
помочника, вознаго повѣту Виленскаго Ста
нислава Жоравекаго и иныхъ многихъ по-
мочниковъ ку нимъ придавши, которыхъ 
слугъ и бояръ своихъ и тыхъ помочниковъ, 
ку тымъ слугамъ и бояромъ своимъ на по
мочь приданыхъ, его милость панъподко-
морій Виленскій самъ.добре знаетъ имена 
и назвиска, якъ зъ нихъ которого зовутъ, 
лѣпей вѣдаетъ, на властныя села его ми
лости митропольего имѣнья Шешольского, 
церковного, въ обрубѣ Ловмянскомъ и въ 
обрубѣ Дойневъ, въ повѣтѣ Виленекомъ 
лежачихъ; которые дей обрубы кгрунтовъ 
вышейпомененыхъ панъ Миколай Ясен-
скій отцу митрополиту и крылошаномъ со
борное церкви Виленское въ одмѣну далъ 
и пустилъ вѣчностью за кгрунты ихъ ми
лости Олянскіе тогожъ имѣнья Шешоль
ского церковного, обваровавши дей тую 
замѣну свою обрубовъ помененыхъ листомъ 
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добровольнымъ записомъ своимъ, ничимъ ся 
у нихъ не уступовати, подъ зарукою на сто
рону въ томъ порушоную двухъ тысячей 
копъ грошей личбы Литовское, яко тая 
справа на листѣ его милости пана подко-
морого Виленскаго ; ширей есть описана. 
То пакъ дей того помененого року и дню 
панъ Миколай Ясенскій, подкоморій Ви-
ленскій, не дбаючи на тотъ листъ добро
вольный, запись свой, и заруку, въ немъ 
описаную,затымъ кгвалтовнымъ насланьемъ 
своимъ черезъ тыхъ слугъ и бояръ своихъ 
и черезъ помочниковъ ку нимъ приданыхъ, 
тые помененые села въ обрубѣ Дольняхъ 
семь служобъ, людьми осѣлыхъ, въ обрубѣ 
Ловмянскомъ одинадцать служобъ, людьми 
осѣлыхъ, въ обрубѣ Сычунахъ двѣ службы, 
людьми осѣлыхъ, ку тому село, прозывае
мое Вернутяны, пять служобъ людьми осѣ-
лыхъ, и боярина панцернаго, на име Яку-
ба" Михниковича, и двухъ бояровъ пут-
ныхъ—Михала а Винцка Рынкгелевъ, тыхъ 
усихъ подданныхъ кгвалтовне и безправ-
не забралъ и отнялъ, а отца митрополита 
и крылошанъ его милости соборное церкви 
Виленское зъспокойнаго держанья иужи-
ванья кгвалтовне выбилъ, и, примушаючи 
ихъ боемъ и везеньемъ своимъ, подачки 
пенезьми, житомъ и овсами у тыхъ под-
даныхъ митропольихъ бралъ, то есть: у 

Буты Петровича взялъ пенезьми готовыми 
двѣ копѣ грошей, жита бочку, овса три 
бочки; у Матея Рыбѣляна пенезьми гото
выми взялъ двѣ копѣ грошей, жита бочку, 
овса три бочки; у Гринга ПІвинтадоня 
взялъ двѣ копѣ грошей, жита бочку, овса 
три бочки; зъ дому Станислава Петровича, 
тивуна , митропольего, двери выбивши у 
клѣти, взяли жита бочку, пшеницы бочку, 
овса три бочки; у, отчима Тивунового .у 
Войтюля взялъ двѣ копѣ грошей; у Ми
хала и Винцка Ринкгелевъ, бояръ пут-
ныхъ, взяли двѣ копѣ грошей, овса двѣ 
бочки; у Якуба Михниковича взяли овса 
двѣ бочки и кордъ,'и иншихъ дей шкодъ 
подданымъ митропольимъ починили не ма
ло , которыхъ на сесь часъ списати не 
могли. Якожъ и возный повѣту Вилен
ского Размусъ Яновичъ, того будучи добре 
въ той справѣ свѣдомъ, ставши очевисто 
на врадѣ въ семъ же року деветьдесятъ 
осьмомъ, мѣсяца Апрѣля Si (12) дня, со
знанье свое устное вызналъ и того созна
нья своего квитъ подъ печатью своею и 
тежъ подъ печатьми стороны шляхты ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Вилен-
скихъ подалъ. (Слѣдуетъ посвидѣтельство-
ваніе вознаго, которое за повтореніемъ гого 
же, что изложено въ настоящей жалобѣ, 
здѣсь не приводится). 



1597 г. 

Изѵ связки Ш 4593, за 1592—1598 г. Документе» M 11. 

12. ІІосвндѣтельствованіе возиаго о новостроящейся русской церкви въ г. Вильнѣ, 
на Воловнчовскомъ плацѣ, безъ надлежащаго разрѣшенія со стороны городскихъ 
властей, по повелѣнію Берестейской воеводины Зеновичевой и Смоленской воеводины 

Абрамовичовой. 

Я Петръ Юрьевичъ Новоша, вознъш по-
вѣту Виленского, сознаваю тымъ моимъ 
квитомъ, ижъ въ року теперь идучомъ ты-
сеча пятьеотъ деветьдесятъ семомъ, мѣсеца 
Марта семнадцатого дня, маючи я возный 
при собѣ стороною людей добрыхъ, двохъ 
шляхтичовъ—пана Миколая Лазоровича а 
пана Станислава Яновича, за ужитьемъ ихъ 
милости пановъ бурмистровъ, радецъ и 
лавниковъ закону греческого, ходиломъ съ 
паномъ Остафьемъ Максимовичомъ Боро-
викомъ на пдяцъ ихъ милости пановъ Во-
ловичовъ ку запытанью: хто бы росказалъ 
тую церковь будовати? пыталъ предо мною 
вознымъ старшого дойлиды Матвея Поло-
чанина, который такъ повѣдилъ: Ижъ я 
будую за росказаньемъ и накдадомъ ихъ 
милости паней—ее милости пани воеводи-
ное Берестейское, панее Зеновичовое, такъ 
тежъ и ее милости панее воеводиное Смо

ленское, панее Абрамовичовое; такъ тежъ 
и муралія пытали, Яна Войтеховича,, ко
торый въ тыежъ слова повѣдилъ, якъ дой-
лида. Што панъ Остафей Боровикъ—радца 
Виленскій, самъ зъ особы своее, и именемъ 
всихъ пановъ бурмистровъ, радецъ и лав
никовъ Виленскихъ, стороны закону гре
ческого, набоженства рускогомною вознымъ 
и стороною тыми добрыми людьми шлях
тою, которые при мнѣ были, освѣдчилъ и 
и оповѣдалъ, ижъ тую церковь новую на 
томъ плацу ихъ милости пановъ Волови-
човъ будуютъ безъ позволенья и ВЕДОМОСТИ 
враду мѣстского стороны руское, о чемъ 
они вѣдати хочутъ. Якожъ я возный то 
все, штомъ слышалъ зъ обу сторонъ и 
штомъвидѣлъ, даль есьми тотъ мой квитъ 
ку признанью до книгъ врадовыхъ кгрод
скихъ зъ печатью моею и зъ печатьми тыхъ 
двохъ шляхтичовъ. 
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Изъ связки № 4593, за 1592—1598 годы. Документъ № 15. • 

13. Показания свидѣтелей—шляхты а Внленскихъ мѣщанъ по дѣлу о нападение 
студентовъ Виленскаго іезуитскаго коллегіума на Свято-Духовскіи монастырь. 

Року а̂фчи (1598), мѣсеца Апрѣля ке 
(25) дня. 

Въ суботу великую, то есть, предъ недѣ-
лею Великоденною водле старого календа-
ру, князь•*) Геліяшевичъ, плебанъ, который 
есть на сей рокъ депутатомъ у трибуналѣ, 
пришолъ до колеуму русского, до отца Ни-
кифора чернца девятого на впокои просто 
зъ множествомъ студентовъ, которыхъ бы
ло около пятьдееятъ, и почалъ ся самъ 
вдавати зъ отцемъ Никифоромъ въдиспу-
таціи, а зъ студентовъ еденъ Антоній Де-
сераній заразъ почолъ вадитися и фукати 
на Фирса Ольшевскаго—педакгога, который 
за сыномъ его милости князя Окгинского, 
подкоморого Троцкаго, до школы ходитъ. А 
отъ тамтоля тотъ плебанъ и зъ тыми В С Е 
МИ студентами въ суботу, предъ заходомъ 
слонца за двѣ годины, шли до братской 
церкви, у которой великіе двери южъ бы
ли заперты, але они вошли до притвора 
и прсзъ малый олтаръ до великого, всѣ хо
дячи гордо презъ царскія двери по олта-
реви и по всей церкви, гдѣ у насъ про
стому іеловѣку не годится входити. Тамъ 
же на великомъ престолѣ евангеліе и креста 
и иные святости шарпали, кидали, зъ нихъ 
ся насмевайчи, а до гробу Панского, ко
торый сталъ по средѣ церкви, приступив
ши, сромотные олова моют, плащеницу 
въ іфобѣ подооеявую шарпали; на сюго и 

на тую сторону кидали. А кгды ихъ слуги 
церковные, которые запершися въ церкви 
для свята церковь обивали, упоминали, абы 
такихъ деспектовъ въ церкви не чинили, 
тогды оные студенты, а меновите князь 
Еліяшевичъ, почалъ имъ лаяти, фукати, 
кіемъ грозити, мовячи одному зъ нихъ, на 
имя Ивану Андреевичу: *вттъ тя туш 
•на амбонѣ кіемъ будто посвтати»; а 
меновите Кузьма Солокаевичъ, порвавши 
Ждана Васильевича за броду и за носъ, 
почалъ крутячи стирати, рвати, и за-
ледве ихъ плебана и студентовъ слуги 
церковные упросили, абы съ церкви пошли 
пречъ, бо южъ и слонце заходило. Тамъ 
же идучи, Стаска нищого, то есть, мен-
дыка, тручаючи межи собою, били. А при 
томъ- были и тое видѣли и слышали и 
подъ присягою на врадѣ кгродскомь со
знали отецъ Герасимъ—свнщешшкъ его 
милости князя Богдана Окгинского, под
коморого Троцкаго, панъ Матысъ Марти-
новичъ Чеховичъ—земенинъ господарскіи 
повѣту Лидскаго, панъ Иванъ Павловичъ, 
Сенчикъ—бурмистровичт» Виленскій, панъ 
Андрей Малышковичъ, Тимофей Феодоро-
вичъ, Лавренъ Константиновичъ, Илья 
Гавриловича Хотѣй Куриловичъ, обыва
тели мѣста Виленского, Григорій Дмэтро-
вичъ, Тимофей—педакгогь. 

А на аавтріи день въ недѣлю -Велико!»*-
шут вод»' календаре второго* въчасъ- мш* 
торгіиѵ • службы Вояюй,-5 прнюо даудійШ* 



- 30 -

колькодесять и зъ великою гордостью во
шли и втиснулился межи люди до цер
кви • братской; тамъ же въ церкви людей 
попихали, гробъ Панскій обступивши, тря
сли, перли, пхали, на люди Ьбвалйвати 
хотѣли; а инные на немъ сидѣли и зъ ин-
ныхъ церемонен шидили, насмѣвались на 
великій деспёктъ и тяж кіи жаль христія-
намъ; паней и паненъ потручали, шпиль
ками кололи, въ набоженствѣ и въ-моли-
твѣ всѣмъ прешкоду чинечи, што все хри-
стіяне съ покорою терпѣли, и ставши ла
вою альбо шеренгомъ предъ олтаремъ, на 
предъ всѣхъ людей, же люди, до причастья 
заготовавшись, жаднымъ способомъ не мо
гли до дверей царскихъ ку олтареви прй-
ступити, ажъ попъ Гарасимъ, вышедши 
изъ олтара, абы трохо уступили, упросилъ 
ихъ. А при томъ были и тое видѣли и 
слышали и подъ сумнѣньемъ сознали; панъ 
Янъ Романскій, панъ Иванъ Рудковскій, 
панъ Иванъ Стрѣлецкій, панъ Сидоръ 
Ивановичъ Голубицкій—шляхта, Феодоръ 
Афанасовичъ, Матвѣй Ивановичъ, Ники-
форъ Сковорода, Иванъ Гордѣевичъ, Ле-
вонъ Ивановичъ, Василей Семеновичъ, Ва-
силей Іосифовичъ, Костантинъ Остайно-
вичъ, Марко Ивановичъ.—Въ туюжъ нѣ-
дѣлю Великоденную, въ часъ отправованья 
хвалы божей, на вечерни, пришло колько
десять студентовъ езуитскихъ и зъ ору-
жіемъ и втиснулися въ церковь братскую, 
и стали розно купами межи людьми въ 
церкви, едни у единыхъ дверей, другіе у 
другихъ, a третіе у спѣваковъ на крилосѣ 
стали, а иные посередь церкви, а иные 
въ притворѣ, тамъ же людей попихали, 
шпильками кололи, панямъ и паннамъ по 
устамъ, по носу, по ухамъ пальцами, ру
ками потирали, слова невстыдливыя мо-
види; Михайду діякону, который ходилъ 
вадячи по, церкви, ш> нши колькокротъ | 

дали, ижъ мусялъ оповѣдшися предъ людь
ми и недокадивши вернутися до олтара; 
а иные студенты передъ амбономъ, гдѣ 
священницы на стиховнахъ пѣти мѣли, 
заступили имъ мѣстце, и кгды имъ Деміянъ 
Капишовскій, бокаларъ кгрецкій, рекъ: 
«Панове, уступитеся»' на тотъ часъ Мико
лай Ропатецкій даль ему въ губу, а ин
ные студенты шарпали его за сукню и во
локли зъ церкви, зачимъ его милость панъ 
Филипъ Лимонтъ заледве ихъ угамовавши, 
абы зъ бронями въ церкви ничего не чи
нили, выпроводилъ съ церкви. Тогды они 
тогожъ часу, тамъ же на цвинтари, подле 
дверей церковныхъ засѣдши, на пана Си
мона, слугу его милости пана воеводы Бе-
рестейского, который по набоженствѣ вы-
ходилъ съ церкви, оружіе добывши сѣкли; 
што видечи той же панъ Лимонтъ угамо
вавши ихъ и выпровадилъ изъ цвинтара 
на Субочъ улицу. Которые студенты вко-
ло обѣгши и другими вороты изъ Острое 
улицы до колеуму русского впадши, того 
пана Симона, служебника его милости па
на воеводы Берестейского, на всходѣ школь-
номъ ранили и сами назадъ изъ колеуму 
руского выбѣгши, набольшую громаду сту
дентовъ товаришовъ и помошниковъ своихъ 
закликали. А при томъ были и тое видѣ-
ли и слышали и подъ присягою на врадѣ 
кгродскомъ сознали: Павелъ Дементьевичъ, 
Васько Зеньковичъ, Прокопъ Григорьевичъ, 
Авраамъ Михайловичъ—шляхта, Каеъянъ 
Ивановичъ, Хома Семеновичъ, Иванъ Оста-
повичъ, Левонъ Ивановичъ, Илья Сулуя-
новичъ, Феодоръ Скиба, Андрей Мойсее-
вичъ, Феодоръ Ермаковичъ, Прокопъ Во
рошило. А потомъ заразъ тоежъ годины, 
въ туюжъ Великоденную недѣлю, студенты 
езуитскіе, колеаты Виленскіе, которыхъ 
было колькосотъ, сами собою и зъ многими 
товарышми и помочниками своими, при ко-
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торыхъ великое множество мѣщанъ Вилен
скихъ, ремесниковъ розмаитыхъ икрамни-
ковъ, реликгіи римское, нашедши на ко-
леумъ рускій, на домъ Братскій, гдѣ и ее 
милость пани воеводиная Смоленская при 
церкви для набоженства на тотъ часъ го-
сподою стояти рачила, моцно—.квалтомъ 
били, штурмы, чинили, ворота и форты 
бервеньми розводячися выбивали, сѣкерами 
рубали, кржаты у оконъ ломали, окна ка-
меньемъ, цеглами до щенту подрузкотали, 
дахи побили, зъ ручницъ и зъ луковъ отгу
ляли,: челядь школьную и слугъ церков-
ныхъ поранили. А при томъ были и тое 
видѣли и подъ присягою на врадѣ кгрод-
скомъ сознали шляхта, люди добрые*, панъ 
Войтехъ Юрковскій, панъ Мартинъ Хома-
товскій, панъ ЯнъПаберовскій, панъ Якубъ 
Островскій, панъ Балтромей Сивицкій и 
Петръ Мартиновичъ возного сынъ отъ 
Крева; a мѣщане Виленскіе: Хведоръ Ива
новичъ, Павелъ Крейцовичъ, НаумъДани-
ловичъ Скребня, Кондрата Юковичъ, Гри-
горей Максимовичъ, Карпъ Семеновичъ, 
Андрей Ивановичъ, Стефанъ Фронцковичъ, 
Хотей Куриловичъ, Андрей Блажко, Да-
видъ Блажковичъ, Иванъ Стефановичъ, 
Михайло Яцковичъ, Матей Григорьевич!» 
Поклатъ, Семенъ Кононовичъ, Дмитрей 
Хведоровичъ, Михайло Хведоровичъ, Стась 
Мартиновичъ, Семенъ Отроковъ, Григорей 
Харитоновичъ Колковичъ, Ярмола Гри-
горьевичъ Лумша, Прокопъ Яцковичъ, 
Фома Калита, Матфей Ивановичъ Золо
тарь, Василей Григорьевича Тимофей 
Трохимовичъ Широцкій, Охромей Карпо-

вичъ, Хведоръ Григорьевичъ, Яковъ Дми-
тровичъ, Иванъ Гордѣевичъ, Иванъ Рома-
новичъ, Петръ Ивановичъ, Симеонъ Гри
горьевичъ, Яковъ Дмитровичъ, Михайло 
Федоровичъ, Ваеъко Овсяниковичъ, Гри-
горій Волкъ, Ярмола Андреевичъ. А по
томъ, мало на томъ маючи, оные жъ студен
ты и колеаты езуитскіе, на завтріе въ 
понедѣлокъ, порану, въ часъ святой ли-
торгіи, збройно зобравшисе зъ многимъ 
оружіемъ, и, раздѣлившися на три гуфы, 
впали въ домы братскіе до колеуму ру-
ского и на цвинтаръ церковный, одни 
зъ нихъ нѣкоторые вступили, въ господу 
ей милости пани вееводиной Смоленской, 
a другіе по цвинтари и зъ добытымъ ору-
жіемъ розсадившися, мѣщанъ Виленскихъ— 
братство, людей до церкви приходячихъ, 
кого потрафивши, гонили, били, и въ цер-
цовь, часу отправованья литоргіи святой, и 
зъ оружьемъ голымъ впавши, великую тре-

j вогу, замѣшанье и розрухъ въ церкви учи
нили, и Феодора Куриловича, уписного бра
та, на цвинтару межи церковью и дзвони-
цею уранили. При чомъ были и тое все 
видѣли и подъ присягою на врадѣ кгрод-
скомъ сознали — шляхта, люди добрые: 
панъ Иванъ Стрѣлецскій, панъ Иванъ 
Федоровичъ Рудковскій, панъ Стефанъ Вы-
соцкій; а зъ мѣщанъ Виленскихъ: панъ 
Андрей Блажко, панъ Давидъ Блажковичъ, 
панъ Василей Ананіевичъ, Наумъ Дани-
ловичъ Скребня, Кондратъ Юнковичъ, 
Григорій Максимовичъ, Иванъ Гаврило
вич!», Иванъ Лошакъ, Афанасъ Ивановичъ 
Бѣлоусовичъ, Хведоръ Федоровичъ. 
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14. Ноказаніе свндѣтелеи на судѣ по поводу нападенія студентовъ Виленскаго 
іезуитскаго колдегіума на Виленскій Свято-Духовскій монастырь во время празд-

'"' ' еика Пасхи. 

.. Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ деветьдесятъ осьмого, мѣсяца Мая 
петнадцатого дня. 

На рочкохъ кгродскихъ маевыхъ, въсемъ 
року теперь идучомъ, деветьдесятъ осьмомъ 
лрипалыхъ и судовне отправованыхъ, пе
редъ нами врадниками кгродскими Вилен-
скими, отъ ясне вельможного пана его ми
лости пана Криштофа Радивила, кнежати 
на Биржахъ и зъДубинокъ, воеводы Ви
ленского, гетмана найвышшого великого 
князства Литовского, старосты Солецкого, 
Урендовского, державцы Кокеонгавзского и 
Айнского, на справы судовые воеводства Ви
ленского высажоными, Станиславомъ Пукш-
товэ Клязкгейловичомъ — хоружимъ Вол-
ковыскимъ,намѣстникомъ Виленскимъ, Кга-
бріелемъ Богдановичомъ Рыпинекимъ— 
судьею а Щастныыъ Богуматкою — писа-
ремъ, постановившисе очевисто старостове 
церкви Братское заложенья Светого Духа, 
лежачое тутъ въ мѣстѣ здѣшнемъ Вилен
скомъ, панъ Гарасимъ Андреевича панъ 
Фидипъ Лукьяновичъ, панъ Михайло Ва-
сильевичъ, панъ Карпъ Семеновичъ оповѣ-
далито, ижъ што дей которая справа ихъ 
и ей милости вельможное панее ей милости 
пани Яновое Абрамовичевое, воеводиное 
Смоленское, точила се передъ ихъ милостью 
паны судьями головными трибунальными, 
въроку теперь идучомъ деветьдесять ось

момъ, мѣсяца Мая пятого дня, съ студента
ми колекгіумъ Виленского, меновите на жа-
лобѣ ихъ самихъ и ей милости пани вое
водиное Смоленское, съ стороны кгвалтов-
ного нахоженья въ день великолепный, 
то есть, зъ мартвыхъ встанья Христа и 
Спаса нашого сына Божого, такъ тежъ и 
на завтрей въ понедѣлокъ тыежъ студенты 
колекгіумъ Виленского зъ мноствомъ мѣ-
щанъ Виленскихъ реликгіи римское, помоч-
никами своими, также кгвалтомъ находили, 
службу Божую тыхъ дневъ хвалебныхъ 
розорвали, набоженство людемъ многимъ 
реликгіи руское згромажонымъ и ей ми
лости, пани воеводиной Смоленской пере
шкодили, зваду бронями своими, войнѣ на-
лежачими, зачавши, людъ порозгоняли, а по-
томъ дей обычаемъ непріятельскимъ, штур-
момъ великимъ, до дому тое церкви и до 
школы упривилееваное, а потомъ и до гос
поды ей милости пани воеводиное Смолен
ское ворота, форты, окна повыбіяли, людей 
поранили и тымъ невинныхъ на тотъ часъ 
побили, посѣкли и по своимъ злымъ поступ-
камъ покой посполитый взрушили. И не 
только дей тыхъ дневъ хвалебныхъ тако-
вый неслыханый и незносный кгвалтъ вчи
нили, але дей еще и передъ святомъ ихъ 
великоденныиъ, то есть, въ суботу вели-
кодѳнную тыежъ студенты въ набожен-
ствѣ ихъ русскомъ пренагабанъе чинили, 



гіоповъ и слугъ цёркОвньіхъ шарпали, за-
лавяючи умысльне на зваду, што все имъ 
скромне се зносило и не спротивляно, якоікь 
оные Панове страростове посполу съ пана
ми тоё церкви Духа Светого, при ей ми
лости пани воеводиной Смоленской, хотѣли 
были съ студентами передъ ігхъ милостью 
паны судьями головными трибунальными, 
о то все, яко се звышей поменило справед
ливости доводить и за ихъ заказомъ имъ 
се усправедливить готовы были. Нижли 
дей студенты собѣ справедливость одер
жать тотови были, а имъ се усправедли-
Вять о тотъ кгвалтъ менованый, о побитье 
и пораненье людей невинныхъ, не хотѣли 
й привил ьями своими боронилися; зачимъ ихъ 
милость цанове судьи головные трибуналь-
ные, не кончечи тое справы, декретомъ сво
имъ ихъ обудвухъ сторонъ до его коро
левское милости, пана нашого милостивого, 
на сеймъ вальный одослали. А не могучи 
они на ономъ сеймѣ пришломъ свѣдковъ, 
которые, яко у суботу великоденную, такъ 
тежъ и на самый великъ-день и въ по-
нёдѣлокъ великоденный, якій кгвалтъ отъ 
студентовъ колекгіумъ Виленского чиненый 
видѣли, становить, ино теперь передъ на
ми врадомъ зуполнымъ ку свѣдецтву лю
дей добрыхъ, вѣры годныхъ, становили, а 
напродъ: попа его милости князя Богдана 
Окгинскаго, подкоморого Троцкого, попа 
отца Герасима, земенина господарского 
повъту Лйдекого, пана Матыса Мартино-
вйча, а бурмистра мѣста тутешнего Ви
ленского пана Ивана Павловича Сенчила, 
пана Андрея Малыйковича, пана Тимо
фея Федоровича, пана Лаврина Констан
тиновичи, пана Илью Герасимовича^ Х о ~ i 
тѣя ЩрШвШ,1 Григорья Дмитровича, 
Тиібфёк netpottiia, которыхъ осоёъ' мы 
врШ,,;,кШЙгЬ; Ш тЖ''боязйего'ВОіею' 
шШШжЩ ' еознаваіій; што' вйді- ' 

ли, а не што иншое, й выславши ихъ всихъ 
отъ себе, а позываючй ихъ по одному, 
пытали есьмо кождого зъ нихъ: штобы' 
они въ суботу великоденную русскую въ 
церкви русской Светого Духа, або гдѣ 
индей видѣли и слышели? Которые мено-
ваные особы кождый зънихъ згожаючисе, 
въ одно слово повѣдели и сознали подъ 
сумненьёмъ своимъ, тыми словы: ижъ дей 
въ суботу великоденную русскую, то есть, 
сего року теперь идучого девятьдесятъ де
вятого, мѣсеца Апрѣля двадцать пятого 
дня, водле старого календару, князь Ге-
діяшевичъ плебанъ, который заеѣдаетъ 
теперь у трибунал!; при справахъ духов
ныхъ, пришолъ до колекгіума русского,' до 
отца Никифора, девятого (?) чернца на впо-
кои его просто зъ мноствомъ студентовъ, 
которыхъ было около петьдесятъ, ипочалъ 
ся вдавать зъ отцомъ Никифоромъ въ дис-
путацію,. а зъ студентовъ, одинъ зъ нихъ, 
на име Антоній Десаратій заразъ почалъ 
вадитися и фукати на Фирса Ольшевского, 
педакгокга русского, который съ сыномъ 
его милости князя Окгинского, подкоморого 
Троцкаго, до школы русское ходить; а 
отъ толя тотъ князь Геліящевичъ еъ ты
ми всими студентами, вжо передъ заходомъ 
слопца за двѣ годинѣ, до братское церкви, 
въ которой вжо великіе дверы зачинены 
были, увошли до притвора и черезъ малый 
олтаръ увошли до олтара великого, и хо-
дечи но олтару великомъ, и тамъ же наве-
ликомъ престолѣ евангеліе и крестъ и 
святости шарпали, кидали и зъ нихъ ся 
насмѣвалися, черезъ царскіе двери, гдѣ че-
ловѣку простому не годиться входить, 'j" 
церковь зъ великого гордостью увопии и 
до гробу Панского, который стоялъ посе- . 
редъ церкви, приступивши, сромотніля1 сло
ва мовшпі, плащейшіуѴ въ' гроШ' положо-, 
нуго, mapiitórai, на сюю и на тую сторону 



кидали. И кгды. ихъ слуга церковные, 
которые зачинившися въ церкви, для свя
та . церковь обіяли, впоминали, абы тако-
выхъ деспектовъГвъ' церкви Божой не чи
нили, йно оные'студенты и самъ князь 
Геліяшевичъ почали ихъ лаяти; фукати 
и кіемъ грозечи 'бита,' и Кузьма Солока-
евичъ—студентъ тамъ же въ церкви пор
вавши Ждана Васильевича за бороду и за 
носъ рвалъ иторгалъ, Стаска Ивановича— 
мендыка русскаго збили, Ивана Андреевича 
также бита хотѣли, ажъ дей заледво 
того князя Геліяшевича и студентовъ при 
немъ будучихъ слуги церковные упросили 
и заледво зъ церкви вжо назаходѣ слон-
ца прочъ вышли. А потомъ свѣдецтвѣ 
тыхъ людей добрыхъ, вышей имены опи-
санныхъ, становий передъ наш врадомъ 
другихъ свѣдковъ, то есть: пана Яна Ро
манского, пана Ивана Рудковского, пана 
Ивана Стрелюдского, пана Сидора Ива
новича Голубицкого—галяхту, въ разныхъ 
повѣтѣхъ у великомъ князствѣ Литовскомъ 
осѣ.тыхъ, пана Федора Офанасовича, Ма-
тѣя Ивановича, Никифора Сковороду, Ива
на Гордѣевича, Левона Ивановича, Ва-
силья Семеновича, Василья Осифовича, 
Константина Остаповича, Марка Иванови
ча, которыхъ тыхъ особъ вышей менова-
ныхъ мы судъ, съ повинности своей вра-
довое, боязнею Вожею напомневши, абы 
то все, што видѣли и слышели, правдиве 
сознавали, а не што иное, и выславши ихъ 
всихъ зъ избы судовое отъ себе, а казав-
ши имъ по одному до себе враду входить 
и сознавать, съ которыхъ тыхъ помене-
ныхъ особь, кождый зъ нихъ по одному 
входечи, сознанья, свѣдецтва слухали есь
мо. Которые тые люди добрые, передъ 
нами врадомъ, въ одно слово таковьгаъспо-
собомъ свѣдчили: ижъ дей на завтрей въ 
недѣлю великоденную русскую, въ'часъли-

тургіи службы Божое,.пришло студентовъ 
колькодесятъ, зъ великою зуфалостью сво
ею, и втиснувшйсе межи людей въ церковь 
братскую, тамъ же въ церкви стоечи, лю
дей попихали, гробъ Панскій оступивши 
треста и на людъ его обернуть хотѣли, а 
потомъ на гробѣ панскомъ сидѣли и зъ 
церемоніей церковныхъ шидили и смѣяли-
се, на великій жаль и деспектъ все чи-
нечи, паней и паненъ, которые въ оной 
церкви на набоженствѣ были, потручали 
и шпильками зъ заду, гды се, люди кла-
няли, кололи, въ набоженствѣ и молитвахъ. 
перешкоду чинили, што все хрестьяне съ 
плачомъ и съ покорою терпѣли; ставши 
лавою передъ олтаромъ великимъ напе-
редъ всихъ людей и тыхъ людей,. которые 
се были наготовали до причастья Панского, 
жаднымъ способомъ не могли до дверей 
царскихъ ку олтарови приступите, ажъ 
попъ Гарасимъ, вышодши зъ олтара, абы 
они троха отступили, заледво ихъ упросилъ. 
Тые менованые персоны подъ сумненьемъ 
своимъ кождый зъ нихъ сознавалъ и свѣд-
чилъ. Еще тежъ становили на свѣдѳцтво 
пана Павла Дементеевича, Васька Зенке
вича, Прокопа Григорьевича, Аврама Ми
хайловича—земянъ повѣту Виленскаго, Ка-
сіяна Ивановича, Ѳому Семеновича, Ивана 
Остаповича, Левона Ивановича, Илью Со
лу я нови ча, Ѳедора Скибу, Андрея Моисее
вича, Прокопа Ворошила. Которыхъ тыхъ 
персонъ помененыхъ мы врадъ съ повин
ности своей врадовое напомневши боязнею 
Божою, абы правдиве сознавали, свѣдчили, 
што видѣли и слышели, а неиначей; и 
выславши ихъ всихъ отъ себе зъ избы 
судовое, а по одному казавши до себе вхо
дить и сознавать, и почонпш отъ першого 
ажъ до одного, свѣдецтва ихъ слухади есьмо., 
И такъ кождый зъ нихъ въ одн$ слово зго-
жаючисе сознали и свѣдчида тыми словы; . 



ѵіжь] дей^в'ъД'туюжъ 'недѣлу̂  :великоденную,' 
у'часъ отправованья' хвалы Божое,'1 на ве-
че|ши пришло КОЛЬКО десять студентовъ 
е^итскихъ зъ оружьемт»; и втиснулися въ 
Церковь братскую, и'стали розно купами 
межи людьми' \въ.'церкви, одни увъ одныхъ 
дверей,'а.йрупе у другйхъ дверей, а'тре-
тіе у епѣваковъ на клиросѣ' стали, а иные 
посё^едъ церкви''и-' у гіритворѣ, тамъ же 
людей попихалй и шпильками кололи, па-
нямъ й паннамъ "уч'стивымъ по устахъ, по 
носу, по'ухамъ' пальцами своими потирали, 
слова неветыдлйвые мовили, Михаилу дья
кону, который ходйлъ кадечи по церкви, 
по шыи килька разовъ зъ заду вдарили, 
ажъ мусялъ, то оповѣвши въ голосъ лю-
дямъ таковый жаль свой и недокадивши 
церкви, вернутися доолтара; а иные сту
денты передъ анбономъ, гдѣ свещенницы 
на стиховняхъ пѣти мѣли, заступили имъ 
тое мѣстце, и кгды имъ Демьянъ Капишов-
скій—бакаляръ кгрецкій мовилъ: „Панове 
уступуйтеся," на тотъ часъ Миколай Ло-
патецкій, студентъ, далъ ему рукою своею 
въгубу, а иные студенты почали его шар-
пать за сукню и вели его зъ собою съ 
церкви, зачимъ панъ Филипъ Лимон тъ за-
ледвѣ ихъ угамовалъ, абы збытковъ тако-
выхъ въ церкви Божой не чинили и зъ оное 
церкви ихъ выпровади.тъ. Ино они тогожъ 
часу, тамъ же на цвинтару тюдле дверей 
церковныхъ засѣвпш, на слугу его милости 
пана воеводы Берестейскаго, на пана Симо
на, который по набоженствѣ выходйлъвже 
съ церкви, добывши броней своихъ, на не
го сѣкли, што видечи егожъ милость панъ 
Филипъ Лимотнъ заледво ихъ угамовілъ 
и внпровадилъ изъ цминтара на Субочъ 
улицу; а они дей вколо обѣгши у другія во
роты, а зъ Острое улицы до колеіумъ рус
ского впадши, того пана Симона, служеб
ника его милости пана воеводы Берестей

скаго, на входѣ до: :шкслы^йду'Чого\?прйнйлй, 
а сами назадъ^ оного ранивгпй/а зъ?колеГуЖ 
русского выбѣглй/й набольшую грЪмаіусту^ 
дентовъ; товаришовъ и 'йомочниковъ свойкъ, 
закликали- Того;всего ониШнованые пер
соны добре суп.;ВЪ'ДОМБГ и '̂поШеумйёньемъ 
своимъ то всё сознали й'свѣдЧЙМ', : :Ш- :% 
всетакъ было,'а не шачёй/Ку f o l f тежъ 
становилй шляхту 'людей-: дЬбрьгхъІ:гпгІна 
Войтеха' Юрьковскаго; пана' Мартина Х о -
мйковскаго, панаЯна ИаберовскогоіТгіавіа 
Якуба ОстровскагоѴ пана; Балтромёя Оа 1 

вйцка'го,' пана' Петра 'Мартинбвйча',г a мѣ-
щанъ Виленскихъ: 'Хведора; Ивановича, 
Павла Крайд6вйча:, Наума Даниловича, 
Кондрата Юнковича, Григорья Максимо
вича, Карпа Семеновича, Андрея Ивано
вича, Стефана Францковича, Хотѣя Кури-
ловича, Андрея Влажка,/Давида Блажке-
вича, Ивана Стефановича, Михаила Яц-
ковича, Матфея Григорьевича; Семена Ко-
ноновича, Дмитра Хведоровича, Михаила 
Хведоровича; Стася Мартиновича, Семена 

1 Отрокова, Григорья Харитоновича Ко.тв-
ковича, Ермоля Григорьевича Лумшу, Ан
дрея Андреевича, Прокопа Яцковича, Х о -
му Павловича, Матфея Ивановича, Василья 
Григорьевича, Тимофея Трохимовича, Хро-
мѣя Карповича, Хведора Григорьевича, 
Якова Дмитровича, Михаила Федоровича; 
Васька Овсяниковича, Григорья Волка, 
Ярмолу Андреевича. Тые вси мѳнованые 
особы будучи передъ нами врадомъ, кото
рыхъ мы врадъ кождого зъ нихъ зособна 
напомневши боязнею Божою, ижъ бы они 
правдиве, што видѣли, слышели, а неина-
чей, передъ нами врадомъ кождый зъ нихъ 
сознавалъ и свѣдчилъ, а выславши ихъ 
всихъ отъ себе зъ избы судовое, а по од
ному до себе до суду входить, оознаватъ 
и свѣдчить казавши, и почовши отъ пер
шего, ажъ до остатнего сознанья ихъ вы-
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слухавпш, и такъ згодне иодностайне въ 
тые слова свѣдчили тымисловы: ижъ дей 
заразъ тоежъ годины, въ туюжъ велико
денную недѣлю студенты езуитскіе коле-
яты Виленское, которыхъ было колько-
сотъ человѣка, сами особами своими и зъ 
многими товаришми и помочниками своими, 
при которыхъ великое мноство мѣщанъ 
Виленскихъ и розмаитыхъ ремесльниковъ 
и крамниковъ религіи римское было, съ 
которыми нашодпш моцно, кгвалтомъ, яко 
бы якій непріятель короля его милости, 
пана нашого милостивого, посторонни, на 
домы братскіе и колекгіумъ русскій Вилен-
скій и гдѣ ее милость пани воеводина Смо
ленская при церкви для набоженства на 
тотъ часъ господою стояти рачила, моцно 
кгвалтомъ, штурмы чинечи, ворота жер-
дьемъ и бервеньемъ великимъ розбѣгаю-
нися выбіяли, сокерами рубали, краты у 
воконъ ломали, окна каменемъ, цеглами 
повыбіяли и подрузкотали, стѣны побили, 
зъ ручницъ и зъ луковъ пострѣляли, че
лядь школьную и слугъ церковныхъ пора
нили. Што все справедливе подъ сумне-
ньемъ сознали, же такъ, а неиначей было. 
Еще тежъ передъ нами судомъ становили 
ку свѣдецтву—пана Ивана Стрелютского, 
цана Ивана Федоровича Рудковекаго, пана 
Стефана Выцкого, пана Андрея Блажка, 
пана Давыда Блажковича, пана Василья 
Ананіевича, Наума Даниловича Скребня, 
пана Кондрата ІОнковича, Григорья Ма
ксимовича, пана Ивана Гавриловича, пана 
Ивана Лошака, пана Афанаса Ивановича 
Бѣлорусовича, пана Федора Федоровича. 
Которыхъ мы судъ, напомневши боязнею 
Божею, абы то они сознавали справедли
ве, што видѣди и елышели, якожъ мы врадъ, 
выславши ихъ всихъ отъ себе щ избы 

судовое, а пущаюяи ихъ.по одной $со$% 
сознанья и свѣдёцтва ихъ слухали есьмо, 
которые вси згодне въ одно слово згожаю-
чисе повѣдѣли и свѣдчили тыми словы: 
ижъ дей студенты Виленскіе на завтрее, 
въ понедѣлокъ великоденный, порано, въ 
часѣ светое литоргіи тые студенты зъ ору-
жіемъ рознымъ, войнѣ належачимъ, забрав-
шися, зъ великимъ гурмомъ и тумультомъ, 
роздѣжвшисе на три гуфы, и впали дей 
въ домъ братскій до колеіумъ русского, и 
на цвинтаръ церковный, кгдыжъ дей зт̂  
нихъ нѣкоторые студенты вступили въ го
споду ее милости пани воеводиное Смо
ленское, a другіе студенты по цвинтару 
зъ добытыми бронями, мѣщанъ Виленскихъ 
религіи русское, которые были на ономъ 
цвинтару, приходячихъ людей брацкихъ 
до церкви на набоженство, били и имали, 
и до везенья отсылали, и въ церковь часу 
отправованья службы Божое зъ бронями 
своими упавши, великую трвогу, замѣша-
ніе и розрухъ въ церкви вчинили и Фе
дора Куриловича, уписнаго брата церков-
наго, межи церковью и звонницою зранили. 
Того всего они суть добро свѣдоми и подъ 
сумненьемъ своимъ то правдиве сознали 
и свѣдчили. Ино мы врадъ, того свѣдец-
тва менованыхъ особь добре выслухавши 
и то все ку ВЕДОМОСТИ и памети нашой 
врадовой припустивши, казали есьмо тое 
свѣдецтво ихъ до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ записать. Якожъ тое оповѣданье 
пановъ старость братства церковного Све
того Духа и свѣдецтво вышейменованыхъ 
особь до книгъ кгродскихъ воеводства Ви
ленского есть записано, съ чого и сесь 
выпись съ книгъ подъ нашими печатьми 
братству церковному Виленскому данъ есть. 
Писанъ у Вильни. 
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15. ЗаявлевІв старость Свято-Духовекаго монастыря до поводу постановлена 
Виленскаго трибунальнаго суда въ дѣлѣ о нападеніи студентовъ іезуитскаго 

коллегіума на Свято-Духовскій монастырь и показанія свидѣтедей земянъ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ деветьдесять осьмого, мѣсеца Мая пет-
надцатого дня. 

Йарокахъ кгродскихъ маевыхъ, въсемъ 
року теперь идучомъ деветьдесятъ осьмомъ 
припалыхъ и судовне отправованыхъ, пе
редъ нами врадниками кгродскими Вилен-
скими, отъ ясневельможного пана его ми
лости пана Криштофора Радивила, кне-
жати на Биржахъ и зъ Дубинокъ, воеводы 
Виленского, гетмана найвышшого великого 
князства Литовского, старосты Солецкого, 
Урендовского, державны Еоконкгавского и 
Айнского, на справы судовые воеводства 
Виленского высаженными, Станиславомъ 
Пукштого Клявзкгейловичомъ— хоружимъ 
Волковыскимъ, намѣстникомъ Виленскимъ, 
Кгабріелемъ Богдановичомъ Рыиинскимъ— 
судьею, а ЩаснымъБогу маткою—писаремъ,. 
прстановившисе очевисто старостове церкви 
братское заложенья Светого Духа, лежа-
чое тутъ въ мѣстѣ здѣшдемъ Виленскомъ, 
панъ Рарасимъ Андреевичъ, панъ Филипъ 
Лу.кьяновичъ, панъ Михайло Васильевичъ 
и панъ Карцъ Семеновича оповѣдалн то, 
ижд> што дей которая справа ихъ и ей 
милости вельможное панее ей милости па
ни Яновое Абрамовичовое, воеводиное Смо
ленское, точилася передъ ихъ милостью 
паны рсщями. ^раосщми^ трибунальскима 

въ року теперь идучомъ деветьдесятъ ось
момъ, мѣсеца Мая пятого дня, съ студен,-
тами колеіумъ Виленского, меновите на 
жалобѣ ихъ самыхъ и ей милости пани 
воеводиное Смоленское описанными, съ сто
роны кгвалтовного нахоженья въдень ве-; 

ликоденный, то есть, Змартвыхъ-встанья 
Христа и Спаса нашого Сына Божого, такъ 
тежъ и на завтрей въ понедѣлокъ тыежъ 
студенты, колеіумъ Виленского, зъ мно-
ствомъ мѣщанъ Виленскихъ религіи рим
ское, помочниками своими, также кгвалтомъ. 
находили, службу Божую тыхъ дневъ хва
лебныхъ розорвали, набоженство людемъ, 
миогимъ религіи русское згромажонымъ и 
ей милости пани воеводиной Смоленской, 
перешкодили, зваду бронями своими войнѣ 
належачими зачавши, людъ порозгоняди,, 
а потомъ дей обычаемъ непріятельскимъ, 
штурмомъ великимъ, до дому и церкви и 
до школы упривильеваное, а потомъ и до 
господы ей милости пани воеводиное Смо
ленское ворота, ({юрты, окна повыбіяли,, 
людей невинныхъ на тотъ часъ побили и 
посѣкли и поранили, и тымъ своимъ злымъ, 
посту пкомъ покой постолитый взрушиди. 
И не только дей тыхъ дней хвалебныхъ 
таковьій. неслыханый и щезносныД кгвадт>, 
вчинили, але дей еще и;передъ свдтрм ,̂ 
ихъ ведижрдэнньііъ,;; тс есть, въ суфть 



великоденную, тыежъ студенты въ набо-
женствѣ ихъ русскомъ пренагабанъе чини
ли, поповъ и слугъ церковныхъ шарпали, 
залавяючи умысльне на зваду, што все имъ 
скромне се зносило и не спротивляно. 
Якожъ оные Панове старостове," посполу' съ 
попами тое церкви Духа светого, при ей 
милости,,; лани -.воевщиной СІмоденокойу; хо-
тѣди $ЩЩ с ъ студентами, ;iiep§gb }$$ъ; ми-г 
лостьщпары судьями годовцьдіитрибуцадь-
ными о то, яко се вышей поменило, спра
ведливости доходить и за ихъ заказомъ 
имъ ее усправёд.тавить готовы были; ни ж-
лй дей студенты собѣ справедливость одер
жать* готовы были, a' имъ се усправедли-
вять и тотъ кгвалтъ менованый о побйтье 
и пораненье людей нёвинныхъ не хотѣли 
й привильями своими боронили се. Зачимъ 
ихъ милость панове судьи головные трибу
на льные, не кончечи тое справы, декре-
томъ своимъ ихъ обудвухъ сторонъ до его 
королевское милости, пана нашого мило
стивого, на сеймъ вальвый одослали. Тогды 
они старостове вышейпомененые братства 
церковного въ той справѣ ихъ съ паны 
студентами, не могучи на ономъ сеймѣ 
пришломъ, про далекость дороги инелац-
ное всихъ на одно мѣстце згромаженье и 
для смертного часу персонъ тыхъ, кото-
рымъ тотъ кгвалтъ отъ нихъ есть оповѣ-
даный и оевѣдчоный, ку свѣдецству ста
вить теперь заразъ, уживши ихъ въ томъ 
просьбами своими, ку сознанью правды на 
врадѣ передъ нами становили. Которые, 
ставши очевисто передъ нами, а меновите: 
земенинъ господарскій повѣту Лидского 
панъ Матысъ Чеховичъ, а земяне госпо-
дарскіе повѣту Троцкаго панъ Миколай и 
нанъ Леонъ Выховцове, а панъ Филипъ 
Савлуковичъ—земенинъ новѣту Ошмянска-
го, панъ Петръ Григорьевичъ Ильичъ—зе
менинъ господарскій повѣту Ошмянекаго, 

панъ Адамъ Ждановичъ—земенинъ госпо-
дарскій, а панъ Андрей Кольчицкій и панъ 
g a t Колоскій земенинъ *) дня, року 
теперь идучого ^фчи (1598) дата, у недѣлю, 
вже по нешпорѣ на день свята... . вод-
луга старого' калёйдара обходили, будучи 
у мѣстѣ Виленекомъ. . . . ижъ студенты 

^Щ№щ&(#№рле1щцфу.т& Ідаіге, .йри-
б"|пцн деД- •щтщаяі да\ ^отъ«?кгваятъй Я А 

i\;КІГДЬІ ще ;Тая /бурда^усвромцяа^я .̂«увошли 
дей есьмо потомъ. . . . те до колеіуму рус
ского Виленского, тамъ же дей при томъ 
колеіумъ русскомъ, господою стоечи, ей 
милость пани Яновая Абрамовичовая, на 
Ворнянахъ, воеводина Смоленская, старо-' 
стина Лидская, пани Дорота' Волович'Ов-
на, такъ свещенники.... но дей рёлигіи 
кгрецкое и братья того' братства церков
ного мѣщане Виленскіе передъ нами то 
оповѣдали тыми словы. 

Освѣдчаемъ дей вашей милости, ижъ 
тые неспокойные люди, Квиринусъ нѣмецъ, 
Авгуштьгаъ Кутузекій/ Антоній Дезераній, 
Войтехъ Юрьевичъ, Миколай Сварацкій, 
Кгабріедь Абрамовича, Лучка,'Янъ Некра-
гаевичъ, Кузьма Солакаевичъ, Миколай Ло-
патецкій и Флоріянъ Маниковскій, зъ ины
ми многими студентами езуитскими, свята 
хвалебного великоденного не допускаючи 
спокойно, отправити, первей до церкви, ча
су отправованья вечерни, межи народъ люд
ски утиснувшися и зваду зачинаючи, ве-
ликіе деспекты выражали, а потомъ зъ 
большою громадою студентовъ вже по 
вечерни забравшисе, съ которыми было и 
множство мѣщанъ Виленскихъ религіи 
римское, якъ на войну зготовавпшея, зъ 
розмаитыми бронями, тутъ до того колеіу-

*) Поставленный точки означают*, что этихъ 
иѣстт. въ подлинники нельм было вычитать. 



му; братского религіи кгрецкое пришедши, 
таковый. кгвалтъ,, бой, раны; и шкоды по
чинили, i который, если бы; не ихъ милость 
Панове трибуналиеты прибѣгши угамовали, 
могли бы Дей до кгрунту ,тотъ колеіумъ и 
церковь русскую, збурить,, и ее милость пат 
ни воеврдиную и духовныхъ, также слугъ j 
братскихъ церковныхъ,; которые .при той ' 
церкви мѣшканье свое маютъ,: позабивать, 
якожъ и,знаки того кгвалтѵ починеного, 
то есть, порубанья воротъ,, побитье въ 
школѣ.и въ. друкарнѣ оконъ, оболонъ: и 

поломанье краты жедѣзное, потолченье на г 
друкарни даху и побитье на воротѣхъ школь- г 
ныхъ муру и: пораненье : челяди школь-1 
ное и церковное намъ оказовали., Что ви-
дѣли.и слышели.;то*правдиве: подъ сум-
нѣньемъ предъ вашею милостью сознаваемъ. 
и свѣдчимъ. Ино мыврадъ того свѣдецтва 
выслухавши казали есьмо (то сознанье) пре-.і 
речоныхъ пановъ старость братства цер-' 
ковного русского до книгъ кгродскихъ Ви-
ленскихъ записати. 

1598 г. 

Изъ связки № 26, за 1592—1598 г. Докум. № 5. 

16. Удостовѣреиіс вознаго Виленскаго новѣта Станислава Томковнча въ томъ, 
что онъ иоложнлъ 4 позва, три Санѣгѣ и одинъ братству, по дѣлу насильствен

наго завладѣнія Сапѣгою домомъ Виленскаго Св. Духовекаго братства. 

Я Станиславъ Томковичъ, возный госпо-
дарскій повѣту Виленского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ маючи я возный 
при собѣ стороною двухъ шляхтичовъ, лю
дей добрыхъ, пана Яроша Томковича а 
пана Станислава Курчевича, въ року те-
перешнемъ тысеча пятьсотъ деветьдесятъ 
осьмомъ, мѣсеца Октября шостого дня, 
позовъ кгродскій Виленскій, нескробаный 
и немазаный, въ датѣ и въ обчемъ зъ 
другими позвы въ той же справѣ писан
ными згоддивый, по его милость пана Пав
ла Богдановича Сапѣгу—конюшого вели
кого князства Литовского, старосту Ога-
мянского, на жалобу братства церковного 
Виленского религія кгрецкое писаный, о 

выбитье кгвалтовное того братства отъ 
его милости пана конюшого зъ покойного 
держанья зъ дому братства помененого 
церковного, у мѣстѣ Виленскомъ, въ рынку, 
противъ рыбного торгу лежачого, въ не
бытности его милости самого на тотъ часъ, 
пана конюшаго, положиломъ въ томъ же 
дому, съ которого братство черезъ его ми
лость, пана конюшого, выбито, у мѣстѣ Ви
ленскомъ лежачомъ, въ рынку, противъ рыб
ного торгу, у воротъ того дому уткнулъ 
и слугамъ его милости пана конюшого, въ 
томъ же дому будучимъ, обволаломъ. Ł дру-
гій такій же позовъ и въ тые же слова 
и въ той же рѣчм писаный, также нескро
баный и немазаный, положилъ есьми, въ 
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вебытйоети тёжъ его милости йана коню
шого, во икѣнью егомидости, - въ^повѣтѣ 
Виленекомъ лежачомъ, на Вацѣ, у ворота 
двора его милости помененого; Вацкого 
уткнулъ. А ижъ тотъ самый дворъ его ми
лости, пана конюшого, Вацкій, въ кото
ромъ есьми тотъ позовъ у ворота воткнулъ, 
побудованъ есть по тамъ-той сторонѣ рѣки 
Ваки, а дворчикъ, тому двору прислухаю-
чійу зъ гумномъ и зъ оборами, такъ тежъ 
съ поддаными того двора имѣнья его ми
лости, пана конюшого, Вацкого, по сей 
сторонѣ рѣки Ваки, у Виленекомъ повѣтѣ 
сѣдятъ,—для чего, абы ниякое причины 
до збиванья позвовъ не знайдовало, тогды 
особливе такій же позовъ кгродскій Вилен-
скій, и въ той же рѣчи писанный, и зъ оны
ми другими поменеными позвы во всемъ 
згодливый, также нескробаный и не
мазаный, у томъ дворчику, который зъ 
гумномъ и зъ оборою на сей сторонѣ рѣки 
Ваки межи подданными его милости пана 
конюшого, имѣнъя его милости Вацкого 
у повѣтѣ Виленекомъ, стоитъ, у ворота 
есьми воткнулъ. При которыхъ усихътрехъ 
позвахъ и квиты съ печатью моею возно
го и съ печатьми стороны шляхты поме-
неное есьми поутыкалъ, и челяди и слу-
гамъ его милости пана конюшого поло
женье тыхъ позвовъ, такъ удворѣ и двор

цу его милости пана коню'йогб на Вацѣу 
яко й ту у мѣстѣ: Виленекомъ, въ томъ 
дому, зъ которого братство церковное' че
резъ его милость пана конюшого вЫбйто,: 

есьми обволалъ и ознаймилъ. А четвертый 
позовъ, сътымижъ поменеными тремя по
звы слово въ слово згодливый и въ той 
же справѣ писанный, присторонѣ жалоб-
ливой братствѣ церковномъ на попираньё 
права въ той справѣ противъ его милости 
пана конюшого есьми зоставилъ;! За ко
торыми тыми позвы повиненъ его милость 
панъ конюшій, панъ Павелъ Сопѣга, на 
рочкохъ судовыхъ кгродскихъ ноябровыхъ, 
въ оныхъ позвахъ меновите описанныхъ, 
въ семъ року теперешнемъ деветьдесять 
осьмомъ, передъ судомъ кгродскимъ Ви-
ленскимъ, въ замку господарскомъ Вилен
екомъ, самъ стать и тыхъ слугъ своихъ, 
черезъ которыхъ оный домъ зъ моцы брат
ское вынялъ, ку праву поставить и во 
всемъ, яко се въ томъ позвѣ поменило, 
на жалобу преречоного братства усправе-
дливить.. На што есьми и сесь мойквитъ 
сознанья моего ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ братству церков
ному далъ съ печатью моею вознаго и съ 
печатьми стороны помененое шляхты. Пи-
санъ у Вильни, року, мѣсеца и дня вытей-
помененого. 
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(601 г. 

Изъ связки № 4658, за 1601 г. Докуй. № 8. 

17. Пвотестъ Виленскаго Свято-Духовскаго братства противъ Ипатія Потея, име-
нующаго себя митрополитомъ Кіевскимъ, Галицкииъ и всея Руси, въ которомъ 

братство отказывается отъ послушанія ему. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ (Виленекомъ) передо мною Станисла-
вомъ Пукштою Клявзкгейловичомъ, хору-
жимъ Волковыскимъ, намѣстникомъ Вилен-
скимъ, ставши очевисто возные повѣту 
Виленского Миколай Яновичъ Миклаше-
вичъ, Петръ— Яновичъ, Размусъ Ким-
баръ, Янъ Ленартовичъ Ресскій, *) ку за-
писанью до книгъ кгродскихъ признали 
и подали въ тые словы писаный: Я Ми
колай Яновичъ Миклашевича— я Раз
мусъ Кимбаръ, я Янъ Ленартовичъ Рескій, 
возные господарскіе повѣту Виленского, 
сознаваемъ сами на себе въ томъ ку 
записанью до книгъ врадовыхъ, ижъ въ 
року теперь идучомъ, тысеча шесть сотъ 
первымъ, Іюля двадцатого дня, водлугъ 
старого календаря, на день свята светого 
пророка Ильи, его милость вельможный 
панъ Янъ Абрамовичъ, наВорнянахь, вое
вода Смоленскій, староста Лидскій, его 
милость князь Богданъ Матфеевичъ Окгин-
скій, подкоморій Троцкій, державца Дор-
сунискій.... ловскій и его милость князь 
Богданъ Федоровичъ Окгипскій, подстолій 
Троцкій, ходили зъ свещенниками Вилен
скими братства церковного православного 

*) "КЙИТѢ своі ршшфйштШ 

греческого, отцемъ Карпемъ Лазаровичомъ, 
а отцемъ Григорьемъ Ждановичомъ, до его 
милости отца Ипатея Потея, который се 
пишетъ митрополитоиъ Кіевскимъ и Га-
лицкимъ и всея Руси, владыкою Володи-
мирскимъ, Берестейскимъ и архимандри-
томъ Печерскимъ, до двора митропольего 
тутъумѣстѣ Виленекомъ. А при насъ воз-
ныхъ на тотъ часъ стороною были семь 
шляхтичовъ—панъ Станиславъ Волгино-
вичъ, панъ Миколай Яновичъ, панъ Петръ 
Бурба, панъ Юрій Станиславовичъ, панъ 
Ольбрихтъ Германовичъ, панъ . . . . Микла-
шевичъ и панъ Петръ Богдановичъ. Якожъ 
кгды ихъ милость особы вышейпомененые 
до двору митропольего пришли, застали 
его милость отца Ипатея въ дому мѣ-
шканья митрополичого, которого заразъ его 
милость панъ воевода Смоленскій, именемъ 
малжонки своее Воловичовны, и самъ 
отъ себе, яко опекунъ ее милости малжон
ки своее, (Богданъ Окгин)скій, подкоморій 
Троцкій, отъ себе и именемъ его милости 
пана Кригатофа.... Верестейского, старо
сты Чечерского и Пропойского и малжонки 
его милости ее милости пани Федоры Во
ловичовны и тежъ именемъ ихъ милости 
веѣхъ ихъ н а . . . . оенаторовъ и рыцерства 
и люду посполитого, братьи н сѳстръ, до 

6 
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братства церковного православія греческого 
уписаныхъ и яко фундаторовъ тое церкви 
Божое, на кгрунтахъ шляхетскихъ збудо-
ваное, яко властныхъ пановъ опекуновъ 
ипатроновъ (служеб)никовъ тое церкви и 
всихъ, на тыхъ кгрунтахъ братскихъ мѣ-
шкаючихъ мовили: „Годсподине отче! Мы 
о томъ довѣдавшися, ижъ ваша милость на 
день сегоднешній мѣсеца Іюля (20) вод
лугъ старого календаря, то есть, на день 
и свято светого пророка Ильи, позвать 
еси своими и передъ себе самого 
тыхъ свещенниковъ братства церковного 
Виленского . . . . . . . . . . 
владыки Львовского посветилися, тогды дей 
мы, яко я воевода Смоленскій, именемъ мал-
жонки своее Анны, князь Окгинскій, и име
немъ своимъ и именемъ его милости пана 
воеводы Берестейского и малжонки его ми
лости, и всихъ ихъ милости, отъ вышшихъ 
становъи до низшихъ, до того братства 
церковного Виленского уписаныхъ, чинечи 
обмову отъ тыхъ свещенниковъ помене-
ныхъ, яко слугъ своихъ, пришли есьмо о 
томъ справу вашей милости дати, призна-
ваючи тоже завше не только свещенницы, 
але и вси обыватели въ томъ мѣстѣ его 
королевское милости Виленскомъ (право
славные всходнее церкви Божое митропо-
литомъ Кіевскимъ, вшелякое послушень-
ство отдавали, одножъ тымъ, которые, отъ 
патріархи грецкой столицы Константино
польское благословенство пріймуючи, на 
тотъ врадъ метропольи вступовали и подъ 
ихъ благословенствомъ до еконченія жи
вота своего трваючи урадомъ духовнымъ 
справовали; а ижъ ваша милость отъ ча
су немалого, еще за иебозчика митрополи
та Михала Рогозы, въ той религіи кгрец-
кой межи вашими милостъми порозненьѳ 
стало, же небожчикъ митрополитъ Рогоза 
зъ нѣкоторыми владыками и зъ вашой ми

лостью самымъ благословенство кгрецкого 
патріархи столицы Константинопольское, 
отъ которого рукоположенье былъ принялъ, 
здоживши, подъ иное благословенство, а 
меновите отца папежа Римского поддали-
стеся, хотечи за собою и иныхъ всѣхъ 
людей тое религіи кгрецкое потягнути, 
тогды дей мало не все христіянство, люди 
религіи кгрецкое, въ тыхъ панствахъ его 
к. милости мѣшкаючіе, такъ и тое братство 
церковное Виленское, гдѣ немало есть ихъ 
милости зацныхъ княжатъ, пановъ, сена-
торовъ, становъ шлдхетскихъ и посполи-
тыхъ, подъ иное незвыклое благословен
ство поддаватися не могучи, на тое отступ-
ленье ваше не зволили и заразъ о то про-
тестаціи свои наурадѣхъ заносили и сами 
вси подъ першимъ благословенствомъ зверх-
него пастыра своего патріархи Констан
тинопольски) зоставши, еще першому ми
трополиту Рогозѣ, за тымъ его отступлень-
емъ, послушеньство свое выповѣдали; на 
каждыхъ сеймикахъ и сеймахъ вальныхъ 
съ тымъ се оповѣдать не омѣшкали, про-
сечи его королевское милости и рѣчи-по-
сполитое, абы при стародавныхъ вольно-
стяхъ своихъ и при благословенствѣ па-
тріархи кгрецкого захованы быти могли. 
Якожъ дей его королевская милость, хо
тя чи водлугъ правъ и вольностей нашихъ, 
таковые затрвоженья успокоить, отворот-
нымъ листомъ своимъ варовать рачилъ, 
якобы до у(хвалы) сейму одинъ отъ другого 
въ спокойном!» уживаныо набоженьства сво
его перешкоды не мѣли. — Што ижъ се 
дей и до сего часу еще обмышленъемъ 
сеймовымъ не окончило и не помѣрковало, 
тогды дей теперь, при першихъ протеста-
ціяхъ своихъ стоячи, братство церковное 
и ихъ милость паны воеводиныв и иные 
станы, заживаючи при тымъ вольности своее 
шляхетское, навластномъ кгрунтѣ своемъ 
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шляхетскомъ *)-'.-.• . . . . . . .;, . . 
патріаршого не отступила ихъ; яко влас-
ныхъ слугъ своихъ, на своихъ кгрунгѣхъ 
шляхетскихъ ховаютъ, для чого,' яко - дей 
твоее милости за пастыра собѣ;быти не 
признаваютъ, такъ передъ твоею милостью 
становитися, ани слухати твоее милости 
въ жадныхъ справахъ духовныхъ не суть 
повинни, ип;ъ не естесь пастыромъ ихъ, 
але дей кому чого до нихъ потреба, мы 
дей панове ихъ, : яко зъ власныхъ слугъ 
своихъ справедливость чинити отъ каж
дого и съ каждымъ часомъна вшелякомъ 
мѣстцу заступовати естесьмо готовы." 

На которые слова ихъ милости ; пана 
воеводы Смоленского и его милости пана 
подкоморого Троцкого (Огинского) его ми
лость отецъ Патей повѣдилъ: я дей до 
кгрунтовъ вашей милости, такяге до цер
квей и до жадного наданья ничого не ма-
ючи, намней въ то ся уступовати не хочу 
якъ будь, только до поповъ, которые дей, 
въ моей парафіи мѣшкаючи, отъ мене воль-
ни быти не могутъ, бо дей отъ духовныхъ 
никому зъ свѣтскихъ вѣдать не належитъ, 
только мнѣ духовному, на-тотъ. стань па
стырства преложоному. 

При которой справѣ также у его ми
лости отца Ипатея будучи его милость 
панъ Оганиславъ Пукшта Клявзкгейло-
вичъ—хоружій Волковыскій, намѣстникъ 
Виленскій, зъ надежности. владзы враду 
его милости пана своего, пана воеводы 
Виленского, до его милости отца Ипатея 
примову учинилъ тыми словы: Его милость 
дей панъ мой воевода. Виленскій, яко гет-
манъ навысшій великого книзства. Литов
ского , отъѣжчаючи на потребу рѣчи-по-
сполитое, военное, для обороны отчизны, 

*) Въ этомъ мѣегЬ ШьтШ пропускъ, по прі-

всѣхъ насъ, мнѣ то слузѣ своему, злетити 
рачилъ;' абыхъ; я тутъ :намѣстцу: его s ми
лости будучи, того постерегалъ,. якобы 
никому подъ урадомъ его: милости ніяко 
уближенье надъ права и вольности ни въ 
чомъ, звлаща въ вольномъ уживанью на-
боженства не дѣяло, для чого годитъ (ми)ся 
дей, милостивый отче, зъ надежности вра
ду его милости пана моего, вашей милости 
напомнеть, абы ваша милость ніякого без-
правья никому, поготове особамъ, . поме-
неннымъ: свещенникомъ братскимъ; подъ 
обороною ураду его милости .мѣшкаючимъ, 
которые водлугъ протестацій, перво о то 
занесеныхъ и контроверсіи чаётокроть на 
ееймахъ чиненыхъ, до вспокоенья соймового, 
въ тыхъ справахъ при старожитномъ на-
боженствѣ своемъ зоставши, послушень-
ству вашей милости не подлегли, юрис-
дикціи своее надъ ними ростягати, неякое 
кривды и розруху до затрвоженья речи-
посполитое чинити не важился. Кгдыжъ 
дей будучи его милости, пану моему, яко 
гетманови, на войніг. и наставляючи перси 
свои противъ непріятеля отчизны всихъ 
насъ, о такихъ, розрухахъ, которые если 
бы ся, .чого Боже уховай, въ отчизнѣ и 
державѣ его милости слышать мѣли, не-
вѣдать зъ якою бы то утѣхою мѣлъ его 
милость пріймовати и зъ якимъ серцемъ 
до дальшого попартья непріятеля хент-
нымъ быти мѣлъ; што дей все пропущаго-
чи лѣпшому баченью, вашу милость держу 
о вашей милости, яко одобромъ сторожѣ 
волішостей • рѣчи-посполитое, же и самъ 
того штобы было нротшп. иравомъ и.воль-
ностямъ речи-иоеііолитое, иле подъ тымъ 
небезпечнымъ чаоомъ, чинити небудетъ се 
важил'ь. • . - • •. •,- '. 

4 за тымь, по окончены» мовенья его 
милости пана нодвоеводею Виленского^ 
звышменованые свещенницы братскіе Ви-
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ленскіе, отецъ Карпъ Лазоровить и отецъ 
Григорей Ждановичъ, сами почали были 
до его милости отца Потея мовити, до 
речи не вдаючисе въ жадное право, 
только обмову свою на тые позвы его, 
которыми ихъ позвано, учинити, же его 
яко за пастыра собѣ не признаваютъ, такъ 
и слухати его въ правахъ духовныхъ не 
суть повинны. Нижли его милость отецъ 
Ипатей мовити имъ не допустилъ, ани 
слухати ихъ не хотѣлъ и мовилъ до нихъ: 
Не мовьте, дей, теперь ничого, не буду 
васъ слухати, але дей прійдете до мене 
завтра и -справте ми ся того, о што есте 
позваны. А они, повѣдивши ему, же ся 
больше передъ нимъ становить не повин-
ни, одно сегодня готовы были передъ нимъ 
обмову учинити. Которое ижъ словного 
мовенья ихъ слухати не хотѣлъ, тогды 
тую обмову свою на тшсьмѣ, поготову зъ 
собою маючи, тамъ же заразъ передъ нимъ 
на столѣ въ свѣтлицы мѣшканья его ми
лости учстиве положивши, то все, яко ся 
што дѣяло, нами возными и стороною, при 
насъ возныхъ будучими освѣдччивши, сами 
прочъ отышли съ такимъ освѣдченьемъ, 
ижъ не только теперь, але и напотомъ 
николи его милости отцаПатея, яко того, 
который не есть вжо паетыромъ церкви 
ихъ восточное, слухати не суть повинни, и 
абы се его милость болыпъ черезъ то не 
вдавалъ до нихъ въ жадное росказованье. 
Которая тая обмоваихъ, на письмѣ пода
вая, слово отъ слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Обмова предъ его милостью отцомъ Ипа-
теемъ, отъ свещенниковъ Братства церков
ного Виленского православія щреческого, отъ 
Жарт Лазаревича и отъ Гршорія Жда-
новича, па позвы его милости, которыми 
ихъ до послуштьства сшоего пршптамчи 
позвалъ, учтена есть тыми слот: Мило
стивый пане! Рачишъ насъ позывать позш 

своими, росказуючи передъ собою стано-
витисе, абысьмо справу о собѣ дали,' для 
чогосьмо, мимо зверхности вашей милости, 
у Львовского епископа на свещенство ста
новится? На то вашей милости такъ об
мову чинимъ: не въ обычай права: бось мы 
передъ вашею милостью становитися не 
повинни, яко съ причинъ- нижейопиеаныхъ 
ваша милость зрозумѣть будешь рачилъ, 
однако же, абы ваша милость о насъ 
не держалъ того, жебысьмы мѣли быть 
упорными и въ томъ для яковое взгарды 
зацное особы вашей милости мѣли преба-
чать, о чомъ, даВогъ, не мыслимъ, знаемъ 
повинность нашу, умѣемъ за помочью Бо
жью преложеньство и вшелякую зверхность 
поважати,—а ижъ идетъ, милостивый пане, 
о сумѣнье, о душу, о царство небесное, 
о срокгость мукъ вѣчныхъ, на таковыхъ, 
хто бы отъ разъ поданое правды высту
пить мѣлъ, съ тыхъ теды причинъ естесь-
мо въ томъ порознены зъ вашею милостью, 
вѣдомо есть Богу, вѣдомо есть и его коро
левской милости, наглому милостивому па
ну, помазанцу Вожому, и всей речи-по-
сполитой, ижъ мы вѣрные подданые и бо
гомольцы его королевское милости не ес-
тесьмо сектаре, ани якое новое вѣры, одно 
старожитное религіи, которую вѣру при
няли продкове наши вътой Малой Россіи 
за окрещеньемъ великого князя Володи-
міра—самодержца Русское земли, отъ па-
тріархи Костантинопольского Фотея, кото
рый натріархъ заразъ зъ столицы своее 
Коетантинопольское подалъ доКіева пер-
шого митрополита Леонтея, подъ кото-
рымъ благословенствомъ, по окрещеніи тыхъ 
панетвъ, статечне трваетъ православная 
вѣра болыпъ шести еотъ лѣть. Та светая 
вѣра всходное церкви Божое подъ монар
хией) ихъ милостей пановъ нашихъ наяс-
нѣйшихъ королей нодшшжъ и-.шшжжшь 
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князей Литовекихъ вцале, ненарушне по 
увесь часъ трвала, отъ великого князя Во-
лодимера ажъ до сего часу. Кгдыжъ тые 
краины Малое Россіи подданы подъ бла-
гословенство патріаршѣ Константинополь
скому соборне, на которыхъ соборахъ бы
вали ихъ милость светѣйшіе патріархове 
и папежове, тамъ же собравшися, Духомъ 
святымъ застановили и границы положили 
и умоцнили, абы жаденъ въ чужую ерархію 
не мѣлъ втручаться подъ клятвою и изло-
женьемъ отъ стану светительского, о чомъ 
свѣтчитъ правило шестое первого енераль-
ного вселенского собору, гдѣ такъ мовитъ: 
„Каждый патріарха своими границами влад-
нути повиненъ есть и жадному зъ нихъ не 
вступовитися въ пасторство иншое парафіи, 
которая съ початку подъ его моцью не была: 
Египтомъ и Ливіею и Пендаполіею Алоксан-
дрійскій епископъ да владнетъ: a Римскій 
епископъ—будучими подъ Римомъ; и Антіо-
хійскій и Константинопольекій и Іерусалим-
скій своими границами да обладаютъ. А 
если который епископъ, кромъ волей своего 
старшого постановленъ будетъ, да не есть 
епископъ". И на другомъ мѣстцу правило 
второе второго енерального вселенского 
собору о томъ же обширно пишетъ: абы 
для границъ жаденъ не смѣлъ смущати 
церкви. Якожъ на тыхъ соборѣхъ были 
светые папежове: на первомъ соборѣ быль 
папежъ Селивестръ, на второмъ соборѣ 
быль Дамасъ папа Римскій; презъ тыхъ 
светыхъ папежовъ исветѣйшихъ патріар-
ховъ границы раздѣлены и умоцнены суть, 
о чомъ много есть и въ иншихъ канонѣхъ. 
Которые границы ненарушне стояли до 
нынѣпшего часу и жаденъ отъ светыхъ 
папежовъ и патріарховъ не важился гра
ницъ уиоцяѳныхъ нарушяти, и не только 
ихъ милость велебные отцово папежове 
не вотуповадиое въ чужую парахвіго, але 

и найяснѣйшіе кролеве польскіе ивеликіе 
князи Литовскіе,' наши милостивые Панове, 
видечи то, же се тымъ маестатови ихъ 
кролевскихъ милостей ніякое уближенье 
не дѣело, намнѣйшого поетановенья кон-
цилійного не нарушали, але еще то при-
вильями своими королевскими умоцнили и 
кождому митрополиту Кіевскому подъ бла-
гословеніемъ патріархи Константинополь
ского привилья на митрополію Кіевскую 
давали. Яко то свѣжо показуетъ, же и за 
щастливого панованья теперешнего короля, 
пана нашого милостивого, Жикгимонта 
третего, въ року тысеча пятьеотъ оемьде-
сятъ девятомъ пріѣжчалъ иатріарха Кон-
стантинопольскій Іеремія до тыхъ широ-
кихъ панствъ его королевское милости у 
епархію свою, яко пастыръ до своихъ 
овечокъ, чого ему его королевская милость, 
нашъ милостивый панъ, не зборонилъ, але 
и допустилъ и листъ свой королевски на 
вольное ему ростеганіе юриздикціи его въ 
тыхъ панствахъ своихъ королевскихъ далъ; 
за которымъ позволеньемъ его королевское 
милости митрополита нерадного зложилъ, 
а на тое мѣстце иншого постановилъ и 
многіе справы духовные, врадови его ми
лости належачіе, въ тыхъ панствахъ его 
королевское милости отправовалъ. Лечъ ва
ша милость, милостивый пане, не знаемъ, 
для яковыхъ причинъ смѣлъ и важился 
тые границы перескочить и своего стар
шого патріархи Константинопольского от
ступите и имъ взгордити, не помнечи на 
то, гдѣ сродзе заказуютъ правила святнхъ 
отецъ иже въ Константинѣ градѣ правило 
тринадцатое, четырнадцатое и петнадца-
тое: если бы епископъ, альбо митрополитъ 
своего натріархи отступилъ, всего свети-
тельства да будетъ лишенъ. А ижъ ваша 
милость самъ Вйгордилъ ш отступилъ свое
го старшого н'і^аншіы''перво»оійлъ, "ш% 
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что ваша .милость . клятвѣ святыхъ.кано-
новъ и собореымъ изверженьемъ и змоц-
невьемъ декретальнымъ патріаршимъ того 
собору; со всими: вашей милости поелѣджо-
ными подлежишь. Съ тыхъ теды причинъ 
и мы вашей милости не слухаемъ и послу-
шеньства въ духовныхъ справахъ отдавати 
не повинни и за пастыра своего не при-
знаваемъ, яко насъ правила учатъ, кгды 
ваша милость того неблогославенья зъ 
себе еще не зложилъ, такъ и теперь на 
тотъ стопень митрополіи не вѣдаемъ, 
хто вашу милость посвятилъ, о чомъ пра
вила ясне оповѣдаютъ: ижъ въ; Онатіохіи 
Сирской правило двадцать первое, въ Сар-
дикіи правило первое; и. второе и ше
стое, яко ма быть митрополитъ поставленъ. 
Для которыхъ у сихъ причинъ мы стоимо 
при першихъ протестаціахъ, въ панствахъ 
его королевское милости на розныхъ мѣст-
цахъ отъ хрестіянъ, Восточное церкви по-
слупшыхъ, вчиненыхъ, же подъ иншое 
благословенство. намъ не звыклое, пода-
ватися не хочемъ, боячися попасть клятвѣ 
святыхъ вселенскихъ соборовъ, держимъ 
и о его королевское милости, нашомъ ми-
лостивомъ пану, помазаньцу. Божомъ, яко 
звирхнемъ пане и оборонъцы, же намъ, 
вѣрнымъ подданымъ и богомольцамъ сво
имъ, ни отъ кого ниякого затрудненья въ 
уживавью старожитного набоженьства на
шого, а примушанья до незвыклого намъ 
благословеньства чинити допустить не ра-
читъ- Якожъ и лисп, его королевское ми
лости, нашого милостивого пана, есть вы-
данъ, которымъ его королевская милооть 
тую- всю справу и суды всякіе до ро-
зознанья сеймового задерживати рачитъ. 
Якожъ мы, будучи въ. покою, повинни есь-
ж пана Бога просати за.доброе здоровье 
и фэртунное паяовавье его королевское 
эшлости, . пана нашого ммостдаоіч), того 

тежъ не годится намъ пропоминати, ижъ 
маемъ пановъ своихъ, за которыхъ ста-
раемъ, а за волею Божью на тотъ стань 
свещенницетва постановлены естесьмо и 
безъ ихъ милости тутъ въ жадное право вда-
ватися не можемъ. Которое сее сознанье 
наше, што есьмо слышали и видѣли, дали 
есьмо ку записанью до книгъ, подъ печать
ми нашими и съ подписомъ рукъ нашихъ, 
которые писать умѣли, и съ печатьми сто
роны шляхты, при насъ будучое. Писанъ 
у Вильни, року, мѣсецаги дня вышейпо-
мененого*). У того квиту печатей нри-
писненыхъ одинадцать и подписи рукъ ты-
ми словы: J a Mikołaj Janowicz Mikłasże-
wicza— woźny ręką swą własną podpisał; 
Kazimierz Janowicz Kimbar—woźny ręką 
swą. А" потомъ въ томъ же року тысеча 
шестьсотъ первомъ, мѣсеца Августа семого 
дня, о нешпорѣ, пришедши до враду его 
королевское милости кгродского воеводства 
.Виленского, до мено Станислава Пукшты 
Клявзкгейловича—хоружого Волковыского, 
намѣстника Виленского, немалое згрома-
женье люду посполитого, религіи кгрецкое, 
братія, до братства церковного Виленского 
уписаные, оповѣдали и обтяжливе жало
вали на его милость отца Ипатія, кото
рый ся дей пишеть митрополитомъ Кіев-
скимъ и Галицкимъ, епископомъ Володи-
мерскимъ и Берейстейскимъ, и архиман-
дритомъ Печерскимъ, о томъ, ижъ дей што 
отъ давного часу за отетупеньемъ стар-
шихъ пастыровь ихъ отъ религіи кгрецкой, 
еще пѳршого митрополита Михаила Рого
зы ниншихъ нѣкоторыхъ владыковъ, отъ 

*) Этотъ акть, въ актовой свазкѣ. сильно 
попорченъ, верхніе концы листовъ по угламъ 
совершенно ист.гвли; но оиъ иополйенъ изъ под-
липнагоакта, къ которому приложены одинадцать 
печатей/. наіденваго иъ свяокѣ за 1588—1684 г. 
M 4709,: . . . . . . . . •, - о , ; . ' 
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благословеньства пастыра ихъ зверхнего,: 

патріархи Константинопольского и отдань-
ежъ черезъ тыхъ •*) . . . . . . . . . 

оповѣдавшисе противъ таковыхъ отступни-
ковъ, зъ иншими христіаны протестацій 
своихъ занести неомѣшкали, чого и передъ 
маестатомъ его королевское милости, пана 
нашого милостивого, прозьбу чинити и на 
каждомъ сеймику и сеймѣ вальномъ предъ 
рѣчью-посполитою, за старожитными воль
ностями своими зъ стороны вольного (спра-
вова)нья набоженьства своего приповѣда-
ися не-занехали и еще дей тая справа.... 

гдѣ се о томъ мовити почало, коньца свое
го не приняла, то пакъ дей его милость 
отецъ Ипатей ничого на то недбаючи, але 
мимо властного пастыра тое епархіи, све-
тѣйшого патріарха Константинопольского, 
надъ замѣренье границъ, канонами по-
вшехныхъ соборовъ зложоныхъ, же подъ 
благословенствомъ его милости отца паны 
Римского тую столицу митрополіи Кіев-
ское у его королевской милости, пана на
шого милостивого, собѣ упросивши и ихъ 
дей людей, до братства церковного Ви
ленского уписныхъ, на сумнѣнья ихъ 
наступуючи, до тогожъ послушеньства 
его милости отца папы Римского, подъ ко-
торыиъ дей они николи не были, приму-
шаетъ: а то дей есть духовныхъ ихъ въ 
церкви ихъ братской, подъ блогословень-
ствомъ патріархй кгрецкого мѣшкаючнхъ, 
отъ нихъ одымуетъ, позвы своими до суду 
своего, не маючи надъ ними ніякое владзы, 
абы только до послушеньства своего за-
тягнути могъ, позываеть и ніякое обмовы 
ихъ слушное не слухаючи, ижъ передъ 
нихъ становий ся неповинни, заочне су
дить и сказуеть на баницію, якобы нѳпо-

*.) Нисколько строкъ ИСТЛ'ЬЛО. 

слушныхъ, до его королевское милости от-
сылати умыелилъ. '• Якожъ дей и дня ны
нешнего, на датѣ вышейпомененого, мѣсе-
ца Августа семого дня, у понедѣлокъ, а 
водлугъ старого календару, яко дей его 
милость у позвѣ своимъ поменилъ, мѣсеца 
Іюля двадцать семого дня, кгды рокъ вже 
за долгими; позвы его милости, которыми 
дей его милость свещенниковъ ихъ брат
скихъ отца Карпа Лазаревича и отца Гри
горья Ждановича о то, же его не суть по-
слушни и не отъ него, але отъ иншого, 
преложоного, а меновите отъ епископа 
Львовского на станъ свещенническій (по-
святи)лися, позывалъ, припалъ, тые же све-
щенницы ихъ помененые, не признаваючи 
собѣ за пастыра и не будучи повинни предъ 
нимъ становитися, зъ обмовою (ура)дов-
не, при трехъ возныхъ и сторонѣ духов
ную особу, товариша своего отца Михаила, 
діякона церкви ихъ братское Светого Духа, 
посылали. Его дей милость отецъ Ипа
тей, яко той обмовѣ ихъ мѣстца дати не 
хотѣлъ, такъ и того самого діякона ихъ, 
который съ помененою обмовою до его ми
лости врадовне ходилъ, отъ себе, зъ двора 
митрополего пустити не казалъ и при собѣ 
его моцно кгвалгомъ, надъ право посполи-
тое, задержати велѣлъ, и не вѣдати дей, гдѣ 
его подѣлъ, што дей тые возные, которые 
при томъ были, сознати суть готовы. 

Якожъ вже на третій день по томъ опо-
вѣданыо, то естьмѣсеца Августа девятого 
дня, въ томъ же року шестьсотномъ пер
вомъ, и тые возные новѣту Виленского, на 
имя Миколай Яновичъ Миклашевича, 
Петръ Юрьевичъ Навоша и Янъ Ленар-
товичъ * ) . . . . . . 

дали,. 
писаный въ тые слова. 

*) Три строки истлѣдв. 
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Я Николай Яновичъ Миклашевича,; Я 
Петръ Юрьевичъ Навоша и я Янь Ленар-
товичъ, возные господарскіе повѣту Вилен
ского, сознаваемъ симъ нашимъ квитомъ ку 
записанью до книгъ врадовыхъ, ижъ маючи 
мы возные при собѣ стороною пять шляхти-
човъ, людей добрыхъ, пана ПІимона Михай
ловича, пана Юрья Кгрота и пана Миколая 
Станиславовича, пана Венслава Яновича и 
пана Юрья Яновича, въ року теперь иду
чомъ тысеча шестьсотъ первымъ, мѣсеца 
Ьоля семого дня, въ понедѣлокъ,. водлугъ 
старого календаря, за посланьемъ свещен
никовъ свято-духовскихъ братства церков
ного религіи кгреческое, отца Карпя Ла
заревича, отца Григорья Ждановича, хо
дили есьмо зъдіякономъ свето-духовскимъ 
помененого братства церковного Вилен
ского религіи кгрецкое, отцемъ Михайломъ. 
до двора митропольего, тутъ у мѣстѣ Ви
ленскомъ, до его милости отца -Ипатея, 
который митрополитомъ Кіевскимъ и Га-
лицкимъ, епископомъ Володимерскимъ и 
Верестейскимъ, и архимандритомъ Печер-
скимъ(се именуетъ), и кгды есьмо тамъ до 
его милости отца Ипатея пришли, тотъ дія-
конъ братства церковного Виленского, отецъ 
Михайло, мовилъ до его милости отца Ипа-
тія тыми словы: Милостивый отче! Што ва
ша милость уже другими позвы своими 
на теперешній день понедѣлковый до суду 
своего позывать рачишь свещенниковъ 
братскихъ Виленскихъ, отца Карпя Лаза
ревича и отца Григорья Ждановича, ижъ 
они послушеньства своего въ справахъ 
духовныхъ вашей милости отдавати не хо-
чутъ; и отъ иного епископа, не отъ вашей j 
милости, стань, свещенничества на себе 
приняли,—тогды они вашей милости послу-
шни быти и за пастыра своего признати 
не хочутъ, для того, ижъ дей ваша милость 
благословенство, которое еси первей отъ 

святѣйшого патріархи Константинопольско
го мѣлъ,; зъ себе зложилъ, а иншому дей 
уже. пастыру, границы, каноны концилей-
ными замѣроные, перескочивши, его милости 
велебному отцу папѣ Римскому послушень-
ство еси отдадъ; : для чого дей они дей, 
якъ сами ипосполъ зъ иными хрестіяны, 
подъ благословенствомъ святѣйшого па
стыря своего патріархи Констатинополь-
ского гостали, такъ дей тежъ и тотъ станъ 
духовный отъ епископа своего, который отъ 
паріархи своего . не отступилъ, благосло
венствомъ церкви Божое столицы Констан
тинопольское посветилися. Съ тыхъ дей 
причинъ, сами передъ вашей милостью ста-
витися и вашей милости послушни быти 
не будучи повинни, обмову свою на пись-
мѣ, черезъ мене, товарища и брата своего 
вашей милости прислали. И заразъ его 
милости отцу Ипатею тую обмову на нись-
мѣ отецъ Михайло діяконъ черезъ насъ 
возныхъ подалъ. Которую его милость 
отецъ Ипатей, зъ гнѣвомъ принявши, пе
редъ собою читати казалъ, и слово отъ 
слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Обмова передъ его милостью отцемъ Жпа-
тіемъ отъ свещенниковъ братства церков-

I ного Виленского православія греческого, отъ 
Шерпа Лазаревича и Григорья Ждановича, 
па другіе позвы его милости, которыми 
ихъ до послушеньства своего притегаючи, 
позывалъ, учинена есть тыми словы: Яко 
мы въ першой обмовѣ нашой, на первшіе 
позвы вашей милости, милостивый пане, 
не будучи повинни передъ вашею милостью 
становится и въ справахъ духовныхъ роз-
судку чинити не хочемъ *) 
ми позвы, то есть, дня нынѣшнего, у понедѣ-
локъ, року шестьсотъ первого, мѣседа Іюля 
двадцатьсемого дня, водлугъ старого ка-

*) Мѣсто on. сырости истлѣло. 



_ І9' — 
дендаря припаломъ, сшъ писаньёмьѵі; v. 
ЧЙСЯ въ право обмову чинймъ таковую, 
ижъ есьмо не повинни и теперь.... . . 
по(водо)ватися для тыхъ причинъ,' же ва
ша милость въ духовныхъ правахъ нашихъ 
голо(вный) адвёрсаръ, ;іа не судья,' кгдыжъ 
право духовное такъ учить,! звлаща соборъ 
четвертый вселенскіи — правило' девятое: 
Встли епископъ или< прйчетникъ 1 зъ сво
имъ митрополитомъ маетъ нѣякую роспра-
ву, теды: маетъ судитиея передъ патріар-
хомъ всея тоя земли, нимъ сужены будутъ 
митрополиты и епископы, а • меновите отъ 
патріархи Константинопольского. До того 
тежъ рачишь, ваша милость, тымъ своимъ 
позвомъ насъ позывати до неякое клятвы 
и изверженья насъ зъ стану свещенниче-
ского, што есть противно канономъ свя-
тыхъ богоносныхъ отецъ, гдѣ описуетъ: 
ижъ если бы пресвитеру якаякольвекъ 
дана была вина, за которою виною досто-
инъ бы былъ низверженья зъ свещенниц-
тва, тогды на таковый судъ маетъ быть 
шесть епископовъ, а семый епископъ его, 
о чомъ собору Карфагенского правило две
надцатое, петнацатое и сто осьмое учить: 
про то хотьбы ваша милость и былъ пасты-
ромъ нашимъ, тогды бысь инакшимъ су-
домъ на зверженье насъ зъ стану свеіцен-
нического не могъ судити, только съ тыми 
каноны, яковыми вашей милости вышепо-
менили. А. же ваша милость въ тыхъ же 
позвахъ своихъ, повторе намъ даныхъ, до-
кладати рачишь, ижъ бысьмы за першимъ 
позвомъ мѣли до вашей милости приходи
те, съ туиулътомъ людей до бою готовыми, 
чого никгды, милостивый пане, не было, 
кгдыжъ зъ нами были ихъ милость зацные 
особы, а меновите—его милость панъ вое
вода Смоленска, ихъ милость князи Окгин-
скіе, якожъ ктиторове тое святое церкви 
сошествія Святого Духа, до которое нась 

служйтелъмй поставлено; надто'' (судья) 
кгродскій его милость панъ . подвоеводш 
Виленскій, до того еще'четыри возные и.... 
шляхтичовъ,' которые добре свѣдомй на
шого приходу и отходу отъ вашей милости 
и причинъ, въ обмовахъ нашихъ описаныхъ; 
предъ вашею милостью становитися и такъ 
клятвы; яко и... отъ вашей милости прьга-
мовати не повинни есьмо. Для чого про-
симъ, абысь ваша милость насъ больше 
молестовать не рачи.ть, держатй отъ его 
королевское милости... своемъ милостивомъ 
пане, помазанцу Вожомъ, яко.... светомъ 
справедливому, же намъ нанизшимъ под-
данымъ и богомольцомъ своимъ таковыхъ 
трудностей отъ вашей милости пріймовати 
допустити не рачитъ. А по прочитанью 
той обмовы его милость отецъ Ипатей пы-
талъ діякона, который до него сътою об
мовою отъ свещенниковъ братскихъ былъ 
присланъ: хто дей тебе діякономъ поста-
вилъ1? Онъ ему повѣдилъ: ставилъ дей мене 
бывшій митропо.титъ. За чимъ зась повѣ-
дилъ отецъ Ипатей: естли дей тебе митро
полита станови.тъ, то дей ты пос.тушень-
ство мнѣ отдавать естесь повиненъ и тутъ 
дей остати мусишт.. И такъ насъ возныхъ 
и сторону отъ себе отступилъ, мовечи: хо
тя дей не мѣли есте до мене приходить, 
ижъ дей до справъ духовныхъ ничого. . . 
. . . . . . . . . . * ) задержати велѣлъ до 
книгъ урадовыхъ съ печатьми нашими, 
съ подписью рукъ нашихъ. хто писати 
умѣлъ, и подъ печатьми стороны шляхты 
вышейпомененое. Писанъ у Вильнѣ, року 
мѣсеца и дня вышьпомененого. У того 
квиту печатей притпсненыхъ— и подпись 
руки возного тыми словы: Mikolay Iano-
wicz Miklaszewicza, woźny, ręką swą. Ко
торое очевистое сознаніе возныхъ и тотъ 

*) Нѣсволъво строкъ истдѣло. 
7 
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квитъ ихъ до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ есть уписано. 

Тогожъ року теперь идучого, лѣта отъ 
нароженья сына Вожого тысеча шестьсотъ 
первого, мѣсеца Августа петнадцатого дня, 
наврадѣ его королевское милости кгродскомъ 
воеводства Виленского, передо мною Стани-
славомъ Пукштою Клявзкгейловичомъ—хо-
ружимъ Волковыскимъ, намѣстникомъ Ви-
ленскимъ, ставши очевисто возный повѣту 
Виленского Миколай Яновичъ Миклашевича, 
ку записанью до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ квитъ свой призналъ и подалъ въ тые 
слова писаный: Я Миколай Яновичъ Микла
шевича—возный господарскій повѣту Ви
ленского, сознаваю симъ моимъ квитомъ 
ку записанью до книгъ врадовыхъ, ижъ 
въроку теперь идучимъ тысеча шестьсотъ 
первомъ мѣсеца Іюля тридцать первого дня, 
водлугъ старого календаря, за посланіемъ 
отъ свещенниковъ Братства церковного Ви
ленского православного греческого свято-
духскихъ, отъ отца Карпя Лазаревича и отца 
Григорья Ждановича, ходилъ есьми я воз
ный до его милости отца Ипатея Потея, ко
торый ся пишеть митрополитомъ Кіевскимъ 
и Галицкимъ, епископомъ Володимирскимъ 
и Берестейскимъ, и архимандритомъ Пе-
черскимъ, а при мнѣ возномъ на тотъ часъ 
стороною были два шляхтичи, панъ Иванъ 
Лозицкій, а панъ Андрей Стаховскій. И 
кгды есьми до его милости отца Ипатія 
Потея вышейпомененого, до двора его ми
лости митропольего, тутъ у мѣстѣ Вилен
екомъ пришолъ съ тою стороною, при мнѣ 
возномъ будучою и давалъ есьми его ми
лости отцу Ипатію отъ отца Карпа Ла
заревича и отца Григорья Ждановича, 
свещенниковъ вышейпомененыхъ брат-
скихъ, обмову на письмѣ отъ нихъ черезъ 
мене возного присланную, ижъ они передъ 
его милостью за позвы его милости стано

вимся и въ справахъ духовныхъ его ми
лости послушни быти неповинни, съ пев-
ныхъ причинъ, въ той обмовѣ меновите 
описаныхъ; нижли его милость отецъ Ипа-
тей отъ мене возного тоеобмовы ихъ При
пяти не хотѣлъ: ижъ дей ты человѣкъ 
свѣтскій до справъ нашихъ духовныхъ не 
належишь, а тежъ дей не въ часъ ходишь, 
вже дей есьми на нихъ декретъ учйнилъ 
и казалъ на нихъ декретъ передо мною воз
нымъ читати. Якожъ на тотъ часъ еще 
было передъ четвертою. годиною съ полу
дня, еще нигдѣ по церквахъ на вечерню 
не было звонено и онъ самъ отецъ Ипатей 
еще передъ вечернею тотъ декретъ на 
нихъ читати казалъ. По которомъ декретѣ 
кгды есьми назадъ до братства церковного, 
до тыхъ свещенниковъ бр*атскихъ, отъ 
которыхъ мя прсылано, былъ звернулъ и 
зъ нимися розмовами забавилъ, тожъ не 
борздо въ светое Троицы и въ иншихъ 
церквяхъ на вечерню дзвонити почато. Што 
мною вознымъ и стороною тые свещенни-
цы братскіе освѣтчили листъ, ижъ еще пе
редъ нешпоромъ, правѣ въ часъ, а не по-
зно, до его милости съ тою обмовою сво
ею посылали. Которые обмовы ижъ его 
милость отецъ Ипатей не принялъ, тогды 
ее назадъ свещенникомъ братскимъ звер
нулъ и слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маетъ: - Третял обмова свещенниковъ брат
ства церковного Виленского православія 
греческого отца Нарпя Лазаревича и отца 
Григорья Ждановиш передъ его милостью 
отцомъ Ипатеемъ Потеемъ на третіе поз
вы его милости *) 
своего позывать рачилъ о то, жесьмы ми
мо вашей милости, который се тутъ (митро
политомъ) быти менишь, у епископа Львов
ского на станъ духовный презвитерскій до 

*) Мѣсто исмѣдо. 
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церкви Божое братства церковного Вилен
ского посветили й въ справахъ духовныхъ 
вашей милости послушеньства отдаватине 
хочемъ, слушные обиовы . . . по достатку 
на письмѣ привозныхъ урядовыхъ вашей 
милости есьмо подали, такъ и теперь яко 
и при першихъ обмовахъ нашихъ стоячи, 
на тотъ третій позывъ, которымъ насъпо-
зывати рачишь до прислуханья не якое 
екзекуціи, за выданъемъ отъ вашей мило
сти якогось декрету на насъ, тогды и те
перь не въ обычай отказу правного и не 
вдаючися въ жадный судъ, только о собѣ 
обмову чинечи черезъ возного и сторону, 
сею цедулою нашею вашей милости ознай-
муемъ: ижесь мы якъ становитися передъ 
вашу милость, такъ и ніякихъ судовъ 
и декретовъ отъ вашей милости слухати 
и пріймовати и ніякого послушеньства въ 
справѣ духовной вашей милости отдавати 
не естесьмы повинны, съ тыхъ причинъ, 
ижъ ваша милость, еще будучи еписко-
помъ Володимирскимъ и Берестейскимъ, 
посполъ зъ небожчикомъ першимъ мцтро-
политомъ Михайломъ Рогозою и зъ НЕКО
ТОРЫМИ ИНЫМИ килькома владыками, кромъ 
вѣдомости и позволенья всихъ насъ хри-
стіянъ, послуншыхъ восточное Божое церк
ви, такъ духовныхъ, яко и свѣтскихъ, въ 
тыхъ панствахъ его королевское милости, 
нашого милостивого пана, мѣшкаючихъ, 
згордѣвши здавна звыклымъ благословен-
ствомъ святѣйшого патріархи Константи
нопольского, иншому пастырови, никогды 
намъ незвыклому, а меновите, его милости 
велеіному отцу шшежови Римскому, по-
елупюнетво свое есте отдали и тымъ гра
ницы, каноны концилейными, отъ светыхъ 
отцовъ эмоцненые, о чомъ есьмо въ пер
шихъ обмовахъ нашихъ подостатку выпи
сали, переступили есте, водлугъ которыхъ 
жаноновъ концилейныхъ за то ваша ми

лость всѣхъ таковыхъ, которыестё отъ 
благословенства патріархи Константино
польского отступили, на собору духовномъ 
Верестейскомъ, который есть до книгъ три-
бунальныхъ, головныхъ, слово въ слово 
подостатку актыкованъ, зъ становъ всѣхъ 
духовныхъ зложоно и то потомъ листомъ 
патріаршимъ отъ столицы Констатинополь-
ское есть змоцнено и вашихъ милостей, яко 
отступныхъ отъ церкви Божое восточное, 
отлучоно и клятвѣ седми вселенскихъ со-
боровъ отдано, самихъ вашихъ милостей 
и всѣхъ тыхъ, которые бы вашихъ мило
стей слухали. За чимь отъ оного часу вже 
не естесте ваша милость нашими духов
ными , якожъ и по всѣ сеймы прошлые, 
вся речь-посполитая, звлаща люди рели-
гіи кгрецкое старожитное, и мы зъ ними, 
водлугъ протестаціи, отъ христіяновъ на 
розныхъ мѣстцахъ учиненыхъ, зоставши 
подъ звыклымъ той епархіи благословен-
ствомъ светѣйшого патріархи Константи
нопольского, не занехали домовлятися и 
просить его королевское милости, пана на
шого милостивого, абысьмы при старожит-
номъ уживанью набоженьства нашого подъ 
благословенствомъ здавна звыклымъ патрі-
арха Констатинопольского заховани бы
ли. Што ижъ се еще на сеймѣ тамъ, гдѣ 
ся тая справа зачала не окончило . . . . . ко
торый есте отъ благословенства патріарха 
Константинопольского отступили. . . . 

тутъ въ Вильни на митрополью становилъ, 
есьми смотрѣли, а потомъ, ижъ тымъ бла
гословенствомъ патріархи своего взгордив-
ши, его милость отца папу Римского за 
пастыра собѣ призналъ, послушенство на
ше посполъ зъ иншими христіяны ему вы-
повѣдали есьмо и его не слухали, якожъ 
быхмо надто вашу милость слухати мѣли 
и вашей милбети, якъ благословенство намъ 



незвыклого пастыра, на ..собѣ носишь, такъ 
и пастыромъ; нашимъ ещееь ваиш: милость 
николи не быль и не естесь и, не ^ д а 
ш ь , хто вашу милость на митрополью и 
подъ чшмъ благословенствомъ - становилъ, 
бо въ канонахъ светыхъ отецъ правило 
шестое собора, иже въ Оардикш, во Антіо-
хіи Сирстѣй правило, 19 и въ Лаодикіи 
правило тринадцатое, ясне намъ науку 
описуютъ, якимъ способомъ и отъ кого 
митрополитъ на митрополью маетъ быти 
становленъ, которого порадку мы въ вашей 
милости не видимъ. Если только добра цер
ковные отъ его королевское милости, по-
мазаньца Божого, пана нашого, милости
вого, вашей милости суть поданы, теды не 
владза духовная, которая тутъ ни отъ кого 
иного не звыклася подавать, только отъ 
патріархи Константинопольского, спосо
бомъ вышейпомененымъ, прото не естесь 
ваша милость митрополитомъ нашимъ и тые 
каноны, которыми напротивко насъ идешь, 
не вашей милости служатъ, але тому, кото
рый бы правдивымъ пастыромъ нашимъ 
митрополитомъ порадкомъ звыклымъ отъ 
всходнее церкви Божое поданый былъ, ко
торого если быхмо мѣли, не важили быхмо 
ся отъ иного светить, але ижъ и до сего 
часу его еще не маемъ, рады и не рады 
за усилованьемъ ихъ милости пановъ сво
ихъ, которые насъ на тотъ стань духов
ный прозьбами своими усиловать рачили, 
мусѣлихъ мы ся отъ иного епископа посве
тить; вѣдь же не отъ того, которого бы 
правила заборонять мѣли, але отъ епископа 
тое епархіи, меновите отъ его милости от
ца Гедіона—епископа Львовского, который 
при благочестію светомъ зрсталъ, патріар-
хи своего не отступилъ и за волею ипри-
вильемъ его королевское милости, пана на
шого милостивого, тымъ урадомъ епископ-
скимъ подъ благословенствомъ всходнее 

церкви Божое: справуетъ,. которому то епи
скопу Львовскому, и особлива; яко,, въ шо-
стомъ.листѣ патріарщомъ, въ,книжкахъ, зъ 
друку .Озсшрозского выданныхъ,. описуетъ, 
васъ клятвѣ отдавши,, а въ {небытности 
на ; тотъ часъ митрополита въ • тыхъ пан
ствахъ его королевское милости, всю владзу 
въ справахъ духовныхъ отъ ;престола па-
тріархи Константинопольского, екзархомъ 
его учинивши, есть подано. Тотъ то насъ 
не иншимъ якимъ, але намъ звыклымъ 
благословенствомъ Божіимъ, отъ всходнее 
церкви , его маючи, на стань свещенни-
ческій посветилъ, прото мы, знаючи голосъ 
пастыровъ своихъ, за инымъ ити не мо-
жемъ, але при протестаціяхъ, отъ всего 
христіянства здавна на разныхъ мѣстцахъ 
противъ того отступленія и потомъ въ Но
вогородку противъ самого вашей милости, 
не признаваючи вашу милость за митро
полита, учиненыхъ стоечи, послушеньства 
намъ звыклого восточное церкви Вожое не 
отступуемъ. Для чого не повинни есьмо ва
шей милости слухати и ваша милость надъ 
нами ніякое владзы своее ростягати, насъ 
судити. и изъ стану свещеннического скла-
дати, моцы мѣти не рачишь; бо хотя бысь 
ваша милость и былъ пастыромъ нашимъ, 
чимъ еси не былъ и не естесь, теды бысь 
не могъ*) . . . . . • • . • . 
чи проклятый, тогды якъ благословенства 
такого не важно и п о . . . . такъ и клятва 
его ничого шкодити не можетъ; въ чомъ 
держимо о его королевской милости, на-
шомъ милостивомъ помазаньцу Вожомъ, яко 
пану справедливомъ, ижъ ваша милость 
таковое я — и надъ права привилья и 
вольности наши старожитные надъ наш 
ростегати допустити не рачигь. Што ся 
тежъ дотычеть, ижъ ваша милость грози» 

*) Иемѣвюая бумага. 
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намъ рачишь баниціею и хотя бысь ;мѣлъ 
-декретъ свой, .подъ который; мы подяегати 
не повинни, учинивши на баницію до ко
роля его милости отсылати,; ино и того не 
только духовнымъ, але ани свѣцкимъ пра
вомъ подлежа™ ваша милость не можешь, 
абы коли попы отъ духовного права до 
свѣтского на баницію посылани быти ме
ли, што ся не только въ нашой церкви 
восточной незвыкло заховывать, але: и въ 
Римскомъ костеле того не слыхать. 

Которого такового сознанья моего, штомъ 
слышалъ и видѣлъ я возный даломъ сесь 
мой квитъ съ печатью моею и съ нодпи-
сомъ рукимоее и съ печатьми стороны вы-
шейпомененое... Писанъ у Вильны, року, 
мѣсеца и дня вышейпомененого. У того 
квиту печатей притисненыхъ три, а под
пись руки возного тыми словы: Mikolay 
Janowicz Mikłaszewicza, woźny ręką swą. 
При которомъ зезнанью возного Миколая 
Яноідача Миклашевича тутъ очевисго предо 
мною на врадѣ ставши сами тые свещенники 
помененого братства церковного Вилен
ского, отецъ Карпъ Лазаровичъ и отецъ 
Григорій Ждановичъ, оповѣдали: ижъ дей 
што его милость отецъ Ипатей Потей слуш-
ныхъ обмововъ нашихъ, которые дей есьмо 
его милости перво сами черезъ себе вра-
довне, потомъ чрезъ возныхъ и сторону, 
не вдаючися въ жадный, яко намъ не на
дежный, судъ его милости на письмѣ по
давали, не пріймуючи и не будучи пасты-
ромъ нашимъ, съ причинъ въ тыхъ же 
обмовахъ нашихъ описаныхъ, але надъ 
права и вольности старожитной религіей 
нашей уживанье и надъ каноны святыхъ 
отецъ самъ не звыклымъ норядкомъ на 
тую митрополью вступивши и не маючи 
надъ нами ніякое владзы, заочне насъ 
судить и сказуетъ и та баницію до свет
ского права, чого ани духовные, ани свѣт-

скіе права не: учатъ,;.отсылаете еамъ дей 
его' милость еще первей того, уже • будучи 
отъ • столицы пастыра своего патріархн 
константинопольского, \ за отступленье его, 
которое отъ всходнее церкви Божое учи-
нилъ, .проклятымъ и изъ стану, духовного 
зверженымъ. Тогды дейякось мы въ тыхъ 
обмовахъ нашихъ вышейпомененыхъ^ не 
вдаючися въ жадное право, его милости 
(оказали), такъ и теперь съ тымъ ся освѣт-
чаемъ, ижъ мы стоечи при протестаціяхъ 
первшихъ, на розныхъ мёстцахъ отъмно-
гихъ христіянъ, поелушныхъ всходнее цер
кви Божое, на тыхъ церкви Божое па-
стыровъ отступныхъ занесеныхъ, благо-
словенства всходнее церкви Божое, матки 
нашое, подъ которымъ ся есьмо породили, 
не отступуемъ, а подъ иное благословен
ство, николи намъ незвыклое, подъ ко
торое насъ отецъ Ипатей кгвалтомъ при-
мушаетъ, не позволяемъ: отъ Сіона бо, 
водлугъ словъ пророческихъ, изыде законъ 
и слово Господне изъ Іерусалима; а индей 
ловить: благословить тя Господь отъОіона 
и узриши благая Іерусалима во вся дни 
живота твоего; чого никоторой иншой цер
кви, ани крайне, абы жродломъ благосло-
венства Божого мела быти не дано, толь
ко одному светому Сіону, а оттуль вже 
вси иные церкви и краины пріймуютъ, 
яко отъ матки всихъ; о которой тежъ 
Божественное писаніе мовитъ: Радуйся 
Сіоне светый, мати церквамъ, Божое мѣ-
шканье; и еще пророкъ светый мовитъ: 
любить Господь врата Сіона надъвсѣмѣ-
шканья Іяковля. Того то мы благословен-
етва Божого, которымъ насъ отъ €іона 
светого благословилъ, стержемо иотъразъ 
поданое правды Божое отступить *) . . 

*) Мѣсто истлѣло. 
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дѣетъ, который насъ не слупше и неповинне 
....нашей судилъ, самъ дей на насъ се жало-
валъ, передъ себежъ и позывалъ и самъ 
же на насъ и декретъ выдавалъ, ни для 
чого иного, только по своихъ страстехъ, 
для того, же на его отступленье дозволити 
не хочемъ. О чомъ въ томъ же правилѣ 
четвертомъ семого вселенского собору ши
рей и срожей описуетъ: же „естлибы не
которые епископы, на свою власть надѣ-
ючися, мѣли кого отъ службы Божое от
лучить ради страстныя воли своея или 
для иное некоторое тому подобное при
чины, таковые тойже страсти повинни суть, 
да примуть за то епископъ отлученіе отъ 
митрополита, а митрополитъ, естлибы то 
учинилъ, тогды самъ да приметъ отлуче-
нье отъ патріарха и обратится болѣзнь его 
на главу его": звлаща дей его милость отецъ 
Ипатей, небудучи нашимъ пастыромъ, яко 
дей то и самъ у позвѣ своемъ пишучи приз-
наваетъ, жесьмы ему подали ледулу, не при-
знаваючи его собѣ за пастыра и пытаючися, 
хто его на митрополью становилъ, то дей 
само тое ясне высвѣтчаетъ, же его милость 
надъ нами моцы никакое не мѣлъ и не 
маетъ и пастыромъ намъ не есть. А то 
дей учинили есьмо не для жадное взгарды, 
звирхности пристойное, абысьмо не Х О 
ТЕЛИ въ чомъ правдивого митрополита быть 
послушными, и овшемъ дей хотячи быти 
митрополіе звирхности послушными, пыта-
лисьмыся о томъ, хто его милость на той 
станъ митропольи посветилъ, естли вла
стью духовною тою, которою предкове его 
милости первые митрополиты въ тыхъ пан-
ствахъ его королевское милости отъ всход

нее церкви: Божое наетуповали и которой 
власти мы въ справахъ духовныхъ, вод
лугъ христіянства нашого, отъ предковъ 
своихъ початокъ взявши, звыкле подлега-
ти, што дей естли бы его милость намъ 
оказалъ и яко отецъ лаекавый дѣтей сво
ихъ зъ вонтпливости вывелъ, ижъ отъ 
всходнее церкви Божое, матки нашое, Сіо-
на светого, благословенствомъ тотъ пре
стать митрополіи Кіевское одержалъ, пев-
не дей повинны бысьмы были его за пас
тыра собѣ признавши, яко дѣти отцови 
послушные, вшелякую учтивость отдавать; 
але ижъ дей намъ его милость отомъслу-
шное справы не далъ, тогды дейнеможемъ 

Į его милости за митрополита и пастыра 
своего признавати и явно дей то есть, 
ижъ его милость не порадкомъ всходнее 
церкви Божое, якосьмы дей о томъ уже 
по части въ обмовахъ нашихъ припомнели, 
але противъ ясное науки каноновъ светыхъ 
отецъ мирскою властью на тую столицу 
митрополью вступилъ, чого дей и въ пра
виле третьемъ семого вселенского собору 
забороняетъ, тымъ способомъ таковые по-
становленія не только не суть тверды, але 
изверженыо и отлученыо суть достойны, 
которые не по канонамъ светыхъ отецъ, 
одно властью свѣтскою на станъ духовный 
ветупуютъ. Для тыхъ дей всихъ причинъ 
якъ благословенства его, намъ не надеж
ного пастыра, не потребуемъ, такъ и клят
вы его недбаемъ и жадныхъ декретовъ 
его напротивко себѣ за елушны *) 

*) Въ нодлнвникѣ окончанія нѣтъ, такъ ШѢ&% 
въ саюкѣ листы потерши. 
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Изъ связнк № 91, за 1601 г. Докуй. № И . 

18. Протестація Виленскихъ мѣщанъ, братчиковъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства, о томъ, что по жалобѣ Виленскаго магистрата они не смѣютъ безъ 
своихъ старшихъ братчиковъ и не счнтаютъ законнымъ являться въ задворный 
корѳлевскій судъ для разсмотрѣнія королевскихъ привилегій на два братскихъ 

дома въ г. Вильнѣ. 

Лѣта Божого нароженья тысеча гаест-
сотъ первого, мѣсеца Августа двадцать 
второго дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского предо мною 
Станиславом!» Пу кштою Клявзкгейловичомъ, 
хоружимъ Волковыскимъ, намѣстникомъ 
Виленскимъ, ставши очсвисто не малое 
згромаженье людей мѣщанъ мѣста его ко
ролевское милости Виленского, братьи брат
ства церковного Виленского православія 
греческого, оповѣдали: ижъ дей што урадъ 
мѣстскій ратушный- Виленскій вже одъ 
немалого часу позвали до его королевское 
милости старшихъ братства вышейпоме-
неного церковного Виленского, такъ же 
ихъ мѣщановъ и всѣхъ братью, до того 
братства церковного уписныхъ, о привилеи 
его королевское милости въ року тысеча 
пятьсотъ деветьдесятъ второмъ на сеймѣ 
вальномъ на вольность двохъ домовъ 
братскихъ наданый, менечи быти, яко бы 
тотъ привилсй правомъ и вольностямъ мѣ-
стскимъ мѣлъ быти противный, яко въ 
томъ позвѣ ширей есть описано. За 
которымъ позвомъ кгды дей на сеймѣ не 
давно прошломъ умоцованыо отъ всего то
го братства пильность учинили, тогды дей 

умоцованые отъ ураду ратушного Вилен
ского тамъ же на сеймѣ будучи, а мено
вите, панъ Апсолонъ Мрикглодъ а панъ 
Григорей Федоровичъ—райцы и панъ Ве
недикта писарь тое справы на прошломъ 
сеймѣ зъ братствомъ церковнымъ не попи-
раючи, на сеймъ да Богъ близко пришлый, 
рокъ зъ умоцоваными братскими росписали, 
и тымъ ихъ милости старшихъ того брат
ства ихъ милости пановъ сенаторовъ и 
рыцсрство и все братство убезпечили. 
А ижъ дей теперь тотъ урадъ мѣстскій 
Виленскій водлугъ помененого росписанья, 
року не ожидаючи пришлого сейму, теперь 
тута у Вильни до суду его королевской 
милости задворного тое братство ихъ цер
ковное о узнанье привилья помененого, 
хотечи судити, нриволываютъ,—тогды они 
обыватели мѣстскіе, до того братства упис-
ные, сами одни безъ ихъ милости пановъ 
сенаторовъ и рыцерства, до оного братства 
уписныхъ, которымъ тотъ привилей слу
жить, и въсамомъ позвѣ у головахъ суть 
написаны у право о то сами одны... вда-
ватися и отказовати не могучи, только до 
обмовы отъ себе въ той справѣ у суду его 
королевской милости задворного дали моць 
зу полную съ посродку себе брату, до того 
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братства уписному, мѣщанину Виленскому 
Петру Ивановичу Коптевичу, якожъ и тую 
самую обмову, которую на то преречоному 
умоцованому своему до суду его королевской 
милости задворного, на письмѣ дали, пере
до мною на врадѣ покладали, слово отъ' 
слова такъ се въ собѣ маетъ: Обмова мѣ-
щанъ Виленскихъ до братьи братства цер
ковного Виленского религіи кгрецкое упи-
сныхъ у суду задворного, за мандатомъ его 
королевской милости, которымъ урадъ ра
тушный мѣста Виленского усе братство 
помененое церковное позвалъ о привилей 
отъ его королевской милости, нашого ми
лостивого пана, въ року -прошлымъ тысеча 
пять сотъ деветьдестятъ второмъ, мѣсеца 
Октебра девятого дня наданый на два 
домы братскіе въ мѣстѣ Виленекомъ, иду-
чи зъ замку до Острое брамы, по лѣвой 
сторонѣ лежачіе, и о наданье ономужъ 
братству вольностей, въ томъ привилыо ме
новите выписаныхъ, менечи быть, якобы 
тотъ привилей правомъ и волыюстямъ мѣст-
скимъ противный быть мѣлъ, о чомъ ши
рей на мандатѣ его королевской милости, 
нашого милостивого пана, описано есть. 
Мы теды найнизшіе a вѣрные его коро
левской милости, нашого милостивого па
на, подданые, мѣіцане Виленскіе, до того 
братства церковного уписные, ушановавши 
впродъ светобливый маестатъ его королев
ской милости, нашого милостивого пана, 
съ цалымъ a вѣрнымъ подданьствомъ на
шимъ, яко научстивѣй и пристойнѣй, бысь-
мо же теперь за онымъ мандатомъ до жад
ное дальшое справы и отказу не присту-
пуючи, таковую обмову предъ вашей ми
лостью и своими милостивыми паны чи-
нимъ: ижъ тая справа не однимъ намъ 
обывателемъ мѣстскимъ, але впродъ нале-
житъ зацному стану шляхецкому ихъ ми
лости паномъ сенаторомъ и рыцерству, ко

торые суть до того братства уписные и 
енеральною вольностью правомъ посполи-
тымъ статутовымъ обварованы. Кгдыжъ 
меновите тымъ привильемъ король его ми
лость, нашъ милостивый панъ, вылучаючи 
тое братство церковное съ тыми домами 
отъ вшелякихъ иныхъ правъ поддать и 
вызволить рачилъ. подъ • право статутовое 
земское, о чомъ значне тотъ привилей ко
роля его милости свѣтчитъ, который за 
презреньемъ Пана Бога всемогущогб а зъ 
щодробливое ласки его королевское мило
сти, пана нашого милостивого, на тые два 
домы и на вольности братству церковному 
публичне на сеймѣ наданы суть не однимъ 
обывателемъ мѣста Виленского, але въ го-
ловахъ, такъ ихъ милости вельможнымъ 
паномъ сенаторомъ, яко и станомъ шля-
хетскимъ, до того братства церковного 
уписнымъ, которые то и на сеймахъ про-
шлыхъ черезъ ихъ милость пановъ пословъ 
земскихъ речи-посполитое обоего народу 
не занехали короля его милости, нашого 
милостивого пана, о то просить, абы тые 
привилья не за дворомъ, але и на сеймѣ 
узнаваны были. За чимъ и тые Панове 
урадники мѣста тутошнего Виленского на 
сеймѣ недавно прошломъ черезъ умоцо-
ваныхъ своихъ, а меновите: черезъ пана 
Апсолона Мрикглода, черезъ пана Гри
горья Федоровича—райцовъ, а через* папа 
Бенедикта писара мѣстского въ той справѣ 
росписали зъ умоцоваными братскими року 
не пильновать за дворомъ, але да Вогь 
ажъ на сеймѣ пришломъ; и тымъ отъ нихъ 
будучи ихъ милость старшіе того братства 
убеспечени не дали намъ жадное моцы, 
ани науки, яко бы есьмо у суду задвор
ного мѣли поступать: прото мы безъ ихъ 
милости пановъ сенаторовъ и рыцерства, 
которые до того братства нашого нале
жать и которымъ въ головахъ тые при-
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івилья служатъ, въ отказѣ быть не можемъ, 
яко на преднѣйшихъ учаетниковъ до' того 
братства належачихъ, чого й право носію-
литое земское боронить, - же' о речь споль-
ную одни участницы безъ другихъ въ от-
казѣ . быть не повинни. Для чого: всего, 
ижъ то не однимъ намъ, найнизшимь под-
данымъ его королевское милости, але въ 
головахъ ихъ милости паномъ сенаторомъ 
и рыцерству тыи привилья служатъ, мы 
сами одни мѣстскіе люди, кромъ вѣдомо-
сти ихъ милости, въ тоігъ судъ задворный 
его королевское милости вдаватисе и от-

казовать не можемъ,'' кгды'жъ и • въ • самомъ 
"томъ позвѣ въ головахъ написано,' позы-
ваючй ;старшйхъ братскихъ;; потомъ мѣ-
іцановъ и всю братью, до того братства 
упйсныхъ. "Унйженё!тёды и плачливе вашу 
милость;- нашихъ-милостивыхъ пановъ, про-
сймъ; абысьмо на сеймъ съ тою всею спра
вою отосланы были. Которая то моць и 
ббмоваѣьішейпомененая, за прозьбою тыхъ 
же мѣщанъ, до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ есть записана.: Року 1601, мѣсеца 
'Августа 22 дня' оновѣдано. 

1601 г. 

Изъ' связки' № 4658, за. 1601'г. .Докуй. .№ 12;-

19. Донесеніе возныхъ о нротестѣ двухъ свящепниковъ Ви.іеиской Свято - Духов-
ской церкви, Карпа Лазаревича и Григорін Ждановича, противъ митрополита Ипатія 

ІІотѣя по поводу вторичнаго нозва ихъ въ свой митрополичій судъ. 

Я Миколай Яновичъ Миклашевича, я 
Петръ Юрьевичъ Навоша и я Янъ Ле
нартовичъ, возные господарскіе повѣту 
Виленского, сознаваемъ тымъ нашимъ кви-
томъ, ижъ маючи мы возные присобѣ сто
роною пять шляхтичовъ, пана ІОрья 
Кгротя а пана Миколая Станиславовича, 
въ року теперь идучомъ тысеча шестьсотъ 
первомъ, мѣсеца Іюля семого дня, старого 
календаре, за посіаньемъ свещенниковъСвя-
тодускихъ братства церковного религіи гре
ческое отца Карпя Лазаревича и отца Гри
горья Ждановича, ходили есьмо съ дья-
кономъ Светодускимъ помененого братства 
церковного Виленского религіи грецкое до 

двора митропольего, тутъ у мѣстѣ Вилен-
скимъ, до его милости отца Ипатія По-
тѣя, который.... митрополитомъ Кіевскимъ и 
Галицкимъ, епископомъ Володимирскомъ и 
Верестейскимъ, архимандритою Кіево-пе-
чсрскимъ. Кеды есьмо тамъ до его милости 
отца Ипатія пришли, тотъ діяконъ брат
ства церковного Виленского, отецъ Михайло 
мовилъ до его милости отца Ипатія тыми 
словы: 

Милостивый отче! што ваша милость 
уже другими позвы своими на тепѳрешній 
день.... ковый до суду своего позывать ра-
чишь свещенниковъ фатскихъ Виленскихъ, 
отца Карпя Лазаревича и отца Григорья 
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Ждановича, ижъ они послушенства своего 
въ справахъ духовныхъ вашей милости от-
давати не хрчутъ и отъ иного епископа, 
не отъ вашей милости станъ священничества 
на себе приняли; тогды они вашей мило
сти послушны быти и за пастыра своего 
признати не хочутъ для того, ижъ дей 
ваша милость благословенство, которое еси 
первей отъ светѣйшого патріархи Констан
тинопольского мѣлъ, зъ себе зложилъ, а ин-
шому дей уже пастыру, границы, каноны 
концилейными замѣроные перескочивши, 
его милости велебному отцу папѣ Римско
му послушенство еси отдалъ, для чого дей 
они, якъ сами посполъ зъ иными хрестія-
ны подъ благословенствомъ светѣйшого 
пастыра своего патріархи Константино
польского зостали, такъ дей тежъ и тотъ 
станъ священническій духовный отъ епис
копа Львовского, который патріархи свое
го не отступилъ, благословенство.... церкви 
Божое въ етолицѣ Константинопольское 
посветилися. Съ тыхъ дей причинъ.... предъ 
вашей милостью становитися и вашей ми
лости послушны быти не будучи повинны, 
обмову черезъ мене товарища и брата 
своего вашей милости прислали. И заразъ 
его милости отцу Ипатію тую обмову на 
письмѣ отецъ Михайло діяконъ черезъ 
насъ возныхъ подалъ. Которую его милость 
отецъ Потей зъ гнѣвомъ принявши передъ 
собою читати казалъ, которая обмова такъ 
се въ собе маетъ: 

Обмова передъ его милостью отцемъ Ипа-
тіемъ отъ свещенниковъ братства церков
ного Виленского православгя греческого, отъ 
Sapną Лазаревичи и Григорья Ждановича, 
ма другіе позвы его милости, которыми 
ихъ до послушеньства своего притегаючи, 
позывалъ, учинена есть тыми словы: 

Якосьмы въ першой обмовѣ нашей на 
первшіе позвы вашей милости, милостивый 

пане, не будучи повинны передъ вашей 
милостью становитися и въ справахъ ду
ховныхъ розсудку вашей милости пріймо-
вати, широце и достаточне обмову нашу 
на письмѣ вашей милости врадовне есьмо 
подали; про тотеды, при той першой об-
мовѣ и теперь стоячи, на тые другіе поз
вы, которыми ваша милость насъ о.... до 
послушенства, въ справахъ духовныхъ от-
давати не хочемъ, позывати рачишь на.... 
за тыми другими позвы, то есть, дня ны
нешнего у понедѣлокъ, року шестьсотъ 
первого, мѣсеца Іюля двадцать семого дня, 
водлугъ же, в. м., въ духовныхъ справахъ.... 
а не судья, кгдыжъ право духовное такъ 
учить, звлаща соборъ.... святое: Еслибы 
епископъ или причетникъ зъ своимъ ме-
трополитомъ.... маетъ судитися передъ 
патріархомъ всея тоя земля подъ нимъ 
же.... епископы, а меновите отъпатріархи 
Константинопольского, до того тежъ.... поз
вомъ насъ позывати до неякое клятвы и 
изверженья насъ зъ стану свещенничского 
противне канономъ святымъ богоносныхъ 
отецъ, где описуетъ: ижъ если бы презби-
теру.... была вина, за которою виною до-
стоинъ бы былъ изверженья зъ свещенни-
чеетва, тогды на таковый судъ маетъ быть 
шесть епископовъ, а семый епископъ его, 
о чомъ собору Карфагенского правило две
надцатое, петнадцатое и сто осьмое учить; 
про то хочъ бысь ваша милость и былъ 
пастыромъ нашимъ, тогды бысь инакшимъ 
судомъ на зверженье насъ зъ стану све-
щеннического не могь судити, только ты
ми светыми каноны, якосьмы ихъ вашей 
милости вышейпоменили. А ижъ ваша ми
лость въ тыхъ же позвѣхъ своихъ, повторе 
намъ даныхъ, докладати рачишь, яко бысь-
мы за першимъ позвомъ мѣли до вашей 
милости приходити съ тумудьтомъ людей 
до бою готовыми, чого никды, милостивый 
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пане, не было, кгдыжъ зъ нами были ихъ 
милость зацные особы, а меновите: его ми
лость панъ воевода Смоленскій, ихъ ми
лость князи Окгинекіе, яко ктиторове тое 
еветое церкви Сошествія Светого Духа, до 
которое насъ служительми поставлено; надто 
и врадъ кгродскій, его милость панъ под-
воеводій Виленскій, до того еще чотыре 
возные и семь галяхтичовъ, которые добре 
свѣдоми нашого приходу и отходу отъ ва
шей милости; для тыхъ всѣхъ причинъ, въ 
обмовахъ нашихъ описаныхъ, предъ вашей 
милостью становитися и такъ клятвы яко 
и изверженья отъ вашей милости примова-
ти не повинни есьмо. Для чого просимъ, 
абысь ваша милость насъ больше молесто-
вати не рачилъ, держачи о его королев
ской милости, своимъ милостивомъ панѣ 
помазанцу божомъ, яко пану светомъ спра-
ведливымъ, же намъ найнизшимъ поддан-
нымъ богомольцомъ своимъ таковыхъ труд
ностей отъ вашей милости пріймовати до-
пустити не рачитъ. А по прочитаныо 
тоеобмовы его милость отецъ Ипатей пы-
талъ діякона, который до него съ тою 
обмовою отъ свещенниковъ братскихъ былъ 
присланъ: хто дей тебе діякономъ поста
вила Онъ ему повѣдилъ: ставилъ дей ме

не бывшій митрополитъ. За чимъ зась по-
вѣдилъ ему отецъ Ипатій: если дей тебе 
митрополитъ становилъ, то дей ты послу-
шенство мнѣ отдавати естесь повиненъ и 
зостати мусишь. И такъ насъ возныхъ и 
сторону отъ себе отпустилъ, мовечи: хотя 
дей не мѣли есте до мене приходить, ижъ 
дей до справь духовныхъ ничого не на-
лежить, однакже дей добровольне есте 
пришли, добровольнежъ отъ мене и идите; 
а тотъ дей діаконъ при мнѣ зостати му-
ситъ. Итакъ того діякона вышейпомене-
ного назадъ до братства при насъ воз
ныхъ и сторонѣ пустити не хотѣлъ, але 
его при собѣ задержати велѣлъ. Которое 
сее сознанье наше, што есьмо слышали и 
видѣли есьмо ку записанью до книгъ ура-
довыхъ съ печатьми нашими и съ подпи-
сомъ рукъ нашихъ возныхъ, хто писать 
умѣлъ, и тежъ съ печатьми стороны шлях
ты вышейписаное (подали). Писанъ у Виль
ни року, мѣсеца и дня вышейпомененого. 
(Олѣдуетъ восемь печатей) *). 

*) Актъ этотъ напечатать подъ № 17; нотакъ 
какъ въ связкѣ найденъ другой, безъ пропусковъ, 
то онъ и помѣщенъ здѣсь сполна. 
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Изъ связни № 4658. за 1601 г. Докум. № 7 . 

20. Протестація сенаторовъ, рыцарства пвсѣхъ братчиковъ Виленскаго Свято-
Духовскаго братства противъ Виленскаго магистрата, незаконно позвавшаго 
братство въ задворный королевскій судъ для неподлежащаго ему разсмотрѣиія 

законности братскихъ правъ и привилегій. 

Року Божого Нароженья тысеча шесть 
есть первого, мѣсяца Сентября к (20) дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
екомъ воеводства Виленского, передо мною 
СтаниславомъПукштоюКлявзкгейловичомъ, 
хоружшъ Волковыскимъ, намѣстникомъ 
Виленскимъ, ставши очевисто земянинъ 
господарскій, панъ Федоръ Быковскій, до 

-братства церковного Виленского право
славного греческого послушеньства всход
нее Божое церкви уписный, самъ отъ се
бе и именемъ ихъ милости пановъ сена
торовъ и становъ рыцарскихъ и всихъ по-
сполитыхъ людей, братьи до тогожъ вы-
шейпомененого братства ихъ церковного 
уписныхъ, оповѣдалъ и обтяжливе жало-
валъ на войта, бурмистровъ, радцовъ и 
лав'никовъ мѣста. его королевское милости 
Виленского—о томъ: ижъ дей што его ко
ролевская милость, нашъ милостивый панъ, 
теперь щастливо надъ нами пануючій, зъ 
щодробливое ласки своее господарское до-
мы ихъ братскіе въ мѣстѣ Виленскомъ, 
идучи зъ замку до Острое брамы по лѣ-
вой сторонѣ лежачіе, одинъ названый 
Гомшеевскій, отъ его милости пана Яна 
Нарушевича, ловчого его королевское ми
лости великого княжества Литовского, 
купленый, a другій дей отъ брата ихъ 
уписного небожчика Якова Кондратовича, 

мѣіцанина Виленского, дарованый, въ ко
торому братство школы до науки дѣтей 
христіянскихъ заложили, духовныхъ слу
жителей церкви Божое ховаютъ и иншихъ 
справъ набоженьства своего подъ. имъ 
благословеньствомъ всходнее церкви Божое 
схажки свое вольные мѣваючи заживаютъ, 
съ присуду права мѣстского Виленского 
привилеемъ своимъ господарскимъ, выняв-
ши зъ иншими вольностями, отъ его ко
ролевское милости тому братству наданы-
мы, подъ право статутовое земское поддать 
рачилъ, тые дей урадники мѣстскіе Ви-
ленскіе оный привилей, помененому брат
ству ихъ отъ его королевское. милости на-
даный, менечи быти правомъ и вольностямъ 
ихъ мѣстскимъ' противный, ещо въ року 
прошломъ тысеча пятьсотъ девятьдесятъ 
шостомъ, мѣсеца Марца шостого дня, стар
шихъ братью братства церковного Вилен
ского, также и иншихъ мѣщанъ Виленскихъ 
и всю братью, до того братства уписныхъ, 
всихъ огуломъ, никого меновите не шипу
чи, позвомъ его королевское милости, въ 
тыхъ же домѣхъ братскихъ положонымъ, 
до суду его королевское милости задвор
ного были позвали; ино дей за тымъ поз
вомъ ижъ бы таковые привильн, звлаіца 
гдѣ идетъ о вольное набоженьства людей 
религіи кгрецкое уживанье» не за дворомъ, 



.але на сеймѣ были узнаваны, прозьба до 
его королевское милости, отъ ихъ милости 
пановъ пословъ земскихъ обоего народу, 
на сеймѣхъ вальныхъ, не пооднокроть 
была чинена: за чимъ дей и. умрцованые 
того ураду мѣстцкого Виленского, товари
щи съ посродку ихъ на сеймѣ не давно 
прошломъ вальномъ у Варшавѣ будучи, а 
меновите: Абсолонъ Мрикглодъ, Григорій 
Федоровичъ—райцы и Бенедиктъ Розум-
цыусъ—писарь мѣстскій, не хотечи тое по-
мененое справы у суду задворного пиль-
новати, до пришлого, дастъ Вогъ, сейму 
рокъ зъ умоцоваными братства ихъ цер
ковного за позволеньемъ всее рады мѣст-
ское были росписали и то дей на ономъ 
же позвѣ властными руками своими тые 
умоцованые ихъ райцы и писарь мѣстскій 
написали. За которымъ дей такимъ роз-
писомъ року ихъ милость Панове сенато-
рове и рыцерство и вси братья до того 
братсва уписные, будучи убеспечениодны 
до домовъ своихъ по своихъ ішльныхъ 
потребахъ, a другіе на послугу военную 
его королевское милости и рѣчи-посполи-
тое порозъѣзжавпшся, въ той справѣ суду 
его королевское милости задворного пиль-
новати не могли и моцы отъ себе на то 
никому не давали. То пакъ дей, яко насъ 
слухи заходять, тыми теперешними часы, 
подъ. часъ. бытности его. королевское, ми
лости тутъ у Вильни и отправрванья ли-
митаціи судовъ задворныхъ, помененый 
Урадъ ратушный мѣстскій Виленскій, ни
чего не паметаючи на оный роспись, че
резъ умоцованыхъ ихъ, а знать, за волею 
ихъеамыхъ учиненый, которымъ дей есть 
тое все братство ихъ убеспечено за тымъ 
позвомъ номенонымъ у суду его. королев
ское милости зддворного въ тыхъ ихъ ми
лости пановъ сена*горовъ и рыцерства, до 
того братства церковного упценыхъ, кото

рымъ по большой части, яко , старшимъ 
въ томъ братствѣ, вси привилья, права и 
вольности, отъ его королевское милости 
наданые, служатъ, якобы дей мѣли собв 
правомъ противъ братству церковному Ви
ленскому перевести тымъ способомъ, ижъ 
кгды дей отъ помененого ураду мѣстского 
тое братство ихъ церковное до суду его 
королевское милости задворного тутъ у 
Вильни за очнымъ позвомъ было приво-
лывано; на тотъ часъ дей, яко тежъ 
дошло ихъ вѣдати, якобы нѣкоторые зъ 
людей посполитыхъ мѣщанъ мѣста Вилен
ского, до тогожъ братства ихъ церковного 
Виленского уписные, послышавши таковое 
братства ихъ до суду задворного приво-
лыванье, вѣдомость о томъ у суду его ко
ролевское милости давали и обмову чинили 
и тымъ росписомъ на позвѣ учиненымъ 
передъ ихъ милостью паны асесоры иока-
зовали, ижъ тая справа за онымъ позвомъ 
не задворному суду его королевское мило
сти, звлаща о розознанье привильевъ на-
лежитъ, але на сеймъ, дай Вогъ, пришлый -
черезъ умоцованыхъ ураду мѣстского есть 
росписана и тымъ дей росписомъ ихъ мило
сти Панове сенаторы и рыцерство и ин-
шіе братья, до того братства уписные, бу
дучи, убеспечени, пррчъ се розъѣхали, ни
кому отъ себе моцы въ той справѣ не 
зоставивпш. А они дей люде мѣстскіе, 
сами одны безъ ихъ милости старшихъ 
участниковъ своихъ, которымъ у головахъ 
и привилья на тое братство наданые слу
жатъ, яко дей тежъ выписомъ трибуналь-
нымъ актикованья "привилья тому братству 
на соймѣ даного показовали, въ право 
вдаватися не могли, але дей заочно тотъ 
урадъ. мѣстскій Виленскій тое справы по
пирали а таковой обмовѣ нреречоныхъ 
мѣнцшъ до братства уписныхъ мѣстца но 
даючи, .-рое пгміво противъ братству цер-
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.ковному Виленскому, которое . . . . взгля-
домъ становъ зацныхъ для вольного и 
свободного въ тыхъ самыхъ домѣхъ . . . . 
уживанья набоженьства, вольностями на 
сеймѣ отъ его королевской милости наданы-
ми обваровано, тотъ урадъ мѣстскій оный 
роспись року напомененомъ позвѣ руками 
умоцованьгхъ бурмистровскихъ написаныхъ, 
кгды при обмовѣ отъмѣщанъ до братства 
уписныхъ былъ показованый, змазано, тые 
дей оба-два домы братскіе, приворочаючи 
подъ присудъ мѣстскій, якобы одер-
жати мѣли жалобу свою въ позвѣ 
описаную, гато дей, еслибы такъ было, 

тогды то панъ Федоръ Быковскій зъ не
малою собѣ и ихъ милостямъ паномъ се-
наторомъ и рыцерству кривдою и шкодою 
и зъ нарушеньемъ вольностей всего того 
братства ихъ, звлаіда въ свободномъ ужи-
ваныо набоженьства ихъ звыклого религіи 
кгредкой отъ ураду мѣстского Виленского 
быти менечи, и" о то собѣ и всему тому 
братству церковному зъ урадомъ мѣстскимъ 
Виленскимъ на соймѣ, гдѣ иривилья его 
королевское милости розсужоглны бываютъ, 
вольное право и мовенье заховуючи, тую 
жалобу и оповѣданье свое до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ записати далъ. 

1605 г. 

Изъ связки № 83, за 1605—1682 г. Докуй. № 1. 

21. Листъ короля Снгисмунда Ш къ главному Литовскому трибуналу о томъ, 
что оиъ несвойственно принялъ жалобу на митрополита Потѣя. 

Король Сигизмундъ III, вслѣдствіе жалобы ми
трополита Потія, что его дьякона незаконно по
звали въ свѣтскій судъ православные граждане 
города Вильны, схизматические попы и Свято-Ду-
ховское братство, по поводу какого-то преступле-

нія съ монахиней, предппсываетъ всѣмъ свѣт-
скпмъ властямъ придерживаться закона и не вмѣ-
шиваться въ духовныя дѣла, какъ ненодлежащія 
ихъ вѣдѣнію. 

Лѣта отъНароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ пятого, мѣсеца Сентября 
пятого дня. 

На врадѣ гоеподарскомъ кгродскомъ 
въ замку Виленскомъ, передо мною Де-
метромъ Карпемъ—секретаремъ его коро
левское милости, намѣстникомъ Виленскимъ, 
постановившисе служебникъ велебного въ 
Бозѣ его милости отца Ипатія Потея— 
архіепископа метрополиты Кіевского, панъ 
Семенъ Котлубъ покладалъ листъ уни
версалъ его королевской милости до всихъ 

судовъ и врадовъ, у великомъ княжестзѣ 
Литовскомъ будучихъ, писаный, ку запи-
санью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ, 
который вписуючи такъ се въ собѣ маетъ: 

Zygmont I I I z łaski Božey król Polski 
etc. Sądowi głównemu trybunalnemu, urzę
dom ziemskim, grodzkim, także osobliwie 
mieyskim magdeburskim, w państwie na
szym wielkim xiestwie Litewskim, wszyst
kim wobec у każdemu zosobna, komu by 
ieno o tym wiedzieć należało. Oznaymuie-
my, iż doszła nas wiadomość od wielebne-
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go w Bodze Hipacieia Pocieia, archiepisco-
pa metropolity Kijowskiego, Halickiego у 
wszystkiey Kusi o tem, że w roku teraz-
nieyszym tysiąc sześćset piątym, miesiąca 
Czerwca dwudziestego dnia, poddani naszi-
w mieście Wileńskim, popy rusei y inszi 
ludzie narodu prostego, iako się oni mia-
nuią, w bractwie świętego Ducha religiey 
Creckiey będący, pogardziwszy zwierzchno
ścią, godną, uprzywileiowaną у dekretami 
naywyższemi utwierdzoną, pozwawszy oyca 
Antoniego Grekowicza, diakona religiey rus-
kiey, sługę у diakona onego oyca mietro-
polity o rzeczy iakieś zmyślone у takie, o 
które żadna czernica nie instygowała, nie 
skarżyła у owszem o rzecz przeciwną pro
testowała, do trybunału Wileńskiego, w tym 
roku odprawowanego, nie tylko się na urząd 
mitropolski y iego zacną osobę, która wzglę
dem urzędu swego pastyrskiego mitropole-
go, żeby sądowi trybunalnemu, władzą co 
sądzić maią w prawu *), ale żadney 
zwierzchności у sądom mieyskim nie pod
lega, a oni w nienależnym sądzie, nie za 
pozwem, nie na roku słusznym, gdyż tam 
w Bodze wielebny oyciec archiepiskop, mi-
tropolit Kiiowski, roku pozwu terminu żad
nego nie miał, ale bez pozwu, bez roku, 
bez sędziego własnego, rzucili się słowy, 
przymówkami uszczypliwemi y niedbaiąc 
na exceptia prawne y przystoyne posłańcom 
oyca mitropolity i diakona iego у samych 
deputatów stanu duchownego, onego iakoby 
degradowaniem udawać. у sławić śmieli у 
kapłana duchownego, sądowi duchownemu 
podanego, rozsądkowi świeckiemu trybunal
skiemu у nienależnemu poddali y na wzgar
dę, a zelżenie praw у wolności duchownych, 
onego oyca Antoniego у władzą oyca mitro
polity bardzo ponizili, sprzeciwiaiąc się w 

*) Выгяило слово. 

tym prawom Bożym i świeckim dekretom 
у mandatom naszym у duchowną у naszą 
zwierzchność w tym znieważaiąc. *) A iż ta
kowe ich przewody prawa w sądzie niena
leżnym świeckim przeciw osobie duchowney 
niesłusznie otrzymane, nie prawu pospolite
mu, a zatym zwierzchności duchowney, pra
wy pospolitemi у przysięgami przodków na
szych у naszą stwierdzoney, denegować nie 
mogą; przeto i my z powinności naszey kró
lewskiey, postrzegaiąc tego, aby nikt w po
wołaniu swoim nad prawo uymy nie cier
piał у iako urząd duchowny władzy urzę
dom świeckim, tak sąd у urząd świecki 
zwierzchności у urzędu duchownego nad 
kres, wprawie pospolitym zaniesiony, sobie 
przywłaszczać nie śmieli, chcemy mieć у 
roskazuiemy wam, abyście takowych w nie
należnym sądzie dekretem otrzymanych za 
słuszne у mocne nie przyimowali 'y oneinu 
nikomu zasłaniać się nie dopuszczali. A 
tego iakoby zwierzchność wielebnego w Bo
dze oyca mitropolity w swey całości, wed
ług dawnego zwyczaiu zostawała, postrze
gali y na winnych w sądzie duchownym 
osądzonych, a do sądu świeckiego odesła
nych exekutia wykonali, koniecznie dla ła
ski naszey у powinności swey. Dan w Kra
kowie, dnia dwudziestego trzeciego miesiąca 
Lipca, roku Pańskiego tysiąc sześćset pią
tego, panowania królestw naszych Polskie
go ośnmastego a Szwedskiego dwunastego 
roku. У того листу печать его королев
ской милости великого князства Литов
ского и подпись руки тыми словы: Sigis
mundus rex. Maciey Woyna—podskarbi na
dworny у pisarz. Которая то справа до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ есть записана. 

*) Дѣло объ Ант. ГреЕоввчѣ—напечатано въ 
Чтен. Общ. исгор. и древн. росс 1859 III, изъ 
выішси, найденной ивою въ архивѣ Митр, собо
ра во Львовѣ. Я. Г. 



Изъ связки № 83, за 1605—1682 г. Докуй. № 5. 

22. Баниція, послѣдовавшая отъ короля Сигисмунда III на двухъ православныхъ 
священниковъ. 

Лѣта отъ нароженья сына Божого 1605, 
• мѣсеца Сентября девятого дня. : 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ въ 
замку Виленскомъ, передо мною Демитромъ 
Каргіемъ — секретаромъ его королевское 
милости, намѣстникомъ Виленскимъ, по-
становшисе панъ Мартинъ Хелстовскій, 
именемъ пана своего отца Антонія Гре-
ковича, дьякона, покладалъ листъ его ми
лости ку записанью до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ, который вписуючи такъ се 
въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Божею милостью ко
роль польскій и проч. Всимъ вобецъ и 
кождому зособна яко(го кольвекъ) досто-
енства, враду и стану людемъ, духовнымъ 
и свѣцкимъ, (обыва)телемъ того панства 
нашого великого княжества Литовского. 
(Ознай)муемъ, ижъ што въ року тепереш-
нимъ тысеча шестьсотъ пятомъ отецъ Ан
тоши Грековичъ—діяконъ реліи русской, 
позвавши до суду надежного духовного, 
передъ велебного въ Бозѣ отца Гипатея 
Лотея, архіепископа митрополита Киевско
го, Галицкого и всея Россіи, и передъ ка
питулу русскую, поповъ русскихъ Есифа 
Яцко(вича) а Ивана Семеновича о неслуш-
ное звазни невинное и.... обжалованье то
го дьякона, якося о ексцесъ, въ манасты-
рѣ 'пополнений, показалъ то передъ су-
домъ духовнымъ, же тые по(пове) (неслу)ш-

не и несправедл:иве таковое ѳбжалованье 
противко него и особу его духовную невинне 
ославили, и процесъ права въ судѣ нена-
лежномъ свѣтскомъ противъ него одержа
ли, на взгарду зверхности духовное, право 
статутами, привиліями и декретами е. к. 
м. въ томъ панствѣ нашомъ утвержоное, 
за которымъ припозвомъ и нашими ясны
ми доекональши доводы отъ того дьякона, 
въ судѣ духовномъ чинеными, судъ духов
ный тыхъ поповъ (винныхъ) бытизнашов-
ши, водлугъ правъ духовныхъ, правилъ све
тыхъ ивсказалъ, а за непос.тушен-
ство и спротивенстпо ихъ ку далыпой (екзе)-
куціи до насъ господара на выволанье 
отосланъ, ширей то все на декретѣ и ото-
сланьюсуду духовного русского описано и 
доложено есть. А такъ мы господаръ, зъ 
зверхности и повинности нашое, постере-
гаючи того, абы въ панствѣ нашомъ вся-
кіе зверхности и права водлугъ звычаго 
давного въ цѣлости своей безъ жадной уймы 
держаны и хованы были, а винные и пра
вомъ въ судѣ належномъ осуженье и ка-
ранье относили, овыхъ поповъ, Есифа Яц-
ковича а Ивана Семеновича, декретомъ 
суду головного духовного осуженыхь, яко 
зверхности и праву непослушныхъ, зовсѣхъ 
панствъ нашихъ выволать есьмо казали 
и симъ листомъ нашимъ, по публикованыо 
его, выволываемъ, отъ сполку и обцованья 



людей учтивыхъ вылучаемъ и приказуемъ 
вамъ, абысте ихъ, яко выволанцовъ, нигдѣ 
въ имѣняхъ и дворахъ своихъ не перехо-
вывали, сполку и обцованъя зъ ними ни
которого не мѣли, подъ винами на таковыхъ 
въ правѣ посполитомъ описаными. Што 
абы всѣмъ кувѣдомотти приходило, вра-
домъ кгродскимъ, земскимъ, • мѣстскимъ и 
всякимъ судовымъ приказуемъ, жебы сесь 
листъ нашъ, за поданьемъ его до васъ, 

водлѣ звыклого способу, вездѣ публикованъ 
былъ конечно. Пиеанъ у Краковѣ, лѣта 
Божого Нароженья тысеча шестьсотъ пя
того, мѣсеца Августа двадцатьдевятого дня. 
У того листу печать его королевское ми
лости великого князства Литовского и 
подпись руки тыми словы: Левъ Сапѣта, 
канцлеръ: великого княжества' Литовского. 
Которая то справа до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ есть записана. 

1605 г. 

Изъ связки № 4650, за 1605—1582 г. Докум. № 3. 

23. Донеееніе возоаго о подачѣ позва братству Виленскаго Свято-Духовскаго 
монастыря отъ митрополита Иоатія Пѳтѣя. 

Я Миколай Залѣвскій, возный господар-
скій повѣту Виленского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Сенте-
бра семого дня, мпючи при собѣ стороною 
людей добрыхъ шлихту, пана Ивана Ви-
чинского и пана Григорья Стародворского, 
подалъ и положилъ есьми мандата его ко
ролевской милости въ дому братства цер
ковного Виленского, при церкви новой 
братской, названой заложенья Светого Духа, 
въ мѣстѣ Виленекомъ лежачомъ, у ворота 
великіе уѣздные того двора увоткнулъ есь
ми и челеди въ томъ дому будучой опо-
вѣдалъ и обволалъ есьми, по все братство 
тое, по старшихъ и молодшихъ, яко се они 
зовутъ, Светого Духа въмѣстѣ Виленекомъ 
рѳлигіи греческое, а меновите: по Ееифа 
•ЯцхОвнча а Ивана Семеновича-поповъ, 

по Ивана Порошка, Петра Копцевича, 
Яся Волковича, Семена Красовского, Иса
ка Кононовича, Семена Яновича Новго
родца, Михаила Васильевича Полочани-
на, Аверкія Васильевича, Дементья Ма-
лахвеевича, въ жалобѣ велебного въ Бозѣ 
его милости отца Ипатея Потея—архі-
епископа, митрополита Кіевского, Галиц-
кого и всея Росіи, о згорженью владзы 
его: милости отца, митронотита, яко особы 
духовное, ку спротивенству-и зопоованью 
всихъ правъ, привйлсевъ и вольностей 
духовныхъ и о дохоженью справедливости 
зъ особою духовною отцешь Антояіемъ, 
слугою и дьяконожъ его милости, передъ 
судомъ головнымъ трибунадьшлмъ, особами 
сіецкижи,' мимо,судъ еко милости.духов
ный, .яко ширей юновщс и недостатку 
жалоба: Ш-далоотв • .натомъ щндатѣ опи-

9 
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сана и доложона есть; за которыми ман
даты рокъ передъ ' его; королевскою ми
лостью становитисе обѣимъ сторонамъ, яко 
жадобливой, такъ и. отпорной зложилъ есь
ми, одъ поданья и положенья того мандату 
тамъ, гдѣ на тотъ часъ дастъ Богъ счаст-
ливе дворомъ своимъ его королевская ми
лость быти рачитъ, если у великомъ княз-
ствѣ Литовскомъ— за недѣль чотыри, а если 
въ Коронѣ польской за недѣль осьмь, яко 
на року завитомъ; а тые мандаты нескро-
баные, немазаные, въ тытулѣ, въ датѣ, 
въ речи и во всемъ, одинъ зъ другимъ 
згодливые, передо мною вознымъ и передъ 

стороною шляхтою, при мнѣ будучою, до-
статочне скоригованые, при которыхъ ман-
датѣхъ и таковый квита мой для вѣдо-
мости року тымъ вышмененымъ особамъ 
далъ есьми, а сесь квитъ мой* его мило
сти отцу митрополитѣ зъ мандатомъ про-
тивнымъ доставилъ есьми-, съ печатью 
своею и съ печатьми тое стороны шляхты 
вышмененое. Писанъ року, мѣсеца и дня 
звышмененого. 

У того квиту печатей притисненыхъ три. 
Котороежъ тое очевистое возного соз
нанье и тотъ квитъ его до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ есть записанъ. 

1605 г. 

Изъ связки № 4600. за 1605—1682 г. Докуй. № 4. 

24. Донесеніс вознаго о подачѣ королевскаго мандата митрополиту Ипатінэ По-
тѣю и двумъ членамъ братства Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря. 

Я Николай Залѣвскій, возный господар-
скій повѣту Виленского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Сенте-
бря семого дня, маючи при собѣ стороною 
людей добрыхъ, шляхту, пана Ивана Ви-
чинского и пана Григорья Стародворского, 
подалъ иположилъ есьми мандата его ко
ролевской милости въ дому братства цер
ковного Виленского при церкви новой брат
ской, названой заложенья Светого Духа, 
въ мѣстѣ Виленскомъ лежачомъ, у ворота 
великіе уѣзные того двора увоткнулъ есь
ми и челеди въ томъ дому будучой опо-
вѣдилъ и обволалъ есьми, по пана Василья 

Харевского и пана Петра Ильинича, яко 
ее они сами менуютъ, старость братскихъ 
дорочныхъ тое церкви новое Светого Ду
ха религіи греческое, въ жалобѣ велебного 
въБозѣ его милости отца Ипатея Потея— 
архіепископа, митрополиты Кіевского, Га-
лицкого и всея Росіи, о одержанье декре
ту на его милости въ суду головного три-
бунального тута у Вильни неслушне и о 
укрывженье его милости, яко ширей ме
новите и подостатку жалоба его милости 
на томъ мандатѣ его королевской милости 
описана и доложона есть, за которыми ман
даты рокъ передъ его королевскою ми
лостью становитисе обѣюмъ сторонамъ, 



яко жалобливой, такъ и отпорной, зложилъ 
есьми1 отъ поданья и положенья того ман
дату, тамъ, гдѣ на тотъ часъдаетъ Богъ 
счастливе дворомъ своимъ его королевская 
милость быть рачитъ, если у великомъ княз-
ствѣ Литовскомъ—за недѣли чотыры, а 
если въ Коронѣ Польской—за недѣль осьмь, 
яко на року завитомъ. А тые мандаты, не-
скробаные, немазаные, вътытулѣ, въдатѣ, 
въ речи и во всемъ одинъ зъ другимъ 
згодливые, передо мною вознымъ и пе
редъ стороною шляхтою, при мнѣ будучою, 
достаточне скорикгованые, при которыхъ 

мандатѣхъ и сей ;новый: квитъ мой-подъ 
печатью моею и ' подъ печатьми стороны; 
для вѣдомости року,: тымъ вышмененымъ 
старостамъ дорочнымъбратскимъ далъ есь-
MHj a другій противный еесь квитъ при 
его милости отцу митрополитѣ зоставилъ 
есьми. Писанъ року, мѣсеца и дня звыш-
писаного. У того квиту печатей притис-
неныхъ три. Которое'жъ тое очевистое 
возного сознанье и тотъ квитъ его до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть запи-
санъ. 

1605 г. 

Изъ'связки № 4650, за 1605-1682 г. Докуй. АѴ 6. : 

25. Донесепіе вознаго Впленскому городскому суду о томъ, что онъ опубликовалъ 
о незаконности декрета трпбуиальнаго противъ митрополита Нотѣя. 

Я Миколай Залѣскій, возный господар-
скій повѣту Виленского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року тенерепшемъ 
тысеча шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Сентяб
ря девятого дня, маючи я при собѣ сто
роною людей добрыхъ, шляхту, пана Ива
на Вичинского и пана Григорья Старо-
дворскаго, будучи я приданый отъ суду 
кгродского Виленского для публикованья 
иобволанъя листовъ универсаловъ его ко
ролевской милости напротивко декретовъ 
неналежныхъ свѣтскихъ трибунальныхъ, 
противко его милости отца митрополиты 
у Вильни въ року теперешнемъ шесть
сотъ пятомъ выданыхъ, яко противко осо
бы духовное суду ихъ свѣтского ненале-

жачого, абы то всимъ ку ВЕДОМОСТИ при
шло, якобы нихто тые декреты за слуш-
ные не пріймовалъ и оными се не засла-
нялъ, а того якобы зверхность велебного 
въ Бозѣ отца митрополиты вцалѣ была, 
съ пильностью постерегали, которые то 
оба листы универсалы его королевское ми
лости, водлугъ звычаю, зъ нихъ копіи до 
брамъ костеловъ, церквей поприбіялъ 
есьми, подъ печатью своею и подъ печать
ми стороны шляхты, при мнѣ будучое, то 
есть, меновите до воротъ замку Виленского, 
также до костела светого Яна, до церкви 
еветое Троицы и до церкви соборное еве
тое Пречистое, до ратуша, до дому Брат
ского и до Острой брамы и до иншихъ 
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брамъ, а по публикованью тое веее спра
вы, даль есьми ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ сесь мой квитъ, 
съ моею печатью и съ печатьми стороны 
шляхты, при мнѣ будучое. Пиеанъ року, 

мѣсеца и дня зъвышписаного. У того 
квиту печатей притиснено три. Котороежъ 
тое " очевистое возного сознанье и тотъ 
квитъ его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
есть записано. 

1605 г. 

Изъ связки № 4700, за 1606 г. Докум. № 1. 

26. Донесеніе вознаго о постановлении, сдѣланномъ братскими старостами по 
дѣлу между свящеииикомъ Ивавомъ Сеиеновичемъ и бакаляромъ Ѳльбвиггомъ 

Чаплинскинъ о нанесеиіи первому оскорбления. 

Я Миколай ПІилиницкій, возный госпо-
дарскій повѣту Виленского, вызнаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Декабря 
двадцать второго былемъ взятымъ на спра
ву нижейпомененую къ учиненью справед
ливости отъ ихъ милости старость брат
ства церковного Виленского религіи кгрец-
кое пана Василья.... Петра Ильинича, а 
при мнѣ возномъ на тотъ часъ стороною 
были два шляхтичи, люди добрые, въ ве-
ликомъ князствѣ Литовскимъ оеѣлые, панъ 
Федоръ Спягольскій и панъ Жданъ Спя-
гольскій, тогды дня вышейпомененого, яко 
на року припаломъ, передъ ихъ милостя
ми паны старостами братскими стороны 
обѣдвѣ, то есть отецъ Иванъ Семеновичъ, 
свещенникъ церкви братское сошествія 
Светого.Духа, яко сторона поводовая, а 
Ольбрихтъ Чаплинскій бакаляръ школы 
теягъ братское письма польского и латин
ского, яко сторона обжалованая, сами осо
бами своими ку праву становимся; тогды 

отецъ Иванъ презъ умоцованого пріятеля 
своего, устне передъ судомъ отъ него упро-
шоного, земенина господарского повѣту 
Ошмянского пана Лаврина Качановского 
пыталъ первей помененого Чаплинского, 
если се до того знаетъ, же есть рукодай-
нымъ и юркгельтовымъ слугою братскимъ? 
На што онъ Чаплинскій отказалъ: правда 
дей, жемъ ся на рокъ у ихъ милости 
нанялъ и юркгельту ми за то двадцать 
копъ грошей Литовскихъ обѣцано. Што 
впередъ панъ Качановскій мною вознымъ 
и стороною шляхтою, при мнѣ на тотъ 
часъ будучою, освѣтчивши, же будучи тотъ 
бакаляръ слугою братскимъ, не можетъ ся 
съ того суду ихъ милости пановъ старость 
выламовати а ни декрету ихъ спротивля-
тися, а поднесши ку читанью выпись про-
тестаціи отца Ивановы передъ помонены-
ми паны старостами въ семь року тысеча 
шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Декабря четвер-
таго дня у чиненое, жаловалъ »ъ нею на 
нререченого бакаляра о томъ, штожъ того 
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року и дня вышмененого на тотъчаеъ, 
кгды: дей они, особы духовные, и инпгіе на 
кгрувтѣхъ братскихъ мѣшкаючіе, до тра
пезы зшедшися, покармовъ отъ Бога да-
ныхъ зъ благодареніемъ ужйвади, то пакъ 
дей онъ Ольбрихтъ Чаплинскій, препомнев-
ши боязни Божое и срокгости правъ ду
ховныхъ и свѣцкихъ, не поважаючи мѣстца 
того светого и стану его презвитерского, 
первей дей словы попудливыми и неучти
выми на его отца Ивана торгнувшися; а 
потомъ и самъ ся до него порвавши, 
кгорцкомъ на столѣ стоячимъ на него ти
снувши, у плеча его ударилъ и тымъ осо
бу его духовную обелжилъ, што ширей на 
томъ оповѣданью его описано и доложоно 
есть. А по прочитанью тое протестаціи 
панъ Качановскій повѣдилъ: за тою дей 
жалобою своею отецъ Иванъ иначей по-
ступовати бы моглъ зъ особою народу 
шляхетского, а иначей съ простого стану 
чоловѣкомъ, кгдыжъ дей чоловѣка простого 
стану зато, же ся на особу ого духовную 
торгнулъ, водлугъ артикулу тридцатьдевя-
того зъ роздѣлу четвертого, руку тратити 
бы мусѣлъ, а особа засе шляхетская, зъ 
арт. сорокъ семого зъ тогожъ роздѣлу, ве-
зеньемъ каранъ быти бы мѣлъ, (то пакъ) 
дей онъ Чаплинскій передъ васъ судомъ 
покажетъ то, естли есть шлихтичемъ, аль-
бо нѣтъ, што кгды дей онъ учинить, тог
ды водлугъ стану его справедливости и 
каранья на немъ домогатися буду. На 
што онъ Чаплинскій одновѣдилъ: правда 
дей, жемъ есть зъ уроженья шляхетского, 
съ повѣгу Пасимекого, а ижъ тыхъ словъ 
своихъ жадвымъ доводомъ слушнымъ по-
казати не моглъ, тогды панъ Качанов-
скій домагалсѳ того, абы зъ него, яко 
съ простого человъка, справедливость была 
чинена. А онъ Чаплинокій, твердечі то, же 
есть шллхтичомъ, и то повѣдилъ, ижъ дей 

не голыми словы, але самьгаъ скуткомъ, 
гдыбы того потреба оказала, готовь есьми 
у повѣтѣ моеиъ уроженье и осѣлость свою 
шляхетскую указати. А такъ Панове ста
росты, заховуючися водлугъ науки консти-
туціи сеймовой, въ року прошломъ тысеча 
шестьсотъ першомъ зъ сейму вального 
Варшавского выданое, на выводъ и ока-
занье шляхетства его доповѣту, зъ кото
рого се онъ быти мѣнилъ, отослали, абы 
на сеймикахъ близко пришлыхъ, водлугъ 
науки тое конституціи, въ день громничный 
шляхетство свое указавши, свѣдецтво пев-
ное отъ обывателей того повѣту отримав-
ши, передъ ними паны старостами то по-
казалъ, которому показанью и рокъ за не
дель осьмь отъ учиненья того узнанья свое
го ему зложили, а до того часу и декретъ 
скутечный въ той справѣ завѣсивши на 
томъ дню, яко на року завитомъ, купри-
слуханыо того декрету сторонамъ обѣюмъ 
передъ собою, альбо намѣстникомъ своимъ 
становитися наказали. Отъ которого суду 
и узнанья ихъ милости пановъ старость 
братскихъ хотѣлъ былъ поженены й Оль
брихтъ Чанлинскій до суду кгродского Ви
ленского апелевати, але Панове старостове 
тое апеляціи, яко неслушное и безправ-
ное,- ему слузѣ своему рукодайному и юр-
кгельтовому не допустили, звлаща. ижъ 
его королевская милость, панъ нашъ, теперь 
надъ нами щастливе пануючій, меновите 
тые кгрунты братскіе зо всими на нихъ 
мѣшкаючими и оные въ дозорѣ своемъ маю-
чими присуду и юриздикціи иншихъ ура-
довь, а меновите мѣстского и кгродского 
привильями своими, на сеймѣ вальномъ то
му братству надаными, выняти рачиль, но-
даючи подъ право земское, которое право, 
ижъ нигдѣ индей аипелнціи не укажетъ, 
одно до суду головного трибунального; 
тогды, если бы хотѣлъ, и тому бакаляру до 
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суду - головного : трибунального : аппеляціи 
допущали, але онъ самъ до него аппеде-
вати не хотѣлъ. А такъ я возный, штомъ 
слышалъ и видѣлъ̂  далъ есьми ку запи-
санью. до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 

сесь мой квитъ съ печатью моею и подъ 
печатьми стороны шляхты,, ;при мнѣ : на 
тотъ часъ будучое, вышмененое. Лисанъ у 
Вильни, року, мѣееца и дня вышписаного. 

шов г, 

' Изъ связки Ш 4700, за 1606 г. Докуй.'№ Т. : • 

27. Донесеніе вознаго о подач̂ в двухъ позвовъ на вальный сеймъ митрополиту 
IIна rim Потѣю отъ Свято-Духовекаго братства. 

Я Валтромей Забѣла, возный тоеподар-
скій повѣту Виленского, сознаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперь идучого 
тысеча шестьсотъ шостого мѣсеца Генваря 
одиннадцатого -дня, маючи я возный при 
собѣ стороною двухъ шляхтичовъ, земянъ 
господарскихъ у великомъ князствѣ Ли-
товскомъ осѣлыхъ, пана Юрья Туровского 
а пана Яна Николаевича, мандаты позвы 
господарскіе, суду его королевское мило
сти сеймовому судити належачіе, неекро-
баные, немазаные, въ-датѣ, въ речи и во 
всемъ одинъ зъ другимъ згодливые, и пе
редъ стороною шляхтою, при по данью ман-
датовъ, при мнѣ будучихъ, вычитаные и 
скорикгованые, подалъ и положилъ есьми 
въмонастырѣ святое Пречистое, въ дворѣ 
митропольимъ, при томъ монастыри лежа-
чемъ въ мѣстѣ господарскомъ столечномъ 
Виленскомъ, подле брамы, не далеко све
того Спаса лежачое, который на тотъ часъ 
держитъ велебный его милость отецъ Киръ 
Ипатей Потей, митроиолитомъ Кіевскій, 
Галицкій и всея Руси, и у ворота того мо

настыря двора мѣшканья его милости, при 
томъ монастыру еветое Пречистое лежа-
чомъ, уѣздные, увоткнулъ есьми и челеди 
въ томъ дворѣ его милости того монасты
ря, которую на дворѣ ходячую видѣлъ и 
казалъ и оповѣдалъ иобволалъ есьми пи
саные тые мандаты по его милости отца 
Киръ Ипатея Потея, митрополита Нев
ского, самого въ жалобѣ ихъ милости па
новъ старость братства церковного Вилен
ского религіи греческой, пана Василья 
Харевского а пана Петра Ильича, именемъ 
ихъ и именемъ всего стану княжатъ, на
нять, такъ народу шляхетского, яко ичо-
ловѣка посполитого, въ томъ братствѣ ихъ 
церковномъ Виленскомъ будучихъ, о неслу-
шный переводъ права за двѣма мандаты 
задворными о скасованье и знесенье де
кретовъ суду головного трибунального въ 
терминѣ неналежномъ учиненый, о чомъ 
ширей и по достатку вся жалоба ихъ на 
тыхъ мандатѣхъ господарскихъ описана и 
доложона есть. За которыми мандаты и 
рокъ передъ его королевскою милостью 
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и всими станы сойму належачими на сей-
мѣ вальномъ головномъ, тамъ, гдѣ сеймъ 
вальный отправованъ и сужонъ будетъ, отъ 
початья сейму шостого дня обудвумъ сто
ронамъ, поводовой и обжалованой стано
витисе, яко и въ серединѣ тыхъ манда-
товъ поменено есть, симъ квитомъ моимъ 
зложилъ и ознаймилъ есьми и одинъ сей 
квитъ мой подъ печатью моею и подъ 
печатьми стороны шляхты при мандатѣ 

его милости отцу митрополиту въ томъ 
дворѣ, мѣшканью его милости, при томъ 
монастыру у воротахъ зоставилъ есьми, 
a другій такій же, слово въ слово, при дру-
гомъ мандатѣ у стороны поводовое, при 
братствѣ зоставиломъ, тежъ подъ печатью 
моею и стороны шляхты, для довоженья 
року и положенья того мандату зоставилъ 
есьми. Писанъ у Вильни, року дня мѣ-
сеца верху менованого. • 

1607 г. 

Изъ связки № 82. за 1616—1686 г. Докуй. № 1. 

28. Ноевидѣтельствованіе возныхъ объ отказѣ Дубенскаго архимандрита Вар-
СОНОФІЯ судиться съ Троицкими монахами и семинаристами, избившими его, но 

причинъ смиренія н нежеланія произносить присяги. 

Я Егоръ Янковскій, возный господар-
скій повѣту Виленского, сознаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ семомъ, мѣсеца 
тринадцатого дни, будучи мнѣ взятымъ 
на справу нижейпомененую отъ старость 
тогорочныхъ братства церковного Вилен
ского на име его милости пана Ивана 
Крохи и пана Геліяша Кгабріеловича, а 
при мнѣ возномъ на тотъ часъ стороною 
были два шляхтичи, люди добрые, на име 
панъ Матіяшъ Скроцкій, а панъ Курило 
Кузьминскій, то пакъ того року и дня вы-
шейпомененого преречоные старостове брат-
скіе мовили передо мною вознымъ и сто
роною вышмененою до отца Варсанофія, 
архимандрита зъ.монаетыра Дубенского, 
на тоть часъ при церкви ихъ братской 

Сошествія Светого Духа мѣшкаючого, тутъ 
у Вильни, на монастыру тое церкви, тыми 
словы: Вѣдаемо дей, господине, о зель-
живости твоей и окрутномъ збитью и змор-
дованью, которое твою милость поткало 
часовъ недавно-прешлыхъ въ монастыру 
Троецкомъ Виленскомъ отъ архимандрита, 
чернцовъ и инныхъ помочниковъ ихъ; про 
то дей мы за тую кривду и обельженье 
стану вашей милости духовного взятисе 
и правке о то чинити хотѣли; пытаемо 
если и самъ, ваша милость, яко особа 
укривжоная, того права зъ нами посполу 
попирати и на ранахъ своихъ присегу 
выконати хочешь! Рачь се дей намъ, ва
ша милость, теперь тымъ декляровати. 
На што помененый отецъ Варсанофій по-
вѣдидъ тыми словы: правда дей, же вели-



кое обелъженье стану моего духовного и 
окрутное збитье и зраненье поткало мя отъ 
архимандрита, чернцовъ и семинаристъ, въ 
монастыру Троецкомъ Виленекомъ мѣшкаю-
чихъ, и помочниковъ ихъ, ни за што иное j 
одно, же благословенства церкви светое 
Восточное отступите и зъ ними посполу 
подъ послущеньство незвыклого и. каноны 
концилійными забороненого пастыра под-
легати не хочу, яко дей ширей и доста
точней тая жалоба моя на протестаціи, 
до кгроду отъ мене внесеной, описана и 
выражона есть. Але дей, ижъ мнѣ, яко 
законникови, вшелякіе бѣды и преслядо-
ванья, а взлаща для вѣры скромне и терп-
ливе зносити есть речь повинна, и о жад
ную кривду и зельживость свою въ споры 

и затяги права свѣцкого вдавать ми се не 
годитъ, а звлаща гдѣ.бы ее отбыти не 
могло безъ выконанья : присеги: тѣлесное, 
которое ми право духовное боронить: про 
то дей я съ тымъ се деклярую, же жад
ною мѣрою на ранахъ присе-
гати не буду и волю.всю тую справу и 
обельженье. свое на Пана Бога пустить. 
Што все преречопые: старостове братскіе 
мною вознымъ и стороною освѣтчили, а я, 
штомъ слышалъ и видѣлъ, далъ есьми ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ сесь мой квитъ, подъ печатью и съ 
подписомъ руки моее, и подъ печатьми 
преречоное стороны шляхты. Пиеанъ у 
Вильни, року мѣсеца и дня вышейпоме-
неного. (Слѣдуютъ подписи и три печати). 

1607 г. 

Изъ связки № 4671, за 1607 г. Докум. 6. 

29. Жалоба братчиковъ Виленскаго Свято-Духовскаго братства на архимандрита 
Сояойлу Сенчилу по случаю насильственна™ завладѣнія имъ братскимъ Фольвар-

комъ Користи. 

Лѣта Вожого Нароженья /лр (1607). 
На врадѣ его королевской милости кгрод-

скомъ воеводства Виленского предо мною 
Деметріемъ Карпемъ, секретаромъ его ко
ролевской милости, намѣстникомъ Вилен
скихъ, постановившисе очевисто райца мѣ-
ста Виленского панъ Мартинъ Михайло
вича именемъ пановъ бурмистровъ и всее 
рады иѣета здѣшнего господарекОго Вилен
ского, лавицы набоженства греческого, а 

панъ Денисъ Костентиновичъ и панъ 0 -
мельянъ Григорьевичъ зъ особы и име
немъ всего поспольства религіи греческое 
на сесь рокъ тысеча шестьсотъ семый 
дозорцами добръ и всихъ маетностей фоль
варку монастыра светое Троицы, прозывае
мого Корысти, въ иовѣтѣ Виленекомъ ле
жачого, оповѣдали и обтяжливе жаловали 
на Самойлу Сенчилу, архимандрита мона
стыра Виленского церкви святое Троицы, 
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o"TOMbį r ижъ дей въ ' року 'тёпёрешнемъ 
тысеча шёетьсотъёемого, мѣсеца Ноября 
осьмого дня, тотъ помененый архиман-
дритъ'' Вилёнёкій, пришедшй на ратушъ 
по годинѣ десятой зъ вознымъ Езофомъ 
ЯНКОВСКИМЪ, въ згромаженью: на тотъ часъ 
на ратушъ ихъ милости пановъ бурми
стровъ и радецъ обѣюхъ лавицъ, такъ ре-
лйгіи римской, яко и закону Греческого, 
покладалъ листъ отъ его королевской ми
ло сти,4 подъ датою року тыеега шесьсотъ 
пятого мѣсеца Ноября si (16) дня, до па
новъ бурмистровъ и рады мѣстское лавицы 
русское писаный, розказуючи, абы посту
пили фольварокъ до монастыра Троецкого, 
названый Корысть, ему отцу архимандри-
тови; покладалъ тежъ привилей емужъ ар-
химандритови, якобы на тотъ фольваркъ 
даный, а то за уданьемъ непристойнымъ 
и оскарженьемъ невиннымъ, и заочнымъ, 
до его королевской милости пановъ бур
мистровъ и радецъ лавицы русское мѣста 
Виленского, снать отъ егожъ самого, отца 
С амойла архимандрита . . . . . . . . . . . п р о 
читавши отповѣдь пана Павла 
Пашковича бурмистра лавицы русское тежъ 
дня сегоднейшого по обѣдѣ обославши . . . . 
й зышодшисе назвыклое мѣстце до брат
ства ихъ мѣского, намовившисе, мѣли от
цу архимандритови отказъ учинити, на што 
и самъ отецъ архимандритъ позволилъ и 
ихъ въ томъ убезпечилъ, за которымъ убе-
спеченіемъ, заразъ зшодши зъ ратуши 
отецъ архимандрита, не ждучи отказу отъ 
нихъ, самъ особою своею и собравши се 
съ многими иомочниками своими, а мено
вите: зъ Езофомъ Янковскимъ, и зъ ни
щими,' которыхъ онъ самъ знаетъ и ихъ 
имена вѣдаетъ, напервей монастыръ Све
тое Троицы, свовольне, безъ вѣдомоети ихъ 
пановъ бургомйстровъ и всее рады мѣста 
Вйяеібжого »«ЩМ'руссШГѣ :ѣромЪ ве

домости чловѣка НосполитогО' Набоженства' 
греческого 1 во владзу : свою взялъ^ такъ тежъ 
и до того фольварку^ прозываемого Корысть 
п р і ѣ х а в п і и , ' : ' кгвалтовне тотъ ! помененый' 
фольваркъ Корысть въ моцъ и посесію свою 

взялъ и врадника ихъ тамошняго, Яна 
Федоровича, который тотъ дворецъ отъ ихъ 
милости пановъ бурмистровъ и радецъ ла
вицы русское въ завѣдываныо своемъ мѣлъ 
и увязываньіі имъ не допуіцалъ зъ того 
дворца, взявши отъ него моцью ключи 
отъ збожья и отъ всее маетности, въ томъ 
фольварку будучой, кгвалтовне вьігналъ 
и тотъ фольварокъ въ моцъ и держанье 
свое взялъ, а пановъ бурмистровъ и всю 
раду мѣста Виленского лавицы русское зъ 
того дворца держанья и зъ монастыра съ 
носесорства и шафунку выгналъ и тотъ 
фольварокъ зовсимъ, дворъ зъ будовань-
емъ и збожемъ вшелякимъ рознымъ, зъ 
быдломъ, зъ спратояъ домовымъ и зо всею 
отъ мала и до велика маетностью въ моцъ 
свою взялъ. Ą то есть, меновите маетность 
черезъ того архимандрита отца Самойла 
Сенчилу забраная въ томъ фольварку: са
мый дворъ, свѣтлица великая желѣзный 
зъ защепками оболоны шкляные, 
двери на завѣсахъ . . . . . . въ ней столъ 
невеликій, лавы вколо, оконницы на завѣ-
сахъ, въ обудвухъ евѣтлицахъ печи ста
рые, въ сѣняхъ комОрка, зъ боку двери 
на завѣсахъ и защепка, въ сѣняхъ двери 
на завѣсахъ, тые свѣтлицы кгонтами по
биты и новыми полатаны. Овиренъ еще 
добрый, пивница подъ свирномЪ, гридня 
и еѣнцы старые, стайня, хлѣвы до быдла два, 
гумно доброе все цѣло, одрина, осѣть, лаз-
ня зъ присѣнкомъ старые, сырница носродъ 
двора, повѣть для возовъ, въ гумнѣ збоже: 
ярицы копъ ошь н ёнондвъ нйнадцать, 
жита копъ десеть й споповъ сорокъ, пше- : 

ницы копъ Аесть й сноповъ' деветь, гороху 
ю 



копъ одонадцать сноповъ сорокъ, ячменю 
копъ четырнадцать сноповъ пятьдесять, 
овса копъ двадцать, околоту житняго копъ 
двадцать чотыри, жита засѣянного бочокъ 
осмнадцать, сѣна одрина;. быдло: воловъ 
оромыхъ три, коровъ дойныхъ три, бы-
чокъ лонскій одинъ, телятъ сеголѣтнихъ 
двое, телюшка одна, конь половый одинъ, 
жеребецъ тисавый одинъ, свиней старыхъ 
три, кернозы два, лѣтніе два, порося одно, 
курицъ шесть, пѣтухи три, капусты градъ 
тридцать, ботвиня ставни двѣ. Веретенъ 
желѣзныхъ до млына и валу два, дощокъ 

долгихъ сажни въполпета деветь, шпунт-, 
палей пятьдесять, колея, дровни,, замокъ 
привѣсистый до гумна, замокъ новый слуц-
кій, сѣкера до дровъ; подданыхъ, до того 
фольварку належачихъ, служебъ полтри-
надцати. Въ чомъ ихъ милость Панове бур--
мистрове и радцы лавицы русское,, видечи-
въ томъ для отца Самойла Сенчила архи
мандрита Виленского и собѣ быть великую 
и незносную кривду, просили, абы тое ихъ 
оповѣданье до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ записано было. 

1608 г. 

Изъ связки № 4692, за 1608 годъ. Докуй. № 10. 

30. Жалоба старосты Виленскаго Свято-Духовскаго братства на крестьянина 
Валентія по случаю порубки лѣса въ братскоиъ имѣніи—Судеревскомъ дворцѣ 

и посвидѣтельствованіе вознаго. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Дмитріемъ Карпемъ, секретаромъ его ко
ролевское милости, намѣстникомъ Вилен
скимъ, постановившисе очевисто староста, 
того-рочный братства церковного Вилен
ского православія греческого, панъ Павелъ 
Щеглейскій оповѣдалъ и жаловалъ на под-
даного его милости пана Криштофа На-
рушевича, будучого теперь въ держанью 
у земенина господарского повѣту Вилен
ского пана Николая Браташевскаго, на 
имя на Валентого Нартиновича, о томъ, 
штожъ дей въ року теперешнемъ, тысеча 
щестьсотъ осьмомъ, мѣсеца Апрѣля двад-

цать шестого дня, тотъ дей Валентій Мар-
тиновичъ, знать за волею и вѣдомостью 
того самого пана Николая Вратишевского, 
вълѣсѣ дворца ихъ братского, въ повѣтѣ 
Виленскомъ лежачого, прозываемого Суде-
ревского, немалую шкоду и спустошенье 
учинилъ, то дей есть, мимо волю и вѣдо-
мость ихъ братскую, не мало дерева сосно-
ваго въ томъ лѣсѣ ихъ властномъ кгвал
товне порубавши, до дому своего звозилъ, 
которую то дей шкоду и спустошенье зъ 
лѣсу. своего старостове помененого брат
ства возному повѣту Виленского, на име 
Станиславу Чцжу, оказовали и правне об
водили; при которомъ оновѣданыо тутъ же 
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очевисто на врадѣ стоячи возный госпо-
дарскій повѣту Виленского Станиславъ 
Чижъ,* тогожъ року 1608-го мѣсеца Май 
третьяго дня, сознанье свое устное учи-
нилъ, и того сознанья квитъ подъ . пе
чатью и подписомъ руки своее, и подъ пе
чатьми стороны шляхты ку записаныо до 

• книгъ кгродскихъ Виленскихъ подалъ, пи
саный въ тые слова: ; • 

Я Станиславъ Чижъ, возный господар-
скій повѣту Виленского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ осьмомъ, мѣсеца Апрѣ-
ля двадцать осьмого дня, маючи'я присо-
бѣ стороною людей добрыхъ двухъ шлях-
тичовъ, пана Лаврина Матѣевича и пана 
Александра Петровича, былъ есьми взятый 
на справу нижейпомѣненую отъ староста 
тогорочныхъ братства церковного Вилен
ского православія греческого, на име отъ 
пана Мой сея Дементьевича и пана Павла 
Щеглейского ку огледаныо шкодъ нижей-
помененыхъ, въ лѣсѣ дворца ихъ братско
го, въ повѣтѣ Виленскомъ лежачого, про
зываемого Судеревского, а меновите: ука
завши мнѣ возному и сторонѣ водлугъ ин-
вентару, отъ небожчика славное намети 
князя Александра Полубенского даного, 
границы съ посторонными сусѣдьми кгрун-
ту и лѣсу до того дворца въ застѣнкахъ 
прислухаючого, врочищомъ названного Лид-
ковщизна, оказали и обвели мною вознымъ 
и стороною номененою, пневъ дерева сосно
вого свѣжо порубаного и зъ лѣсу вывожо-

ного, которыхъ наличилъ есьми я возный 
и стороны при мнѣ будучіе личбою деветь

десятъ, которую то шкоду и спустошенье 
лѣсу своего менили быть собѣ сталую по-
мененые старостове отъ подданного его ми
лости пана Крыгптофа Нарушевича, те
перь въ держанью будучаго пана Нико
лая Враташевского, земенина гоеподарско-
гоповѣту Виленского, на име отъВален-
того Мартиновича; до которого и слѣдомъ 
въ домъ съ того лѣсу пріѣхавши со много 
вознымъ и стороною преречоные Панове 
старостове, обачивши передъ вороты дому 
того Валентого Мартиновича купу дерева 
соеонного, а самого въ дому ненашодши, 
пытали жены его, за чіимъ дозволеньемъ, 
альбо отухою такую шкоду и спустошенье 
въ лѣсу ихъ братскомъ учинити важилися. На 
што имъ помененая жена того Валентого 
Мартиновича передо мною вознымъ и сто
роною въ тые слова отказала: тое дей дере
во не мы сами, але дѣти наши зъ лѣсу ва-
шихъ милостей въ невѣдомости повывозили. 
Што все помененые Панове старостове мною 
вознымъ и стороною освѣтчивши сами прочъ 
отъѣхали. А такъ я возный, што есьми 
слышалъ и видѣлъ, дадъ есьми ку запи
саныо до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
сесь мой квитъ подъ печатью и съ под
писомъ руки моее властное и подъ печать
ми стороны шляхты вышероченное. Пи-
санъ у Судерви, року, мѣсеца и дня вы-

I шейпомененого. 
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31. Жалоба священника Вилеиской ІІятницкон церкви на Юзе«а Павловича 
шевцапо поводу нанесенія побоевъ ему и его женѣ. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ Виленскомъ, передо мною Деметримъ 
Карпемъ, секретаромъ его королевское ми
лости, жаловалъ и оповѣдалъ свещенникъ 
церкви заложенія еветое Пятницы, на имя 
отецъ Александръ Львовъ, на Юзефа Пав
ловича шевца о томъ, штожъ дей въ ро
ку f&fa (1609) мѣсеца Марца зо дня пер
вого на день вторый, въ ночи, могла быть 
година, або двѣ, будучи дей помененому 
свещеннику у нѣкоторыхъ пріятелей сво
ихъ и кгды дей вжо до дому своего, на 
томъ же цментару, при церкви еветое Пят
ницы лежачого, ишолъ, тамъ же вжо вшод-
ши на цментаръ до фортки своее колотать 
почалъ, то пакъ дей помененый швецъ, 
запомневши впередъ боязни Божое и сро-
кгости въ правѣ посполитомъ описаное, за-
садившисе при той фортцѣ водле давное 
вазни и похвалокъ своихъ, самъ особою 
своею и зъ иншими помочниками своими, 
которыхъ онъ имена и прозвиска лѣпей 
вѣдаетъ иихъзнаетъ, зрадливе, потаемне, 
молчкомъ, невѣдоме прискочивши зъ голы
ми бронями и зъ кійми его самого све
щенника и при немъ пріятеля его, который 
его до дому проводилъ, Ивана маляра 
бить и сѣчь почали, ажъ дей заледво онъ 

свещенникъ до дому передъ нимъ ушолъ, 
a вѣ. томъ дей часѣ, ижъ тотъ пріятель его 
вышейменованый такъ борздо передъ ними 
уйти: не могъ, тогды, кгды его помененый 
швецъ и зъ тыми помочниками своими билъ 
и на него сѣлъ, помененый Иванъ ма-
ляръ о ратунокъ волалъ, што дей слышечи 
малжонка его свещенникова, на име Раи
на, вышодши до него шевца, почала его 
просить, абы пріятеля ихъ не забивали, 
то пакъ дей онъ швецъ, мало на томъ ма-
ючи,'ижъ за малжонкомъ се ее угонялъ, 
еще ее самую, на зельживость стану ее 
шляхетского, кіемъ окрутне и нелитостиве 
збилъ. О што все помененый свещенникъ, 
заховуючи собѣ съ тымъ швецомъ вольное 
мовенье, просилъ, абы тое оповѣданье до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано бы
ло, што есть записано. При которомъ опо-
вѣданью ставши очевисто возный повѣту 
Виленского, Янковскій, въ семъ же року 
1600,' мѣсеца Марца 21 дня, квитъ соз
нанья своего ку вннсаныо до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ подалъ, писаный въ тые 
слова. (Слѣдуетъ посвидмпелъствованіе воз
наго, которое здѣсь не приводится за тоже-
ственностію его содержания съ самою жа
лобою). 
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32. Жалоба русской ланицы Иплспскгіго чагнст[»ата нл архимапдрита Рутскап». 
по поводу нсзакоинаго завладѣнів имъ Свято-Троицкимъьмонастыреііъ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ девятого, Марца мѣсеца седмогодня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Дмитромъ Карпемъ, секретаромъ его ко
ролевское милости, намѣетникомъ Вилен
скимъ, постановившисе очевисто обыватели 
мѣста его королевское милости Виленского,-
на име панъ Иванъ Тупека и панъ Иза-
акъ Кононовичъ—райцы рочные, а панъ 
Петръ Коптевичъ, панъ Костентинъ Оста-
повичъ, панъ Семенъ Красовскій, и панъ 
Прокопъ Корольковичъ, мѣщане, купцы 
мѣста господарского Виленского, сами и 
"именемъ другихъ пановъ бурмистровъ, ра-
децъ и лавниковъ и человѣка посполитого 
мѣстского религіи греческое, оповѣдали и 
обтяжливо жаловали на его милости ксен
дза Іосифа Веліямина Рутского о томъ, 
ижъ дей онъ ку немалой кривдѣ иубли-
женыо праву и привилеямъ ихъ, которые 
они панове бурмистрове и вся рада лави-
цы русское съ человѣкомъ ' посполитымъ 
мѣскияъ релйгіи греческое, • оть королей 
ихъ милости ііольекпхъ и великихъ кня
зей Литовскихъ й теперь іцасливе намъ 
пануючого короля его милости, пана нашого 
милостивого,- ійЮтъ1 на тую церковь и мо
настырь сіе¥ое.'ТрЬйцы, такъ ижъ безъ 
воли, вѣдомости й тозвдленья ихъ жаденъ 

архимандритъ тое церкви и монастыра 
еветое Троицы заѣжджать и въ моцы а дер-
жаньЮ своемъ мѣти не можетъ. На што 
дей онъ, ксендзъ Рутскій, ничого недба-
ючи, порозумѣвшйсе зъ его милостью от-
цомъ Ипатіемь Потѣемъ, чинечи перешко
ды въ старожитной религіи ихъ греческой, 
правомъ и покоемъ посполитымъ варованой, 
нѣтъ вѣдома за якимъ правомъ для по-
данья собѣ того монастыра дворанина его 
королевское милости, пана Яна Буйвида, 
нес.тушне и неправне, безъ жадного об-
вѣщенья, и данья вѣдомости имъ, урадови 
мѣстскому лавицы русское, зъ однымъ яко
бы вознымъ и чотырьма шляхтичами, въ 
семъ року тысеча шестьсотъ девятомъ, мѣ-
сеца Марца семого дня выводилъ, про то 
яко тамъ же заразъ скоро довѣдавшисе 
о пріѣханыо до того монастыра менованого 
пана Яна Буйвида, они особы верху ме-
нованые увезанья въ тую церковь и мо
настырь еветое Троицы ему ксендзу Рут-
скому врадовне не поступовали и боронили, 
такъ и теперь на тотъ весь неслушный, 
а праву и вольностямъ ихъ противный, 
его ксендза Рутского поступокъ протесту-
ючисе, и иравне отр зъ нимь чинити хо-. 
течи, просили, абы тое оповѣданье й жа
лоба ихъ до книгъ кгродскихъ Зилеркцхъ 
записана был a'. Што есть записано. 
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33. Носвидѣтельствованіе трехъ возныхъ q томъ, что православные жители го
рода Вильны, опираясь на свои древиѣйшія и новѣйшія прнвилегіи, протестовали 

противъ ввода во владѣніе Св. Трѳищшмъ монастыремъ арх. Рутскаго. 

Я Янъ Кельборъ, я Станиславъ Том-
кевичъ, и я сознаваемъ симъ 
нашимъ квитомъ, ижъ въ року тепереш-
немъ тысеча шестьсотъ девятомъ, мѣсеца 
Марца семого дня, за ужитьемъ ихъ ми
лости пановъ бурмистровъ, райцовъ, лав-
никовъ и мѣщанъ мѣста его королевское 
милости столечного Виленского религіи 
кгредкое (ужиты бы.ти) есьмо до монасты
ра церкви русское Виленское заложенья 
светое Троицы, а при насъ возныхь на 
тотъ часъ стороною были шесть шляхти
човъ, панъ Матей Корейва, панъ Янъ 
Жуковскій, панъ Янъ Рощевскій, панъ 
Якубъ Боруховскій, панъ Андрей Стоков-
скій и панъ Криштофъ Ивановскій. Тамъ 
же пришедши до того монастыра застали 
есьмо въ немъ особъ отъ ихъ милостей 
пановъ бурмистровъ, радецъ, лавниковъ 
и человѣка посполитого посланыхъ, а ме
новите пана Ивана Тупеку и пана Изака 
Кононовича, радецъ рочныхъ, а пана Пе
тра Коптевича, пана Семена Красовского, 
пана Костентина Остафовича и пана Про
копа Корольковича, мѣщанъ и купцовъ 
мѣста господарского Виленского, которые 
еще безъ бытности нашое, его милости 
пану Яну Вуйвиду, войту бискупства Ви
ленского, который тамъ до того монастыра 
зъ однымъ якобы вознымъ Размусомъ Ким-

баромъ и чотырьма шляхтичами, былъпрі-
ѣхалъ, увязанья въ тую церковь и мона
стырь светое Троицы и поданья ксендзу 
Іосифу Велямину Рутскому непоступовали 
и боронили, а потомъ и при насъ возныхъ 
и сторонѣ шляхтѣ выпшененой пытали 
его милости пана Буйвида: по што бы 
тамъ до тое церкви съ помененымъ Ким-
баромъ прибыль, если бы до нихъ якую 
потребу мѣлъ? Панъ Буйвидъ, повѣдилъ, 
ижъ пріѣхалъ есьми тутъ за посланьемъ 
его королевское милости, пана нашого ми
лостивого, для поданья тое церкви и мо
настыра тутейшого ксендзу Іосифу Веля-
мину Рутскому, водлугъ данины и приви-
лею его королевское милости, теперь вы-
даного. На то ихъ милость особы выш-
менованые повѣдили, ижъ дей, мы маючи 
на тую церковь и монастырь светое Трои
цы привилея, давные отъ королей ихъ ми
лости и теперь щасливе намъ пануючого 
короля его милости, пана нашого милости
вого, о жадномъ новомъ архимандритѣ и 
привилею зъ уближеньемъ правъ и вольно
стей нашихъ выправленомъ не вѣдаемъ, и 
если оы дей его милость ксендзъ Вѳляминъ 
Рутскій мѣлъ якую данину отъ его коро
левское милости, тогды то могъ одержати 
снать не вѣдаючи о привильяхъ и правахъ, 
намъ наданыхъ, о чомъ ширей въ тыхъ 



привилеяхъ есть доложоно, а онъ дей хо-
четъ тые права и вольности наши, съ ко
торыми се мы некрыемъ въ вонтпливость 
привести, якожъ дей и ваша милость, пане 
Буйвиде, если бысь былъ отъ его коро-. 
левское милости высланый для поданья тое 
церкви и монастыра, не мѣлъ еси такъ 
справовати, a невѣдомо тутъ заѣзджати, 
але се мѣлъ ваша милость водлугъ науки 
права посполитого справовати, а передъ 
въѣздомъ своимъ намъ врадовне о томъ 
ознаймити. И если бы якій привилей онъ 
ксендзъ Рутскій мѣлъ, тогды мѣла быть 
намъ копія зънего подана и намъ о томъ 
обвѣщоно. А такъ мы именемъ ихъ ми
лости пановъ бурмистровъ, радецъ, лавни-
ковъ и чловѣка посполитого мѣстского ре-
ликгіи греческое тое церкви и монастыра 
светое Троицы зо всими добрами, до него 
належачими, его милости ксендзу Іосифу 
Рутскому не поступуемъ и боронимъ, за 
чимъ и привилей его королевской милости, 
пана нашого милостивого, съ поцаловань-
емъ его показовали. А панъ Буйвидъ та
кт имъ на то респонсъ учинилъ: ижъ дей 
я о правахъ и привилеяхъ вашей мило
сти ніякого розсудку и розезнанья чинити 
не могу, але только чинечи досыть воли 

и розказанью его королевское милости, тую 
церковь и монастырь светое Троицы зо 
всими добрами ку нему належачими, за по-
ступеньемъ чернцовъ того монастыра, отцу 
Іосифу Велямину Рутскому подалъ есьми. 
А ихъ милость особы верху мененые, сто
ячи при першомъ мовенью своемъ и по-
вѣдаючито, же чернцове, сами безъ воли 
и вѣдомости ихъ, того монастыра поступо-
вать; не могутъ, мовили, ижъ дей мы, яко 
первей, такъ и теперь при поданью того 
монастыра на тыхъ же кгрунтѣхъ церков-
ныхъ увязанья въ тую церковь и мона
стырь светое Троицы ему ксендзу Рутско
му не поступуемъ и боронимъ, якожъ и 
по трете тыхъ словъ своихъ при поданью 
того монастыра повтораючи, то все нами 
возными и стороною шляхтою при насъ 
будучою освѣтчили. А такъ мы возные, 
штосьмы слышели и видѣли, дали есьмо 
ку записанью до книгъ кгродскихъ Вилен-
скихъ сесь нашъ квитъ подъ печатьми 
нашими и подъ печатьми стороны шляхты 
и съ подписами рукъ, хто зъ насъ писати 
умѣлъ. Пиеанъ у Вильни, року, мѣсеца 
и дня вышпомененого. (Слѣдуетъ девять 
печатей и подписей). 



Изъ связки № 4694, за 1609 г. Докум. №9. 

34. Жалоба архимандрита Рутскаго на зенянина Шембеля по поводу публично 
высказанваго предъ русскими желанія убить его архимандрита, какъ непріятеля 

русской вѣры. 

Лѣта отъ Нароженья сына Божего ты
сеча шестьсотъ девятого, мѣсеца Марца 
девятого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Демитремъ Карпемъ, секретаромъ его, ко
ролевское милости, постановившисе оче-
висто велебный въ Бозѣ его милость отецъ 
Іосифъ Веліаминъ Рутскій, архимандритъ 
Виленскій, жаловалъ и оповѣдалъ на зе-
менина, господарского воеводства Вилен
ского, на пана Семена Максимовича Шем
беля, о томъ, ижъ дей року теперешнего 
тысеча шестьсотъ девятого, мѣсеца Марца 
осьмого дня, и иншихъ розныхъ часовъ, пе

редъ людьми добрыми, явне прхвалку учи-
нилъ на здоровье мое, хотечи мене зъ сего 
свѣта згладить, мовечи, ижъ скоро се одно 
выхилитъ зъ монастыра своего отъ Све-
тое Троицы, престрѣлю его съ пулгаку, 
быхъ мѣлъ и самъ горло дать, а тую сла
ву народу русскому зоставлю, ижъ ихъ 
непріятеля и сказпу вѣры русское зъ сего 
свѣта зглажу. За которою тою явного по-, 
хвалкою его милость отецъ архимандритъ, 
не будучи здоровья своего безпеченъ, про-
силъ, абы тое оповѣданье и жалоба его 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записа
на была. Што есть записано. 

1609 г. 

Изъ связки № 4694, за 1609 г. Докум. № 10. 

35. Вводный актъ во владѣніе Виленскимъ Свято-Троицкнмъ монастыремъ архи
мандриту Рутскому и нротестація по этому поводу православныхъ горожанъ. 

Янь Вуйвидъ, дворенинъ его королев
ское милости, ознаймую тымъ моимъ увяз-

чимъ листомъ, ижъ што его королевская 
милость, панъ нашъ милостивый, зъ ласки 
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свое дать и привилеемъ; своимъ утвердить 
рачилъ церковь ' светое Троицы зъ мона-
стыромъ въ мѣстѣ Виленекомъ, съ фольвар
ками , : зъ людьми, зъ кгрунтами и зо всими 
до него принадлежностями, велебноііу его 
милости отцу Іосйфу Велямину Рутскому, 
іеромонаху тогожъ монастыра, утвердивши 
его за архимандрита гіреложоного въ той 
церкви и въ! монастырѣ, по зложенью съ 
тогожъ архимандрйцтва отца Самойла Сен-
чила за выступки черезъ велебного въ 
Бозѣ его милость отца Ипатея Потея, 
митрополита Кіевского, Галицкого и всея 
Руси, владыки Володимерского и Берестей-
ского. А ижъ его королевская милость ли-
стомъ своимъ отвороньгмъ мнѣ найнижшому 
слузѣ своему росказать рачилъ, абымъ я 
тую церковь светое Троицы зъ монасты-
ромъ въ мѣстѣ Виленекомъ и съ фолвар-
ками и съ селами, до нее належачими, его 
милости отцу Іосифу Велямину Рутскому 
подалъ; ино я, чинечи досыть' воли и ро-
сказанью его королевское милости, пана 
нашого милостивого, въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ девятомъ, мѣсеца Марца 
семого дня, маючи при собѣ возного по-
вѣту Виленского Размуса Кимбара, шлях
тичовъ чотырохъ, меновите: пана Войтеха 
Мокрицкого, пана Мартина Вольского, па
на Матея Ждановича Новицкого и пана 
Мартина Видиского, пріѣхавши до мона
стыра светое Троицы о годинѣ осьмой, на 
ползекгару передъ полуднемъ, а знашод-
ши въ томъ монастырѣ законниковъ того 
монастыра, ознаймилъ есьми волю его ко
ролевское милости, пана нашого милости
вого, ижъ имъ за архимандрита преложо-
ного до того монастыра и церкви подать 
рачилъ его милость отца Іосифа Велямина 
Рутского, якожемъ привилей его королев
ское милости и листъ до мене писаный 
передъ ними прочиталъ. Которые закон

ники, принявши зъ учтивостью волю и 
росказанье его королевское милости, тотъ 
манастыръ и церковь его милости отцу Іо-
сифу Велямину поступили, якоже я Янъ 
Буйвилъ зъ раменя его королевское ми
лости, пана нашого милостивого, тотъ ма
настыръ, церковь, также фольварки, села 
зо всими пожитками, до того манастыра 
належачіе, въ моцъ, во владзу, ку спокой
ному уживанью, водлугъ привилею его ко
ролевское милости, пана нашого милости
вого, его милости отцу Іосифу Рутскому 
подалъ есьми. По которомъ поданью иот-
правенью набоженства, кгды зъ церкви зъ 
его милостью отцомъ Рутскимъ и зъ ин-
шими законниками вышолъ, знашли есьмо 
передъ церковью светое Троици на цвин
тару мѣіцанъ, радецъ мѣста его королев
ское милости Виленского, то есть, менови
те: пана Ивана Тупеку, радцу, пана Ива
на Яцковича писара, Петра Коптя, Фи
липа Сенчиловича, Прокопа Корольковича, 
Карпа Рыбника, Констентина Москаля, 
Дениса Костюшковича и иншихъ много 
поспольства, которые до мене мовили: ижъ 
естесьмо до тебе послани отъ пановъ бур
мистровъ, радецъ зъ ратуша религіи гре
ческое, абы подаванья тое церкви, также 
и добръ до нее належачихъ его милости 
отцу Іосифу Рутскому боронили, кгдыжъ 
дей першое право на подаванье того ма
настыра и церкви отъ ихъ милости коро
лей польскихъ и великихъ князей Литов-
скихъ маемо. Ямъ особо звышменованымъ 
респонсъ учинилъ, ижъ при поданью тое 
церкви и манастыра нихто не боронилъ, 
про то я уже есьми тотъ манастыръ и зо 
всими добрами, до него належачими, его 
милости отцу Іосифу Рутскому, архиман
дриту тое церкви, подалъ и вжо тутъ жад
ное владзы не маю. А потомъ за ужитьемъ 
его милости отца Рутского и инныхъ sa

i l 
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конниковъ зосталъ есьми на обѣдъ съ тымъ 
верху помененымъ вознымъ, также и зъ 
вышописаною шляхтою,, а въ томъ дано 
ми знать до манастыра, ижъ знову гро
мада людей, радецъ и поспольства мѣста 
Виленского передъ церковь светое Трои
цы згромажаютъ. А хотечи вѣдать, вышо.ть 
есьми зъ манастыра съ тымъ же вознымъ 
и шляхтою вышейпомененою, што за при
чина згромаженья ихъ, тамъ знашлисьмо 
мѣщанъ тыхъ же особъ звыпшѳнованыхъ 
и при нихъ возныхъ трохъ: пана Іезофа 
Янковского, пана Яна Кембара и пана 
Станислава Томковича, которые мѣщане, 
кгды пыталъ: по што се тутъ на цминтаръ 
згромадзилй? повѣдили: ижъ якосьмы пер
вей по выйстью вашемъ съ церкви увязанья 
въ тую церковь боронили, такъ и теперь при 
возныхъ и сторонѣ боронимъ и не посту
пуемъ, кгдыжъ намъ жадного обвѣщенья 
не дано, и о въѣздѣ твоимъ не вядоми есь
мо. Я тыежъ слова повѣдилъ, жемъ вжо 
водлугъ воли и росказанья его королевское 
милости, пана нашого милостивого, мана
стыръ и церковь и вси иншіе добра, до 
нее належачіе, водлугъ привилею его ко
ролевское милости, его милости отцу по
далъ Рутскому и вжо жадное владзы не 
маю, толькомъ тутъ на обѣдъ за ужитьемъ 
отцовъ законниковъ зосталъ. А отцове за
конники, которые зъ монастыра зо мною 
вышли, повѣдили: ижъ дей есьмо первей 
сего привилей его королевское милости на 
ратушу передъ всими паны бурмистры и 

райцы оказовали и былъ читаный, про то 
вжо жадного обвѣщенья не потреба было. 
А кгдымъ потомъ зъ манастыра о годинѣ 
двѣнадцатой выѣхалъ, нашелъ. есьми пе
редъ вороты туюжъ громаду людей и съ 
тымижъ возными и при нихъ поспольства 
не мало, которые, показавши передо мною 
привилей его королевское милости, менечи 
на подаванье того монастыра и церкви 
тожъ повторали, што и первей: ижъ бо
ронимъ и непоступуемъ тое церкви и ма
настыра, также и добръ до нихъ нале-
жачихъ. Ямъ повѣдалъ, ижъ мнѣ въ при
вилья вгледать и розсуживать не належитъ, 
кгды жемъ вжо тогъ монастырь и церковь, 
также и добра вшелякіе, водлугъ воли и 
росказанья его королевское милости, пана 
нашого милостивого, его милости огцу Рут
скому подалъ и съ тымъ отъѣзжаю, а 
ваша милость, если право якое маете, по-
ступуйте собѣ водлугъ права. И на томъ 
далъ сесь мой листъ увязчій его милости 
отцу Іосифу Рутскому, архимардриту цер
кви и манастыра светое Троицы, подъ пе
чатьми и съ подписами рукъ верху поме-
неного возного и шляхты звышописаное. 
Пиеанъ у Вильни, лѣта отъ Нароженья 
сына Божого тысеча шестьсотъ девятого, 
мѣсеца Марца осьмого дня. У того листу 
печатей притисненыхъ шесть и подпись 
рукъ тыми словы: Jan Buy will, dworzanin 
iego królewskiey mości, własną ręką. (Далѣе 
слѣдуютъ подписи другихъ лицъ). . 
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1609 г. 

Изъ связки № 4694, за 1609 г. Докуй! № 7 . 

36. Жадоба.. урядника'; архимандрита"Вельямнна. Рутскаго на Виленскаго меща
нина Марка Корольковича по поводу возмущенія имъ крестьянъ дворца Корысти. 

Лѣта отъ Нароженья.-Сына Божего ты
сеча шестьсотъ девятого, мѣседа Марца 
9 дня. : 

Наврадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Демитромъ Карпемъ—секретаромъ его ко
ролевское милости, намѣетникомъ Вилен
скимъ, постановившисе урадникъ целебного 
въ Бозѣ его милости отца Іосифа Велія-
мина Руцкого, архимандрита Виленского, 
Корисцкій, панъ Федоръ Якубовскій опо-
вѣдалъ и жаловалъ на мѣіцанйна Вилен
ского, на пана Марка Корольковича о томъ, 
ижъ онъ въ року теперь идучомъ тысеча 
шестьсотъ девятомъ, мѣсеца Марца осьмого 
дня, собравшисе зъ многими помочниками 
своими отъ церкви новое, яко они сами 
называютъ Светого Духа, наслѣдовцами, 
которыхъ онъ имена лѣпей вѣдаетъ, наѣ-
халъ на дворецъ монастыра Виленского 
Светое Троицы, Корысть названый, тутъ 
У воеводствѣ Виленскомъ лежачій, который 
то дворецъ панъ мой велебный его милость 
отецъ Іосифъ Веліяминъ Руцкій, отъдав-
ного часу за зложеньемъ зъ архимандрита 
и выклятьемъ Самойла Оенчма отъ вель
можного его милости отца митрополиты, 
яко намѣстникъ головный митрополіи спо-

койне въ держанью своемъ мѣлъ, а потомъ 
отъ его королевской милости, яко будучи 
архимандритъ, теперь держитъ и въужи-
ванью своемъ маетъ; то пакъ невѣдать, въ 
якій способъ тотъ помененый мѣщанинъ 
Виленскій подданымъ, дотогО дворца при-
слухаючимъ, жебы на роботу не ходили 
подъ винами и погрозками заказа.іъ и абы 
пана моего также и мене урадника ихъ 
большъ уже не слухали, якожъ подданые 
тые за такимъ заказомъ будучи потурбо-
вани, на остатокъ и збунтовалисе претивко 
мене урадника своего и на роботу не шли, 
отъ которыхъ презъ часы немалые былъ 
есьми небезпеченъ здоровья своего и за 
неробеньемъ ихъ шкоды не мало се стало, 
ажъ самижъ подданые намыс.тившисе, не-, 
рыхло почали на роботу ходить и мене 
врадника своего послушными быть, скла-
даючи зъ себе такъ, ижъ за боязнею и 
пострахомъ винъ отъ того мѣщанина то 
чинить мусѣли. О чомъ, ижъся нарушилъ 
покой посполитый, его милости пану моему 
и въ держанью великая перешкода ста-
ласе, оповѣдаюсе и прошу, абы то было 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записа
но. Што есть записано: 



1609 r. 

Изъ связни № 4694, за 1609—1610 г. Докуи. № 8. 

37. Жалоба архимандрита Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря на Виленскихъ же 
мѣщапъ Кононовича и Москоля, запретившихъ везти дрова въ монастырь. 

Року отъ Нароженья Сына Вожого ты
сеча шестьсотъ девятого, мѣсеца Марца 
т до). 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скимъ воеводства Виленского, передо мною 
Дмитремъ Карпемъ, секретаремъ его ко
ролевское милости, намѣстникомъ Вилен-
скимъ, постановившисе очевисто велебный 
въ Бозѣ его милость отецъ Іосифъ Велія-
минъ Руцкій, архимандритъ Виленскій, 
жаловалъ и обтежливе оповѣдалъ на мѣ-
щанъ его королевское милости мѣста Ви
ленского, на пана Исака Кононовича и на 
пана Михаила Москоля о томъ, ижъ дей року 
теперешнего «х̂  (1609), мѣсеца Марца де

сятого дня, яко маю вѣдомость отъ под-
даныхъ своихъ Корисцкихъ, перенявши 
ихъ тые мѣщанове передъ Острою Бра
мою зъ дровами, которые везли на потре
бу манастырскую до Светое Троицы, не 
вѣдать для чого,.упорне, кгвалтовне, без
правне ихъ загамовали и тыхъ дровъ до 
того помененого монастыра везти не ка-
зали, взрушаючи тымъ покой посполитый, 
а тому монастыру и мнѣ, яко преложо-
ному въ томъ манастыру, великую кривду 
и шкоду чинечи. И просилъ, абы тое опо-
вѣданье и жалоба его до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ была записана. Што 
есть записано. 

1609 г. 

Изъ связки № 4694, за 1609—1610 г. Докуи. № 2. 

38. Донесеніе вознаго о нодачѣ цозва Кіевскому митрополиту Инатію Потѣю 
и архимандриту Вельімму Рутскому ио жалобѣ старостъ Виленскаго братства 
въ нарушеиіи митрополитомъ древнихъ нравт, и понвилегій православныхъ 

церквей. 

На врадѣ его королевской милости вое
водства Виленского, передо мною Дмитромъ 

Карпемъ—секретаромъ его королевской ми
лости, намѣстникомъ Вилснскимъ, постано-
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вившисе очевисто возный повѣту Виленского 
Янь Карвовскій поданье о положение че
резъ него позву на монастырю святое Трои
цы въ мѣстѣ Виленскомъ по его милость 
въ Бозѣ велебного отца Ипатея Потея, 
митрополита Кіевского, и по намѣетника 
его милости отца Іосифа Велямина Рут
ского, архимандрита Виленского, отъ ста
рость братства . . . . новое церкви, то есть, 
отъ князя Богдана Окгинского, гіодкомо-
рого Троцкого, и Арнольфа Выриковского, 
зъ написомъ своимъ на томъ позвѣ очевисто 
призналъ, который то написъ его на томъ 
позвѣ такъ се въ собѣ слово отъ слова маетъ: 

Я Янъ Карвовскій, возный госпо-
дарскій повѣту Виленского, сознаваю 
тымъ моимъ написомъ, ижъ въ року те-
разнѣйшемъ тысеча шестьсотъ девятомъ, 
мѣсеца Іюня тринадцатого дня, маючи я 
возный при собѣ двухъ шляхтичовъ, пана 
Яна Вышневского а пана Андрея Дубров
ского, съ которыми позвы господарскіе 
земскіе Виленскіе, суду головному трибу-
нальскому судити належачіе, нескробаные, 
немазаные, въ датѣ, въ рѣчи, и во всемъ 
съ противнымъ позвомъ згодливые и скори-

гованые, подалъи положишь есьми на мо
настырю церкви русское Виленекое зало-
женья~ святое Троицы, то есть, у ворота 
великіе уѣздные того монастыра увоткнулъ, 
звонникомъ и инымъ въ томъ монастыру 
мѣшкаючимъ оповѣдалъ и обволалъ есми 
писаные тые позвы по его милость отца 
Ипатея, менуючого быть митрополитомъ 
Еіевскимъ и по намѣътника его ксендза 
Іосифа Велямина Рутского о наступенье 
имъ на права, вольности, привилья и покой 
въ реликгіи и спротивенство декретомъ 
головнымъ трибунальскимъ, яко ширей 
жалоба ихъ на тыхъ позвахъ описана и 
доложона есть, за которыми и рокъ ста
новитисе ку праву передь судомъ голов
нымъ трибунальнымъ отъ положенья того 
позву за недѣль двѣ сторонамъ обѣюмъ, по-
водовой и обжалованой ознаймую и скла-
дую. И на то я далъ сесь мой написъ 
при позвѣхъ, абы сторона року и права 
вѣдоми, пильни были. Писанъ року, мѣ-
сеца и дня звышписаного, а подпись руки 
тыми словы: Янъ Карвовскій рукою вла
сною. Што есть до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ записано. 

1609 г. 

Изъ связки № 4694, за 1609 г. Докуй. № 13. 

39. Йоевидѣтельетвованкі возныхъ о протестами архимандрита Сеичилы про
тивъ незакоинаго завладънія Виленскимъ Св. Троицкимъ монастыремъ архнман-

дритомъ Рутскимъ. 

Я Станиславъ Томцовичъ а я Янъ Кар-
вовскій, возные госцодарскіе повѣту Ви

ленского, сознаваемъ симъ нашімъ кви
томъ, ижъ въ року теперешне» тысеча 



шестьсотъ девятомъ, • мѣееца Марца деветт 
н адцатого дня, f; маючи мы при' собѣ сто
роною пети: шляхтичовъ, людей добрыхъ, 
пана Матыса Корейву, пана Балцера Ко-
товича, пана Венцлава Сиповича, пана 
Миколая Соколовича и пана Яна Матѣе-
вича, были есьмо на справѣ въ Бозѣ ве-
лебного его милости отца Самойла Сен
чилы, архимандрита Троецкого Виленского, 
который ѣдучи съ сейму вального Варшав
ского,; того року и дня вышпомененого, 
пріѣхавши до того монастыра церкви .рус
ское Виленское заложенья светое Троицы, 
а знашодши ворота брамы першое зам-
кненые только форту въ тыхъ воротахъ 
отомкненую, доставивши возы съ коньми 
и съ челядью своею на улицы предъ тымъ 
монастыромъ, вшедши пѣшо зъ нами воз-
-ными и съ стороною шляхтою розказалъ 
чернцомъ того монастыра, абы ему, яко 
архииандритови, старшому своему и дер-
жачому того монастыра, ворота монастыр-
скіе и келью мѣшканья его отомкнзгли: на 
што ему чернецъ того монастыра, на име 
Іосафъ, отповѣдилъ: ижъ дей отёцъ Іосифъ 
Веляминъ Рутскій не казалъ твоей мило
сти до того монастыра упущати, але не 
поступовати и моцнно боронити казалъ. 
А потомъ и самъ ксендзъ Веляминъ Рут-
скій вышедши съ церкви повѣдилъ, ижъ 
дей я, будучи архимандритомъ теперь отъ, 
его милости отца Ипатія Потея постано-
вленымъ, твоей милости, отче архиман
дрите Самойло Сенчило, того монасты
ра. не поступую и моцно бороню, име
немъ своимъ и именемъ его милости отца 
Ипатія Потея, яко старшого своего. А его 
милость отецъ архимандритъ повѣдилъ, 
ижъ дей вѣдомо есть всимъ, же я будучи 
отъ давного часу архимандритомъ держа-
чимъ того монастыра и старшимъ надъ 
вами всими: и самымъ тобою, ксенже Рут-

скій^ ако постриженцемъ своимъ, на тепе-
решній сеймъ; вальный Варшавскій • до кот 
роля Г его милости и становъ рѣчи-поспо-
литое былъ отъѣхалъ, на которомъ при 
улѣченью иншихъ уразовъ, правъ и сво-
бодъ рѣчи-посполитое и мы' вси, которые 
стоячи при старожитней вѣрѣ своей цер
кви светое восточное, его міітости отца 
Ипатія Потея вжо за правдивого митропо
лита Шевского и старшого своего не ма-
емъ и мѣти не хочемъ, конституціею сей
мового въ покою при монастырѣхъ, церк-
вахъ и добрахъ ку нимъ належачихъ ес-
тесьмо заховани. А ижъ дей ты, ксенже 
Рутскій, зъ его милостью отцомъ Ипаті-
емъ Потеемъ, наступуючи мнѣ направо 
мое и спротивляючись той конституціи 
сеймовой мнѣ того монастыра не поступуете 
и его кгвалтомъ зо всмими скарбами цер
ковными и зъ добрами ку нему належа
чими отъ мене одыймуете: про то я, ма
ючи въ томъ собѣ отъ тебе и отъ его ми
лости отца Ипатія не малую кривду и 
шкоду, водлугъ тое конституціи, правне зъ 
вами у суду головного чинити хочу. По 
которомъ мовеныо своемъ освѣтчивпш то 
все нами возными и стороною шляхтою, 
его милость отецъ Самоилъ Сенчило, ар-

Į химандртъ Троецкій Виленскій, тогожъ 
року, мѣсеца и дня вышейпоменего, при
ведши до ихъ милостей пановъ бурми
стровъ, радецъ и всее рады лавицы рус
ское религіи греческое, на мѣстцу звык-
ломъ згромажоныхъ. имъ, яко ктиторомъ 
того монастыра, тотъ жаль, крывду и без-
правье свое прокладалъ, которые ему вси 
згодне тыми словы отповѣдили: ижъ дей 
мы, яко первей твою милость за архиман
дрита принявши, тую церковь и монастырь 
светое Троицы, такъ тежъ и вси скарбы 
и апараты церковные въ моцъ и въ дер-
жанье вашей милости подали, такъ и те-
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перь о жадномъ иншомъ новомъ архиман-
дритѣ вѣдатъ не хочемъ, кгдыжъ ее не 
только вашей милости, але и намъ всимъ 
великая кривда и уближенье правамъ и 
вольностямъ нашимъ въ томъ дѣетъ, о што 
правне чинити хочемъ. Што все его ми
лость' отецъ архимандритъ нами возными 
и стороною шляхтою при насъ будучою 
освѣтчилъ. А такъ мы возные, што есьмо 

слышели и видѣли, дали есьмо ку запи
санью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
сесь нашъ квитъ подъ печатьми нашими 
и подъ печатьми стороны шляхты при насъ 
будучое и съ подписами рукъ; хто зъ насъ 
писати ; умѣлъ. Пиеанъ у Вильни, року̂  
мѣсеца и дня вышейпомененого. (Слѣдуетъ 
семь печатей и подписи. 

1609 г. 

Изъ связки № 4694, за 1609 г. Докуи. Ш 11. 

40. ІІротесгь православной лавицы Виленскаго магистрата противъ неправиль
ная ввода во владвніе Свято-Тронцкюгь монастыремъ Ве.іьямииа Рутскаго. 

Лѣта Божего Нароженья тысеча шесть
сотъ девятого, мѣсеца Марца То- (19) дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Демитромъ Карпемъ, секретаромъ его ко
ролевское милости, намѣстникомъ Вилен-
скимъ, постанови вшисе очевисто обыватели 
мѣста его королевское милости Виленско
го, на име панъ Иванъ Ту пека и панъ 
Изакъ Кононовичъ—райцы рочные, а панъ 
Петръ Контевичъ, панъ Костентинъ Оста-
фовичъ, панъ Семенъ Красовскій и панъ 
Прокопъ Корольковичъ—мѣщане и купцы 
мѣста господарского Виленского, сами и 
именемъ другихъ ихъ милости пановъ бур
мистровъ, радецъ, лавниковъ и человѣка по
сполитого мѣстского религіи кгрецкое, опо-
вѣдали и обтяжливе жаловали на его ми
лость пана Яна Вуйвила, войта Опекун
ства Виленского, о томъ, ижъ што они на
ново бурмистрове и рада лавицы русское 

и съ человѣкомъ посполитымъ мѣстскимъ 
религіи грецкое, маютъ права и привилея, 
на церковь и монастырь светое Троицы рус-
кій Виленскій отъ королей пхъ милости 
польскихъ ивеликихъ князей Литовскихъ 
и теперь щасливе намъ пануючого короля 
его милости, пана нашого милостивого (нада
ные), такъ, ижъ безъ воли и вѣдомости позво
ленья ихъ жаденъ архимандритъ тое церкви 
и монастыра светое Троицы заѣзджати и 
въ моцы а держанью своемъ мѣти не мо-
жетъ. Противъ которымъ дей то правамъ 
и вольностямъ ихъ онъ Вуйвилъ на по-
данье въ моцъ и въ держанье тое церкви 
и монастыра светое Троицы и добръ ку 
нимъ належачихъ его милости ксендзу Іо-
сифу Велямину Рутскому, нѣтъ вѣдома за 
якимъ правомъ зъѣхавши, a несправівшися 
водлугъ науки права посполитого, но давши 
обвѣщенья и жадное вѣдомости инь вра- ' 

I дови. мѣетекому.. лавицы -русское,,яко ктж-;. 
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торомъ того монастыра, и недбаючи на то, 
же именемъ ихъ всѣхъ, особы верху ме-
неные,; отзываючися съ правомъ и привиле-
ями своими, увязанья.въ тую церковь и 
монастырь еветое Троицы ему ксендзу Рут-
скому не поступовали и боронили тую цер
ковь и монастырь светоеТроицы зовсѣми 
добрами кунему належачими, ему ксендзу 

Рутскому въмоцъ идержанье при одномъ 
яко бы возномъ и чотырохъ шляхтичохъ 
подати-мѣлъ, въ чомъ они собѣ не малую 
кривду и шкоду быти менечи и правне о 
тозъ нимъ, паномъ Вуйвиломъ, чинить 
хотечи, просили, абы тое оповѣданье и 
жалоба ихъ до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ записано было. Што есть записано. 

1609 г. 

Изъ связки № 4659, за 1609—1621 г. Докум. & 5. 

41. Протестація духовныхъ судей Литовскаго трибунала (рнмеко-католичеекаго 
исповѣдаиія) противъ судей свѣтскихъ по поводу отказа ихъ принять участіе 
въ разслѣдованіи дѣла между митрпполитомъ Кіевскимъ Ипатіемъ Потѣемъ и 
архимавдритомъ Сенчилою, и въ частности противъ земскаго писаря, отказав

шегося принять ихъ протестацін) въ актовый книги. 

Лѣта Божого Нароженья а̂ф-е- (1609) 
мѣсеца Іюня двадцать шестого дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Деметромъ Карпемъ, секретаремъ его ко
ролевское милости, намѣстникомъ Вилен
скимъ, постановившисе очевисто его ми
лость панъ Матей Друблянскій и его ми
лость князь Мартинъ Жакгель, канони
ки, и пралаты костела катедрального зам
ку Виленского святого Станислава, и его 
милость князь Магнусъ Былинскій, пле
банъ Яевонскій, судьи головные трибуналь-
ные духовные, въ симъ року тысеча шесть
сотъ девятомъ зъ духовенства ку отсужи-
ванъю и отправованъю справь судовыхъ, 
Суду, трибунальйому належачихъ, оповѣдали 
и жаловали на ихъ милость пановъ 

судей головныхъ стану свѣцкого, до кола 
ихъ милости духовного приданыхъ, а ме
новите на его милость князя Яна Окгин
ского, его милость князя Петра П 
и его милость пана Себестьяна Явкгела, 
хоружого упитского, и на пана Яна Ко-
ленду, писара земского Виленского, 6 томъ, 
ижъ кгды дей въ року теперешнемъ ты
сеча шестьсотъ девятомъ, мѣсеца Мая 
двадцатого дня приточила се справа ку 
отсуживанью намъ особамъ духовнымъ и 
зъ свѣцкими особами судить належачая, 
за позвы вынесеными по его милости 
отца Ипатія Потѣя — архіепископа ми
трополита Кіевского, Галицкого, и по отца 
Іосифа Велямина Рутского, архимандрита 
Виленского, отъ Самуила Сенчиловича, быв-
шого архимандрита Троецкого Виленского, 



отъ бурмистровъ, радецъ, лавниковъ съ 
человѣкомъ посполитымъ религіи русское, 
также его милости князя Богдана Окгин-
ского, подкоморого Троцкого, держав-
цы Дорсунишского и Кор и пана 
Арнольфа Выриковского, старосты брат
ства Виленского, яко се они пишутъ, ме-
нечи о отнятье .церкви и монастыра свя
тое Троицы, въ мѣстѣ Виленекомъ лежачое, 
о чомъ ширей жалоба ихъ въ тыхъ поз-
вехъ описана.и долржона.есть.'.' А. потомъ, 
повторо въ семь же року тысеча шесть-, 
сотъ девятомъ, мѣсеца Іюня десятого дня,' 
кгды се дей тежъ приточила справа зъ 
одкладу дня'второго Іюня къ отсуженью 
имъ же. особомъ. духовнымъ и зъ свѣтскими 
судить належачая, за позвы его милости отца 
Ипатія Потѣя—митрополита Кіевского зъ 
бывшимъ Протопопов) и намѣстникомъ его 
милости Виленскимъ и зъ инптими свещен-
никами русскими, то есть зъ Леонтіемъ 
Вобриковичомъ,' Васильемъ Ивановичомъ— 
Покровскимъ, йваномъ Власовичомъ—Рос-
кимъ и Федоромъ Гг.вриловымъ сыномъ— 
дьякономъ, о выповѣдянье послушеньства 
и забранье всихъ церквей, въ мѣстѣ Ви
ленекомъ будучихъ, до церкви соборное 
святое Пречистое приналежачихъ, зъ скар-
бами и добрами церковными, также и дво
ра его милости, тутъ въ мѣстѣ Виленекомъ 
при той же церкви соборной лежачого и 
привлаіценье ихъ собѣ нена лежне, яко о 
томъ ширей на позвѣхъ его милости отца 
митрополитовыхъ описано есть. Ино дей 
ихъ милость Панове колекгове ихъ, особы 
свѣцкіе, вышей описание, часу припад-
ненья тыхъ обѣюхъ справь ку отсуживаныо 
зъ обѣюхъ сторонъ, за позвы по себѣ вы-
несенеными посполъ зъ нами особами ду
ховными за непооднокротнымъ напоми-

наньемъ и взываньемъ засѣдать и отсужи
вать способомъ звыклымъ надъ права по-
сполитые и констытуціи сеймовые не хо-
тѣли. Мы однакъ, постерегаючи права 
посполитого и присеги своее, на суды го
ловные трибина.тьныё учиненое, абы спра
ведливость светая зволоки жадное не по
носила, тые справы, звышменованые, яко 
властне судови ихъ милости належачіе, 
сами безъ коллекговъ своих і.свѣцкихъ су
дили и декретъ. свой феровавши до книгъ 
судовъ голѳвныхъ трибунальныхъ, до пана 
Яна Коледы, писара земского Виленского, 
абы до книгъ принявши, выписомъ, подъ 
печатью его королевское милости земскою, 
сторонѣ потребуючой, водлугъ порядку въ 
констытуціи трибунальской описаного, по
дали; ниж.ти панъ писаръ земскій Виленскій 
того декрету нашего до книгъ головныхъ 
трибунальныхъ принята п выписомъ выда-
ти не хотѣлъ, менечи, ижъ маетъ. такое 
розказанье отъ пановъ судей трибуналь
ныхъ свѣцкихъ религіи евангелицкое, абы 
до книгъ не пріймовалъ и выписовъ не 
выдавалъ. Ино дей мы, згажаючисе съ пра
вомъ посполитымъ," видечи великіе ураз-
ненья въ вольностяхъ, духовенству нашому 
наданыхъ, отъ пановъ судей свѣцкихъ, 
звлаща религіи евангелицкое, тые декреты 
наши печатьми нашими запечатовавши и 
руками нашими властями подписавши, на 
узнанье и на розеудокъ его королевское 
милости, пана нашого милостивого, отосла
ли есьмо, о чомъ дей ширей на декретѣхъ 
ихъ особъ духовныхъ есть описано. И про
сили, абы тое оповѣданье ихъ милости до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ, для часу 
припалого и для вѣдомости тое справы, 
записано было. Што есть записано. 

12 
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Изъ связки № 4659, за 1609—1621 г. Докуи. № 3. 

4'2. Лнстъ короля Сигизмунда ІН-г« къ Виленскому земскому суду, отмѣияющій ііо-
становленіе главнаго .Іитовскаго трибунала касательно снятія баниціи съ Троицкаго 
архимандрита Сеичелы, возвращепія ему архимандріи и взысканія штрафа «ъ 
10,000 польскихъ злотыхъ съ Кіевскаго митрополита Ипатія Иотѣя и ІосаФата 

Вельямина Рутскаго *). 

Zygmunt trzeci, z łaski Bożej król pol
ski etc. 

Urodzonym panu Janu Osiku sędziemu, 
panu Zygmuntowi Gedroycu podsędkowi, 
panu Janu Kolendzie pisarzu, urzędnikom 
ziemskim Wileńskim, wiernie nam miłym, 
łaskę naszą królewską. Urodzeni i wiernie 
nam mili! Za złożeniem przez wielebnego 
Hypaciego Pocieia—metropolity Kiewskiego 
у Halickiego, archimandritą ś. Troyce w 
mieście naszym Wileńskim, z Samuela Sien-
czyła — arehimandrity przeszłego w poniie-
nionym mieście Wilnie z pewnych przyczyn 
у za wyniesieniem banitiey z cancellaryey 
naszey na tegosz Sienczyła archimandryctwo 
pomienione conferowali i daliśmy xiedzu J o -
zephowi Welaminowi Rutskiemu. A iż prze-
rzecony wielebny metropolita dał nam spra
wę, że ten Sienczyło, będąc bannitem, po~ 
zewał у wielebnego metropolitę у tegoż 
xiedza Rutskiego archimandrite przed sąd 
główny trybunalski w. x. Lit., gdzie tenże 
sąd, nie oglądaiąc się nic ni na exceptie 
ich prawne y na constytutią w Warszawie 
na blisko przeszłym seymie uczynioną, у nie 

maiąc iuditium compositum, banitią z tegoż 
Sienczyło zniozszy у monastyr ś. Troycy ie-
mu nad wolą nasze przysądziwszy, winy 
dziesięć tysięcy złotych polskich na pomie-
nionych metropolicie y Rutskim skazał, у 
na executia tego dekretu swego do sądów 
ziemskiego у grodzkiego, gdzieby maiętnośei 
ich byli, odesłał, w czym sobie wielkie ubli
żenie wielebny metropolita у xiadz Rutski 
od sądu tamtego trybunalskiego być mieni; 
przeto my, postrzegaiąc, aby pod szczęśli
wym panowaniem naszym każdy przy pra
wie swym cale zachowany był у będąc 
zwierzchnym podawcą dobr cerkiewnych, 
niechcemy aby kto nad wolą naszą do pos-
sesyey onych przychodził, chcemy mieć у 
wiernościom waszym roskazuiemy, abyście 
mocą zwierzchności naszey z powinności 
urzędu swego pilnie tego postrzegali, iakoby 
zatakowemi dekretami sądu teraznieyszego 
trybunalskiego żadna uyma podawaniu у 
władzy naszey w dobrach cerkiewnych у nic 
nad prawo wielebnemu metropolitowi у xie
dzu Rutskiemu nie działo się, ale żeby mo
nastyr ś. Troycy у zakonnicy w nim według 

*) По поводу этого же обстоятельства былъ посланъ королемъ Сигизмундонъ III и второй лястъ 
Виленскому воеводѣ. Николаю Радивилу такого же содержанія (си. докуи. № 4). 
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, daniny naszey y clawnych praw. swoich za
chowani byli; uczyiiicie.to, .wierności wasze, 

_dla laski naszey .y. z powinności,,urzędu swe
go. Dan( w Łomazach, dnia,,dwudziestego 
miesiąca Czerwca,, ..reku. Pańskiego : tysiąc 
,sześćsetnego dziewiątego, panowania kró
lestw naszych .polskiego dwudziestego wtó-

rego, a szwedzkiego^ szesnastegoл'оки. :.У 
• того листу печать. его королевское милости 
великого.. князства •. Литовского . и подпись 
рукъ ,.тыми..словы: Sigismundus rex;,. Jan 
Sokoliiiskiy,; pisarz.,: Которая та справа до 
книга кгродскихъ Виленскихъ есть запи
сана. . . . . . . . 

1610 г. 

Изъ связки № 4703, за 1610 г. Докуй. 9. 

43. ІІосвндѣтельствованіе вознаго о нротсстѣ Виленскаго Свято-Духовскаго брат
ства, съ которымъ оно вошло въ Внлснскую ратушу по поводу наложеиія но-

елѣднею пошлинъ на его дома и земли. 

Я Езоч|)ъ Янковскій, возный госиодарт 
скій повѣту Виленского, сознаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча шестьсотъ десятомъ, мѣсеца Генваря 
дня двадцать шестого, маючи я при собѣ 
стороною людей добрыхъ, двухъ шляхти-
5рвъ, пана Яна Вишневского а пана Ва-
сйльы Прилуцкого, былъ есьми взятый на 
9Ппав| нижейпомененую отъ старосты, брат-
ещ.церковнрго Виленского религіи кгрец
кое, его милости пана Ивана Крохи, земе.-
нина господарского новѣту Ковенского, 
который самъ особою своею и за моцыо 
листовною отъ колеги своего старосты 
тежъ братства церковного Виленского, 
его милости пана Миколая Быховца, при 
бытности и другихъ людей зацныхъ стану 
шляхетского, братьи, до того братства цер
ковного Виленского религіи кгрецкое упис
ныхъ, постановившисе ку обмовѣ на ратушу 

мѣста его королевское милости Виленского, 
передъ ихъ милостями паномъ Валентымъ 
Сикутовичомъ—лентвойтомъ и лавниками 
мѣста его королевское милости, на мѣстцу 
судовомъ будучими, мовили до нихъ тыми 
словы: ижъ дей дня оногдайшого Генвара 
второго . .припозваньемъ вв. мм. мѣщанъ 
мѣста его королевское милости Виленского, 
Моисея Дементьевича и Михаила Сергее
вича о. неякіесь шкоды тамъ же, поворот
ное,, скдаданку на вахту зъ домовъ брат
ства нашого церковного Виленского пра-
вославія греческого, вольностями шляхет
скими и привилеями его королевское ми
лости варованыхъ, мы старостове братскіе 
на року, за тымъ позвомъ приналомъ, передъ 
вв. мм., не въ обычай права, але только 
для данья о собѣ и о неіюдлеганью юрис-
дикціи вв. мм. мѣстской, яко еамыхъ 
особь нашихъ, такъ и тыхъ кгрунтовъ брат-



скихъ справы: и ведомости '"обмову есьмо 
' слупшую и правную чин или. А: ижъ дей 
дошла до насъ вѣдомость, же вв. мм. 
таковую обмову нашу персонъ вышейме-
неныхъ, то есть Мойсею Дементьевйчу 
и Михаилу Сергеевичу, неякій радъ ипре-
ложеньство въ томъ братствѣ нашомъ цер-
ковномъ привлащаючи, онымъ въ той имъ 
ненадежной справѣ передъ судомъ своимъ 
зъ стороною поводовою розправоватися въ 
отказѣ быти наказали; про то и теперь 
видечи мы въ томъ великое быти убли-
женье правомъ и вольностямъ нашимъ, въ 
привилеяхъ его королевское милости вы-
ражонымъ, а предъ конституціи сейму валь-
ного въ року тысеча шестьсотъ семомъ и 
въ року тысеча шестьсотъ девятомъ—съ 
знесеніемъ противныхъ имъ процесовъ 
ствержонымъ, если бы вв. мм. въ осо-
бахъ персонъ тыхъ, которые яко люде 
мнѣйшое кондиціи жадными справцами на 
кгрунтѣхъ нашихъ братскихъ несуть и ак-
торми въ справахъ, свободы и вольности 
нашой братской заходячихъ, никгды не бы
вали, намъ людямъ народу шляхетского, до 
того братства церковного Виленского упис-
нымъ, якое преюдиціумъ чинити хотѣли, 
того абысте вв. мм. чинить не рачили, 
просимо и напоминаемо вв. мм. не только 
сами отъ себе, але тежъ именемъ ихъ ми
лости княжатъ, панятъ, рыцерства, шлях
ты до братства нашого церковного упис-
ньгхъ. На которую то обмову нашу если 

бысте вв. мм,,! о чОйъ; не держимъ, ничого 
недбаючи, на вольности наши шляхетскіё, 
также ' ііривилея его королевское мило
сти и конституціи' сеймовые Наступовати 
хотѣли, тогды мы жадному таковому же-

I крету вв. мм. не подлегаючи'• екзекуцій 
оного вгаелякимй слушными и нравными 
способы боронить, а зъ вашмостями, яко 
зъ віоляторми правъ и вольностей нашихъ 
in foro fori правне чинить будемо. Кото
рое то мовенье свое и на письмѣ имъ 
письмомъ польскимъ подали, которую панъ 
лентвойтъ и Панове лавники принявши, 
а не чинечи кгрунтовного на тую обмову 
респонсу, на делиберацію собѣ до двохъ 
недѣль взяли. А ихъ милость особы вы-
шейменованые повѣдивши то, же южъ 
давши имъ о томъ певную справку и ве
домость, и учинивши слушную и правную 
обмову, болыпъ вътой справѣ передъ су
домъ ихъ становитисе и декретовъ жад-
ныхъ, которымъ подлегати, ани зъ особъ 
своихъ, ани съ тыхъ кгрунтовъ братскихъ 
не суть повинни, слухати не будутъ, зъ 
ратуша спокойне прочь отошли. А такъ 
я возный, што есьми слышать и видѣлъ, 
далъ есьми ку записанью до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ сесь мой квитъ подъ 
печатью и съ подписомъ руки моее вла
стное и подъ печатьми стороны шляхты, 
при мнѣ на тотъ часъ будучое. Пиеанъ 
у Вильни, року, мѣсеца и дня вышейпо-
мененого. 
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1610 r. 

Изъ связки № 4703, за 1610 г. Докуй. № 7. 

44. Листъ короля Сигизмунда Ш-го обывателямъ в. кн. Литовскаго/ воспрещающій 
продажу и куплю русскихъ книгъ Виленской Свято-Духовской типограФІн подъ 

опасеніемъ штрафа въ 5,000 червоныхъ злотыхъ. 

До короля дошли слухи, что будто въ Виленскоа 
Свято-Духовской типографіи печатаютъ подозри
тельная и запрещенныя книги и пасквили нротивъ 
духовной и свѣтской власти, и распространяютъ 
ихъ въ краѣ: вслѣдствіе этого король и предписы-

ваетъ всѣііъ обывателямъ в. кн: Литовскаго воз
держаться отъ покупки и продажи русскихъ из-
даній Виленской Свято-Духовской типографіи подъ 
опасеніемъ штрафа въ 5000 червоныхъ злотыхъ.' 

Zygmunt trzeci, z łaski Bożey król pol
ski, wielkie xiąże Litewskie etc. 

Wszem wobec i każdemu zosobna wsze
lakiego stanu i conditiey ludziom, poddanym 
naszym, obywatelom wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, uprzeymic у wiernie nam miłym 
łaskę naszą królewską. Oznaymuiemy uprzej
mości у wierności waszey, yż doszły nas różne 
pisma po rusku, w drukarnie ruskiey Wie-
lenskiey wydrukowane, które ostatne są pas-
quillusse у bunty przeciwko zwierzchności 
duchowney у świeckiey, a śnać у xiegi osobne 
nie małe w teyże drukarni russkiey Wieleń-
skiey są wydrukowane, w których znać gor
szych ieszcze kalumniy у blużnierstwa pełno. 
My tedy postrzegać tego, aby takowe uszczyp
liwe pisma buntów occassiey niedawali у po

słuszeństwo w swey klubie zostawało, chcemy 
mieć у wszystkim wobec rozkazuiemy, aby 
się nikt takowych xiąg, kart у pasquillus-
sów pod zakładem pięciu tysięcy czerwonych 
złotych na skarb nasz ypodinnemi winami, 
wprawie pospolitem opisanemi na buntow-
niki, kupować у przedawać nie ważył, ow
szem aby każdy zabierał у palił. Co aby 
wszystkim ku wiadomości przychodziło, urzę
dowi mieyskiemu Wileńskiemu rozkazuiemy, 
aby ten list nasz zwykłym sposobem byt 
publikowany у exequovan. Pisań w obozie na
szym pod Smoleńskiem, dnia siódmego mie
siąca Maia, roku Pańskiego M. D. С . X . 
panowania królestw naszych polskiego Х Х Щ 
szwedskiego roku X V I I . Sigismundus rex. 
(M. П.) Jan Sokolinski pisarz. 
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1610 г. 

Изъ связки № 136, за 1610 г. Докуй. Л« 5 и 6. 

45. Два листа короля Сигизмунда Щ-го Виленскоиу войту и магистрату о закрытіи 
братской типограФіи Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря, сожженіи нѣко-
торыхъ книгъ и заключеніи въ тюрьму;. авторовъ,' корректора и наборщиковъ. 

Король Сигизмундъ предписываетъ своему се
кретарю Буриминскому, войту и бургомистрамъ 
католической религіи, арестовать книги и набор
щиковъ въ Свято-Духовской Виленской типографіи 
по прпчинѣ слуховъ, дошедшихъ до короля, что 

Zygmunt trzeci, z łaski Bożey król polski, 
"wielkie xiąże Litewski etc.: 

Urodzonemu Mateuszowi Burzymińskiemu, 
sekretarzowi naszemu у woytowi, a sławet
nym burmistrzom, raycom у ławnikom mia
sta naszego Wileńskiego ławice katolickiey. 
Wiernie nam mili! Mamy wiadomość, iż w 
drukarni ś. Ducha ruskiey pasquilluse ia-
kieś przeciwko zwierzchności у xiegy pota-
iemnie drukuią, stąd w. podeyrzenie do nas 
przychodzą; my tedy przestrzegaiąc tego, 
aby zwierzchność w swoiey klubie zosta
wała у do swey woley. у nieposłuszeństwa 
przyczyna dawana nie była, chcemy mieć у 
rozkazuiemy,- abyście dowiedziawszy. się o 
tern, wielebnemu w Bodze. biskupowi у iaś-
nie wielmożnemu woiewodzie. Wileńskim do
nieśli, do których w tey mierze piszemy у 
za dołożeniem się ich takowe pasquilluse у 
xiegi podeyrzane popalili, drukarza у tych, 
którzy tych pasquillusow y xiąg podejrza
nych są autorami do więzienia osadzili у 
do dalszey nauki naszey zatrzymali. Co dla 
łaski naszey y z powinności urzędu swego 

въ этой типографіи печатаются какія-то пасквиль-
ныя книги противъ духовной и свѣтсііои власти; 
книги и другіе .подозрительные предметы сжечь, 
а наборщиковъ, корректора и авторовъ держать 
въ тюрьмѣ впредь до дальнѣйіпаго распоряженія. 

uczynicie. Dan w obozie naszym pod Smo
leńskiem, dnia 1 miesiąca Kwietna, roku 
Pańskiego M. D. С. X . , panowania królewstw 
naszych polskiego X X I I I , a szweckiego ro
ku X V I I . 

Zygmunt trzeci, z łaski Bożey król pol
ski, wielkie xiąże Litewskie etc. 

Urodzonemu Mateuszowi Burzymińskie
mu, sekretarzowi naszemu, у woytowi a sła
wetnym burmistrzom, raycom i ławnikom 
miasta naszego Wileńskiego, wiernie nam 
miłym,. łaskę nasze królewską. Urodzony 
у sławetni wiernie nam mili! Przysłane 
nam są pisma niektóre,- w drukarni bractwa' 
ruskiego Wileńskiego potaiemnie wydruko
wane, Iftóre. właśnie 'są pasquilluse у bunty 
przeciwko zwierzchności duchowney 'y świec-
kiey, a nadto у xiegi iakieś osobne nie ma
łe, z któremi się taią, wydrukowali, w które 
snać gorszych rzeczy, calumniy у blużnier
stwa nakładli. My postrzegaiąc tego, aby 
takowe pisma uszczypliwe buntom okkasiey 
nie dawali, piszemy do iaśnie wielmożnego 



Mikotaia Krzysztopha Radziwiła, xiecia na 
Olice у Nieświeżu, woiewody Wileńskiego, 
aby wierności wasze do siebie wezwawszy, 
wszytkie takowe kartliy у exemplarze urzę-
downie zabrać у popalić rozkazał. Ażeby у 
napotem takowych pasquillusow y calumniy 
drukować nie mogli, aby drukarnią y ty-
pam tego bractwa ruskiego zabrać, a dru-
karzów у autorów tych pasquillussow y cor-
rectora ich Łotwina Karpowicza, zwłaszcza 
ieśli nie iest szlachcicem, o czem w. w. łac
no się między sobą dowiedzieć możecie, na 
ratuszu, albo w więzieniu iakiem do nauki 
naszey zatrzymać kazali. Chcemy tedy mieć 
i rozkazuiemy ww. waszym, abyście się 

w tey mierze z iaśnie wielmożnym woiewo-
dą Wileńskim porozumieli, y z onym po
społu takowey swey woli zabiegali у rozka
zaniu naszemu we wszytkim dosyć uczy
nili, wedle zdania pomienionego iaśnie wiel
możnego woiewody Wileńskiego ppstępuiąc; 
inaczey ww. wasze nie uczynicie dla łaski 
naszey у powinności swey. Dan w obozie 
naszym pod Smoleńskiem, dnia Y I miesiąca 
Maia, roku Pańskiego M. D. С. X . , pano
wania królestw naszych polskiego Х Х Ш , 
a szweckiego X V I . Zygmunt rex. (mieysce 
pieczęci) Jan Sokolinski pisarz. Roku 1610, 
Maia V I dnia do xiąg grodzkich Wileń
skich podano. 

1611 Г. 

Изъ связки № 17, за 1599—1611 г. Докуи. № 5. 

46. Заявленіс вознаго о нротестѣ дворника двухъ Виленскихъ братскихъ доновъ 
Св.-Духовскаго братства, сдѣланномъ отъ имени братчиковъ противъ желаніи ма
гистрата передать ихъ въ вѣдѣніе опекуна Виленскаго Троицкаго монастыря Ивана. 

Тунеки. 

Въ року теперь идучомъ тысеча (1611) 
будучи мнѣ возному на справѣ брат

ства церковного Виленского православного 
свято-Троицкого тутъ у мѣстѣ Виленекомъ, 
при церкви русской православія греческого 
заложенья Светого Духа въ домѣхъ брат
ства помененого, названыхъ Яцковскомъ 
и Кгомшеевскомъ, въ которыхъ тое брат
ство церковное для побожныхъ справъ 
схажки свои за иривильемъ его королев
ской милости мѣваютъ, школы, науку дѣ-
темъ христіянскимъ и убогимъ сиротамъ, 

зъ выживеньемъ и опатрованьемъ ихъ на 
коштѣ братскомъ, также духовныхъ слу
жителей церкви Вожое а богомольцовъ го-
сподарскихъ ховаютъ и вольного набожен-
ства своего порядкомъ всходнее церкви 
Вожое заживаютъ. А при мнѣ возномъ 
на тоть част, при той справѣ стороною 
были два шляхтичи, люди добрые, панъ 
Войтѣхъ Магнушевскій и панъ Демьянъ 
Капишевскій. Тогды тогожъ дня вышей-
помененого мѣсеца Февраля двадцать вто
рого дня приходили урадъ мѣсцкій ратуш-



ный Виленскій зъ. суду тайного лавники 
на имя Якубъ Стичка а Филипъ Закрев-
скій, съ писаромъ.лавничьимъ Вартошемъ 
Прокудичомъ и ,зъ слугою мѣстскимъ Вой-
товскимъ. присяглымъ на имя Марціяномъ, 
хотячи тые домы поменёныё(братства цер
ковного Гомшеевскій и Яцковскій неяк'ому 
Ивану Тупецѣ, опекуновй монастыря Ви
ленского светое Троицы, подати и его въ 
тые домы увезати. А . то менечи быти, 
якобы за неякимъ переводомъ права у су
ду его королевской милости задворного отъ 
ураду мѣсткого Виленского противъ тому 
братству церковному православія кгрече-
ского и якобы за скасованьемъ чрезъ де
кретъ его королевской милости привильевъ 
и вольностей тому братству церковному 
служачихъ. А такъ, кгды вже тотъ урадъ 
помененый суду тайного ратушного мѣст-
ского Виленского на нреречоные домы 
Гомшеевскій и Яцковскій были вошли и 
оному Ивану Тупецѣ, яко опекуновй мо
настыра светое Троицы, подавать хотѣли, 
тогды, тамже у помененыхъ домѣхъ буду
чи дворникъ, на имя Яцко Василевичъ, 
который для .сторожи при церкви . брат
ской заложенья светого Духа, на пляцу 
вольномъ шляхетскомъ, ..прозываемомъ Во-
ловичовскомъ, до которого и тыс оба два 
домы братскіе, Гомшеевскій и Яцковскій, 
суть прилучоны, мѣшкаетъ, того увязанья 
имъ именемъ ихъ милости пановъ сенато-
ровъ и шляхты, до того братства уписныхъ, 
боронилъ и недопустилъ, и того слоеного 
бороненья и недопущенья имъ ніякого увя-
зованья для лѣпшое певности на письмѣ 
передо мною вознымъ и стороною пода-
валъ. Нижли они тое цедулы отъ того 
дворника хоть не приняли, однакъ же 
кгвалтомъ у тьіе домы не увязуючися, прочъ 
отытли, што все преречоный дворникъ 
мною вознымъ и стороною освѣтчивши, 

просилъ мя, обыхъ. тую цедулу. его, .водт 
лугъ которое онъ преречоного увязанья 
не поступилъ, въ квитъ мой уписавши, до 
книгъ урадовыхъ призналъ; якожъ упису-
ючн тую цедулу слово отъ слова такъ се 
въ собѣ маетъ: 

Пане ураде мѣстскій Виленскій, пане 
возный, панове стороно шляхто, которые 
есте тутъ пришли, яко отъ в. м.: слышу 
на неякоесь увязыванье и п'одавлнье до 
монастыра светое Троицы и подъ юриз-
дикцію права майдебургского. мѣстского 
домовъ братства церковного Виленского 
православія греческого, назваиыхъ Гом-
шеевского и Яцковского, лежачихъ тутъ у 
мѣстѣ Виленекомъ, на сей улицы, отъ ра
туша до Острое брамы идучой, но лѣвой 
сторонѣ, за неякимъ заочнымъ переводомъ 
права у суду его королевской милости за
дворного отъ ураду мѣтского противъ брат
ству церковному, которые то домы суть 
привильемъ его королевской милости на 
соймѣ зъ юриздиціи мѣстское выняты и 
подъ право земское братству церковному 
Виленскому православия греческого онымъ 
привильемъ его королевской милости суть 
утвержоны, на вольное уживаньо набожен-
ства религіи грецкое, ихъ милостямъ иа
номъ сенато])Омъ и рыцерству, шляхтѣ и 
многимъ людемъ до того братства церков
ного уписнымъ 

за дворомъ его королевской милости пере-
водъ права ихъ милость хотѣли зъ ура-
домъ мѣстскимъ Виленскимъ правне у су
ду наложного чинити, а о то, ижъ бы тые 
домы не братству церковному Виленскому, 
але монастырови светое Троицы, належати 
мѣли, о то, якъ нигдѣ, ни въ которого суду 
опекуномъ монастырскимъ зъ братствомъ 
церковнымъ справа, ани контроверсія не 
была и ни о якомъ будь и заочнымъ якомъ 
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права переводѣ ихъ милость все братство 
церковное не вѣдаютъ,- поготову и увя-
зыванья водлугъ права въ тые домы чи-
нити не могутъ, и ихъ милость Панове 
братство поступовать не : повинни. Про 
то ихъ милость панове сенаторове и шлях
та, до того братства уписяые, яко первей 
за первшимъ приходомъ, ваша милость, 
пане ураде мѣстскій, отказали, такъ и на 
сесь часъ ніякого увязанья въ тые помѣ-
неные домы, такъ подъ юриздицію мѣст-
скую за злымъ и заочнымъ переводомъ 
права ураду мѣстского, яко поготову па
номъ опекуномъ монастыра еветое Троицы, 
которымъ николи нигдѣ ніякая справа о 
то зъ братствомъ церковнымъ не была, 
не поступуютъ и моцно боронятъ и в. м., 
пане ураде, и пане возный, и панове сто-
роно, кгвалтомъ никому ніякого въ тые 
домы увязанья не чините и зъ симъ отка-
зомъ на сей цедулѣ, в. м. поданой, идите 

прочъ и кгвалту жадного не чините.' Ко
торую сюю цедулу, отказъ, ихъ милость 
панове стану сенаторского и шляхетского 
и многихъ людей, черезъ мене дворника 
своего Яцка Васильевича подаютъ, и про
шу, абысте в. м. до квиту своего уписав
ши, до книгъ сознали, кгдыжъ и передъ 
тымъ нѣкоторые зъ ихъ милости пановъ 
сенаторовъ шляхты, сами отъ себе и име
немъ иншихъ ихъ милости пановъ братьи 
своихъ, такъ до враду кгродского Вилен
ского. яко и до враду мѣстского Вилен
ского протестаціи свои внести рачили. Ко
торого сего сознанья моего я возный, 
штомъ слышалъ и видѣлъ, далъ есьми ку 
записанью до книгъ урадовыхъ сесь мой 
квитъ съ печатью моею возного и съ пе
чатью стороны шляхты вышейпомененое. 
Писанъ у Вильни, року, мѣсеца и дня вы-
шейречоного. 

1614 г. 

Изъ связки № 4646, за 1614—1640 г. Докум. № 1. 

47. Іандатъ короля Сигизмунда Ш-го Виленскому Свято-Духовскому братству 
явиться со всѣми своими привилсгіянн въ королевскін судъ для отвѣта по жа-
лобѣ Свято-Тронцкаго монастыря о якобы незаконномъ нрисвоеніи себѣ онымъ 

титула братства. 

На врадѣ его королевское милости став
ши очевисто панъ Изакъ Волковичъ и панъ 
Вогданъ Борисовичъ, тотъ мандата, его ко-, 
ролевской милости, нашого милостивого 
дана, ку актикованью до книга кгродскихъ 

Виленскихъ поклададъ, въ тые слова пи
саный: 

Жикгимонтъ трѳтій, Вожою мидолостію 
король польскій и пр. Подданымъ нашимъ 
Логвину Карповичу, Василыо Игнатовичу, 

13 
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Григорію Дудцѣ — попомъ церкви новое 
и старшймъ братства тоежъ церкви, яко 
вы се называете Светого Духа, въ ме
сть- Виленекомъ будучое, также тежъ мѣ-
щаномъ нашимъ Виленскимъ—Якиму Сы-
соевичу, Ильѣ Тупечину, Ольхиму Кравцу, 
которые се мѣните быти старостами того 
братства, Исаку Волковичу, Филипу Сен-
чиловичу, Ивану Стрыжцѣ, Семену Кра-
совскому, Ивану Шитику, Левонови Ко
валю, Григорью Глинскому, Яну Кото-
вичу, Стефанови Шевцу, Лукашу Соболю, 
Мойсею Дементеевичу, Михаилу Полоча-
нину, Петрови Мечнику, Семену Новгород
цу, Федору Кгезелю, Богдану Симоновичу, 
Адаму Хмѣльнику, Езофу Браженцу, Ва-
силью Лапцѣ, Богдану Борисовичу и всимъ 
вамъ, которые се озываете братьею братства 
светого Духа и якимъ кольвекъ способомъ 
належите до братства. Жаловали передъ 
нами на васъ братья братства церковного, 
привильями нашими господарскими упри-
вилееваного, заложенья светое живоначаль-
ное Троицы, въ мѣстѣ нашомъ Виленекомъ, 
Левонъ Мамоничъ, Петръ Коптевичъ, Иг-
натъ Дубовичъ, именемъ своимъ и именемъ 
становъ велярозныхъ и мѣщанъ мѣста 
Виленского, народу русского закону гре
ческого, братьи уписное до поменего брат
ства Виленского светое Троицы, о томъ: ижъ 
вы, взявши на себе титулъ братства цер
ковного, подъ покрывкою привилеевъ, року 
тысеча пятьеотъ оемьдесятъ девятого у 
Вильни и року тысеча пятьеотъ деветьде-
сятъ второго въ Варшавѣ, отъ насъ гос-
подара братству заложенья святое живо-
начачьное Троицы зъ ласки нашое госпо-
дарское наданыхъ, подъ покрывкою старо
житное вѣры греческое, якобы на помно-
женье хвалы Божое, въ ней много рѣчей 
той светой вірѣ противныхъ, на вынищенье 
хвалы Вожое въ ней, а ку великой кривдѣ 

и шкодѣ братства ихъ церковного упри-
виліеваного починилисте и теперь чините j 
книги геретицкіе подъ титуломъ братства 
зъ друкарни и ихъ братское, тымижъ при
вильями нашими упривиліеваное и имъ 
братству светое Троицы, а не жадному 
иному братству належачое, перво сего вы-
давалисте и теперь выдавать не переста-
ваете, науку и преданье отцовъ святыхъ, 
которыми се церковь греческая старожит
ная справовала отметаючи, письма ихъ, 
также тежъ молитвы церковные отмѣняю-
чи, молитвы до пречистое Богородицы, так
же и до иншихъ святыхъ, которыхъ 
церковь греческая завше заживала, вы-
кидываючи имногіе грубые рѣчи, против
ные вѣрѣ светой каѳолической и церкви 
старожитной восточной и ображающіе мае-
статъ нашъ господарскій, также и зац-
ные станы тыхъ панствъ, друкуете, а ку 
великой кривдѣ и шкодѣ того помене-
ного упривильеваного братства друкарню, 
имъ властне належачую, собѣ присвоилисте 
и многіе добра рухомые и лежаіціе, куп-
нымъ, даровнымъ и якимъ кольвекъ спо
собомъ отъ заложенья братства ихъ светое 
Троицы, ажъ до того часу набытыхъ, а имъ 
братству светое Троицы, а некому иншо-
му належащихъ, за себе забралисте и те
перь держите и ихъ уживаете и зъ нихъ 
пожитки берете. Притомъ податки частые 
именемъ якобы братства церковного на 
учинки милосердные, водлугъ порядковъ 
братства описаныхъ и отъ насъ господара 
подтвержоныхъ, на людехъ проетыхъ вы-
тегаючи, на розрухи въ мѣстѣ, на турбо-
ванье сеймиковъ и сеймовъ оборочаете, 
также и иншіе доходы братскіе отъ впи-
совъ братскихъ, также отъ складанокъ 
звыклыхъ и иншіе многіѳ доходы братскіе, 
имъ братству упривильеваному належащіе, 
вы неналежне берете, чого всего собѣ сумою 
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рахуютъ на сорокъ тысечей копъ литов
скихъ; также тежъ церкви новые, на по-
кутные набоженства, на добрахъ ихъ брат
скихъ будуете, хотяжъ есте о томъ мѣли 
листовный заказъ нашъ и велебного.митро
полита Кіевского, старшого въ духовен-
ствахъ греческихъ въ панствахъ нашихъ. 
О -што все и о каждый зособна"тыхъ пунк-
товъ зъ вами у суду нашого мовити и того 
всего на васъ довести'хочутъ. ;Прото : прй-
казуемъ вамъ, абы есте передъ нами и су-
домъ нашимъ тамъ, гдѣ дастъ Богъ іца-
стливе дворомъ нашимъ на тотъ часъ бу
демъ, если въ томъ панствѣ "у- великомъ 
князствѣ Литовскомъ, отъ поданья сего 
позву, за недѣль чотыри, а если въ Коронѣ 
польской за недѣль осьмь, сами особами 
своими стали, привилья, если якіе маете, 
также книгу впису братского и реестра 
нриходовъ и росходовъ братскихъ, передъ 
нами положили и всимъ особамъ помене-
нымъ и всему братству церковному святое 
живоначальное Троицы Виленскому успра-
ведливились на жалобу ихъ, на которой 
вамъ о томъ и иншомъ всемъ широце отъ 
нихъ преложоно будетъ. Писанъ у Вар-
шавѣ, лѣта отъ Нароженья Сына Божого 
тысеча шестьсотъ четырнадцатого, мѣсеца 
Іюля оемьнадцатого дня. У того мандату 
его королевской милости, нашого милости
вого пана, и печать притиснена одна, а 
подпись руки въ тые слова: ЯнъСкуминъ 
Тышкевичъ—писарь. А на томъ мандатѣ 
надпись возного Николая Миклашевича 
въ тые слова писанъ: Я Николай Яновичъ 

Миклашевича, возный повѣту Виленского, 
сознаваю тымъ моимъ написомъ, ижъ року 
теперешнего тысеча шестьсотъ четырнадца
того, мѣсеца Августа осьмого дня, маючи 
при еобѣ стороною двухъ шляхтичовъ, пана 
Григорья Щасновича а пана Андрея Пе
тровича, мандатъ его королевской милости, 
который я возный .и съ тою стороною, спи
савши олово въ олово копію сего мандату 
его королевской'милости;^ прибилъ есьми 
до воротъ великихъ монастыря и церкви 
новое названое светого Духа заложенья, 
которую называютъ Наливайковская, тотъ 
мандатъ писаный отъ короля его милости 
въ жалобѣ братьи братства церковного 
заложенья еветое и живоначальное Троицы, 
што ширей жалоба ихъ въ томъ мандатѣ 
его королевской милости есть написано и 
доложоно. А рокъ становитисе за тымъ ман-
датомъ его королевской милости, отъ по
данья мандату, передъ его королевскою 
милостью отъ дня теперешнего мѣсеца 
Августа осьмого дня за недѣль осьмь, гдѣ 
бы его королевская милость въ Корунѣ 
польской былъ, a гдѣ бы его королевская 
милость тутъ до панства великого князства 
Литовского прибыти рачилъ, ино за чоты
ри недѣли. У того напису на мандатѣ его 
королевской милости подпись руки возного 
подписано тыми словы: Николай Яновичъ 
Миклашевича рукою властною. Который 
тотъ написъ на мандатѣ его королевской 
милости и съ тымъ мандатомъ есть до 
книгъ кгродскихъ враду воеводства Ви
ленского вписанъ. 
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1614 г. 

Изъ связки Ne 4646, за 16(4—1640 г. Докум. № 2. 

48. ІІротестація православныхъ Виленскихъ мѣщанъ противъ другнхъ своихъ 
согражданъ по поводу обвинения сими послѣдними Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства въ незаконном, будто пользованіи королевскими привилегіяни и рас

пространено схизмы; 

Поименованные въ этомъ документѣ Виденскіе 
иѣщане жалуются на другвхъ своихъ согражданъ, 
что они помимо подлежащаго суда выхлопотали 
у короля мандатъ, по которому подвергаютъ ихъ 

. у 

отвѣтственности за какое-то печатаніе, реестри 
и братскіе привилегіи, съ цѣлью ввести ихъ въ 
убытки и лишить собственной юрисдикцін. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ четырнадцатого, мѣсеца Сентября 
двадцать шестого дня. 

На врадѣ передо мною Яномъ Довмон-
томъ, хоружимъ Вилькомирскимъ, на-
мѣстникомъ Виленскимъ, постановившисе 
обличив мѣщане мѣста его королевской 
милости Якимъ Сысоевичъ, Илья Тупе-
чичъ, Ольхимъ Кравецъ, Исакъ Волковичъ, 
Семенъ Красовскій, Иванъ Стрыжка, Ле-
вонъ Коваль, Янъ Котовичъ, Стефанъ 
Швецъ, Мойсей Дементьевичъ, Михайло 
Полочанинъ, Петръ Мечникъ, Семенъ Но-
вогородецъ, Федоръ Кгизе.ть, Вогданъ Си-
меновичъ, Адамъ Хмѣльникъ, Езофъ Бра-
женецъ, Василей Лапка, Вогданъ Борисо-
вичъ, именемъ своимъ и именемъ всихъ 
иншихъ набоженства греческого людей, при 
устномъ своемъ освядченью, протестацію 
противъ особомъ въ протестаціи ихъ ме-
нованымъ на письмѣ подали, просечи о впи-
санъе до книгъ и о выданье выписомъ, 
которая передо мною намѣстникомъ чита
ная отъ слова до слова такъ се въ собѣ 
маетъ: і 

Łaskawy panie urzędzie! Opowiadamy się 
waszmości i solenniter się protestuiemy na 
pana Piotra Kopciewicza y na pana Lewo-
na Mamonicza—rayców y na pana Ignata 
Dubowicza—mieszczanina Wileńskiego o to, 
iż oni, iako nas wiadomość doszła, położyw
szy mandat iego królewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, na gruncie cerkwi 
świętego Ducha, w onym mandacie nas łudzi 
spokojnych, im samym, ani komu inszemu 
ni w czym niewinnych, opisali, wyzuwaiąc 
nas z iurisdictii własney według prawa, у 
nie uczyniwszy z nami experientii u prawa 
należnego, Jeżeliby co do nas mieli, do są
du у za dworem iego królewskiey mości o 
iakieś druki,, regestra, у przy wileia brackie, 
co czynią nad prawo wszelakie, ku wielkiey 
szkodzie у zatrudnieniu, o które to nie
słuszne у bezprawne pociąganie у niewinne 
udanie, a do szkody у do utraty przywo
dzenie, chcąc z temi pomienionemi osobami 
u prawa należnego czasu swego mówić, 
oświadczamy się, iż my druków, regestrzów 
takoż у przy wileiów bratskich, ani żadnych 
tych rzeczy, o które nas wyzywaią, w mo-



ey, w szafunku swym nie mamy у tym 
wszystkim nie władniemy, co się czasu po
trzeby przeciwko hini dostateczniey declaro-
wać będzie, y prosiemy, aby to wszystko 
zapisano było do xiąg urzędu waszmości. 

А по прочитаны© тое лротестаціи, бачечвг 
я ихъ прозьбу быть'' слушную, : оную $о 
книгъ кітэодскихъ Виленскихъ приняти и 
выписъ зъ нее сторонѣ жалобливой выда-
ти казалемъ. 

1617 г. 

Изъ связки Л» 4640, за 1576—1617 г. Докуи. Nš 2. 

49. Жалоба земянина Верикѳвскаго на земянина Нарбута но поводу недопущенія 
послѣдннмъ говорить на Виленскомъ еенмѣ объобидахъ и притвсненінхъ Вилен

ской Св.-Духовской православной церкви. 

Милостивый пане враде кгродскій Ви-
ленскін... на пана Геронима Довкгяла Нар
бута, земенина господарского такъ, 
яко се онъ самъ зоветъ и пишетъ, а то 
есть, меновите о томъ, што онъ препом-
нявши боязни Божое и срокгости права, 
а взрушаючи покой посполитый и пора-
докъ сеймиковый, безъ вшелякое причины, 
въ року теперешнемъ тысеча шестьсотъ 
семнадцатомъ, мѣсеца Февраля второго дня, 
кгды се тутъ у Вильни отправовалъ сей-
микъ кгромничій для обиранья депутатовъ 
на суды головные трибунальскіе; теды на 
ончасъ я Вериковскій, такъ яко и пе
редъ тымъ на прошлых!» сеймахъ валь-
ныхъ и конвокаціяхъ и сеймикахъ, такъ 
и на тымъ теперешнимъ сеймику, былъ 
готовъ вносить жалобу свою, што се намъ 
дѣетъ отъ противников!, церкви Божое со-
шествія Светого Духа, што все передъ 
ихъ милостью паны сенаторы и передъ 
урадниками земскими и кгродскими и пе

редъ всими обывательми; шляхтою вое
водства Виленского, преложити былемъ го
товъ. то все, яко и недавныхъ часовъ на 
церковь нашу Сошествія Светого Духа 
противники наши стрѣляли, потисками и 
каменьемъ кидали, и шляхетскихъ дѣтей, 
которые се у насъ въ школѣ учатъ, боль
шей двадцати побили и поранили и ин
шихъ немало эксцесовъ, взрушаючи покой, 
посполитый, намъ починили. То пакъ по
мененый Нарбутъ, не будучи отъ его коро
левское милости, пана нашого милостивого, 
ніякимъ урадникомъ на то наданымъ, толь
ко зъ великого упору своего, свовольне и 
безправне, а снать съ направы чіеесь, пе-
решкажалъ мнѣ до преложенія тое жало
бы нашое церковное вносити, задаючи то 
мнѣ, якобымъ я не мѣлъ быти шляхтичомъ, 
и якобы не мѣло быть вольно мнѣ нико
торое справы на томъ сеймику вносить, 
што мене передъ тымъ на сеймѣхъ валь-
ныхъ и на конвокаціяхъ и на сеймикахъ, 
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-такъ; въ Коронѣ польской,: яко и тутъ у 
,великомъ князствѣ Литовскомъ, нигды,. ни 
отъ кого; въ прекладанью такихъ жалобъ 
церковныхъ не потыкало, але завжды воль
но было кривды наши, которые заходятъ, 
всю речь-посполитую религіи нашое гре
ческое, якожъ и на томъ сеймику у Виль
ни не мало было братьи нашое христіянъ 
а наветъ и татаръ, которые на ончасъ 
кривды свои прекладали, которымъ онъ 
того не боронилъ. Только снать съ напра-
вы чіеесь мнѣ одному того боронилъ. А 
ижъ мнѣ шляхтичу учтивому, безъ всякое 
причины моее, задалъ то, чогомъ я не тыль-. 
но запанованья короля его милости, пана 
нашого милостивого, служечи его королев
ское милости. дворянскую, але и за прод-
ка его королевское милости, свётобливое 
памяти короля Стефана, которомумъ я ажъ 
до смерти его за всѣ войны, кото
рые зъ ласки Вожое щастливе се отпра-
вовали . до теперешнего сивого 
волоса моего, а того мнѣ нихто николи, 
яко тотъ панъ Нарбутъ, не задавалъ, штомъ 
я, все оповѣдивши на того Нарбута, зъ ве
ликимъ жалемъ моимъ зъ того сеймику 
лрочъ пойти мусѣлъ. А такъ я, заховую-
чисе въ томъ водлугъ порядку права по
сполитого,. домавяти се буду, жебы тотъ 
Нарбутъ впередъ то слушне и правне по-
казалъ, если онъ самъ есть добре урожо-
дый шляхтичъ и што за урадъ одъ его 

королевское милости на то маетъ, - ижъ мнѣ 
Верыковскому, шлятичови вольному,! и дво-
рянинови его королевское милости, на томъ 
сеймику тое кривды . церковное,: которая 
заходить все христіянство наше(религіи 
старожитное греческое, которое вносить 
мнѣ не допустилъ. А такъ я, постерегаючи 
того, якобы въ томъ часѣ будто отъ него 
самого, альбо зъ направы его и отъ когожъ 
кольвекъ иного за его причиною, мнѣ са
мого, альбо которого кольвекъ зъ братіи 
нашое церковное, альбо тую церковь на
шу подъ тымъ часомъ, што кольвекъ и 
якимъ кольвекъ способомъ и на которомъ 
кольвекъ мѣстцу якое кольвекъ небезпе-
ченство и зраненье, альбо чого Боже ухо-
вай, и забитье стати отъ кого мѣло, тогды 
бы то'все зъ направы и за вѣдомостью 
его намъ се стало, въ которой то всей 
справѣ отъ него Нарбута шкоды собѣ бы
ти мѣную на десеть тысечей копъ грошей 
Литовскихъ. О што все зъ нимъ Нарбу-
томъ, такъ у суду трибунальского, яко и 
на вшелякомъ урадѣ и передъ его ко
ролевской милостью, паномъ нашимъ ми-
лостивымъ, тое кривды и шкоды своее на 
него доводитй и всего того, до чого пра
во посполитое дорогу покажетъ, домавяти 
се буду. А такъ вашу милость пильне и 
покорне прошу, абы тая жалоба и оповѣ-
вѣданье мое до книга кгродскихъ Вилен
скихъ записана было. Што есть записано. 



Ю20 г. 

Изъ связки .16 92, за 1609—1621 г. Докуи. А? I. 

50. Заявленіе Воитѣка Норецкаго во время Михайдовскихъ судебныхъ сроковъ, 
происходившим въ монастырскомъ домѣ святое Пречистое иа Зарѣчьи, о про

паж!, имущественнаго документа *). 

Року тысеча шестьсотъ двадцатого, мѣ-
сеца Октябра семого дня. 

Постановившисе очевисто земенинъ го-
сподарскій воеводства Виленского, панъ 
Войтехъ Порецкій, оповѣдалъ и жаловалъ о 
томъ, же въ году теперь идучомъ, тысеча 
шестьсотъ двадцатомъ, Октебра шостого 
дня, тутъ у Вильни, подчасъ отправованья 
роковъ земскихъ Михаловскихъ. будучому 
въ дому монастырскомъ въ монастыри рус
скомъ заложенья светое Пречистое, на ули
цы на Зарѣчу лежачомъ; и тамъ же дей 
онъ панъ Войтехъ Порецкій, маючи за 
позовъ до суду земского Виленского, на 
роки менованые по земянъ господарскихъ 
воеводства Виленского, пана Вацлава, па
на Мальхера, пана Яна, пана Криштофа, 
пана Самуеля Совкгяловъ до бранья сум
мы иѣнязей тридцати копъ грошей Литов-
скихъ за кгрунты Митруковскіе винные 
отъ имѣнья Радовского, заставленого че
резъ небощика пана Яна Стынул ковского 
и малжонки его пани Ганны Мольчуровны 
небошику пану Ерониму Совкгялѣ, отцу 

менованыхъ пановъ Совкгяловъ, а отъ па
ни Ганны Молчуровны Яновое Стыпул-
ковской ему пану Порецкому и малжонцѣ 
его заставою служачого, тамъ же въ томъ 
монастырѣ уживаючи до права пріятеля 
умоцованого своего пана Яна Лебедевского 
и увязуючи тую справу до прочитанья, 
нѣтъ вѣдома, яко межи иншими справами 
згинулъ пригодне листъ оригиналъ сознанья 
ее паней Ганны Мончуровный Яновой 
Стыпульковской пущенья заставою ему 
пану Порецкому и малжонцѣ его имѣнья 
Родавского и кгрунтовъ Митруковскихъ у 
двохъ сотъ копахъ; при томъ и выпись 
интромисіп пущенья отъ небощика пана 
Стыпульковского малжонцѣ его имѣнья 
вышописаного Стыпульковского и кгрунтовъ 
Митруковскихъ и нѣтъ вѣсти, гдѣ тые спра
вы, межи иншими справами вложоные, зги-
нули, въ чомъ варуючи въ часы пришлые 
иросилъ, абы тое оповѣданье до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ записано было. 
Што есть записано. 

*) Докуиентъ этотъ нонѣщаетсн съ тою цѣлью, что въ иемъ упоминается о монастщѣ при 
Пречистенском* соборы. 
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162? г. 

Изъ связки № 4709, за 1588—J684 г. Докуи. № 10. 

51. Духовное завѣщаиіе Фундатора Борунской церкви священника Николая 
Несляка, относящееся къ той же церкви. 

Фундаторъ Борунской церкви, священнпкъ Пес-
лякъ, завѣщаетъ тѣло свое похоронить въ Бо
рунской церкви; выдать нищнмъ мылостыню, свя-
щенвикамъ по 1 злотому; родныхъ и пріятелей, 
присутствовавшихъ при погребеніи, угостить. Иму
щество свое распредѣляетъ слѣдующимъ образомъ: 
все движимое имущество—золото, серебро, мѣдь 
домашнюю утварь и недвижимое — имѣнія въ 
Ошиянскомъ уѣздѣ отдаетъ своей женѣ; другое 
ииѣніе въ Борунахъ отдаетъ въ пожизненное вла-
дѣніе своей сестрѣ и ея сыну, котораго и назна
чаете коляторомъ Борунской церкви; также пе

редаете еіі п ея дѣгямъ домъ въ Ворупахъ. Пле-
мянникамъ назначаете по 50 польск. злотыхъ, 
и малолѣтнему сыну 2,000 злотыхъ во избѣжаніе 
раздоровъ изъ-за нмѣнія. Второй долг, тоже от
даетъ сыну; третій—своему викарію Мароту; че
твертый—священпику Шостаку; пятый—племян
нику; шестой и седьмой — подъ госпиталь; вось
мой—на церковь. Далѣе указываете на средства, 
которыми должна быть'построена каменная цер
ковь п записываете ей 2 уволоки земли. Нако-
нецъ указываете на спорныя свои имущественныя 

! дѣла съ сосѣдями и средства къ окончанию оныхъ. 

Лѣта отъ вароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ деветьдесятъ семого, мѣсе-
ца Сентября двадцать второго дня. 

Наврадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленекомъ, передо мною Михаломъ Рафа-
ломъ Шумскимъ—подстолимъ и подвое-
водимъ Виленскимъ, постановившисе оче-
висто его милость панъ Янъ Песлякъ— 
коляторъ церкви Борунское, тестаментъ 
зошлого зъ сегосвѣта его милости ксендза 
Миколая Песляка—фундатора церкви Бо
рунской, до актъ кгроду Виленского по
далъ, просечи, абы былъ принять и упи-
санъ до книгъ вѣчистыхъ, которого я под-
воеводій огледавши и читаного передъ со
бою выслухавши велѣли есьми принять и 
до книга уписать,—якожъ уписуючи у кни
ги слова до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

W imie Oyca у Syna у Ducha świętego, 
Boga w Troycy świętey iedynego, niech się 

wola Jego święta stanie ku wieczney pa
mięci, amen. J a xiądz Mikołay Pieslak— 
fundator Boruński у stróż obrazu cudow
nego Panny Przenayświętszey Matki Bożey, 
w cerkwi Boruńskiey zostaiącego, a przez 
mię wprowadzonego, poglądaiąc na odmien
ność czasu у niepewność wieku naszego na 
tym świecie, iż każdy człowiek będąc zdro
wym ma się spodziewać choroby, a chory 
śmierci, ia tedy będąc od Pana naywyźszego 
temi niedawnemi czasy chorobą ciężką zło
żony у iuż byłem cale umar, kiedy przez 
cztyry godziny tchu żadnego u siebie nie-
czuiąc, aż potyni za protekcyą Panny Prze
nayświętszey у obrazu cudownego w cerkwi 
moiey zostaiącego, znowu do zdrowia przy-
szedszy, będąc z łaski Bożey pray dobrym 
zdrowiu, baczeniu у pamięci doskonałey, a 
bacząc że wszelka sprawa pismem nieob-
warowana w prętkie zapomnienie у różne 



trudności przechod zi у według prawa mocy 
swoiey niema, czynię iawno tym moim ostat-
niey woli testamentem: naprzód, gdy mię 
Stworzyciel móy do chwały swoiey; świętey 
powołać będzie raczył, duszę moię w opatrz
ność iego Boską do żywota wiecznego po-
raczam,': którego za wiarą у niewątpliwą 
nadzieią, za łaskę iego świętą oczekiwani. 
Ciało moie grzeszne, które swóy początek 
z ziemi, ziemi ma być oddane у przez 
iclimć xiężą moich, przez imci xiedza lana 
Morota—wikarego Boruńskiego, oyca Szo
staka, у dwuch icłimców zakonników czern-
ców, mnie tak iak przez iaśnie wielmożnego 
imci xiedza Biskupa wileńskiego у iaśnie 
wielmożnego imci xiedza metropolity Kiiow-
skiego danych i ieymci panią bratową, pa
nów synowców у syna mego w sklepie mo
im w cerkwi Boruńskiey, pod unią św. bę
dącą, z kościołem rzymskim ziednoczoną, 
według obrzędów wiary świętey katolickiey 
rzymskiey, w którey żyię у umrzeć chcę, 
iako nayporządniey z nabożeństwem, zaciąg-
nowszy z różnych klasztorów, iako: oyców 
dominikanów Oszmiańskich у Ostrowieckich, 
xięźy franciszkanów Olszańskich у Oszmiań
skich, pochowane być ma. Jałmużnę ubo
gim, ile ich będzie przy cerkwi Boruńskiey, 
według przemożenia dano у stypę uczynić; 
dla ichmci xięży, którzy na ten czas przy
będą, у dla moich miłych przyiacioł у są
siad upraszam pani bratowey у synowca 
mego pana Jana Pieślaka, aby temu pilno 
doyrzeli, a każdemu xiedzu, który będzie 
miał mszą świętą podczas pogrzebu mego, 
po złotemu dać naznaczam у ten dzień zey-
ścia mego w potomne czasy w cerkwi mo-
iey, według osobliwego funduszu mego, który 
we wszystkich punktach tey ostatniey woli 
moiey testamentem stwierdzam. Samych że 
panów synowców moich, iako kollatorów у 
imci xiedza Morotego — wikarego mego, 

aby był obserwowany upraszam. у sumien
nie panów synowców moich у successorów, 
po nich następuiących, obowiązuię. A co się 
tknie ' maiętności moiey ruchomey, złota, 
srebra, cyn, miedzi, ochędostwa, koni, bydła, 
zboża, sprzętu domowego у maiętności mey 
leżącey, nazwaney Kozakowszczyzna, Usa-
nowszczyzna, Kumanowszczyzna, Muchow-
szczyzna, Chaczbieiewszczyzna, Usupow-
szczyzna, Machowszczyzna у Abramowszczyz-
na, .w powiecie Oszmianskim leżących, prze-
zemnie prawem wieczystym kupnym naprzód 
u ziemian ikmci powiatu Oszmiańskiego, u 
imci pana Stanisława, Demiana у Piotra 
Stanislawowiczów Grodkowskich, braci ro-
dzoney, i imci pana Jerzego Kiiowskiego, 
także у od laski kniazia Samuela у od Szu-
chunia Fursiewicza Koziakowskich nabyte, 
przy tym też przezemnie samego nabyte, z 
ieymością panią Konstancyą Steckiewiczówną 
Mikołaiową Pieślakową — małżonką moią 
po Tatarach, zdraycach rzeczy-pospolitey, 
Samelu Muchowskim y po Szachanie Ab
ramowiczu Nursewiczach u króla iegomości. 
pana mego miłościwego, Jana trzeciego, wy
prawioną; tedy tę nmiętność, iako się wy-
żey namienilo, nie pierwiey żadnym prawem 
tak nieboszczce małżonce miłey, ieymość pani 
Konstanciey Steczkiewiczownie Mikolaiewey 
Pieślakowey, bo żadnego wniesienia za mię 
idąc nie wniosła у posagu.... *) braci swey 
u ichmci panów Jana. Alexandra у Pawła 
Steckiewiczów nie odebrała, ale у do tych 
czas u nich w położeniu zostaie, iako też 
у nikomu nie zawiedzioną у nie onerowaną 
ieymość pani Eufrozynie Laudanskiey Ste-
phanowey Pieślakowey—bratowey moiey у 
synowi ieymci, to iest, panu Janowi Pieśla-
kowi, starszemu, którego za kollatora у do 
skończenia tey cerkwi moiey na mieyscu 

*) Mieto вылиняло,—нельзя разобрать. 
14 
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mym władarza naznaczam, z budowaniem 
dwornym у gumiennym, z poddanymi wie-
czystemi у nowo teraz osiadłemi, z powin
nością onych, zasiewkiem żytnym, iarzyn-
nym, w polu zasianym, w gumnie złożonym 
у w świrnie ssypanym, z końmi у bydłem 
rogatym y nierogatym. sprzętem domowym 
y' ze wszelką ruchomością moią. co ieno-
kolwiek tyło. iest teraz, do żywota ieymości 
pani bratowey moiey; przy tym у plac w 
Borunach, w rynku będący, gdzie teraz dom 
wiezdny, przez mię у panią bratową moią 
wybudowany na przyiazd moich krewnych 
у przyiaciół, a po długim życiu ieymci, sy
nom pani bratowey moiey a synowcom moim 
miłym panom: Janowi, Alexandrowi, Pio
trowi, Bazylemu, Jakubowi Stephanowiczom 
Pieślakom, iako kollatorom cerkwi Boruń-
skiey, wiecznemi czasy w równy dział do 
wieczney у wolney ich dyspozycyey łeguię 
y zapisuię. A na żałobę pani bratowey, sy
nowi memu у panom synowcom moim mi
łym, na każdą osobę z pozostałey niżey 
mianowaney summy po złotych pięciudzie-
siąt, a muzykantom y inszey czeladzi, według 
przemożenia, przez pana Jana Pieślaka, sy
nowca mego, dać naznaczam. Synowi zaś 
moiemu miłemu Janowi Mikołaiewiczowi 
Pieślakowi, iako ieszcze lat zupełnych nie-
maiącemu, nagradzaiąc za to, że mu z dobr 
moich wieczystych maiętności wysz pisaney 
(obawiaiąc się niezgody miedzy bracią) nic 
nie zapisałem, tedy dwa tysiące złotych 
polskich gotowey summy leguię, którą tę 
summę złotych dwa tysiące złotych polskich 
po śmierci mey successorowie moi, tak 
z pozostałey summy, u mnie teraz będą-
cey, lub też odyskawszy u ichmców pa
nów kredytorów moich mnie na obligi у 
zastawy winne za doyściem lat onego od
dać. A nim to onemu doyścić wprzód pan 
Jan Pieśłak; synowiec móy, do skończenia 

cerkwi, a potym ieżeli nie będzie oddana, 
tedy ichmci xięża bazylianie Boruńscy kwotę 
od tey summy po sto cztyrdzieście złotych 
co rok aż do oddania wyszmianowaney sum
my onemu płacić powinni będą. Przy tym 
teraz synowi memu plac z ogrodem y z 
gruntem na ulicy Wileńskiey wedle domu 
Jana Bożyckiego, gdzie teraz na nim Mi
chał zięc Jackowskiego mieszka, co prócz 
samego gospodarza, iako człowieka wolne
go у nowoosiadłego, daruię у tym testa
mentem onemu samemu do wolney iego 
dyspozycyey у successorów iego wiecznie za-
pisuię; trzeci plac z ogrodem imci xiedzu 
Janowi Morotemu—wikaremu memuBoruń-
skiemu, przeciw domu wiezdnego paniey 
bratowey moiey, przez ulicę poprawey ręce 
idąc do stawu у sadzawki; czwarty plac 
też z ogrodem oycowi Janowi Szostakowi у 
izba wystawiona do żywota ich z wolnym 
mieszkaniem zapisuię, a po długim życiu 
imci xiedza Morotego także na drugiego 
xiedza, od iaśnie wielmożnego imści xiedza 
biskupa Wileńskiego przysłanego, a po 
oycu Szostaku na klasztor oyców bazylia
nów spadać ma; piąty plac w rynku sa
mym, gdzie teraz Jana Różyckiego krom
ka у budynki stoią, panu Janowi Pieślako
wi, synowcowi memu y successorom iego, 
wiecznie daruię, a plac, to iest, szósty у 
siódmy w funduszu moim excypowane, te 
dwa płacy takoż z ogrodami przeciw krzyża 
przez drogę Wileńską na ulicy Wileńskiey 
na probostwo szpitalne ubogich у chorych 
naznaczam, gdzie po śmierci mey ichmci 
panowie opiekunowie według upodobania 
swego у szpital założywszy, z pozostałey 
sumki moiey ubogiey prowizią tym ubogim 
obmyślić maią, aby także duszę moią, krew
nych у przyiaciół moich, iako też za dobro-
dzieiów tego mieysca у za samych ichmć 
panów opiekunów, exekutorow у kollatorów, 
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•tu mieszkaiąc, pana Boga prosili y maiestat 
iego święty modłami: błagali у cerkwi po
sługa być mogła. Plac zaś z ogrodem у 
budynkiem na nim będącym Piotra Audyc-
kiego na ulicy Smorgońskiey, iakom raz 
onemu samemu у małżonce iego do żywota 
ich darował, tak i teraz tym moiey ostat
niey woli testamentem daruię, prawo mo-
ie onym dane utwierdzam, a po długim 
życiu icłi na cerkiew obrócić się ma у na
leżeć będzie. Summy żadney gotowey nie 
zostawuię, oprócz sześciuset talarów bitych, 
którą summę synowiec móy, panJanPieś-
lak, po śmierci mey odebrawszy, ma tym 
władać, cerkiew Bożą, sklepy, ołtarz wielki 
(na który ia sam zmówiwrszy rzemieślnika 
za summę w kontrakcie wyrażoną ad ratio-
nem tego kontraktu zadatek dałem) koń
czyć. A ieśliby tako iako odyskawszy sumkę 
od ichmć panów kreditorów, także у przy
chodów, ieśliby iakie z łaski dobrodzieiów, 
temu mieyscu dawaiących, tey cerkwi Bo
ruńskiey murować sklepu у ołtarza wiel
kiego skończyć niemógł, tedy pan Jan 
Pieślak, synowiec móy, z ichmć pany 
opiekunami, znioszy się za wiadomością 
ichmć z kleynotów, złota, srebra, szat y in-
ney ruchomości w cerkwi będącey, sprze
dać у obmyślić, iakom y ia sam kleynoty, 
srebra, szaty przedaiąc na mury obracałem 
у on na mury obracać, cerkiew Bożą, sklep 
у ołtarz wielki kończyć, a póki skończy, poty 
miasteczkiem wszelką summę przychodami 
у rozchodami władać niewięcey, ieno imci 
xiedza Morota—wikarego mego, oyca Szo
staka у dwóch czernców zakonników wysz-
mianowanycli chować, którym to ichmć, w 
klasztorze у przy cerkwi Boruńskiey miesz
kającym, na suknią y sutany po stu dwu
dziestu złotych oprócz wychowania pan Jan 
Pieślak, synowiec móy, płacić y onych wed
ług praemożenia prowidować ma, a skoń

czywszy te mury, cerkiew, sklep у ołtarz 
wielki, tedy przy ichmć panach opiekunach 
у exekutorze, niżey odemnie wyrażonych, 
wprzódy mieysce obebrawszy cerkiew starą 
drewmianą ze śrzodka murowaney cerkwi 
wybrać y onę postawić у nakryć, aby w 
niey także chwała Boża odprawowana była. 
A potym tę cerkiew skończoną murowaną 
według zinwentowania у miasteczka z mie
szczanami, z gruntami у powinnością ich, 
z inwentarzem przy funduszu moim zosta
wionym, a prócz placów wysz mianowanych 
w funduszu excypowanych, do possessyi 
ichmć xięży bazylianów Boruńskich, któ
rych po dokończeniu cerkwi niedwucb, ale 
sześciu czernców zakonników, a siódmy dia
kon, według funduszu mego, być powinno, 
z xięży ichmć starszemu, od pp. synowców 
moich uproszonemu у przez iaśnie wielmoż
nego imci xiedza metropolitę całey Rusi na
znaczonemu, podać fundusz móy у sprawy, 
to iest prawo na włok dwie od xiecia imci 
Filipa Karola Falsgrabia Reńskiego y Ney-
burskiego y samey xiężney, ieymości pani 
małżonki iego mości pana Andrzeia Pocma-
na Pożarskiego—sekretarza ikmci, dzier
żawcę Żuprańskiego у iegomości pana Wisz
niewskiego—rewizora dóbr xiężny ieymci 
zregestrowawszy, także sumę ieżeli co po 
dokończeniu cerkwi y po oddaniu dwuch 
tysięcy złotych synowi moieniu Janowi Pieś-
lakowi gotowey, lub na obligach nie ody-
skaną od ichmć panów kreditorów zostanie, 
do ręku ich oddać у rewersał od ichmć 
xięży bazylianów otrzymać powinien będzie, 
a sprawy, na maiętność Koziakowszczyznę, 
służące, do równego działu z bracią swoią 
u siebie chować ma. Ratione odmiany gran
tów, lasów у sianożęci z ieymoscią panią 
Katarzyną Kotłowną Kazimierzową Piotro-
wiczową у synem ieymości iegomością pa
nem Janem Piotrowiczem a mną Pieśla-
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kieni' uczyhiońey, że nie przyszło mi pismem 
z iegomością y ; synem' iegomości skończyć, 
trzymam po łasce iegomości, iż się iego
mość przy słowie swym zostać, a z panią 
bratową у synowcami memi skończyć у pis
mem zawarszy przyznać zechce, uniżenie o 
to upraszam. Dałem też iegomości na to 
wszystko więcey dwócliset złotych polskich 
'dla przyległości sianożęci błotney, a góry 
dla żwiru у kamienia wapnistego. Ratione 
zaś ziemi niesłusznie nieboszczyk iegomość 
pan Stanisław Grodkowski, przedaiąc swoię 
maiętność Koziakowszczyznę, apierwiey te
go małżonce swey wniesienie wniósł у mię 
iegomość pan Stanisław Trzaskowski imie
niem potomstwa swego w sądzie ziemskim 
Oszmiańskim wpisawszy w regestr sprawę, 
niepodawszy żadnego pozwu у w niestanie 
dekret otrzymawszy, na banicią wzdął у 
wyiazd odprawił у ia rad nie rad musia
łem iegomości godzić y z wynalazku ichmć 
panów przyiaciół za to złotych sto dałem y 
kwitacyą otrzymałem; a sprawy wszytkie, 
zapis, pozew, banicią, proces iegomości pana 
Pożarskiego—sekretarza ikmci, odyskać po
zwolił, których ia spraw dla ciężkich zabaw 
moich, a często dlaodiazdu iegomości pana 
sekretarza ikmć odyskać nie mogłem, w 
tym aby ichmć panowie opiekunowie у exe-
kutor z łaski swey dla odyskania raczyli 
przyłożyć starania, uniżenie upraszam. Przy 
tym sprawę moią nieskończoną z iegomością 
panem Michałem Sawiczem Zabłockim— 
podkomorzym Wendeńskim у panią małżąką 
iegomości, także z iegomością panem Pio
trem Łueznickim, o złotych sześćset pięć
dziesiąt, na których iegomościach dekret w 
sądzie głównym trybunalnym у w Oszmia-
nie kapturowym wzdaniem na banicyą wiecz
ną otrzymałem, tedy ten proces prawny sy
nowiec móy podług dekretu kapturowego у 
inne summy, na obligach у zastawach bę~ | 

dącė, odyskiwać; na cerkiew у klasztor Bo-
ruński obracać pozwalam. A czem się ia był 
zgodził z iegomością panem Janem Kazi
mierzem Dombrowskim—miecznikiem Woł-
kowyskim, o wieczność maiętności Slabow-
szczyznę у inne przykupli, w powiecie Osz
miańskim leżące, za summę sześćtysięcy у 
sto złotych polskich у dałem nieboszczykowi 
samemu, ad rationem tego kontraktu,-zło
tych sto ośmnaście, r prawo wieczyste z li
stem na przyznanie у sprawy niektóre przy 
pewney assekuracyi od iegomości otrzyma
łem; a potym y samey iegomości pani Do-
miceli Gorskiey Janowey Kazimierzowey 
Dombrowskiey — miecznikowey Wołkowy-
skiey, za listem do mnie pisanym, na ża
łobę у inne potrzeby iegomości w Wilnie, 
na gospodzie mieszkaiąccy, przez ręce iego
mości pana Jana Władysława Hromykę— 
czesznika Oszmiariskiego y pana synowca 
mego Jana Pieślaka, złotych sześćdziesiąt, 
a samem dał złotych dwa na wyięcie tego 
dekretu y na inne wydatki kancelarskie, 
więcey dwudziestu złotych wydałem, tedy 
upraczam iegomości pana Jana Władysła
wa Hromyki—czesnika Oszmiańskiego, oso
bliwego dobrodzieia swego у tego mieysca, 
aby z panem Janem Pieślakiem synowcem 
moim-, podług danego mnie prawa wiecz
nego ykontraku, a odemnie iegomości pa
nu Hromyce—czesznikowi Oszmiańskiemu 
у panu Janowi Pieślakowi, synowcowi me
mu, danego, we wszytkich punktach utwier
dzam; z ieymością panią Dombrowską— 
mieczną Wołkowyską, iako suceessorką po 
małżonku iegomości według upodobania swe
go kończyli. A za opiekunów у protektorów 
tego mieysca uniżenie upraszam iaśnie wiel
możnych ichmć panów Michała Kazimierza 
Kotła—kasztelana Witebskiego, Krzysztofa 
Zienowicza—marszałka Oszmiańskiego, ie
gomości pana Stepana Kazimierza Suliatrow-



skiego—podsędka Oszmiańskiego, aby ieh-
mość chcieli być dobrodzieiami у nie chcieli 
dać krzywdzić komu tego świętego mieysca, 
a iaśnie wielmożnych iegomości xiedza bi
skupa Wileńskiego, iako też iaśnie wiel
możnego iegomości xiedza metropolity całey 
'Rusi, dobrodzieiów moich, aby tę cerkiew 
Trtoią własce swoiey mieć raczyli, uniżenie 
upraszam у po dokończeniu murów cerkwi 
у ołtarza wielkiego imć xiadz metropolita 
chciał sześciu czernców do tey cerkwi Bo
ruńskiey naznaczyć y onych wpiwadzić 
proszę, aby według funduszu у ten móy 
testament zostawuię, których niema nikomu 
oddawać, aż podczas pogrzebu moiego do 
ichmć panów opiekunów y pana synowca 
mego oddać proszę. A że mi nie przyszło 
w żadnym sądzie funduszu moiego przyznać, 
consideruiąc w tym odmianę у zawzię
tości, ażebym miasto podziękowania na swo
ich dobrach nie szkodował y turbacyi nie 

poniósł, dlategom to uczynił. Kończąc; te
dy ten móy ostatniey woli testament, < żeg
nam syna mego miłego' Jana Mikołaięwi-
czą Pieślaka, na którego wszelkie błogosła
wieństwo wlewam, niech go Pan naywy-
szy w dobrym zdrowiu długoletnie chować 
raczy; żegnani panią bratową moią у synów 
-iey panów Jana, Piotra, Alexandra, Bazy
lego, Jakuba Pieślaków, synowców moich 
miłych, niech ich pan Naywyższy w dobrym 
zdrowiu przy błogosławieństwie swoim świę
tym zachowa, a proszę onyčh. aby w miłości 
miedzy sobą, iako bracia, żyli, żadnych po-
swarków nie czynili, rodzicielkę swą w. po
szanowaniu mieli у ni w czym oną nie ura
zili, a ieśliby który iakowy był występny, 
nie chciał statkować, bez boiaźni Bożey у 
wstydu napomnienia ichmć panów opieku
nów żyć, za dowodem od tey mey.... *) ' 

!) Конца этого завѣщанія не оказалось. 

1629 г. 

Изъ связки № 4669, за 1269 г. Докум. № 1. 

52. Жалоба староста Виленскаго Свято-Духовекаго монастыря отъ имени всѣхъ 
братчиковъ на Свято-Тронцкнхъ монаховъ по поводу вооруженная нашествія 

ихъ на Свято-Духовскій монастырь. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ двадцать девятого, мѣсеца 
Генваря седмого дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Ярославомъ Александром?. Шеметомъ, под-

воеводимъ Виленскимъ, обтяжливе жало
вали и оповѣдали въ Возѣ велебный его ми
лость отецъ Іосифъ Вобровичъ, старшій 
и ректоръ монастыра церкви Святого Ду
ха братства Виленского, его милость князь 
Янъ Окгинскій, державца Кормяловскій, * 



— 110 -

-его милость панъ Лаврентій Древинсшй, 
• нашникъ земли Вольгнское, старостове се-
горочные помененого братства, сами отъ 
себе и именемъ всихъ ихъ милости кня
зей, пановъ шляхты, рыцерства и людей 
посполитыхъ религіи старожитное кгрече-
ское, духовныхъ и свѣтскихъ, на его ми
лость ксендза Игнатія Дидриховича, стар
шого на тотъ часъ монастыра церкви свя
тое Троицы Виленского и на помощниковъ 
его, ксендза Мартина Понятовскаго, ксен
дзаИларіона Ждановича и ксендза Якова 
Гришкевича, такъ же на слугъ и челядь 
ихъ, Яна Гребенку и Никифора Лапчин-
ского, и на всихъ духовныхъ и свѣтскихъ, 
въ томъ монастыру святое Троицы мѣшка-
ючихъ, о томъ: што жъ въ року тепереш-
немъ тысеча шестьсотъ двадцать девя-
томъ, Генваря шестого дня, о годинѣ се
мой съ полудня, въ вечоръ, помененые 
законники зъ вышпоменеными помочни-
ками и челядію своею, приспособивши собѣ 
на помочь множетво людей помочниковъ, 
и мены и прозвиски собѣ знаемыии, здав
на звыклое ненависти и непріязни своее 
противко монастыру Святого Духа брат
ства Виленского законникомъ, въ нимъ мѣш-
каючимъ и всимъ людемъ религіи ста
рожитное кгреческое, духовнымъ и свѣт- į 
скимъ, при той церкви Святого Духа бу- i 
дучимъ, за волею, вѣдомостью и власнымъ 
посланьемъ и розсказаніемъ старшого са
мого ксендза Дидриховича, леще важачи, 
зверхность его королевской милости зне-
важаючи, не помнючи на срогость прав
ную конституцій, сеймовъ вальныхъ, особ-
ливе утвержаючіе покой посполитый ме
жи ими обѣіа религіями, учиненые и вины 
въ нихъ описанью, чинечи бунты и не-
згоды, прагнучи розлянья крви межи лю-
домъ посполитымъ въ мѣетѣ столечномъ 
Виленскимъ, а за тымъ и все мѣсто сто-

лечное въ небезпеченство приправуючи, 
нашодши мочно, гвалтомъ на помененый 
монастырь Святого Духа зърозньгмъ ору-
жіемъ и стрѣльбою до бою належачими, 
ворота и форту того монастыра одъ бра
мы Острой, также окна съ тоежъ улицы 
и стѣны, хотечи до того монастыра добыта 
и въ нимъ людей будучихъ побити, поде-
спектовать и на смерть позабіять, посѣк-
ли, пострѣляли, каменьями побили, попсо-
•вали и великіе шкоды починили; и не до-
сыть еще на томъ маючи, его милости 
отца Андрея Можиловского, протопопы 
князства Слуцкого и Копыльского, въ томъ 
монастыру Святого Духа будучого на ган
ку, надъ воротами монастырскими стоячо-
го, окрутне и бардзо шкодливе въ голову 
надъ окомъ правымъ камнемъ ударили. А 

I не добывшись до монастыра Святого Ду
ха и не учинивши водлугъ мысли своей 
досыть во всемъ предъсевзятъю своимъ 
на тотъ часъ отходячи прочь, отповѣдь и 
похвалку учинили, обѣцуючи завжды кож-
дого часу, на кождомъ мѣстцу людей вше-
лякого стану духовныхъ и свѣтскихъ ре-
лигіи старожитное кгреческое деспекто-
вать, бить, забіять и якъ найгоргаіе при-
крости и пневаги выражать. Въ чемъ въ 
семъ, о иле дознавши потомъ врыхле и скут-
комъ отъ нихъ учиненые похвалки, маточи 
его милость отецъ старшій, также ихъ 
милость панове старостове братства цер
кви Святого Духа Виленского и весь на-
родъ религіи старожитное кгреческое отъ 
помененого ксендза Дидриховича и всихъ 
законников!, и свѣтскихъ людей, въ мона
стыру святое Троицы мѣшкаючихъ, въ ве
ликую и незноеную кривду, а хотечи о 
то зъ ними правомъ чинить, просили, абы 
тая жалостная протестацін ихъ до книгъ 
принята и записана была, которая есть 
записана. Якожъ генералове возные вое-
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водства Виленского Янъ Дибеловскій и 
Гроностайскій,. въ семь же року 1629, мѣ-
сеца Генваря 8 дня постановшисе очеви
сто въ сеиъ же року признали, и квитъ 

свой вътѣ слова писаный. (Олѣдуетр ѣо-г 
свидѣтелъствованіе двухъ возныхъ по со
держанию тожественное съ настоящею жа
лобою). 

1629 г. 

Изъ связки № 4606, за 1629 г. Докум. № 2. 

53. Жалоба архимандрита Виленскаго Свнто-Тропцкаго монастыря Ра Файла Корсака 
на земянина Виленскаго нов. Николая Матушковскаго по поводу взятія имъ неза

конной стаціи съ монастырскихъ имѣній—Иедннкъ и Староселья. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ Виленскомъ, передо мною Яросла
вомъ Александромъ Шеметомъ на Ельной, 
подвоеводимъ Виленскимъ, оповѣдалъ и 
жаловалъ въ Бозѣ велебный его милости 
отецъ Рафаель Корсакъ, архіепископъ 
Кгалицкій, архимандритъ и старшій за
кону светого Василья церкви религіи 
русское еветое Троицы, тутъ въ мѣстѣ сто-
лечномъ Виленскомъ будучое, самъ отъ 
себе и именемъ всее брати своее. за дань-
емъ собѣ таковое справы оть подданыхъ, 
до божественное церкви еветое Троицы 
належачихъ и прислухаючихъ, зъ села 
Медницкого и Свиранъ, на земенина гос-
подарского повѣту Виленского пана Ми-
кола;! Мартиновича Матушковского. яко 
на самого иринцынала, збытки и своро-
ленство, наѣзды чинячого, и помочниковъ 
его на свовольный учинокъ непооднокрот-
ный, тежъ людей свовольныхъ способле-
ныхъ водлугъ непристойного способу при-
способленыхъ, о томъ, ижъ въ року тепе-

решнемъ тысеча шестьсотъ двадцать девя
томъ, яко первей сего розными мѣсецами 
и днями наполнившисе великого своволен-
ства, ничего не огледаючисе на срокгость 
правную, на свовольныхъ описаную, вели-
кіе прикрости и шкоды въ добрахъ цер-
ковныхъ, лупезствомъ и драпеженьемъ, не-
належне чинить и чинить не переставаетъ, 
якожъ и въ семъ року тысеча шестьсотъ 
двадцать девятомъ. мѣсеца Апрѣля двад
цатого дня, неуставуючи предсевзятого сво-
вольного замыслу, учинившисе жолнеромъ, 
которымъ не есть, подъ претекстомъ жол-
нерскимъ. собравши людей люзныхъ сво
вольныхъ, безъ службы бавячихсе, помоч
никовъ ему знаемыхъ, не малую громаду, 
до двора своего Побенинъ, лежачого въ 
повѣтѣ Виленскомъ, и съ того двора сво
его Побенинъ съ помочниками своими выѣ-
хавши, иріѣхавши о колько десять чоло-
вѣковъ конныхъ до села Медницкого, до 
еветое Троицы религіи русское належачого, 
и фользарку при томъ селѣ будучого В ѣ -
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лозоршйщизны, безъ жадного листу при-
повѣдного. такъ оть его королевское мило
сти, яко и оть его милости пана гетмана 
не маючи, безпечне, свовольне на добра 
духовные наѣхавши, способомъ жолнер-
скимъ стацію срокго розказалъ давать. 
Убогіе подданые, видечи надъ собою сро-
кгостъ зъ убозства своего, яко потребовялъ 
грошей готовыхъ. съ села своего Медниц
кого дали: тринадцать копъ грошей Ли-
товскихъ, овса бочокъ чотыры по копъ 
двѣ, жита бочку одну, коштуе полчварты 
копы грошей, сѣна возовъ два; зъ фоль
варку Татарщины, до Медникъ належачого, 
возъ сѣна по копѣ грошей Литовскихъ, 
кунпи веировыхъ чотыры по шести гро
шей, курей четверо по шести грошей Ли
товскихъ коштовало, солонины полти два 
но полторы копы коштовало; и облегши 
свовольне обычаемъ жолнерскимъ, безъ ли-
стовъ триповѣдныхъ въ селѣ Медницкомъ, 
до светое Троицы належачомъ, роскоши 
самъ и ломочники его заживали, казали 
собѣ до стайни въ ѣдѣнью и въ напояхъ 
давать и сами лежачи въ томъ селѣ Мед
ницкомъ. Помененый панъ Матушковскій, 
зъ владзы свовольное своее, свовольныхъ 
помочниковъ своихъ послалъ моцью своею 
до села, тежъ належачого до церкви све
тое Троицы, названого Свиранъ, лежачого 
въ повѣтѣ Виленекомъ, въ томъ селѣ за. 
посланьемъ отъ того пана Матушковского 
взяли способомъ жолнерскимъ стаціи то

гожъ року шестьсотъ двадцать девятого, 
мѣееца Апрѣля тринадцатого дня: овса 
бочку одну по двѣ копѣ грошей купили; 
кунпи шесть вепровыхъ, полть слонины 
коштовалъ копъ двѣ. То все тотъ Мату-
шковскій съ помененыхъ селъ съ помоч-
ками своими побравши и иншіе мяогіе 
шкоды въ тыхъ селахъ починивши, и 
здобычъ узявши зъ погрозками,' ;кебы вѣ-

j домости о томъ выбиранью стаціи ни
кому знать не давали. И будучи скрыв-
жоными на убозствѣ своемъ, обнажо-
ные тые подданые, утекши се до пановъ 
своихъ, ихъ милости отцовъ закону свя
того Василья церкви светое Троицы, за 
чимъ видечи великое безиравье й свово-
ленство въ Возѣ велебный его милость 
отецъ Корсакъ именемъ всей братіи своее, 
абы таковое своволенство загамовано бы
ло о таковый збытокъ, наѣздъ на добра 
духовные и о шкоды починеные, черезъ 
пана Матушковского и помочниковъ его, 
ово все, до чого ихъ милостямъ право 
дорогу укажетъ, на сесь часъ далъ тое 
оповѣданье до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ записать, што есть записано. При 
которомъ оповѣданью ставши очевисто воз
ный новѣту Виленского ІОрій Кгрибов-
скій, въ семъ року и дню звышписаномъ 
квитъ свой ку записанью до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ призналъ. (Слѣдуетъ 
посвидѣтельствованіе вознаго). 
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1629 r. 

Изъ связки № 4669, за 1629 г. Докум. № 7. 

54. Жадоба архимандрита Кіевопечерскаго монастыря Петра Могилы на уполно-
моченнаго своего Вяжевнча, который протнвъ воли архимандрита вступнлъ въ 
разбирательство дѣла о нокупкѣ печерскимъ монастыремъ нмѣнія въ 18,000 

злотыхъ на имя Истиславскаго каштеляна Полубеискаго. 

Року 1629, мѣсеца Іюля 9 дня. 
На врадѣ его королевской милости грод-

скомъ Виленскомъ жаловалъ и оповѣдалъ 
законникъ монастыра Печерского Шевско-
го отецъ Іоакимъ Ерличъ, самъ отъ себе 
и имекемъ въ Еозѣ велебного его милости 
отца Петра Могилы, архимандрита мона
стыра Печерского и всее капитулы Печер-
ское Кіевское на пана Станислава Миха-
ла Вяжевича. умоцованого, о томъ, штожъ 
дей въ року теперешнемъ 1629-мъ, мѣсеца 
Іюля 7 дня, гды за позвомъ отъ его ми
лости пана Константого Полубенского. 
каштеляна Мстиславского, по его милости 
отца архимандрита и всю капитулу Печер-
скую, менечи до запису его милости выне-
сеного, справа до розсудку правного у су
ду головного у Вильни приточила, тамъ 
же менованый панъ Вяжевичъ, маючи 
моцъ, отъ его милости отца архимандрита 
и всее капитулы, черезъ менованого отца 
Іоакима Ерлича только до обмовы въ той 
справѣ собѣ посланую, абы онъ въ самой 
речи до росправы не приступуючи только 
въ обмовѣ, же тая справа форумъ у суду 
головного мѣти не могла, сталь, а большей 
въ жадную контроверсііо не вдавалъ, а онъ 
панъ Вяжевичъ мимо то, снять будучи на 
змовѣ зъ стороною противною, его мило

стью паномъ Мстиславскимъ, неналежне 
въ речь самую въ той справѣ передъ су-
домъ головнымъ вдавши, на великую шко
ду его милости отца архимандрита и всее 
капитулы Печерское, обороны тому терми
ну служачіе упустилъ, за чимъ и судъ 
головный, за таковымъ его недбалымъ по-
ступкомъ.а упуіценьемъ оборонъ въ речи 
самой, тую справу судилъ и водле заста-
новенья листовного, въ которомъ у того 
суду трибунального форумъ не было и не 
описуе, межи отцемъ архимандритомъ и 
всею капитулою Печерского, а его милостью 
паномъ Мстиславскимъ сталого, съ стороны 
купенья маетности на имя его милости 
пана Мстиславского за осмьнадцать тысе-
чей золотыхъ отъ его милости взятую, бар-
зо короткій часъ его милости отцу архи
мандриту и всей капитулѣ Печерской Кі-
евской зложилъ. О которое то упущенье 
оборонъ правныхъ, также и о змову хо-
течи зъ менованымъ паномъ Вяжевичомъ 
его милость отецъ архимандритъ и вся 
капитула Печерская правне чинить, про-
силъ, абы тое оповѣданье и жалоба отца 
Іоакима Ерлича до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ записана была. Што есть за
писано. 

16 



1630 г. 

Изъ связки № 4657.' за' '1630 г. Докуй. № 2. 

55. Иосвидѣтельствованіе возиыхъ о протестами .шляхты. — оратчиковъ Вилен
скаго Свято-Духовскагобратствп, отстанвавншхъ свое старшинство нредъмѣща-

наии но дѣлу церковнаго и братскаго имущества. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ тридцатого, мѣсеца Ген-
варя семнадцатого дня. 

Наврадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Ярославомъ Александромъ Шеметомъ, под-
воеводимъ Виленскимъ, ставши очевисто 
енералове его королев, милости воеводства 
Виленского, Янъ Дзиблевскій и Янъ Кгро-
ностайскій, подали ку вписанью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ цедулу обмовы ихъ 
милости пановъ старость братства Вилен
ского, отъ его королевское милости упри-
вилееваного, подъ послушенствомъ отца 
патріархи Константинопольского при цер
кви светого Духа въ Вильнѣ будучого, зъ 
особь духовныхъ и свѣтскихъ, пановъ шлях
ты, до того братства вписаныхъ, на ратушу 
Виленскомъ судови тайному Виленскому 
на таковой же цеду.тѣ съ подписомъ рукъ 
ихъ енераловъ поданую, написъ свой и 
подпись рукъ своихъ на той цеду.тѣ на-
писаный признали, которое обмовы цедула 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Miłościwy panie wóycie у panowie ławni
cy miasta iego królewskiey mości Wilna! 
Doszło nas wiedzieć, że tu do sądu wasznio-
ściów oyciec nasz duchowny wielebny J o -
zeph Bobrzykowicz, starszy monastera na
szego, także mieszczan miasta tego religiey 

starożytney greekiey, nie mało iest zapoz-
wanych, a to dla zdania liczby z przycho
dów у rozchodów z dobr bractwa ś. Troyce, 
przy cerkwi ś. Ducha będącemu, należących, 
y iako by w ich szafunku, iako starszych 
rocznych rok po roku byłych, yieszcze ia
ko by bratstwo naszey nie miało competen-
tiey do brania legaty y dobr stoiących, albo 
ruchomych w possessyi у w używaniu swym 
będących, i o to, iako by komu inemu, a 
nie bratstwu naszemu takowe prawa у wol
ność służyć miała. Co że iest zrażą i uy-
mą, tak duchownych, iako у narodu naszego 
szlacheckiego praw, którzy tym bractwem 
maiąc swoich starszych z pośrodku siebie, 
a nic mieszczanie zawiaduiemy. Dobra, ia-
kie-kolwiek są pod przysądem у ziemską 
zamkową iurisdictią trzymamy y z nich po
żytki one na chwałę Bożą obracaiąc, bierze
my; tedy by o nie u tego sądu' nie przyszło 
mówić ani sprawować, ale na walnym sey-
mie przed iego królewskiey mości, któremu 
stanami seymowemi należy rozeznać.komu: 
czyli unitom, czyli też starożytney religiey 
greekiey у pod posłuszeństwem patriarch! 
Konstantinopolskiego będącym, prawa tako
we służą? Dopiero odniosszy decisią, a była 
by na stronę tych mieszczan, którzy się z 
actóratem iakimści swym odzywaią у ludzie 
poczciwe a spokoyne, dla swoich snać pry-



walnych pożytków'- niewinnie ^tm-buią,' niech 
by : ó': p'ofesėsšyą takich -dóbr- pożytki ^ hićh 
bran'ey;także o legata z' namiczyniliby rós-
pń-ali/; ale dokąd tego nie będzie у ;tti nie 
żaydzie,-- ńiedópuśzczamy żadnych' przewo
dów prawnych, tak; aby nahr szlachcie,1 <w 
starszeństwie? przez mianowanie mieszczan 
źa' starsze' bractwa tego 7 iakie się bezpra
wie/ działo, protestuiąc się у przeciwko tym, 
którzy się tu iako actorowie óżywaią y; 'z 
niezamilczym na swym placu o takowe 
zniewagi у exacerbatie \i nich się "upom
nieć, iakoż i sądowiWaśzmość godzi się w 
to weyrzeć, aby poniechawszy tych miesczan 
pozwanych, którym my' do starszeństwa у 
rządów bratskich żadney competentiey nigdy 
nie prżyzńawałny, ani pozwalamy, actorowie 
naganę, pozwani zaś od sprawy'.'uwolnienie 
odnieśli. A maią li co do starszych'-tęgo 
bractwa, iako to iegomość pana Lawrentego, 
czasznika ziemie Wołynskiey, iegomość pa
na Jana Oginskiegc—dzierżawcy Kormiałow-

skiegó,1' starostów tegorocznych • uprżywiie-
iowanych; tani, gdzie się hamieńiło ó.kóm-
pėtėntii prawy prostym,- a niekrzywyiń?;ćió-
sem pozywali у 'róspierali, protestuiąc się 
y' powtóre, gdzie by' sąd' waszmość ha' ііу-
nię praw naszych pozwanych 'reśpondować 
kazał; Co wszystko prosimy,' aby;przyięto у 
do 'xiąg zapisano było. У -той цедулы' на
цист, енераловъ' и подпись 'рукъ ихъ тымй 
словы:: Roku tysiąc' sześćset trzydziestego^ 
miesiąca Januaria dwunastego dnia; Tę ob
mowę : imieniem : ichmość. panów starostów 
tegorocznych ' cerkwi świętego Ducha.' ie
gomość pan Lawryn К aćzanowski 'y' pan 
Jan Tholokońskh a pan Józef Rzeszeciło 
przez nas ieneralów na ratuszu Wileńskim 
do sądu gaynego podali. Jan Dziblewski— 
ienerał, reka swa: Jan 'Gronostavski—-iene-
rał, ręką swą. Которой обмовы цедула 
(написъ енераловъ и подпись рукъ за при-
знаньемъ помененыхъ енераловъ) есть до 
книгъ вписана. ; ; ' 

1635 г. 

Изъ связки Aš 4569, за 1635 г. Докуи. № 1. 

56. ІІосвидѣтельствованіе вознаго о захватѣ Внлснскимъ іѣщаниномъ Кочергой 
госпитальной земли русскаго госпиталя Св. Петра на Зарѣчьи. 

J a Jerzy Grzybowski, ienerał dworny 
iego królewskiey mości woiewodstwa Wileń
skiego, zeznawam tym moim kwitem re-
lacyinym, iż w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset trzydziestym piątym, miesiąca Julia 
iedynastego dnia, maiąe ia ienerał dwuch 

stroną szlachciców, pana Stanisława Pietre
wicza a pana Jana Michayłowicza, byłem 
wziętym у użytym od w Bodze wielebnego 
iegomości oyca Sylwestra Kotlubaia, star
szego manastyra ś. Troycy у dozorcy dóbr 
cerkiewnych, у od wszytkiego konwentu braci 
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zakonników ś. Bazylego zakonu cerkwi ś. 
Tróycy relii greekiey, tak też i od radziec 
miasta Wileńskiego, dozorców szpitalów 
wszytkich cerkiewnych dobr, a mianowicie 
pana Kaspera Łempartowicza y pana Ste
fana Lebiedzicza, a pana Jana Korzenkow-
skiego, iako dozorcy na tenczas szpitalia ś. 
Piotra ruskiego, s którymi za wzięciem у 
użyciem ich chodziliśmy ia ieneral y s stro
ną tą wysz mianowaną у sługami mie-
skimi do szpitaliu ś. Piotra cerkiewi, to iest, 
Symonem Michayłowiczem, a Danyelem 
Chrolem, na Zaręczę. Tamże przyszedszy do 
szpitaliu iegomość oyciec Sylwester Kotłu-
bay у panowie raycy—pan Kasper Liampar-
towicz, pan Stefan Lebiedziec у dozorca 
pan Jan Korzenkowski okazywali zaięty 
plac szpitalny, po prawey ręce tam idąc, to 
iest, od iegomości pana Mikołaia Rayskiego 
у zagrodzenie od ulicy s tego mieysca daw
nego za most wyrzuciwszy, gdzie stał dom, 
izby postawił у iuż bliżey ku szpitaliowi 
świeżo za mostem zagrodził od ulicy, a ten 
plac do swoiego placu, iako mianuią у oka
zały, przypuścił. Za okazywaniem wyszmia-
nowanych panów widziałem zaięto у zagro
dzono, tak też tego placu mienili zaiętego 
połowicę у okazywali, iż mieszczanin tegoż 

miasta Wileńskiego Jan Koczarga postawi! 
powieci, piekarnią у sklep na tym placu 
szpitalnym, gdzie też okazały, y to mną ie-
nerałem у stroną у sługami miesckiini za 
okazywaniem widziałem na tym placu szpi
talnym postanowiono powiec y u końcu po-
wiecy у piekarnią, stoy у sklep mianowany 
i murowany na tym placu; za okazywaniem 
widziałem у sklep zmurowany od piekarny 
tyłem od ulicy, aż do wrót wiezdnych dwor
nych, у mianowali powtóre, że to iest szpi
talny plac. Y gdy oycowie у panowie raycy 
у dozorca tego szpitalu pan Jan Korzen
kowski pytał Jana Koczargę mieszczanina: 
«dla iakich przyczyn zaiął, a dochodu do 
szpitaliu nie daiesz?* Ale on ten pomieniony 
Jan Koczarga powiedział: «iż ten plac ia 
mam od trzydziestu lat y daley, nie taię tego 
przed waszmościami, żeby nie był ten plac 
szpitalny, ale ia s tego placu daię dochód 
do szpitaliu ś. Piotra ruskiego na każdy 
rok». Co ichniość oycowie ywyszmianowani 
panowie raycy oświadczyli mną ienerałem 
у stroną przy mnie byłą. Jakoż ia, za oświad
czeniem, com widział у słyszał, doniosłem 
do xiąg grodzkich Wileńskich, pod moią 
pieczęcią у podpisem ręki mey у pod pie
częciami strony przy mnie byłey. 
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1635 г. 

Изъ связки Л; 4569, за 1635 г. Докум. № 2. 

57. Жалоба старшаго монаха Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря на Брест
скую воеводичовую Тышкевичекую, но поводу отнятія ею отъ Ольдовской цер
кви земли, завѣщаннѳй бывшимъ ея мужемъ Александромъ Тризною, Лидскимъ 

подкоморіемъ. 

. Жаловалъ и оповѣдалъ въ Возѣ велеб
ный его милость отецъ Митрофанъ Де-
ментіевъ, старшій законникъ монастыра 
братства Виленского, при церкви светого 
Духа у Вильни будучого, самъ отъ себе 
и именемъ всихъ законниковъ помененого 
монастыра братского Виленского, на ее 
милость пани Кристыну Давидовну ПІвей-
ковскую, ; бывшую пани Алекеандровую 
Тризниную—подкомориную Лидскую, а те
перь ее милость пани Антониную Яновую 
Тышковичовую—воеводичовую Брестскую, 
такимъ способомъ: ижъ што годное паме-
ти небоіцикъ въ, Бозѣ зошлый, помененый 
бывшый мажлонокъ ее милости панъ под-
коморш Лидскій, ей малжонцѣ, зъ доброе 
воли и зъ добрымъ розмысломъ и власное 
побожности своее хрстіянское. зходячи смер
тью зъ сего свѣта. певные добра и сумы 
пеняжные.. на хвалу Божую за отпущенье 
грѣховъ своихъ, на маетностяхъ своихъ 
ойчистыхъ, на церковь въ маетности своей 
Ольдовѣ, въ повѣтѣ Лидскомъ лежачой, 
при которой церкви тѣло небощика его 
подкоморого и родичовъ ихъ милости па
новъ Тризновъ лежать, остатнее воли своее 
тестаментомъ своимъ, водлугъ права поспо-
литого справленымъ, на вси потомные ча-
чы въ розныхъ мѣстцахъ и порозну на пев-

ныхъ маетностяхъ и добрахъ своихъ ле-
кговати и записати рачилъ, такимъ спосо
бомъ и на такихъ мѣстцахъ, и до своихъ 
ойчистыхъ, абы уставичне, покуля сего 
свѣта ставати будетъ, задушу его вътой 
церкви хвала Божія, порадкомъ христіян-
скимъ старожитное русское, не въ уніи бу-
дучое, въ которой вѣрѣ помененый его ми
лость панъ подкоморій Лидскій ажъ до 
смерти своее статечне и хвалебне животъ 
свой провадилъ и вышпомененымъ теста
ментомъ своимъ по смерти своей помененой 
пани малжонцѣ своей заказати рачилъ,—на 
продъ: съ полетку кгрунту дворного Оль-
довского, при той церкви будучого, . вы-
мѣривпш три моркги на поселенье мона
стыра при той церкви,. въ моць, въ дер-
жанье спокойное, вѣчистое уживанье за
вела и поступила имъ преречонымъ закон-
никомъ церкви Виленское свето-Духское, 
которымъ тую церковь тежъ на вси по
томные часы въ дозоръ и опеку подано 
и.жебы въ ней уставичная хвала Вожая 
одправовала, ховаючи, водлугъ преможенья 
колько быти можетъ, чернцовъ законниковъ 
злетилъ и тымъ тестаментомъ своимъ ва-
ровалъ. И тымъ тестаментомъ на туюжъ 
церковь записалъ и лекговалъ пляцъ и 
дворъ въ мѣстѣ его королевское милост* 
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Новогородскомъ, на улицѣ Ковенской сто
ящий, до того тымъ же тестаментомъ сво
имъ лекговалъ и вѣчне записалъ. То пакъ v 
дей помененая пани малжонка небощиков-
ская, пани Кристина Швейковская, зъ по-
зосталыхъ добръ маетностей своихъ лежга-
чихъ и рухомыхъ, и зъ сумъ всякихъ, ей 
милости- ртъ.небоицака пана ..подкоморого. 
записаныхъ, :іір.-животѣ .ее, ^о ; ес/гь,. кгды 
будетъ ̂ .смертью.;, ;зъ/ сего • свѣтас .зходити,, 
зоставила и отдати злетила зо вшелякихъ. 
позосталыхъ добръ и маетностей и зъ сумъ 
собѣ записаныхъ на туюжъ церковь Оль-
довскую •; имъ ' законникомъ: Виленскимъ 
церкви братства свёто-Духского Вилёнско-
го, а'покуля сама'жива будетъ, абы каж
дый годъ одъ той сумы двохъ -тысечей' 
золотыхъ, въ день святого Мартина свята 
римского, по двухъ соть золотыхъ поль-
скйхъ въ монастырь ихъ законниковъ при 
церкви Виленской,' у Вильни, на потребы 
foe церкви Ольдовское отдаваныбыли. До 
того, "по животѣ тоежъ пани малжонкй 
своее, тымъ же тёстаментомь' своимъ по
мененый его милость панъ подкоморій 
Лидскій надалъ и записалъ въ спокойное 
уживанье фольварокъ свой, до того йаѣнья į 
Ольдова1 зо всими нринадлежйвостями зъ Į 
давна налё/качими, названый Авгуштынов-
іцйзну, вътомъ жеповѣтѣ Лидскимъ ле-
жачій,такимъ ' сгіособомъ, ижъ если бы 
была' воля брата его милости рожоногбѴ 
его милости пана Адама Тризны, яко вла-: 

сного дѣдича foe маетности Ольдова, або 
потомковъ его милости, но'смерти ее ми
лости бывшое пани нбдкомориное'Лидское, 
малжонкй небоіциковское,' тотъ фольварокъ 
до вечйётой владзы и уживанья своего 
обнятй,'теды впередъ маетъ быти имъ за-' 
кЬнникомъ оддано и занлачоно три тысе-' 
Чй 'золотыхъ•' тюльскихъ,':' а бёзъ отданья 
тыхъ трехъ' тысечей Золотыхъ "иольскихъ 

помененые законники, экзекуторове и до-
зорцы той церкви Ольдовское того фоль
варку никому уступовати не повинны, яко 
широце и меновите вси пункта и варунки 
въ томъ тестаментѣ его милости пана 
подкоморогіубписуютъ и выражаютъ. Якожъ 
водлугъ того тестаменту небощиковского 

• по смерти пана, подкоморого Лидского. домъ 
тотъ. зънляцомъ въмѣстѣ.Новогородскомъ, 
помененый, его. милости- отецъ Митрофанъ, 
и.помененые законники церкви Вилепское 
свето-Духское до владзы и носесіи своей 
взели. А потомъ помененая бывшая нани 
подкоморйная Лид екая,: теперешняя ее ми
лость пани воеводйчовая: Вёрёстейская~ 
водлугъ тогожъ тестаменту кгрунту голого, 
безъ засѣву всякого, при той церкви морк-
г'овъ три вымѣрившйі до : владзы и посесіи-
тымъ' же законникомъ'; до церкви Ольдов
ское до вѣчистого уж'йванья:.!ихъ' подала 
и поступила. A далѣй. ни : въ:чемъ тому 
тестаменту его милости пана'подкоморого 
Лидского, пана малжонка своего, досыть 
не чинитъ и остатнюю волю' вътомъ пана 
малжонка своего о тотъ тест'аментъ значне 
и явне 'нарушаетъ, • кгдыжъ водлугъ того 
тестаменту небоіцйковскбго отъ помененыхъ 
записаныхъ на тую церковь Ольдовскую 
двухъ тысечей золотыхъ польскихъ въ ро
ку прошломъ тысеча шестьсотъ тридцать 
четвергом'!,, въ день святого Мартина свя-
таримского, на мѣстцу описаномъ, на по
требу церковную двухъ сотъ золотыхъ иоль
скихъ зъ помененое ' маетности Ольдовское 
не отдала и не заплатила. До того, яко' 
недавно онй'чернцы Вилёнскіёсвято-Ду-
скіе взели тую вѣдомость, же двѣ мает
ности отъ небощика' пана малжонка сво
его маточ и записаные и лекгованые, одну 
номёненую маетность Ольдово, въ повѣтѣ 
Лидскомъ, а другую маетность Дедилови-
чиѴ"'у воёводствѣ Минскомъ-лёжачіё, его 



милости пану Адаму Тризнѣ и паней мал-
жонцѣ его милости, ей милости пани Галь-
шдѣ Друцкой Горской, правомъ своимъ 
взявши отъ ихъ милостей сорокъ тысечей 
золотыхъ польскихъ. до вѣчной владзы и. 
спокойного держенья подала и поступила, 
а сама се зо всихъ сумъ своихъ на тыхъ 
маетностяхъ, собѣ записаныхъ и зъ дожи-
потного .своего уживанья оныхъ • маетно-
стей вѣчными тежъ часы, '-записами своими 
у суду головного трибунального въ року 
тысеча шестьсотъ тридцать четвертого, мѣ-
сеца Мая девятого дня, очевисто зрекла 
и оные маетности его милости пану Ада
му Тризнѣ и паней малжонцѣ его мило
сти, безъ вшелякихъ речей рухомыхъ.въ 
тыхъ маетностяхъ будучихъ, въ року те-
перешнемъ тысеча шестьсотъ тридцать 
пятомъ, мѣсеца Февраля двадцать осьмого 
дня, яко се иоменило. въ спокойное, вѣчи-
стое уживанье ихъ милостямъ заведши, съ 
тьіми всими сумами за тые маетности и 
за доживотное свое и зъ сумами иншими 
и зо' всими речами рухомыми тыхъ мает-
ностей, въ одлеглые и розные мѣсца вы-
ѣхавши, тыхъ сумъ вышпомененыхъ и ле-
кгованыхъ на помененой церкви Ольдов-
ской, жебы тая церковь помененая Оль-
довская въ одправованью уставичное хва
лы Божое за душу небощиковскую не ва-

ковала и номененые чернцы, законники 
Виленскіе свето-Дускіе, тыхъ сумъ пети 
тысечей золотыхъ, въ пришлый часъ, любо 
то по животѣ ее милости теперешнее па-
.ни Тышкевичовое, воеводичовое Брестское, 
въ "заплаченыо оное у кого ее потомъ упо-
мнити и X 'JO платити, также хто 
піто -рочьнюю ординарію до живота ее ми
лости, • сум у помененую двѣстѣ золотыхъ 
польскихъ, имъ на потребу той церкви 
Ольдовское лекговати и платити будетъ, 
ніякимъ намнѣйшимъ правомъ и намнѣй-
шого . .". . письма не варовала и такъ въ 
забытью, яко бы й запаметанью въ самой 
той речи съ стороны хвалы Божое, впе-
редъ "въ томъ тестаментѣ варованую, ку 
кривдѣ Божой и той церкви и помененыхъ 
законникомъ зоставивши, въ инныхъ во
длугъ того тестаменту небоіциковского до-
сыть не учинила и уистити не хочетъ-
О што все, яко се выпшоменило, хотечи 
оные чернцы монастыра Виленского свето-
Духского, яко экзекутурове, и опекунове 
церкви Ольдоское. съ помененою ее ми
лостью бывшою пани подкомориною Лид-
скою, теперешнею пани Тышкевичовою, 
воеводичовою Берестейскою, правне чини
ти, дали сее оповѣданье свое до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ записать. 
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1637 r. 

Изъ связки $ 4706, за 1642—1637 г. Докуи. № 3. 

58. Жалоба нанѣстника Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря Самуила Ши
тика Залѣскаго на игумена Кронскаго монастыря Зеневича по поводу самовольной 

продажи иослѣднимъ монастырскаго имѣнія Стравеникъ. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Андреемъ Прецлавскимъ, хоружимъ Сло-
нимскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, жа-
ловалъ и оповѣдалъ въ Бозѣ велебный его 
милость отецъ Самуилъ Шитикъ-Залѣскій, 
старшій Виленскій, намѣстникъ метрополіи 
Кіевской въ великомъ князствѣ Литовскомъ, 
за даньемъ собѣ справы всего конвенту мо
настыра Кронского и за взятьемъ вѣдо-
мости съ положоного позву отъ его ми
лости пани Реины Соколинской, судиной 
земской Троцкой, на монастырѣ Кронскомъ, 
на въ Возѣ велебного отца Митрофана 
Зеневича, игумена Кронского, о то: ижъ 
што по зойстью зъ сего свѣта смертью вель
можного его милости пана Богдана Окгин-
ского, подкоморого Троцкого, ея милость 
пани Рейна Воловичовна, подкоморина 
Троцкая, взглядомъ посполъ зъ малжон-
комъ своимъ внесеныхъ пети тысечехъ 
золотыхъ на село, названное Мустеняны, 
въ Троцкомъ воеводствѣ лежачое, на мо
настырь Кронскій маетности своей Кро-
няхъ, въ повѣтѣ Ковенскомъ лежачей, ле-
кгованыхъ, тое село увольняючи и тую 
пять тысечей золотыхъ съ того села зно-
сечи, а тымъ большое добродѣйство тому 
монастыру Кронскому освѣтчаючи, имѣнье 

Стравеники, въ Троцкомъ воеводствѣ ле
жачое, у пана Яна Баки и малжонки его 
за семь тысечей золотыхъ польскихъ ку
пивши, на монастырь Кронскій фундовала 
и листъ запись свой фундацыйный у суду 
головного признала, съ певнымъ однакъ 
на сторону ей милости варункомъ. Которое 
тое фундаціи того имѣнья Стравеникъ 
онъ игуменъ будучи держачимъ и теперь 
посполъ зо всимъ конвентомъ, то пакъ въ 
року теперешнемъ тысеча шестьсотъ трид
цать семомъ, Марца пятого дня, съ поло
жоного позву и за даньемъ справы всихъ 
отцовъ монастыра Кронского въ Бозѣ ве
лебный отецъ" Самуель Шитикъ-Залѣскій, 
намѣстникъ метрополіи Кіевской, взялъ 
вѣдомость, ижъ помененый отецъ Зене-
вичъ—игуменъ Кронскій, гды зъ воли, вѣ-
домости и позволенья, такъ его самого, яко 
и всего конвенту, тое имѣнье Стравеники 
ей милости пани судиной земской Троцкой 
на вѣчность, ку шкодѣ того монастыра, 
снать продалъ и листомъ своимъ интер-
цизыйнымъ зъ ей милостью тое продажи 
заварлъ. О што хотечи, такъ зъ нимъ 
игуменомъ у суду надежного, яко и съ 
тымъ, до кого право дорогу укажетъ, пра
вомъ чинить, далъ сюю жалобу свою до' 
книгъ записати. Што есть записано. 
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Изъ связни № 58, за 1637 г. Докуи. Не 4. 

59. Протсстація Виленскихъ Свято-Троицкихъ монаховъ противъ монаховъ 
Свято-Духовскаго монастыря по дѣіу о безпорядкахъ, произведенвыхъ снмв: 

послѣдними. 

Року тысеча шестьсотъ тридцать семого, 
Апрѣля десятого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Андреемъ Нрецлавскимъ, хоружимъ Сло-
нимскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, опо-
вѣдалъ и обтяжливе жаловалъ въ Возѣ 
велебный его милость отецъ Алексіушъ 
Дубовичъ, преложоный старшій кляштору 
церкви светое Троицы конвенту Виленско
го, самъ отъ себе и именемъ всихъ закон-
никовъ и братьи помененого конвенту, на 
отца Самуеля Шитика, который менуетсе 
быти намѣстникомъ старшимъ схизматиц-
кимъ монастыра братства Виленского цер
кви светого Духа и на чернцовъ тогожъ 
монастыра Виленского церкви светого Ду
ха, на отца Жолендзя и на отца Василья 
Діонисего Барлама, и на всихъ чернцовъ 
помененой церкви свето-Духское въ не-
послушенствѣ будучихъ, также и на по
мочниковъ ихъ мѣщанъ Виленскихъ, ме
новите : на Богдана Лункевича, Захарі-
яша. Шитиковича, Балабана Амбарника, 
Кипріяна Чапника, Себестіяна Чапника, 
и ишпихъ многихъ людей свовольныхъ 
помочниковъ ихъ, имены и назвисками имъ 
добре вѣдомыхъ и знаемыхъ, за даньемъ 
собѣ справы одъ отца Сельвестра Котлу-
бая, намѣстника своего помененого мона

стыра светое Троицы, въ кривдѣ хлопятъ, 
спѣваковъ своихъ церковныхъ, на име Сте
фана Мартиновича и Стефана Дылеевско-
го, о томъ, ижъ помененый отецъ Шитикъ, 
за спольною, одностайною радою и намовою 
спольне всихъ чернцовъ свето - Духскихъ 
и за намовою спольною особъ свѣцкихъ, 
мѣщанъ Виленскихъ, братства светого Ду
ха, одъ давныхъ часовъ,-розныхъ мѣсецовъ 
и дней, прагнучихъ -розлеванья крви хри-
стіянское, одповѣди, похвалки на здоровье 
ихъ милости чинечи и перехваляючи, бун
ты розные чинили, якожъ и въсемъ року 
теперешнемъ тысеча шестьсотъ тридцать 
семомъ, мѣсеца Апрѣля пятого дня, въ не
бытности на тотъ часъ самого его мило
сти отца Алексіуіпа Дубовича, помене
ный отецъ Шитикъ и вси чернцы поме
неного монастыра, выконываючи и досыть 
чинечи злому предсевзятью своему, не ма
лую громаду людей свовольныхъ, приспо
собивши хлопца кляшторного, на име Сте
фана Мартиновича, кромъ данья жадное 
причины, моцно-кгвалтомъ, въ самомъ кляш-
торѣ взяли и до себе *) до монастыра отпро-
вадить казали, гдѣ пополнивши таковый 
збытокъ, отецъ Жолендзь и отецъ Бар-

*) Слова, напечатанный курсивомъ, прибавлены 
позднѣйшею рукою. 

16 



ламъ вышейписаного нашодши моц-
но-кгвалтомъ на монасырь церкви светой 
Троицы, зъ якиись Криволапкою и зъ мно-
ствомъ людей свовольныхъ, учинивши черезъ 
того Лапку крикъ и плачъ, другого хлопца 
спѣвака, на име Стефана ДылеевСкого, ка-
завши лапать, за нимъ уганяли и бить, за-
бить.хот.ѣли, который, видечи ту мул ьтъ,, до 
кляштору, .уходить, ,'почалъ. А. .онъ отецъ 
Жолендзь и отецъ Варламъ съ тымъ Кри
волапкою и зъ розными помочниками сво
ими, имъ добре вѣдомыми и знаемыми, зъ 
•властного росказанья его отца.Шитика и 
БСИХЪ чернцовъ схизматицкихъ, зъ тумуль-
томъ уганяли за тымъ Дылеевскимъ, ажъ 
•до брамы самого кляштору церкви све
тое Троицы и конечно замысливши, кгвал
томъ на кляшторъ находить хотѣли. За 
тымъ жалобливые ихъ милость отцове, 
видечи таковый кгвалтъ-и тумультъ, а до 
того обавяючисе, абы забойства не попол
нили, браму замкнуть казали. Нижли поме-
неные особы, схизматицы, по кильки разы 
до монастыра добывалисе и, не могучи до
быть, отповѣди и похвалки на здоровье ихъ 

милости жалооливыхъ учинили и словы 
вшетечными, Богу и людемъ утстивымъ 

ѵ^ыдкими, льжили, лаяли, соромотили. 
Якожъ и теперь того злого предсевзятья 
своего не переставаючи, отповѣди и пох-

' валкие сами' черезъ себе и черезъ розныхъ 
особъ, людей свовольныхъ, чинятъ. Которые 

: таковые кгвалты и бунты помененый отецъ 
Шитикъ и всѣ'чернцы свето-Духскіе по
полнивши и хотечисе съ того злого учин-
ку выслизнуть, субтельне, фортельне про-
тестацію свою, снать за уданьемъ якимсь 
и порадою злыхъ людей, якую протеста-
цію рѣчь небылую ,до книгъ врадовыхъ 
здѣшнихъ Виленскихъ на ихъ милости 
жалобливыхъ, якобы о якіесь кгвалты и 
тумульты чиненые, донесли. На которые вси 
пункта, въ процесѣ ихъ схизматиковъ опи-
саные, хотечи л:алобливые невинность свою 
оказати и о тые кгвалты и тумульты зъ выш-
поменеными особами идо кого-бы одно на 
потомъ право дорогу указало, правне чи
нить, дали тую жалобу свою до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ записати. Што 
есть записано. 
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Изъ связки № 4625, за 1637 г. Донуи. Л« 3. 

60. Носвндѣтельствованіе вознаго объ истязаиіяхъ, причиненныхъ православному-
Виленскому зіЬщанину Павлу Семеновичу Виленскими Свято-Троицкими монахами. 

Возный Лютостанскій доноситъ, что по требо-
ванію митрополичьяго намѣстника Самуила ІПи-
тика-Залѣсскаго онъ ходплъ въ Свято-Тропцкій 
монастырь, гдѣ видѣлъ заковапнаго въ колодки 
скорняка Павла Семеновича. На вопросъ его: за 
что онъ посаженъ? Семеповпчъ отвѣчалъ, что 

J a Marcin Lutostański, ienerat iego kró
lewskiey mości woiewpdstwa Wileńskiego, 
zeznawam tyiri moim relacyjnym kwitem, iż 
roku teraznieyszego tysiąc sześćset trzydzie
stego siódmego; miesiąca Aprila piątego 
dnia, maiąc ia przy sobie stronę dwóch 
szlachciców—pana Jana Korybskiego a pana 
Stanisława Bilczewskiego, z-którą to stroną 
szlachtą, za użyciem w Bodze wielebnego 
iegomość oyca Samuela Szycika-Zaleskiego, 
namiestnika metropolity Kiiewskiego. w wiel
kim xiestwie Litewskim, starszego mana-
styra brackiego Wileńskiego przy cerkwi 
świętego Ducha, chodziłem przy słudze ie
gomości panu Janie Spiaholskim domana-
styra Troyce świętey cerkwi, na Ostrey ulicy 
leżącey, gdzie przyszedszy na cmentarz, wi
działem podle dzwonicy usadzonego у kłód
ką za szyię zamknionego Pawła Siemieno-
wicza, kusznierza, przy bytności wielu ludzi 
у czernców Troieckich, mianowicie: oyca 
Jeliseia Zachiewicza, zakrystyana, oyca Ta-
rasia Narbutowicza у inszych oyców zakon
ników у. świeckich ludzi. Tamże gdym w 

ero наспльственнымъ образомъ захватили Свято-
Тропцкіе монахи вовремя погребальнаго шествія. 
При этомъ допросѣ Троицкіе чернецы сказали: 
„пусть знпютъ схизматичсскге попы, что мы 
•ударимъ въ колоколъ а сразу вывернемъ ихъ съ 
корнемь." 

niego pytał: za со by go wsadzono? tedy, 
mi na to ppwiedział. że niewinnie, bez 
wszelkiey przVczvnv. idaėesro ulica dnia dzi-
sieyszego mimo mur tegomanastyra panień
skiego, za' proćessyą pogrzebową do cerkwi 
świętego Ducha, tam że wypadszy, znać z 
woli у wskazania samego starszego oyca 
Dubowicza, diak z niektóremi oycami Troy
ce świętey. у inszemi pomocnikami z wielką 
gromadą pospólstwa, z -processyi pogrzebo-' 
wey porwawszy mnie, pięściami w szyię bili, 
mordowali, y tu mię gwałtem zaprowadziw
szy do kimicy wsadzili, grożąc biciem pos
tronkami, każąc mi się przyznawać, żem 
gwałt uczynił y zakazuiąc mi do cerkwi 
świętego Ducha ehodzić. Po którey mowie, 
zaraz tam że będąc zwysz pomienieni oy
cowie, poczęli z furyą mówić przy mnie ie-
nerale: niech ci popi schismatycy wiedzą, 
że у samym to im niezadługo będzie: skoro 
w dzwon uderzymy, wnet że ich ze wszyt-
kim z gruntu wywrócimy. Co wszytko mną 
Jenerałem» ten sługa iegomości oświadczył. 
A potym ia ienerał, zostawiwszy pomienionego 
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Pawła Siemenowicza w kunicy, sam precz 
odszedłem. Za tern tegoż dnia, w godzin kil
ka, ten pomieniony Simienowicz z kunicy 
wypuszczony, przyszedszy do manastyra cer
kwi świętego'Ducha powiedział, że go po
stronkami Fiedor Brasławicz diak zniektó-
remi oycami Troyce świętey i inszemi po
mocnikami bito, mordowano у do cerkwi 
świętego Ducha chodzić zakazywano. Jakoż 

dnia wyżey mianowanego, za okazywaniem 
tego Siemionowicza, widziałem grzebiet у 
wszytko ciało sienie zbito, krwią ściekłe; 
które to zbicie mienił sobie być stałe po
stronkami od pomienionego diaka у nie
których; oyców Troyce świętey. I na to ia 
ienerał, com widziałem у słyszał, dałem ten 
móy quit pod pieczęcią y s podpisem ręki 
mey у pod' pieczęciami strony szlachty. 

1637 r. 

Изъ связки № 4625, за 1637 г. Докуи. № 1. 

61. Жалоба духовенства Ви.іенской Свято-Духовской церкви отъ имени веѣхъ 
братчиковъ на настоятеля Троицкаго монастыря по поводу его иападенія на 
православное погребальное шествіе и истязанія Виленскаго скорняка Павла 

Семеновича. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Андреемъ Прецлавскимъ, хоружимъ Сло-
нимскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, опо-
вѣдалъ и жаловалъ въ Бозѣ велебный его 
милость отецъ Самуель Шитикъ-Залѣскій, 
намѣстникъ митрополіи Кіевской великого 
князства Литовского, старшій монастыра 
братского Виленского, самъ отъ себе и 
именемъ ихъ милости пановъ старостовъ, 
и всего братства духовныхъ и свѣтскихъ 
особъ, на его милость отца Алексѣя Дубо-
вича, яко старшого монастыра Виленского 
церкви еветое Троицы, и иншихъ отцовъ 
законниковъ того монастыра, также и на 
особы свѣтскіе, имъ добре знаемые, а осо-
блгаве на нѣякогось Федора Враславяча 

дьяка и его помочниковъ, о томъ, ижъ въ 
року теперешнемъ тысеча шестьсотъ трид
цать семомъ, мѣсеца Апрѣля пятого дня, о 
годинѣ третей, въ недѣлю, съ полудня, 
подчасъ процесіи погребовой, кгды отцове 
и братія монастыра светого Духа за тѣломъ 
человѣка умерлого, зъ рынку, улицою Ве
ликою шли и, приходячи властне предъ 
монастырь церкви Троицы светое, тамъ же 
того дня звышписаного законницы нѣко-
торіи зъ. помененымъ Федоромъ Брасла-
вичомъ дьякомъ и другими помочниками, 
зъволи, вѣдомости и росказанья отца Ду-
бовича,: не помнечи на строкгость права 
посполитого и боязнь Божую, нѣтъ вѣдо-
ма зъ якихъ причинъ, юрушаючи покой 
посполитый а побужаючи сами властне людъ 
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посполитый до розлеванья крви: и до нару-
шенья покою посполитого причину даючи, 
выпадши зъ монастыра зъ немалою грома
дою поспольства людей и помочниковъ, имъ 
лѣпѣй вѣдомыхъ и знаемыхъ, власне подъ 
часъ процесіи погребовой, замѣшанье межи 
людомъ посполитымъ чинечи, чоловѣка собѣ 
ни въ чомъ невинного, на име Павла Се
меновича кушнеря, спокойне на процесіи 
идучого, безъданья жадное причины, моц-
но-кгвалтомъ порвавши, въ шію пястью 
били, мордовали и до монастыра Троицы 
светое запровадивши до куницы всадили, 

и замѣшанье межи людомъ посполитымъ. 
учинили, иудареньемъ на кгвалтъ въ звонъ 
и выкорененьем'Ъзъ кгрунту ихъ самыхъ 
и монастыра ихъ грозили, а помененого 
Павла Семеновича черезъ годинъ килька 
у себе въ вензеньи маючи, постройками 
били, мордовали, росказуючи ему, абы онъ 
признавалъ, же кгвалтъ учинилъ, а до цер
кви святого Духа абы неходилъ. О што 
хотечи правне чинить, просили, абы тая 
протестація до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ принята и записана была. 

1637 г. 

Изъ связки № 4706, за 1642—1637 г. Докуи. № 1. 

62. Жалоба настоятеля Свято-Духовскаго монастыря на неоселаго человѣка То-
машевскаго но поводу его вооруженнаго нашествія на монастырь. 

На врадѣ его королевской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Андреемъ Прецлавскимъ, хоружимъ Сло-
нимскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, опо-
вѣдалъ и жаловалъ велебный въ Бозѣ отецъ 
Никодимъ Жолондзь, намѣстникъ брат
ства церкви сошествія святого Духа, не 
въ уніи будучого монастыра Виленского, 
самъ отъ себе и именемъ въ Бозѣ велеб-
ного его милости отца Самуеля ІПитика-
Залѣского, старшого Виленского, намѣст-
ника метрополіи Кіевской великого княз
ства Литовского, такъ тежъ и именемъ 
всего братства Духовного и свѣцкого ста
ну, за даньемъ собѣ справы отцовъ законни-
ковъ, въ томъ монастырѣ найдуючихсе, ме

новите: отца Ѳеодорита Лукашевича—дья
кона, отца Исаи Зміевского, отца Гедеона 
Торчевского фортіяна и иншихъ отцовъ 
законниковъ, на нѣякого Стефана Тома-
шевского, человѣка снать люзнаго, осѣлости 
немаючого, о томъ: ижъ въ року тепереш-
немъ тысеча шестьсотъ тридцать семомъ, 
мѣсеца Марца осьмого дня, по выотыо по
мененого отца Жолондзя по нѣкоторыхъ 
потребахъ о справахъ церковныхъ до мѣ-
ста Виленского, тамже, подъ небыгность г 

помененого отца Жоолндзя въ томъ мона-
сіырѣ, онъ Томашевскій, взявши передъ 
себе злый умыслъ, запомневши боязни 
Божое и срокгости права посполитого, на 
зрушителевъ покою и кгвалтовннковъ де* 



мовъ -Вожіихъ, и кляшторовъ : описаного, 
дриспособивши . собѣ ; тежъ снать людей 
люзныхъ помочниковъ, имены и прозви-
сками ему лѣнѣй вѣдомыхь и знаемыхъ, 
a пріѣхавши громадно съ челедью и по-
мочниками своими, поставивши подле во-
ротъ монастырскихъ на улицы Острой въ 
мѣстѣ Виленекомъ сани и кони, сего року 
тысеча шестьсотъ тридцать семого, мѣсеца 
Марца осьмого дня, надъ вечоръ, о годинѣ 
пятой'съ полудня, самъ особою своею ЗЪ: 
слугами и помочниками своими,на цмин-
таръ впадши, на церковь съ пистолетовъ 
стрѣляти почалъ, а потомъ, пришодши до 
форты монастырской, въ звонокъ звонилъ; 
и кгды отецъ Гедеонъ Торчевскій фор-
тіянъ фортку зъ другими отцами отчи-
нилъ, тамже помененый Томашевскій ело- t 
вы уіципливыми лжилъ, соромотилъ, до I 

j шабли се порывалъ;: а потомъ маючи руш-
ницу приготовануюt • самъ, тотъ Томашев-
скій зъ -рушницы мѣрилъ истрѣли-
ти ;хотѣлъ, якожъ- съ ланевки выпалилъ, 
(але милостію) Вожою не выстрѣлилъ, а 
по таковомъ кгвалтѣ и збытку ,отповѣдь 
и полвалку на всихъ . . . . . отцовъ, мове-
чи, ижъ шаблю свою въ крови вашой то-
пити: буду, учинивши, самъ• заразомъ съ 
помочниками ,и слугами своими, всѣвши 
въ сани, прочь зъ мѣста поѣхалъ.. Кото
рый: таковый кгвалтъ номененгле отцове 
сусѣдомъ околичнымьоиовѣдали: и. оказа
ли: о который таковый кгвалтъ хотечи 
помененые отцове того братства также о 
одповѣдь и похвалку правомъ чинить, да
ли сюю жалобу до книгъ записать. Што 
есть записано. (Слѣдустъ посвпдѣтельство-
ваніе вознаго). 

1663 г. 

Изъ связки № 4582, за 1663 г- Докум. № 4. 

63. Протестъ Евейскаго игумена Савича и братчиковъ Виленскаго Свято-Духов
скаго братства противъ Виленскаго войта и обѣнхъ лавицъ Виленскаго маги
страта по поводу пониранія нравъ, дарованныхъ королевскими нрнвилегіями 

лавицѣ православныхъ. 

Евейскій игуменъ Пахомій Савичъ отъ имени Свя
то-Духовскаго братства жалуется на Виленскій ма
гистрата по поводу незаконяыхъ выборовъ на 
мѣсто лавниковъ лицъ уніятскаго и лютеранскаго 
вѣропсновѣданія въ ущербъ нравославнымъ. Жа
лоба эта возникла по случаю устраненія отъ вы
бора православна™ мѣщанина Шитика, котораго 
дѣдъ былъ бургомистромъ, отецъ—радцою и самъ 
онъ имѣдъ неоспоримая права и по происхожде-

ІWielebny oyciec Paehomius Sawicz, ihu-
men Jeweyski, a na tenczas namiesnik Wileń-

нію и по ордпнаціи утвержденной королями, на 
основаніи которой магистрата долженъ быль со
стоять изъ двухъ лавицъ—римско-католической и 
православной. "При этомъ игуменъ указываетъ на 
неправильное толкование этой ордннаціи въ поль
зу уніятовъ п реформатоиъ, которые появились, 
недавно и права которыхъ еще пе'пошли въ за
конную сферу. 

ski, z wielkim a nieznośnym żalem, (imienem) 
wszytkich braci cerkewney, tak duchownych, 



- - 127 -

iako y świeckich person, pod tytułem bractwa 
ś. Troyce nazwanego, a przy cerkwi ś. 
Ducha w Wilnie będącego, donosił ysolen-; 
niter się protestował na iegomości pana Ste
phana Karola Bylińskiego, sekretarza iego 
królewskiey mości, woyta Wileńskiego,1 także 
na ichmość panów burmistrzów, radziec, 
ławników,. także .pisarzów' obiey ławice, ; у 
у wszystek in genere, et, specie magistrat 
Wileński: iż ichmość lubo tego dobrze wia
domi są, iako dawnemi przywileiami, ordi-
natiami, reskryptami królów ichmość, panów 
naszych miłościwych, a osobliwie ordinatią 
świętobliwym wyrokiem ś. pamięci króla 
Zygmunta pierwszego, pod rokiem tysiąc 
pięćset trzydziestym szóstym, dnia dziesią
tego miesiąca Septembrav w Wilnie confir-
mowaną, aby iako dwiema zakonom, to iėst, 
religiey Rzymskiey y Graeckiey nadane iest 
prawo magdeburskie, tak aby z tychże dwóch 
zakonów religiey Kzymskiey y purae Greckiey 
per medium osoby godne do magistratu 
ad gerenda in co officio obierani byli, wa-
TOwano iest, у od czasu zaczęcia takowey 
ordinatiey у wyrokiem pańskim ztwierdzo-
ney, per continentem usum ex magna se
rie annorum, iako osoby religiey Kzym
skiey, tak y u starożytney dziedziczney re-
liey Graeckiey perseverantes, cieszyli się tym 
porządkiem gdy onych do magistratu bez 
braku przyimowano; teraz, nie wiedzieć, z ia-
kich miar tenże szlachetny magistrat Wi
leński, obrawszy wolnemi yzgodnemi głosy 
na sessyey swey, niedawno na electiey pa
nów ławników złożoney, szlachetnego pana 
Stephana Szycika, patryciusza Wileńskiego, 
człowieka onmi exceptione maiorem, ale też 
y z przodków swoich, (którzy w magi
stracie, iako to rodzic-radzieckie, dziad— 
burmistrowskie zasiadali subselia) dobrze 
zasłużonego do ławice Graeckiey promo-
wowali, у gdy na tenże urząd ławniczy z 

inszemi kandidatami do przysięgi accedero 
miał, onemu zatrzymać się kazali, póki by 

,'stiam avitam religionem Graecam non eju-
raret. Co że się stało nie tylko z wielką 
obelgą ydislionorem iego, ale też przez to 

;cardmes," prawa;| wolności narodu у religiey 
Buskiey, ab antiquo pactami przywileiami 
utwierdzone ,y; przez :nayiaśnieyszych królów 
;panów.:iiąszych ,y toraznieyszego szczęśliwie 
panującego poprzysiężnego, poruszone są, 
gdy ichmość panowie unitowie, których 
ieszcze to prawo:... у ordinatią, ś. pamięci 
króla Zygmunta'pierwszego, iako w wielkim 
xiestwie Litewskim noviter ziawiońych, nie 
zastało, nienależnie sami tylko sobie przy
właszczała a narodowi ruskiemu mere za
konowi Graeckiemu, któremu właśnie nada
ne iest, wydzieraią, pozwalaiąc raczey у de 
facto przyimuiąc, (na co pomienione bractwo 
nie raz ingemiscere musi in gremium ma
gistratus, contra mentem teyże pomienioney 
starożytney ordinatiey brać у przyimować 
ludzy religiey Ewangelickiey у Awszpur-
skiey) y na to nie poglądaiąc, że wszystkie 
prawa dawne, miastu Wileńskiemu у zako
nom, tak Rzymskiemu, iako Graeckiemu na
dane, tych czasów byli, kiedy Ruś disunita 
vigebat, a nie tych, kiedy nastąpiła unita у 
z nią zaszli do xiestwa Litewskiego insze 
obce religie. Przeto iako solenniter imie
niem wszystkiego pomienionego bractwa o 
takowe preiudicium у naruszenie praw у 
ordinatii, ludziom religiey Graeckiey narodu 
ruskiego służących, pomieniony wielebny 
oyciec namiesnik Wileński protestował się 
słownie, tak teraz na piśmie tąż protestatią 
obszerniey podaie, całe у zdrowe prawo 
przeciwko temuż szlachetnemu magistratowi 
wszystkiemu in genere et specie, zachowuiąc, 
która aby przyięta była do xiąg grodzkich 
Wileńskich, uniżenie uprasza. 



Изъ связки Л? 65, за 1665 г. Докуй. № 5. 

64. Жалоба игумена Кейданскаго монастыря ѲеоФана Геліяшевича на зсмяпина 
Яна Белунскаго о захвать ичъ монастырской поземельной собственности. 

Игуменъ Кейданскаго ионастыря Ѳеофилъ Ге-
діашевичъ жалуется на Яна Бѣдунскаго, что онъ 
вопреки завѣщанію брата своего Іеронима не от-

' Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ шестьдесятъ пятого, мѣ-
сеца Октября пятого дня. 

На врадѣТосподарскомъ кгродскомъ Ви
ленскомъ, передо мною Яномъ Окгинскимъ— 
маргаалкомъ Волковыскимъ, подвоеводимъ 
Виленскимъ, żałował у solenniter protesto
wał wielebny w Bodze oyciec Theophan 
Heliaszewicz—ihumen monastera Kieydań-
skiego, imieniem w Bodze wielebnego oyca 
Daniela Dorofiewicza—starszego monastera 
bratckiego Wileńskiego, przy cerkwi świę
tego Ducha będącego, pod którego władzą 
у przełożeństwem pomieniony Kieydański 
monaster zostaie, także imieniem wszytkich 
braci Wileńskiego monastera, zakonników 
zakonu świętego. Bazylego, na ziemianina 
iego • królewskiey mości woiewodztwa Wi
leńskiego iegomości pana Jana Biłuńskiego 
у panią małżonkę iegomości, ieymość panią 
Anastazyią Kowerziankę Janową Biłuńską, 
o to у takowym sposobem: iż со ж roku 
przeszłym tysiąc sześćset pięćdziesiąt ósmym, 
miesiąca: Juni i ' szóstego dnia, godney pa-
mięei zeszły iegomość pan Heronim Biłuń-
ski, zchodząc z tego świata, ostatniey woli 
swoiey dyspozycyi na cerkiew pod tytułem 

далъ монастырю 200 злотыхъ и отвялъ деревню-
Гедройцы, бывшую въ заставномъ владѣніи у мо
настыря впредь до уплаты завѣщанной. суммы. 

Przemienienia Pańskiego у Wniebowzięcia 
przenayświętszey panny Bogarodzicy, w mie
ście Kieydańskim będącey, na pomnożenie 
chwały Bożey y na to, aby za duszę iego 
maiestat Boski ustawicznie błagano, sum
mę pewną, to iest dwieście złotych polskich 
legował, y te złotych dwieście namaiętność 
swoię, nazwaną Gedroycie, w woiewodztwie 
Wileńskim leżącą, to iest, na część w tey 
maiętności Giedroyciach sobie z rodzonym 
swoim zeszłym iegomcią panem Stanisławem 
Biłuńskim y z iegomcią panem Janem Biłuń-
skim, także rodzonym, należącą, wniosszy tą 
summę przez należytych swoich successorów, 
którym ta częć pomieniona należy, bez wszel
kiego omieszkania у trudności przerzeczo-
nemu konwentowi Kieydańskiemu oddać у 
zapłacić naznaczył, a za nieoddaniem teyle-
gaciey, tą część swoią maiętności Giedroyć, 
w dzierżenie y possessyą wielebnemu oycu 
Theophanu Heliaszewiczowi у następcom one-
go do oddania tych dwucli set złotych pol
skich obi ąć ydzierzeć, ostatniey woli swoiey 
dyspozytią. disponowal; gdzie iegomość pan 
Jan Biłuński, mimo takową niebosczyka 
zeszłego iegomości pana Heronima Biłuń
skiego rodzonego swego dispozytią, mało 
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cdjbaiąc na prawa pospolite y na boiażń Bożą, 
.także straszny sąd onego, którym w teyże 
dyspozytiey swoiey zeszły iegomośćpan Hie
ronim Biłuński obowiązał się, nie oglądaiąc 
się. na summy dwuchset złotych polskich od 
nieboszczyka, na ubłaganie za duszę iego 
maiestatu Bożego legowaney у ostatnią dy-
spozytią onego oddać nakazaney, zaniepo-
iednokrotnym upominaniem się wielebnego 
oyca ilrauiena Kieydańskiego nie oddaw
szy, ale у wioski, to iest, Eomance у Sobo-
lance z poddanemi у wszystkiemi do nich 
przynależnościami, na część nieboszczykow-
ską od pomienioney maiętności Griedroyć 
należące, nienależnie, gwałtownie do dzierże
nia swego zabrał, у od czasu niemałego 
one w dzierżeniu swoim maiąc, pożytki wszel

kie :• z nich wybieraiąc : у ooe na swóyipo-
żytek obracaiąc, żałobłiwemu wielmożnemu 
oycu ihumienowi tak pomienioney summy, 
to iest, dwuchset złotych polskich oddać, ia
ko ; у tych wiosek, testamentem legowanych, 
do dzierżenia puścić nie chciał y niechce. 
-W czym wielebny Theophan Heliaszewicz— 
ihumien Kieydański, będąc ukrzywdzony, 
a chcąc z iegomość panem Janem Biłuń-
skim y z panią małżonką ieymością tak o 
nieoddanie tych dwuchset złotych polskich, 
iako y o nieustąpienie tych wiosek Roman-
ców у Sobolanców, у niepoddanie żałobłi
wemu według zeszłego dyspozytiey do pos-
sessyiey, prawem czynić, dał te swoie opo
wiadanie у żałobę do xiąg grodzkich Wi
leńskich zapisać. Што есть записано. 

1665 г. 

Подлинный отдѣльный докуиентъ, хранящійся въ центральноиъ архивѣ подъ № 205. 

65. Разрѣшеніе архіепископа Коленды Виленскому мѣщанину Кондратовичу по
строить на землѣ церкви св. Георгія домъ, съ условіенъ не продавать его като

лическому духовенству и шляхтѣ. 

Кгабріель Коленда, зъ ласки Вожой и 
столицы Апостольской припосланный ар-
хіепископъ Полоцкій, Витебскій, Мстислав-
скій епископъ, Березвецкій, Лещинскій, 
Супрасльскій архимандритъ, администра-
торъ митрополіи Кіевской. 

Ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ кож-
дому, кому бы о томъ вѣдати належало, 
ижъ што зъ допуіценья Божого на вели
кое князство Литовское вѣроломного не-

пріятеля Москвитина великая руина въ мѣ-
стѣ столечномъ Виленскомъ презъ тогожъ 
непріятеля стала, презъ которую руину 
не мало домовъ на пляцахъ церковныхъ 
пломенемъ пошло; межи которыми домъ 
Даніеля Шевца, на полъ-пляцу церкви 
светого Георгія будучій, згорѣлъ и никото
рого жадного будынку незостало. О ко
торое полъ-пляцу просилъ насъ мѣіцанинъ 
мѣста Виленского панъ Адамъ Кондрато-

17 
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-вичъ, будучи найблизшимъ до того пляцу, 
поневажъ передъ тымъ тесть оного дер-

абыхмо ему на томъ плацу будо-
-вать позволили. Мы теды архіепископъ, 
.бачечи быть прозьбу его слушную, съ по
винности наіпой пастырской стараючисе, 
абы кгрунты.' церковные въ пустѣ не ва-
ковали, позволиломъ на томъ полъ-пляцу 
славетному пану Адамови Кондратовичови, 
мѣіцанинови мѣста Виленского, малжонцѣ 
его паней Парасковіи Даніеловнѣ, яко во
ля ихъ, будовать, а збудовавши, вольно 
имъ тое будованье свое кому иншому про
дать, даровать, замѣнить, заставить, на 
церковь записать и куякому найлѣпшому 
пожиткови своему, водлугъ воли и уподо-
банья; своего, обернуть,—варуючи еднакъ 
то, ижъ того дому имъ самымъ, потомкомъ 
и сукцессоромъ ихъ, не вольно на костелъ 
римскій, либо иншого набоженьства якого 
записывать, ани шляхтѣ продавать. А если 
бы се мимо сее наглее право тоговажили, 
такіе ихъ записи жадного валеру мѣти 
не могутъ, але и увесь домъ тратить ма-
ютъ. Такъ тежъ абы они сами, помененые 
особы, потом'кове и сукцессорове ихъ того 

дому безъ вѣдомостй нашое, ураду' нашого 
духовного,; жаднымъ правомъ, никому за
водить и презъ урадъ свѣцкій- въ интро-
мисію'' подавать и на урадѣ свѣцкомъ при
знавать, подъ утраченьёмъ того дому и пра
ва не важилисе. Которого-то полъ-пляцу 
лежитъ однымъ бокомъ •' одъ пляцу Андрея 
ПІевца, другимъ бокомъ одъ пляцу Си
мона Слиского рѣзника, тыломъ до межи 
Апанаса Соленика, чоломъ до церкви свя
того Георгія. Теды они, помененые особы, 
Адамъ Ёондратовичъ, малжонка его ипо-
томкове ихъ, циншъ рочный по золотомъ 
одномъ; въ кождый рокъ на початку року, 
то есть, на светого Георгія водлугъ ста
рого календаря тому, хто на тотъ часъ 
одъ насъ будетъ установленникомъ, того 
року и дня непохибяючи, подъ совитос-
тями оддавати маютъ. На што для лѣпшое 
вѣры, при подписи руки нашое, печать при
ложить казали есьмо къ тому нашому ли
сту. Писанъ у Вильни, року тысеча шесть
сотъ шестдесятъ пятого, мѣсеца Мая де-
ветнадцатого дня. Кгабріель Коленда—ар-
хіепископъ. 
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• • • ; " X ' . : : 1666 г. 

Изъ связям № 4577, за 1670—1671 г. Донуи. № 8. 

66. Письменное условіе между Виленскимъ Пречистенскимъ иротопопонъ Рожи-
чемъ и ксендзомъ костела св. Іоанна Ковальскимъ, на владѣніе церковной зем

лей и каменнымъ домомъ бывшей церкви св. Іоанна. 

Протопопъ Пречистенской церкви о. Роаспчь, 
въ качествѣ управляюіцаго всѣыи церковными 
имѣніями въ г. Вильнѣ, заключаетъ условія съ 
ксендзомъ Ковальскимъ на владѣніе каменнымъ 
домомъ, стояіцимъ на церковной землѣ св. Ивана, 
на слѣдующихъ условіяхъ: Ксендзъ Ковальскій 
выстроилъ на церковной землѣ каменный домъ 

съ обязательствомъ уплачивать чиншъ по 3 
злота ежегодно; въ свою очередь и о. Рожичь 
опасаясь, чтобы и на будущее время церковной 
землей не завладѣлп схизматики, какъ это было 
вовремя нашествія Москалей, соглашается усту
пить на вѣчныя времена церковную землю въ аренд
ное нользованіе ксендзу за 7 злотыхъ въ годъ 

Лѣта отъ Нароженья СынаВожого ты
сеча шестьсотъ семъдесятъ первого, мѣсе-
ца Іюля осьмого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленекомъ, передо мною Петромъ Рудоми-
ною Дусяцкимъ, старостою Стародубов-
скимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, постано-
вилисе очевисто въ Бозѣ велебный его ми
лость ксендзъ Томашъ Ковальскій, вика-
рій костела святого Яна, въ Вильнѣ бу-
дучого, покладалъ и до актъ книгъ крод-
скихъ Виленскихъ подалъ листъ добро
вольный, постановленый запись въ Бозѣ 
велебного его милости ксендза Романа Ро
жица—-протопопаВиленского, собѣ служачій 
и належачій, на речь въ немъ нижей по-
мененую, просечи, абы тотъ листъ былъ 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ принятъ, 
актикованъ и'уписанъ, который, уписуючи 
до книги, слово до слова такъ се въсобѣ 
маетъ: 

J a Roman Rożye, protopopa Wileński, 
czynię wiadomo tym moim listem, komuby 

o tym wiedzieć należało, iż maiąc ia dobra 
у grunta wszytkich cerkwi w Wilnie będą
cych od iaśniewielmożnego w Bogu prze
wielebnego imci xiedza Gabryela Kolendy, 
metropolity Kiiowskiego, pana pasterza mo-
iego, sobie poruczone, zawiodłem plac, na 
gruncie cerkiewnym świętego Jana, na którym 
przed tym Matyasz Kantor zborowy miesz
kał, w Bogu wielebnemu iegomości xiedzu 
Tomaszowi Kowalskiemu, wikaremu święto
jańskiemu Wileńskiemu, który, po ustąpie
niu nieprzyjaciela Moskwicina, iuż oblaw
szy tę ruinę, imć xiądz Kowalski kamienicę 
sobie na fundamentach cerkiewnych święto
jańskich restaurował, s którego placu od 
lat kilku dziesiąt, dla zwierzchności у pa
nowania herezyi, żadnego czynszu cerkwi 
Bożey nie dochodziło; lecz ia teraz, zabiega-
iąc temu, aby znowu grunta cerkiewne, we
dług starodawnych zwyczaiów zostawali, у 
daley restaurować imci xiedzu Kowalskiemu 
tę kamienicę w tym placu pozwoliwszy, tako-
wem uczynił z imci xiedzem Kowalskim 



postanowienie: iż imć xiądz Kowalski у go
spodarz na ten czas w tey kamienicy będący, 
sławetwy pan Jan Zeyfer у małżonka iego 
pani Maryna Woropaiowna czynsz z tego 
placu doroczny temu, kto na ten czas. od. 
w Bogu przewielebnego imci xiedza metro
polity Kiiowskiego dla odbierania czynszów 
ustanowiony będzie,, pozłotych trzy polskich 
na świętego Piotra y. Pawła, według sta
rego kalendarza, niczym tego terminu nie" 
pochibiaiąc, płacić у oddawać powinni będą. 
Iakoż iegomość xiadz Kowalski za rok te-
raznieysży tysiąc seśćset sześćdziesiąt szósty 
mnie protopopu w oddaniu czynszu dosyć 
uczynił; a pierwsza zapłata tego czynszu ma 
się. zacząć w'roku,- da pan Bóg przyszłym, 
tysiąc: sześćset sześćdziesiąt ósmym na świę
tego Piotra takoż święto ruskie, у tak rok 
po roku takowy czynsz płacąc, wolno bę
dzie imci xiedzu Kowalskiemu tę kamienicę 
przedać, zastawić, darować у na cerkiew l e - j 
gować у ku iakiemu naylepśzemu pożytkowi 

swemu obrócić, gdzie każdy od imci dzie
rżący tey kamienicy, żadney ni od kogo nie 
maiąc przeszkody, takowy że czynsz płacąc, 
spokoynie dzierżeć maią; a ia sam у każdy 
po mnie.następųiący successor, ieśliby iako-
wą kto miał w dzierżeniu imci xiedzu Ko
walskiemu у każdemu od imci dzierżącemu 
przeszkodę czynić у o ten plac turbować, 
tedy powinniśmo u każdego sądu у prawa za
stępować у ewinkować. I na tom ia proto-
popa Wileński do wzięcia zupełnego prawa 
od iaśnie wielmożnego imci xiedza metro
polity, pana у pasterza mego, dałem na ten 
czas ten móy list s podpisem ręki mey у 
pieczęcią mą. У того листу подписъ руки 
его милости ксендза протопопа Виленского 
тыми словы: Roman Rożyć—prezbiter uni-
iacki, protopopa Wileński, ręką. Который 
тотъ листъ за поданьемъ до актъ черезъ 
особу верхутюмененую есть до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ актикованъ, при
нята и уписанъ. 

1668 г. 

Изъ связки №4605, за 1590—1668 г. Докум. Лі Г. 

67. Упоминальный листъ короля Яна Казиміра Виленскому магистрату, по жа-
лобѣ митрополита Коленды о томъ, чтобы онъ дѣйствовалъ въ видахъ распро-

страненія уніи и искорененія православія. 

По жалобѣ митрополита Коленды на Впленскій 
магистрата, что онъ притѣсняетъ унитовъ во 
время выборовъ на цеховыя-мѣста, король пред-
писываетъ магистрату <* воздержаться отъ • такого 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого > ты
сеча. шестьсотъ.шеетьдесятъ восьмого, мѣ-
сеца І Сентября ,дванадцатого дня.' г 

образа дѣйствій, такъ какъ король лично желаетъ 
больше искоренять схизму, нежели преслѣдовать 
унію. 

На врадѣ господарскомъ сурокгаторс комъ 
Виленскомъ, передо мною • '> Криштофомъ 
Комонякою,: подстолимъ Мозырскймъ, дво-̂  



ряниномъ его королевской милости, суро-
кгаторомъ Виленскимъ, отъ ясневельмож-
ного его милости пана Еронима Еришпина 
Киршенштейна, подскарбего великого и пи-
сара земского великого князства Литов
ского , постановленымъ, постановившисе 
очевисто велебный его .милость- ксендзъ 
Іозафатъ Климовичъ, викарій съ конвенту 
отцевъ чернцовъ при церкви еветое Троицы 
въмѣстѣ Виленскомъбудучимѵ покладалъ 
и до актъ книгъ сурокгаторскихъВиленскихъ 
подалъ листъ его королевской милости упо-
минальный въ справѣ въ Бозѣ превелеб-
ного его милости ксендза Кгабріеля Ко-
ленды, митрополиты всея Руси, уніи свя
той, до всего шляхетного магистрату мѣ-
ста столечного Виленского выданый, на 
речь въ немъ нижейпомененую, просечи,-
абы тотъ листъ его королевской милости 
угіоминальный до книгъ актикованъ иупи-
санъ былъ, который, уписуючи у книги, 
слово до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Jan Kazimierz, z Bożey laski król pol
ski etc. Urodzonemu woytowi, szlachetnym 
burmistrzom, raycom, ławnikom y wTszyt-
kiemu magistratowi miasta naszego sto
łecznego Wilna, wiernie nam miłym, łas
kę naszą królewską. Urodzeni szlachetni 
wiernie nam mili! Doniósł nam przewieleb
ny w Bogu xiądz Gabryel Kolęda, wszyt-
kiey Rusi metropolita, na wierność waszą 
quaerimonie, iż w. w. nie podług wyraźnego 
prawa у przysięgi wóytowskiey, na wielkierzu 
wykonaney, sprawuiąc się, na prawo ławicy 
ruskiey, quondam od nayiaśnieyszych ante-
cessórów naszych nadane, następuiecie w ma
gistracie, nie według ordinatiey rzymskiey, 
iako też y ritus graecki reliey świętey bę

dącym opisaney, zasiedacie у inne różne prae-
iudicia czynicie przeciw, z okażyi w. w. jura 
unitom sacro-sancte nadane, convolvuntur. 
Zaczymmy, zwierzchnościmaiestatu naszego, 
życząc bardziey wykorzenienia schyzmy, a 
niżeli umnieyszenia religii greekiey, w ied-

-ności świętey: z kościołem świętym będącey, 
у oraz przymnożenia oney у rozszerzenia 
chwały Bożey im daley, tym więcey..stara-
iąc siej dó w. w. ten list nasz. 'upominamy 
daiemy, chcąc mieć у rózkażuiąc, abyście 
w. w. niwczym prawa ritus graeci, unitom ab 
antiquitus nadane, derogare y onych con-
vellere nie ważyli się, ale raczey ku nim 
iako naylepiey się zachowali, 'w' magistracie 
podług prawa przysięgi swey у ordinatiey z 
dawna opisaney, sine exclusione rayców uni
tów, którzy ad sessionem .de hire et antiqua 
consvętudine co rok spectant zasiadali.; Ina- ; 

czey w. w. sub paenis, ex arbitrio nostro irre-
missibiliter supra convulsorės iurium irro-
gandis, nie uczynicie. Dan w Warszawie, 
dwudziestego dziewiątego, miesiąca Augusta, 
roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
ósmego, panowania królęwstw naszych pol
skiego у szwedzkiego dwudziestego pierw
szego roku. У того листу упоминального 
при печати большой великого князства 
Литовского подписъ руки найяснѣйшого, 
короля его милости, пана нашого милости
вого, тыми словы: Jan Kaziniierz król; и 
другій подписъ въ тые слова: Сургуап, 
Paweł Brostowski, referendarz у pisarz w. 
x. Lit. Который тотъ листъ его королев
ской милости упоминальный, заподаньемъ 
черезъ особу верху мененую до актъ, есть 
до книгъ сурокгаторскихъ Виленскихъ ак
тикованъ и уписанъ. 



1668 г. 

Изъ связки № 55, за 1631-1668 г. Докуи. N8 1 . ' ' 

68. Жалоба митрополита Коленды на Виленскій магнстратъ по поводу притѣс-
ненія Виленскихъ мѣщанъ, находящихся подъ юрисдикой митрополита. 

Митрополитъ приносить жалобу на магистрата 
по причинѣ взиманія съ его мѣщанъ поворотна-
го, подымнаго и квартирной повинности, и втор-
жевія въ его митрополичью юрисдику, несмотря 

.Jaśnie wielmożny, w Bodze przewielebny, 
imć xiądz Gabryel Kolęda, archiepiskop у 
metropolita wszystkiey Rusi, opowiada у ża-
łuie na szlachetny magistrat Wileński, 
wprzódy na imci pana Pawła Bohima—wóy-
ta, a przytym na ichmościów panów bur
mistrzów, rayców miasta Wileńskiego, gdzie 
iaśnie wielmożny imć xiądz metropolit, za 
daniem sobie sprawy у takowey wiadomości 
od wielebnego oyca Romana Rożyca, pro-
topopy Wileńskiego, żałuie na wszystkich 
pomienionych osób o to у takowym sposo
bem, iż pomienióne osoby wszyscy, z sobą 
spoinie у zgodnie idąc na zmowie, na wiel
ką krzywdę у szkodę chwały Bożey у w 
imie pożytków przychodzących cerkiewnych, 
a na zniszczenie у wielkie skrzywdzenie 
ubogich mieszczan, do iuryzdyki metropolii 
Wileńskiey należących, różne у nieznośne 
krzywdy, szkody, ciężary, składanki wielkie 
każąc dawać sobie. Ku temu nie wiedzieć ia
ko we powrotne wymyśliwszy, konieczno przy-
muszaią, grożąc różnymi pogróżkami у gra
bież ami,obiecuiąc grabić у do więzienia, ktoby 

на подтвердительную привилегію царствующаго 
короля, дарующую ему независимость отъ управ-
ленія магистрата. 

nie chciał oddać, takowych gwałtownie brać 
у sądzić, y podymne do siebie każą oddawać. 
To wszytko czyniąc niesłusznie na wielką op-
presią iaśniewielmożnego imci xiedza metro
polity, iż imci na ten czas tu w tych kra-
iach nie masz; tedy pomienióne osoby, z 
umysłu to czyniąc у nic niedbaiąc na pra
wa у przy wileia nayiaśnieyszych królów ich-
mościom antecessorom iaśniewielmożnym у 
w panu Bogu zeszłym ichmość oycom 
metropolitom nadanych, a potym niedawno 
у samemu żałuiącemu ichmość xiedzu me
tropolicie od nayiaśnieyszego bywszego króla 
także przed abdikatią te wszytkie prawa у 
przy wileia. są potwierdzone у listem upomi-
nalnym pomienióne osoby, szlachetny ich
mość pp. magistrat iest urzędownie у praw
nie obwieszczony, aby po tym liście upo-
minalnym w iuryzdice imci xiedza metro
polity żadnego bezprawia nie czynili, w 
sądy у rządy żadne nie wstępowali, po
datków niiakowych nie wkładali у gospod 
na stanowiska nie rozdawali, postrzegaiąc 

i na się pen prawnych, w tym liście upomi-



halnym założonych, o:czymi wszytkim .sama 
rzecz dostatecznie iest opisana у dołożona. 
Na. to wszytko ichmość, pomienione osoby 
nic niedbaiąc, iuż po abdykatii króla imci 
lekce sobie poważaiąc, to wszytko teraz 
podczas iuż zaczętych sądów. kapturowych 
tu w Wilnie popełniaiąc, obces pod tako
wymi sądy zamysłu gospody popisawszy, na 
regestrze swym imci panu podstarościęmu 
Wileńskiemu podali ku rozdawaniu. onych 
ichmość panom sędziom kapturowym, nie-
ochraniaiąc kamienic, na które są przywi-
leie od króla iegomości nadane. To wszytko 

iako się wysżepomieniło ichmość pomienione 
osoby, czynią na wielką pppresyą у nieznoś
ne szkody iaśniewielmożnego ,:y żałuiącego 
imci xiedza,metropolity, ,o zniszczenie у wiel
kie uciążenie ubogich .mieszczan: cerkieWT 
nych. O co wszytko, iako. się w tym pro-
cessie wyraziło; żałuiący imci xiądz metro
polita s pomienionymi. osobami u wszela
kiego sądu .: prawnie.; czynić,... pen w liście 
upominalnym,.,konstitutiach opisanych, do
chodzić у. szkód swych; rekwirować chcąc, 
takowe opowiedzenie у żałobę swą podał ku 
zapisaniu do xiąg grodzkich Wileńskich. . 

1671 r. 

Изъ связки № 10, за 1670—167V г. Докуй. №7. 

69. Жалоба митрополита Коленды на маршалка Лидскаго Раецкаго по дѣлу 
разоренія старыхъ церковныхъ стѣнъ, въ которыхъ помѣпкшястарый Вилен-
скіи сбрръ, возлѣ костела Бернардиновъ и св. Чихала и засыпки мусоромъ и 

навозомъ церковнаго плаца. 

Митрополитъ Коленда жалуется на Лидскаго 
маршалка и другихъ предикантовъ старою Сбора 
по слѣдующему поводу: въ 1671-иъ году по жа-
лобѣ митрополита на Виленскій магистратъ въ 
захватѣ митрополичьей юрисдики былп назначены 
королемъ коммиссары для разсмотрѣнія этого 
дѣла; они на мѣстѣ изслѣдовали спорныя мѣста 
по документамъ и присудили ихъ за митрополи-
томъ; но прежде, чѣмъ было получено королевское 

подтверждение этого постановления, Лидскіа мар-
шалокъ съ другими предикантами стараго Сбора 
приказалъ ломать старыя стѣны, стоявшія на 
церковной зеилѣ и перевозить матеріалъ ихъ къ 
себѣ, всѣмъ жильцамъ отказать въ помѣгценш, 
чѣмъ причинилъ убытки и оскорбленіе митропо
литу. При этой жалобѣ находится а посвидѣ-
тельствованіе вознаго. ' 

Jaśnie wielmożny w Bogu przewielebny I mość pana Theophila Dunina z Rajce Raiec-
iegomość xiądz Gabryel Kolenda, arcybi- kiego, marszałka Lidskiego, у pomocników 
skup, metropolita wszytkiey Rusi, solenną iegomości seniorów у predicantów zboru tu-
manifestatię zanosi na wielmożnego iego- teyszego Wileńskiego—o to у takowym spo-



sobem: Gdy w roku teraznieyszym tysiąc 
sześćset siedemdziesiąt pierwszym, tu w Wil-
tiieV'w mieście iego królewskiey mości, od 1 

prąwówała się "•' commisia przez iaśnie wiel-
Thóżhych ichmościów • panów kommisarzów 
od iego królewskiey mości,' pana naszego 
ńaiłościwego, naźiiaczonycli w sprawie żału-
iąćego aktora, 'iegomości xiedza metropo
lity z szlachetnym magistratem' Wileńskim 
b iuryzdykę metropolitańską Wileńską, pod
ług dekretu''iego królewskiey mości rela
cyjnego ż óczewistey kontrowęrsyi w War
szawie stałego, tamże sub actum cominis-
siónis, gdy iaśnie wielmożni ichmość pano
wie commisarze obwodzili granice podług 
realnych dokumentów przez iegomości xie
dza metropolitę produkowanych у też gra
nice dostatecznie oglądali y obiachali, a po-
tym iegomość xiedzu metropolicie przysą
dzili; tedy, pewnego dnia y roku tego, w 
kontrowęrsyi у dekrecie ichmościów wy
rażonego, przy bytności samego iegomości 
pana marszałka Lidzkiego, podana obmowa 
od zborowych Wileńskich na piśmie strony 
zboru starego, zamurowanego tu w mieście 
Wileńskim, na pewnym mieyscu, pod kościo
łami у klasztorami oyców Bernardynów у 
panien zakonnych ś. Michała stoiąeegó, pod
ług którey obmowy podaney ichmość panowie 
kommisarze,. nie przysądzaiąc na ten czas 
tego ' mieysca zborowego, na cerkiewnym 
gruncie locowanego, in foro fori salwę zo
stawili. A iegomość pan marszałek Lidzki, z 
predykantami y'seniorami zborowęmi w ied-' 
ney; radzie у namowie zostając, a nie cze-
kaiąc rozprawy za dworem w tym roku 
wyszpisanym, miesiąca Junii dnia pierwszego, 
aż do dnia piątego Junii, rozkazał w po-
miepionym zborze, starym, własne mury 
(^rkiewną. tłuc j cegły . na gromady tamże 
sklįadąc, a pptym' te cegły' wozić у ha śwóy 
poetek obracaj Gdzie ięgómbść xiądz me

tropolita to widząc, używszy ienerała iego 
królewskiey mości woiewodztwa Wileńskiego, 
pana Marcina Gadomskiego, posyłał do te
goż zboru starego, pytaiąc się tych chło
pów, co cegłę wozili: ktoby onym to ka
zał stahte lite attentowaćl Tedy przed po-
mienionym ienerałem to powiedzieli: że z 
rozkazania własnego wielmożnego iegomości 
pana marszałka Lidzkiego biorą у wiozą 
tam, gdzie onym rozkazano zwozić. A 
mało na tym maiąc, po zagraniczeniu przez 
ichmościów panów kommisarzów, iegomość 
pan marszałek Lidzki, ; rozkazawszy wyprzą-
tywać w kamienicy zborowey z piwnic у 
sklepów, gnoie у ziemie z umysłu na własny 
grunt cerkiewny, gdzie ludzie domy swoie 
pobudowane maią, y sami w nich mieszkaią; 
tedy gnoie у ziemie gwałtownie у bezpra
wnie rozkazał iegomość robotnikom swym 
z tamtąd wywożąc z umysłu zasypować у 
wyrzucać, żeby konieczno te domy pozasypo-
wać у w niczem obrócili, a na samych 
mieszkaiących w tych domach różne odpo
wiedzi у pochwałki czynić każą у konieczno 
przez dni dwa z ich domów własnych ustępo-
pać rozkazuie, grożąc w ostatku okalecze
niem y' zabiciem. Wszytko to czyniąc na 
wielką uymę chwały Bożey a na obelgę у 
nieznośną krzywdę у szkodę iegomości xie
dza metropolity, które oglądanie tego wszyt-
kiego relacyey ieneralskiey dostateczniey bę
dzie opisano. Na to wszytko, iako się w tym; 
processie wyraziło, iegomość xiądz metropo
lita do iegomości pana marszałka Lidzkie
go у pomocników ichmościów, sobie samemu 
у następcom swoim wolne у całe .prawo,' 
zachowuiąc, takowe opowiadanie у żałobę, 
swą podał ku zapisaniu do xiąg. Przy któ
rym opowiadaniu stanąwszy oczewisto iene-
nał iego królewskiey mości woiewodztwa Wi
leńskiego, niżej ńą podpisie wyrażony, kwit 
swóy rėlaciyny przyznał: J a Marcin Gadom-' 
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ski, ienerał woiewodztwa Wileńskiego, ze-
znawam tym moim kwitem, iż w roku te
raznieyszym tysiąc sześćset siedmdziesiąt 
pierwszym, miesiąca Junii piątego dnia, 
przy stronie dwóch szlachciców, panach J a 
nie у Pawle Zahorskich, tu w mieście iego 
królewskiey mości stołecznym Wileńskim, 
byłem użyty у wezwany od iaśniewielmoż
nego, w Bodze przewielebnego iegomości 
xiedza Kolendy, arcybiskupa, metropolity 
wszytkiey Rusi, do pałaców7 iegomości, przy 
katedralney cerkwi ś. Przeczystej', w uniey 
świętey ostaiącey, stoiącego; tam że tego ro
ku у dnia wyszpisanego, za posłaniem ie
gomości, z tą stroną szlachtą chodziłem do 
zboru starego, stoiącego wedle kościołów у 
klasztorów oyców Bernadynów у panien za
konnych ś. Michała, gdzie, za przyściem moim 
ieneralskim, nalazłem wozów z końmi na-
kładziono na wozy cegły nie mało у wywo
żących z tego zboru starego; pytałem onych: 
ktoby te cegły kazał rozbierać у dokąd 
wozić? Odpowiedzieli ci furmani, że wiel
możny iegomość pan Raiecki, marszałek 
Lidzki, z predykantami zborowymi, rozka
zał rozbierać у nam te cegły wozić do sie
bie. Po którym wysłuchaniu tey powieści, 

ia ienerał chodziłem daley na granty cer
kiewne, gdzie ludzie mieszkaią; tam, za oka-
-żaniem przez sługę cerkiewnego Grehore-
go Arciemowicza, gdzie widziałem kolo do
miu hayduka Jana Lachowskiego ziemi у 
rożnego gruzu gromady wielkie nasypane, 
niemal równo z (lachami; mienił ten haj
duk у powiadał, że z własnego rozkazania 
samego iegomości pana marszałka Lidzkie
go to czyniono, у różne odpowiedzi у po-
chwalki na zdrowie tych, co mieszkaią tam 
na gruncie cerkiewnym, czynią у czynić 
nie przestaią, grożąc biciem у zabiciem, o 
czym dostatecznie у w processie żałoby 
iest dołożono. I na tom ia ienerał, com 
słyszał у widział, to spisawszy w ten móy 
relacyiny kwit, z moią pieczęcią у podpi
sem ręki mey własnej', także pod pieczęćmi 
у strony szlachty, przy tym processie zmo-
iem oczewistem przyznaniem daię ku zapi
saniu do xiąg. У того реляційного квиту 
при печати подпись руки енерала тыми 
словы: Marcin Gadomski, ienerał iego kró-

Į lewskiey mości woiewodztwa Wileńskiego, 
m. pr. Который тотъ квитъ реляційный 
при процессѣ есть до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ записанъ. 

И!' 

18 
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Изъ связки № 4650, за 1605—1682 г. Докуй. № 3. 

70. Жалоба номината Бѣлорусскаго епископства Тризны и всего Инленскаго Св.-
Духовскаго братства на Гуторовича о томъ, что онъ задержалъ у себя многіе 

важные братскіе документы. 

Номинатъ Бѣлорусскаго епископства Тризна л;а-
луется на земянина Гуторовича , новѣреннаго по 
дѣламъ покопнаго епископа Ѳеодосія Васильевича, 
нмѣвшаго у себя на храиеніи документы Свято-
Духовскаго братства, что этотъ Гуторовичъ задер

жалъ у себя разные братскіе документы, въ томъ 
числѣ u трибунальные декреты на имѣнія, завѣ-
щанныя братству Молдавской господариней Маріей 
Янушевой Радивпловоп и др., безъ которыхъ брат
ство не можетъ быть введено во владѣніе оными.' 

Opowiadał у protestował się wysoce w 
Bogu przewielebny imci oyciec Klemens 
Tryzna—episkopii Białoruskiej7 nominat, 
starszy monasteru Wileńskiego przy cerkwi 
brackiey świętego Ducha, swoim у wszytkich 
wr Bodze wielebnych oyców zakonników, 
tudzież ich mość panów bractwa świeckich, 
szlacheckiey y mieyskiey konditiy, do wspom-
nionego bractwa Wileńskiego cerkwi świę
tego Ducha należących imieniem, na imci 
pana Andrzeia Hutorowicza o to, iż obżało-
wanv imci pan Hutorowicz iescze tak za 
żywota zeszłego w Bogu przewielebnego 
imci oyca Theodozego Wasilewicza—epis
kopą Białoruskiego, który wszytkie sprawy 
sobie od żałuiących bractwa Wileńskiego 
powierzone miał, iako też y po śmierci 
imci u siebie sprawy, bractwu Wileńskiemu 
należące, y onemi obżałowany imci zawia-
dywaiąc, iako у dla sporządzenia onych u 
sądu' głównego trybunalnego po śmierci 
tego imci oyca Wasilewicza sobie dane, 
maiąc, po otrzymanych w sądzie głównych 
trybunalnych dekretach, za testamentem 
zeszłey iaśnie oświeconey xiężney iey mość 

Maryey, hospodarowuy ziem Mołdawskich 
Januszowey Radziwiłowey — woiewodziney 
Wileńskiej7, lietmanowey wielkiego xiestwa 
Litewskiego, na iaśnie oświeconey xiężnie 
iey mości Ludowice Radziwiłownie — koniu-
sząnce wielkiego xiestwa Litewskiego, teraz-
nieyszey margrabiney Brandeburskiey y na 
ichmość panach oekonomach dobr у ma
iętności ieymości, a czyniąc imci pan Huto
rowicz na iawne у widome zatamowanie 
świętey sprawiedliwości, nic wiedzieć z jako
wych przyczyn, na wielką szkodę protestu-
iących zatrzymał, przez które takowe nie
słuszne przez obżałowanego imci tych spraw, 
a osobliwie listów, zapisów teyże nieboszczki 
xiężny ieymości na summy niemałe, w nich 
wyrażone, temuż ichmość bractwu Wileń
skiemu danych у należących, zatrzymanie 
у dekretów za wskaż nie mały, w nich 
wyrażony, aktorowie do należytey exekutiey 
na dobrach wyszpisaney xiężney ieymości 
Brandeburskiey przywodziri nie mogąc, szkodę 
nie małą ponoszą, ponieważ inió pan Huto
rowicz, po zeyściu s tego świata imci oyca 
Wasilewicza, wprzódy czas od czasu tak 
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słownemi, iako у listownemi obietnicami 
-te wszytkie sprawy u siebie maiąc, oddać 
deklarował, a potym, nie wiedzieć z iakieh 

- przyczyn, za częstokrotnym protestuiącycli 
-upominaniem у requizitia, do tych czas 
oddać niechce y niepowraca, lecz iescze, 
miasto zwrócenia odpowiedź na aktorów 
czyni. O które to niepowrócenie listów, za
pisów, za niemi dekretów у wszytkich 
spraw, po zeyściu imci oyca Wasilewicza 
zabranych a protestuiącym należących, pod 

sądami głównemi trybunalnemi zatrzymanie, 
co.wszytko czasu prawa szerzę у у dosta
teczniej' dowiedziono będzie, chcąc imć oy-
cieeTryzna—nominat episkopii Białoruskiey, 
imieniem wszystkiego bractwa duchownego 
-y; świeckiego Wileńskiego prawem z imci 
panem Hutorowiczem u sądu • należnego 
czynić, dal tę protestatią do xiąg tuteyszych 
zapisać.—Roku tysiąc sześćset ośmdziesiątego 
wtórego, miesiąca Augusta dwudziestego 

i pierwszego dnia na urzędzie opowiadano. 

1694 г. 

Изъ связки № 4769, за 1674—1697 г. Донум. № I. 

71. Судебное опредѣденіе подѣлу Виленскаго Троицкаго монастыря, заведенному 
ставшим і> оного ІосаФатомъ Гуторовичемъ съ дворянами Милевскими, сдѣлавшими 

наѣздъ на имѣніе Свираны. 

Лѣта отъНароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ деветьдесятъ четвертого, 
мѣсеца Марца шестого дня. 

На рочкохъ кгродскихъ Виленскихъ 
марцовыхъ, норадкомъ правнымъ отира-
вованыхъ, передо мною Михаиломъ Рафа-
ломъ Шумскимъ—подстолимъ и подвоево
димъ, Яномъ Рачковскимъ, на мѣйсцу его 
милости пана Стефана Швенковского— 
судьи на тотъ часъ protunc засажонымъ, 
а Яномъ Константимъ зъРусинова Воль
ским!.—войскимъ и иисаремъ, урадниками 
судовыми кгродскими Виленскими, отъ яс-

,не вельможного пана его милости иана 
Яна Казимира Саііѣги, воеводы Виленско
го, гетмана великого великого князства 

j Литовского, на справы судовые кгродскіе 
Виленскіе установленными, кгды съ по-
радку реестрового ку суженью нашому 
припала справа въ Бозѣ велебного его 
милости ксендза Іозафата Гуторовича— 
старшого и всихъ отцовъбазильяновъ, при 
церкви : святой Троицы въ Вильнѣ буду-
чой мѣшкаючого, именемъ вельможного его 
милости ксендза Марціяна Бялозора—оп
екуна Пинского, архимандриты Виленско
го, зъ ихъ милости паны Михаломъ и Ан-
тонимъ Милевскимъ и его милости паномъ 
Бонифацимъ Милевскимъ—реентомъ кгрод-

і скимъ Ошмянскимъ, сыномъ его милости 
иана Михала Милевскаго, яко самыми прин
ципалами, также ихъ милость ианомъ Л у-
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кіянскимъ и паномъ Кгриякевичомъ, alias 
Садовскимъ, яко се сами называютъ и 
титулуютъ, и иными свавольными особами, 
лозванымъ особомъ -вядомыми и знаемыми, 
въ одностайной радѣ и намовѣ будучими 
зъ собою, за позвомъ въ речи -ннжейме-
неной, вынесенымъ, до которое справы за 
пршюланьемъ черезъ енерала сторонъ до 
•права, одъ акторовъ умодованылъ, ихъ 
милости, за моцью, уетне собѣ зледоною, 
лану Стефану Авдицкому, очевисто ста-
новилъ а позваные ихъ милость не ста-
новили, ани которое вѣдомости намъ враду 
и сторонѣ своей не учинили, за тымъ акто-
ровъ патронъ поданого очевисто въ руки 
тутъ у Вильни, подъ тотъ часъ будучимъ, 
черезъ енерала его королевской милости, 
Яна Якгвиловича, позву съ сознаньемъ 
оного очевистымъ передъ его милостью па
номъ нисаромъ кгродскимъ Виленскимъ, 
колекгою нашимъ, учиненымъ, слушне, 
правне доведши и трое воланье пильно-
сти. своее, на семъ позвѣ написанное, ока
завши на далыпій доводъ протестацію зъ 
реляціею енеральскою, до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ донесеную, выиисомъ сътыхъ 
же книгъ подъ датою въ ней мененою, 
покладаючи, жалобу свою и віоленцію, на-' 
ѣздьт, кгвалты, отіювѣдь и похвалки, черезъ 
гіозванныхъ- чиненые, въ томъ позвѣ и 
протестаціи ширей мененые, а 'нижей вы
ражение, доведши, обжалованых'ъ особъ, яко 
права непослушныхъ, въ року завитомъ, 
на упадъ въ речи зданья, а затымъ ведле 
права посполитого-жалобы акгоровъ своихъ 
за позвы, кромъ ихъ кгвалтъ и наѣздъ на 
два села, одно Старое село, а другое Ру-
ковщизна, до маетности акторовъ своихъ 
Свиранъ, въ' восводствѣ Виленскомъ лежа-
чое, прислухаючихъ, вины по двакротне со
рока копъ грошей литовскихъ за збитье 
подданки Кристыны Ковшиковой й на руку 

правую оное скалѣченье, навезки десети 
золотыхъ, за збитье подданого жалуючихъ 
Михала Ковшика, навезки оному двѣ копы 
грошей литовскихъ, за починеньо подъ 
часъ того наѣзду шкодъ на золотыхъ сто по-
несеныхъ, совитостыо двохъ сотъ золотыхъ, 
за подвакротныо одновѣди и похвалки копъ 
сто грошей литовскихъ, a сторонѣ судомъ 
вашмостемъ врадово данымъ, всего сумою 
пять сотъ осмьдесять трохъ зл. и грошей 
двадцати пяти полвскихъ, на позваныхъ и на 
маетностяхъ и на всякихъ 'лежачихъ, ру-
хомыхъ, сумахъ пѣнежныхъ, гдѣ кольвекъ 
и въ кого кольвекъ будучихъ, а самыхъ 
преречоныхъ всихъ позваныхъ особъ, такъ 
за удѣланые одповѣди и похвалки, яко 
тежъ за наѣзды, кі'валтъ, на маетность 
жалуючихъ акторовТ) своихъ, названую 
Свираны и села, до нее на лежач іе, водлугъ 
коиституціи сеймовой року тысеча шесть 
сотъ деветъдесятого, которую передъ нами 
алекгуючи на вѣчноо выволанье позваныхъ, 
акторомъ своимъ всказанье и на одправу 
за сумму, одъ его милости враду всказаную, 
на всякихъ позваныхт» добрахъ лежачихъ 
рухомыхъ, сумахъ иѣнежныхъ, гдѣ коль
векъ будучихъ, черезъ дворанина его ко
ролевское милости, иорадкомъ правнымъ 
приходить позволенія'- у насъ ураду про-
силъ и домавялъ. А такъ мы врадъ въ 
той справѣ іѵг, Возѣ велебнаго его милости 
ксендза Іозафата Гуторовича—старшого и 
всихъ отцовъ • ба'зильяновъ,' при церкви 
спетой Троицы, въ Вильнѣ будучой, мѣшка-
"ючихъ, именемъ велебного его милости 
ксендза Марціяна Вилозора, бискупа Пин-
скаго, архимандриты Виленского, зъ ихъ 
милости паны Михаломъ и Антонимъ Ми-
левскими и съ его милостью паномъ Бони-
фацимъ Милевскимъ—реентомъ кгродскимъ 
Оіішянскимъ,: сыномъѵего милости пана 
Бонйфацого' Милетского, яко изъ самыми 
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принципалами, также ихъ милостями па
номъ Лукіянскимъ и паномъ Гринкевичомъ 
alias Садовским ь, яко се сами называютъ 
и титулуются, и иными свовольными осо
бами, позванымъ особамъ вядомыми и знао-
мыми, за позвомъ очевисто въ руки по
званымъ, тутъ у Вильни, зъ костела-светого 
Казимира выходячимъ, поданымъ, мѣнечи 
о кгвалтовный не поедно-кротне на-ма
етность жалуючихъ отцовъ базильяновъ, 
названую Свираны, въ восводствѣ Вилен
екомъ лежачую, черезъ позваныхъ особъ 
наѣздъ, до которого наѣзду на потомъ не 
малое громады людей, именами и назви-
сками онымъ же самымъ вѣдомыхъ и зна-

. емыхъ, свовольный, зъ рбжнымъ оружьемъ, 
до бою належачимъ, зъ повѣту до воевод
ства Виленскаго • затягнувпш и приспо
собивши, за Г])аницу, яко кгвалтовники 
якіе енравуючисе по непріятельску для 
учиненія кгвалту, тумульту, кгвалтовне, зъ 
стрѣльбою и рознымъ оружіемъ военнымъ, 
на село жалуючихъ, названое Старое село, 
до двора1 и маетности •вижмененбе Сви-
ранъ нрислухаючое, въ року прошломъ 
тысеча шестьсотъ деветьдесять третемъі 
мѣсеца сентября осьмого дня, въ ночи на-
ѣханьо, гдѣ черезъ позваныхъ пановъ Ми-
ловскихъ, съ пенными особами засадзки і 
на коняхъ иод'ь селомъ выжменоиымъ и 
на одводъ зосташиисе, учинили, а дру-
гихъ помочниковъ своихъ для лананья 
дзедзичныхъ жалуючихъ акторовъ подда
н ы ^ субординованыхъ, и одповѣди учи
нен ье, нодчасъ которого наѣзду, способомъ 
въ жалобѣ мѣненымъ, подданные жалую
чихъ особъ оппононашнисе. тогожъ часу 
съ помѣненыхъ субординованныхъ людей 
одного съ тых'ь наѣздниковъ нсякогось 
Гринкевича, яко самъ се называлъ, зъ 
двойкгомъ кони, черезъ нодданыхъ акто
ровъ злапанья и въ кгродѣ натемъ Ви

ленекомъ, яко кгвалтовника презентов'анье. 
Не дость на томъ маючи, черезъ ихъ же 
обжалованыхъ, зъ громадою вальною, зъ 
стрѣльбою, на туюжъ маетность повторе 
въ року прошломъ тысеча шестьсотъ де
ветьдесять третемъ, мѣсеца декабря двад
цать третьяго дня, на другое село жалу
ючихъ, названое Руйковщизна, до двора 
Свиранскаго належачое, кгвалтовне, въ пул-
ночи, гды вже люде уснули, по непріятель-
ску нападши, нодданыхъ вѣчистыхъ, са-
мыхъ, жонъ и дѣтей и добытки ихъ, заби
рать усиловали, домовъ ихъ, а меновите 
дому Семена Ковшика въ нивечъ оберненье, 
зь огнями оного шуканье, гдѣ самого не-
знашодшй, жоны его на име Кристины 
Ковшиковой збитье и на руку правую ска-
лѣченье, дѣтей перестрашенье и другихъ 
особъ розганянье и до хоробы приведенье, 
брата того Симона Ковшика, на име Ми-

I хала Ковшика, тиранско ' поврозами/ яко 
якого злочинцу звязавши, зъ помененого 
села увезенье, а потомъ оного въ ночи 
о пулъ мили за неживого на дорозѣ -вбитого 
иокиненье и знову одповѣдь и похвалки 
черезъ сихъ же обжалованыхъ пановъ Ми-
левскихт. таковымъ жо подобнымъ наѣздомъ 
п нозабіяньемъ на смерть учиненьо; для 

! чого, въ уставичномъ небесиеченствѣ под
даные жалуючихъ зостаючи, одные стражъ 
што ночь отправовать, a другіе прочь ис-
ти готуются, a иншіе уже и повыходили, 
презъ што жалуючіе шкоду не малую въ 
роботизнѣ поносятъ. А затымъ о наѣзды, 
кгвалты, бое, одповѣдь и похвалки, шкоды, 
наклады и вины нравные, ижъ обжалова-
ные особы, будучи о то все позваными, пе
редъ нами до права не становили; прото 
мы врадъ ихъ милости, яко права непо-
слушныхъ, въ року завитомъ на упадъ въ 
речи здаемъ. А затымъ, ведле права поспо
литого жалобы позовной и домавянья пле-
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нипотента акторовъ,заподвакротные кгвалтъ 
, и наѣздъ на два; села, на одно Старое 
, село, а на другое Руковщизну, до маетно-
, сти жалуючихъ Свиранъ, въ воевод ствѣ.Ви-
.. ленскомъ лежачой, прислухаючіе, вины по 
. двакротное сорокъ копъ грошей литов-. 
. скихъ, за збитье подданки Кристины Ков- . 
шиковой и на руку правую оной окалѣ-

- ченье, навезки десять золотыхъ, за збитье 
-подданого . жалуючихъ Ковшика навезки 
. оному двѣ копы грошей литовскихъ, за ио-
- чиненье подчасъ того., наѣздѵ шкодъ на 
• золот. сто понесеныхъ, совито золот. двѣстѣ, i 

за подвократные. отповѣди: и похвалки на 
- здоровье самыхъ жалуючихъ особъ и под-

даныхъ оныхъ черезъ позваные удѣланые 
по петьдесятъ копъ—сто копъ грошей ли-

, товскихъ, а съ иересудомъ, намъ одъ тое 
сумыданымъ, всего сумою пятьсотъ осьмь-
десятъ три золот. и гроши двадцать пять 
поль. на позваные и маетности ихъ всякихъ, 
лежачихъ, рухомыхъ, сумахъ пѣнежныхъ, 
гдѣ кольвекъ и у кого кольвекъ будучихъ, 
а самыхъ преречоныхъ позваныхъ особъ, 
меновите, ихъ милости пановъ Михала и 

Антонего и пана Бонифацого, реента кгрод-
ского Ошменекаго, Милевскихъ, яко са
мыхъ принципаловъ, также ихъ милостей па
на Лукьянского и пана Гринкевича, alias 
Садовского, яко помочниковъ и наѣзд-
никовъ и. кгвалтовниковъ взглядомъ на 
такъ удѣланые одиовѣди и похвалки, яко 
тежъ и наѣзду кгвалтовного на маетность, 
жалуючихъ, названую Свираны, и села, до 
него належачіе,. водлугъ констич ѵціи сей
мовой року тысеча шестьсотъ деветьде-
сятого, черезъ. патрона акторовъ алекго-
ваное, на вѣчное съ панствъ его королев
ской милости выволанье, жалуючпмъ вска-
зуемъ и на одержанье того вѣчного выво-
ланья до его королевской милости, пана 
нашого милостивого, отсылаемъ, а за сумму 
верхумененую, одъ насъ враду всказаную, 
тамъ же жа.туючимъ ихъ милостямъ на 
всякихъ позваныхъ добрахъ, черезъ дво
рянина его королевской милости, порядкомъ 
правнымъ, до отправы приходить позво-
ляемъ. Которая справа есть до книгъ су-
довыхъ кгродскихъ Виленскихъ записана. 
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72. Цротеетація базиліанскаго прокуратора Олешевекагот) отъ имени митрополита 
Леона Залѣскаго нротивъ Виленскаго магистрата но поводу назначенія имъ на 

мѣсто цеховыхъ старшинъ православныхъ мъщанъ вмѣсто унитовъ; 

Црокураторъ Виленскаго Свято-Троицкаго мо
настыря Олешевскій отъ имени митрополита За-
лѣскаго жалуется на Виленскіп магистрата но 
слѣдующему случаю: прежпій митрополптъ Колен-
да, заботясь о распространена! уніи п усматри
вая, что одною изъ лучшнхъ мѣръ къ этому 
могутъ служить права, выхлопоталъ у короля Ми
хаила рескриптъ, по которому дизуниты и дисси
денты были лишены правъ на старшинство въ 
цехахъ, подъ страхомъ пени въ 1000 копъ за 
несоблюденіе онаго. Вилснскій же магистратъ 

такъ небрежно новелъ это дѣло, что нужно было 
возобновить прежнін рескриптъ, что . и сдѣлано 
было королемъ Яномъ Казиміромъ. Впрочемъ и 
это новѣіішсе королевское подтвержденіе не было 
приведено магпстратомъ въ псиолненіе, и въ це
хахъ саіюжниковъ и портныхъ оставлены были 
старшинами дизуниты. Протеста по этому дѣлу 
былъ принять; но прежнее постановленіе осталось 
въ полной силѣ, аанелляціи магпстратъ не до-
пѵстплъ. 

Solenną zanosząc maniiestacią, protesto
wał się w Bogu wielebny imć ociec Jan 
Oleszewski, prokurator zakonu ś. Bazylego 
wielkiego konwentu Wileńskiego, imieniem 
iaśniewielmożnego- imci xiedza Leona :Szlu-
bic-Za leskiego, metropolity Kijowskiego, 
Halickiego у wszy tkiey Rusi, episkopą 
Władzimierskiego у Brzeskiego, archiman-: 
dryty Kobryńskiego, iako do niżey wyrażo-; 
ney sprawy, od tegoż imci xiedza metro
polity przy daney sobie plenipoteritiey, będąc 
delegowanym do magistratu Wileńskiego, 
a to w krzywdzie ubogich ludzi rzemiesła 

krawieckiego у szewskiego cechów Wileń
skich, religiey greekiey, w iedności ś. ka-
tholickiey wiary z kościołem rzymskim 
będących, na imci pana Jana Leszkiewicza, 
sekretarza • ikmei, aktualnego regenta kan-
cellaryey zadworney w. x. Lit., woyta Wileń
skiego, tudzież na ichmciów panów Jozepha 
Zagiowicza у imci pana Andrzeia Ohur-
cewicza, ławicy, rzymskiey y graeco-unito-
ruskiey, burmistrzów Wileńskich, w magi
stracie na ten rok zasiadaiących, у ichmć pp. 
radziec—o to: iż magistrat Wileński; maiąc 
w tym dobrą informatią z spraw starożyfc-

*) Этотъ самый Іоаниъ Олешевскій составилъ записки о св. Троицкомъ моиастырѣ, напѳчат. 
въ X 'томѣ' Археограф. Сборника, въ Впльнѣ 1874 г.'"'Я: Г. 
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nycli przywilegiów, od naiaśnieyszych mo
narchów polskich у wielkich xiążąt Litew
skich, ante et post unionem nadanych, że 
w tym państwie katholickim, iako ze dwuch 
religii rzymskiey у graeckiey, wiarę iedną 
świętą katholicką rzymską królowie ichmość 
krzewili у pomnażali, tak dla tych że 
religii wolności, praerogatiwy, nadania у 
przywilegia ab antiquo nie inszym ludziom, 
tylko posłusznym kościoła świętego rzym
skiego nadaiąc у one confirmuiąc, upatro-
wrali у zabiegali, aby przeciwne wierze 
świętey sekty equiparationem w prawach у 
wolnościach nie maiąc, tym się barziey 
do iedności wiary у posłuszeństwa kościoła 
świętego rzymskiego skłonić mogli. A takó-
wemi prawami у wolnościami gdy sam że 
magistrat Wileński sczyci się у zasłania, 
że dizunia w iego radzie żadną miarą 
mieysca mieć nie może, tedy tąż, a nie 
inszą intentią królowie ichmość у cechom 
Wileńskim porządki, artykuły у ich prawa 
stanowili, tylko ażeby ludzie posłuszni 
kościołowi świętemu rzymskiemu, zażywaiąc 
praecedentiey у starszeństwa w cechach, 
chwalę Boską у iedność świętą między sobą 
promowowali у pomnażali. W czym acz 
wiele faworów7, łask у dobrodzieystw doznała 
iedność święta od naiaśnieyszych królów ich-
mciów,' odebrawszy tak wiele praw у wol
ności za sobą, osobliwie iednak to miasto 
Wileńskie nie mniey sczyci się łaską ś. 
pamięci króla imci Michała, kiedy confir
muiąc ludziom cechowym, w uniey świętey 
zostaiącym, dawne ich porządki: у prawa, 
a wdzieraiących się na starszeństwo dysu-
nitów w cechach, ku' oppressiey у poniżeniu 
unitów excludowawszy, wydać raczył rescript 
do obżałowanego magistratu Wileńskiego 
na instantią ś. pamięci imci xiedza Kolendy, 
metropolity Kiiowskiego, iako pasterza za 

owieczkami swemi, aby iako iuż w ławicy 
rzymskiey y ruskiey nie może żaden zasia-

-dać dysunit у dissident, tak у w cechach 
miasta Wilna aby żaden disunit na star
szeństwo nie był obierany, ale takowe prze-
łożeństwa ludziom katholickim, tak rzym
skiego, iako y graeckiego nabożeństwa, w 
iedności świętey zostaiącym, eonferowane 
były, sub vadio in contraveniontes kop 
tysiąc groszy Litewskich. Podług których 
praw y rescriptu króla imci acz powinien 
był magistrat Wileński przestrzegać, aby 
unici, w cechach zostaiący, oppressii у poni
żenia w7 prawach swoich od disunitów nio 
ponosili; iednak od niemałego czasu dopu
ściwszy onym szkodliwey wolności, do takiey 
ich praesumptiey przywiedli, że nie tylko 
iuż do starszeństwa unitów nie przypusczaią, 
ale nawet у mieysca między sobą w cechach 
mieć nie pozwalaią poty, aż przymuszą iego, 
żeby abo z miasta powendrowat, abo apo
statą został przerzuciwszy się w disunią. Na 
co wszytko nic nieuważaiąc magistrat Wi
leński y na to nic nie respektuiąc, że z 
takowych persecutii ledwie imie unitów 
w cechach zostało, gdy у w roku przeszłym 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt szóstym, mimo 
tenże rescript у publiczne z nim na ratuszu 
stawanie y contradictią, dopuścił w szewskim 
cechu cały rok bez wykonania przysięgi-
disunitowi wszelkie rządy odprawować, ku 
iawney convulsiey rescriptowi króla imci j 
prawom, artykułom у porządkom cechowym.* 
A nadto, co większa, gdy żałuiący iaśnie-
wielmożny imć xiądz metropolita, iako pa
sterz у protektor owieczek swoich, o poni
żeniu onych na prawach у wolnościach' 
doniosszy ś. pamięci królowi imci Janowi, 
otrzymał confirmatią pomienionego rescriptu 
z bbiaśnienień praw, artykułów- у porząd
ków cechowych, że nie na kogo inszego, 
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tylko na ludzi wiary świętey katholickiey, 
w iedności z kościołem rzymskim będących, 
ściągać się maią, у tęż confirmatią wielebny 
ociec prokurator praesentował magistratowi 
"Wileńskiemu, у osobliwie imci panu woy
towi w magistracie, domawiaiąc się, aby na 
teraznieyszy rok tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt siódmy obżałowani w krawieckim у 
szewskim cechu disunici, do starszeństwa z 
szafarzami у do wykonania przysięgi nie 
byli przypuszczeni, obżałowani ichmć, póki 
residencia była samego imci xiedza metro
polity w Wilnie, na wielu sessiach zasia-
daiąc w ratuszu у przez niedziel kilka na 
rzeczy disunią trzymaiąc, potym praesento-
waniu się. imci, lubo prawa, wolności, a 
osobliwie rescripta y confirmatie, unitom 
Wileńskim nadane, za słuszne być uznali, 
iednak na iawną zniewagę y convulsię onych, 
mimo tenże rescript у confirmatie, nie wie
dzieć z iakich przyczyn sententią taką fero
wali, na dniu szóstym miesiąca Februarii 
anni praesentis: protunc disunitów przy 
starszeństwie zachowuiąc, onych degrado
wać nie chcieli, confirmowawszy za cech-

mistrzów w krawieckim cechu Bazylego 
Zdankiewicza apostatę, z upewnieniem że 
у revocowac będzie, a w szewskim Jen-
drzeia Fiedorowicza, a unita Jakuba Jar-
moszewicza, z tym Fiedorowiczem pozywaią-
cego się o starszeństwo, odsądziwszy y apel-
laciey mu nie dopuścili. O co wielebny oyciec 
prokurator in instanti po dwakroć protesto-
wawszy się tak o iawną convulsią praw 
iedności świętey nadanych, iako o zniewagę 
у naruszenie rescriptu y confirmatiey unitom 
miasta Wileńskiego nadanych, iako też o 
zaręki na magistrat in contravenientes zało
żone, o paeny prawne у szkody ponoszące, 
a zostawiwszy salvum ius et actionem sa
memu imci xiedzu metropolicie, iako pa
sterzowi iure agere z ichmciami z panami 
magistratowemi y z pomienionemi disuni-
tami, niesłusznie urząd cechowy mistrzow-
stwa sprawuiącemi, teraz imieniem tegoż 
ieo-omści ludzi cechowych unitów Wileńskich 
na piśmie podał tę protestacią z wolną oney 
melioratią do xiąg urzędowych ku zapisa
niu. 

19 
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73. Жалоба прокуратора Свято-Іронцкаго монастыря на Виленскій магистрата 
но поводу прнтѣсненін, дѣлаемыгь уніятамъ въ пользу дизунитовъ и дисси

дентовъ. 

Прокураторъ Свято-Троицкаго монастыря Оле-
шевскій жалуется на весь Виленскій магистрата 
по слѣдующему случаю: Виленскій магистрата, 
не смотря на королевскіе листы о поддержаніи 
и распространеніи уніи, не обращаетъ на нихъ 
надлежащаго вниманія и оказываетъ явную под
держку дизунитамъ, такъ что уніяты находятся въ 
загонѣ и существуютъ въ городѣ только по имени. 
Эта недоброжелательность магистрата явно выра
жается въ назначеніи цеховыхъ старшинъ, на мѣста 
которыхъ избираются только дизунити; посред
ством этой мѣры онъ стремится совершенно 
искоренить унію и поддержать дизунитовъ. „Въ 
цехахъ сапожниковъ и портныхъ, говорится въ 
жалобѣ, даже произнесены были клятвы, чтобы 
ни одинъ уніятъ не былъ избираемъ на мѣсто 
старшинъ, а челядь уніятская чтобы лишена бы

ла права заниматься этими ремеслами впредь до 
возвращенія въ православіе." Въ тоже самое 
время дизунпты очень небрежно ведутъ цеховыя 
дѣла и ньянствуютъ, ведутъ частные переговоры 
о предстоящихъ выборахъ и производятъ ихъ на 
основаніи предварительная соглашёнія. Такія 
же злоуиотребленія сдѣланы были и при выборѣ 
въ цеховые старшины уніята Ермошевича: пьяные 
сапожники и портные на его мѣсто избрали ди-
зунита Волика. Не смотря на протеста но этому 
дѣлу прокуратора, Впленскій магистрата отнесся 
къ оному съ полною пебрежностію и, оставивши 
оное безъ посдѣдствій, перешелъ на сторону ди
зунитовъ, вслѣдствіе чего и подвергся отвѣтствеп-
ности, выраженной въ привилегіяхъ по этому 
дѣлу митрополиту. 

Manifestował się do dawnieyszycłi prote-
staeyi у do świeżo daney sobie informatiey 
od panów cechowych Wileńskich religiey 
greekiey, w iedności ś. zostaiących, solenni-
ter protestował się w Bogu wielebny oyciec 
Jan Oleszewski, zakonu ś. Bazylego wiel
kiego prokurator Wileńskiego monastyra 
cerkwie ś. Tróycy, imieniem iaśniewielmoż-
nego imci xiedza Leona Szlubic Zaleskiego, 
metropolity Kiiowskiego, Halickiego у wszyst-
kiey Rusi, episkopą Włodzimierskiego у 
Brzeskiego, archimantrity Kobryńskiego, w 
tych tu kraiach absentem będącego, iako do 
niżey wyrażoney sprawy maiąc od tegoż 

imci plenariam potestatem, na imci pana 
Jana Leskiewicza, sekretarza iego królew
skiey mości, regenta kancellariey zadwor-
ney assessorskiey, wóyta Wileńskiego, tu-
dziesz na ichmciów panów Jana Gawlowic-
kiego y imci pana Michała Stephanowicza 
Wargałowskiego—burmistrzów Wileńskich, 
ex utroque ritu na ten rok zasiadaiących у 
na cały magistrat Wileński ławicy rzym-
skiey у greco-unitowskiey, o to, iż obżało-
wany magistrat, ufundowany będąc na pra
wach, wolnościach у przywileiach, nie in
szych, iak tylko katholickich, dla wiary 
ś. у religiey rzymskiey у unito-greckiey od 



nayiaśnieyszych królów ichmci świątobliwie 
nadanych, za którymi w tym mieście zaży-
waiąc władzy у praerogatiwy swoiey, a nie 
cierpiąc między sobą w ławicy żadnego di-
sunita y dissidenta, o to się powinien był 
starać, gorliwości у wszelakiey czułości przy
kładać, iakoby ymnieyszy stan, w teyże re
ligii zostaiący, mógł swoimi prawami у wol
nościami szczycić, y onemi od disunitów у 
dissidentów zasłaniać, krzewić у pomnażać 
iedność świętą; dla czego ex officio od ob-
żałowanych to ichmościów należało prze
strzegać, aby ludzie w iedności świętey a 
ile w cechach tego miasta tych katholic-
kich prawach są ufundowani, nie byli od 
disunitów uniżeni. Doofficium y to ichmo
ściów należało, weyrzeć w porządek у arty
kuły cechowe, ieżeli kto ku szkodzie у op-
pressyey iedności świętey nie wdziera się w 
cechach na straszeństwo y, ieżeli na opisa
nym mieyscu у zgodnie z wolnego obrania, 
a nie za corruptią y pokątuie у nale
żyte osoby na przełożeństwo wstępuią, w 
czym ieżeli kiedy obżałowanym na tey po
winności szkodzić by nie miało; tedy barziey 
na ten czas, gdy iuż nie tylko od unitów 
cechowych o swawoli disunitów zachodziły 
przestrogi, gdy nietylko od ichmć xięży 
metropolitów przeszłe święte у duchowne 
napomnienia następowały, aby wszczynające 
się w cechach bunty gromione ypowściąg-
nionebyły. ale nadto, co większa у od świę
tey pamięci naiaśnieyszych królów imci re-
scriptami na instancią imci xięży metropoli
tów wydanemi, gdy ciż ichmci byli naponi-
nieni, mieliby się gorliwie uiąć o opressią 
iedności świętey; więc gdy magistrat Wi
leński wszytko to sobie lekce ważył, na 
przestrogi zachodzące niedbał, y reskriptami 
naiaśnieyszych królów ichmciów do obrony 
ludzi ukrzywdzonych pobudzić się niechciał, 
y na widomy ucisk cechowych unitów re

ligiey greckiey zapatruiąc się, dalszey swey 
woli dysunitów dopuszczał; przyszło za tym 
do tego, iż na śmiałość do dalszey oppres-
syey zdobywszy się у uzbroiwszy coraz tym 
barziey unitów gnębić у trapić poczęli. Któ
rzy to dysunici, o ile w krawieckim у szew
skim cechu, gdzie swawola naywiększą górę 
wzięła, z wrodzoney złey przewrotności у 
nienawiści ku religiey świętey, przyszli za 
tern do takiey praesumptiey, że od włas
nych praw ludzi cechowych.... greków7 uni
tów oddaliwszy, żadną miarą onych iuż do 
starszeństwa nie przypuszczają, a żeby tym 
postępkiem iedność świętą wyniszczyć, a 
swoią disunią promowować mogli, na to się 
wszyscy a naybarziey w szewskim у kra
wieckim cechu sprzysięgli, aby żaden uniat 
ritus graeci w cechu mieysca nie miał, cze
ladź teyże religiey, aby nie była z rzemiosła 
wyzwolona у do cechu przyjmowana, aż 
chyba za apostazyą у nawróceniem się do 
ich religiey. A co się tknie chłopców gar
nących się do rzemiosła, tych wielu nie
którzy gwałtem у biciem na disunią przy
musili y przymuszaią, na zwykłe nabożeń
stwo chodzić onym zabraniaią у onych, że w 
regestrach swoicli cechowych nie byłych w 
ich religiey, z urodzenia, zapisuią. Zaczyni z 
tego poszło, że iednych przywiedli do tego, 
że apostatami disunitami pozostawać musieli, 
drugich do wyjścia z miasta przymusili; 
insi, którzy się trzymaią starożytney religiey, 
(a tych łedwie imie w mieście zostało), bę
dąc poniżeni na prawach swoich, prawie 
iak pod iarzmem niewoli stękać у ięczeć 
muszą, kiedy nie tylko do żadnego star
szeństwa w cechach domieścić się nie mogą, 
ale ustawiczne urąganie, przymówki, de-
spekty, uciemiężenie у bicie dla wiary ś. 
ponosić muszą. Których tak poniżywszy, 
ażeby zawsze praecedentią mogli mieć nad 
niemi, za skorumpowaniem cechowych z 
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strony rzymskiey, sami sobie elekcyie po-
kątnie, a nie w cechu, na starszeństwo spra
wil iby ćwiercią roku przed terminem róz-
nemi sposobami szewców z rzymskiey stro
ny zabiegaią, 'y z gotowemi starszemi у 
szafarzami do cechu przychodąc, piiani, w 
tumulcie, z hałasem, bez wotowania star
szych zasadzaią, a napiwszy przed czasem 
na złotych kilka set, potym ciż sami z skrzyn
ki dochodów7 cechowych na ten urząd 
na kupuiących się, mocno kozubalce zdzie-
raiąc, takie długi wypłacaią, drudzy: na toż 
samo zadłużywszy się, domy у substancye 
swoie obciążaią, a czasem у prawa cechowe 
zastawuią. Co acz wszytko za doniesieniem 
od unitów wiadomo było magistratowi Wi
leńskiemu у sam imć xiądz metropolita te-
raznieyszy, iako pasterz, o takowych exorbi-
tancyach owieczek swoich donosił nie raz 
imci panu wóytowi у całemu magistratowi 
Wileńskiemu, expostuluiac tak listownie, 
iako у ustnie, aby dalszym aggravation! у 
zbytniey swawoli disunickiey zabieżeć chcieli, 
a ile prawa, confirmatie y reskriptą naiaś
nieyszych królów ichmci zakroczyli, że star
szymi w cechach być nie mogą; obżałowa-
ny iednak magistrat Wileński nietylko w 
promowowaniu iedności świętey gorliwości 
katolickiey niepokazał, ale ieszcze iakoby 
oną z swey strony poniżaiąc, gdy żałuiący 
xiądz prokurator publice na ratuszu stawał 
у przywileiami у rescriptami naiaśnieyszych 
królów ichmci starszeństwa disunitom bro
nił у żeby do przysiąg dlatakiey sweywoli 
niebyli przypuszczeni domawiał, ważył się 
mimo zaręki, w rescriptach у confirmatiach 
założone, in convulsionem praw iedności ś. 
nadanych, czyniąc na podwakrotnych termi
nach w interpretatią onych wchodzić, de
kretami swemi takowe prawa uchylać, у 
dysunitów na starszeństwa confirmować, iako o 
tym osobliwe na ichmców zaniesione świadczą 

protestacye. A na takowe praeiudicium zapa
trzywszy się disunici, a dalsze zgorszenie z 
onego sobie biorąc, widząc też, że magi
strat w obronie iedności ś. osłabia w pro-
tekcyey swoiey unitom uchylił, ieżeli kiedy, 
tedy barziey iuż za postpositią rescriptów w 
mnieyszey ob'serwantiey unitów mieć po
częli, natrząsaiąc się у urągając z ich reli
giey, a swoią disunicką bezbożnością cheł
piąc się у wynosząc przed różnemi ludźmi, 
że tak wiele mogą nie tylko w cechach, 
ale у w magistracie. Dla czego w roku 
przeszłym tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt 
siódmym Jakuba Jermaszewicza szewca uni
ta, iuż po obraniu у zasadzeniu onego na 
starszeństwo w cechu, gwałtownie potym z 
niego zrzucili, у za korumpowaniem szew
ców religiey rzymskiey swego schyzmatyka 
Heliasza Wolika, nie na terminie, ale gdy 
iuż szafarzów obierać mieli, do cechu przy-
szedszy piiani, w nocy za starszego zasa
dzili. Y gdy pomieniony Jermaszewicz miey
sca onemu bronił, tumultuose na niego у 
na drugich napadszy, mało onych nie po-
zabiiali, y z cechu wyrzuciwszy, contemp-
tem nie małym nakarmili, czapki u nie
których z głów pozrywali. O co gdy w ma
gistracie solenną xiądz prokurator uczy
niwszy protestacyą, upraszał ichmci panów 
magistratowych o pokaranie schyzmatyckiey 
złości, w tym tylko consolatią odniósł, że 
wysłuchawszy praetensyey, w protokół swóy 
zapisać kazali, iednak bez żadnego poskro
mienia buntów y seditiey, żałuiącego z ma
gistratu odprawiwszy, na expektatiwe tę 
sprawę zawiesili, którą potem w zapomnie
nie puściwszy, nie tylko z despectowaniem 
ludziom sprawiedliwości nie uczynili, ale 
ieszcze w tym roku tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt ósmym miesiąca Januarii die wtó-
rego w disąuiaitią wchodząc praw iedności 
ś. rescriptów y oonfirmacyi, ludzi religii 
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graeckiey unitom zostaiącym nadanych, gdy 
disunią żadnych obron у praw swoich nie 
maiąc, onych w magistracie praesentować nie 
mogła, bez żadney ratiey wolne używanie 
starszeństwa w cechach onym że deklaro
wane, nic na to niedbaiąc, że x. prokurator 
nie tylko dawnemi przywileiami y rescrip-
tami, ale y teraznieyszego króla imci con-
firmatią, imieniem żałuiącego imci xiedza 
metropolity, temu negował. A na ostatek, 
gdy tenże żałuiący o iawną convulsyą sta
rożytnych praw, wolności у przywileiów, ante 
et post unionemu, iedności ś. nadanych у 
poślednieyszymi przywileiami, conńrmatiami 
y rescriptami approbowannych, od iegomci 
xiedza metropolity, podawszy obżałowanenm 
magistratowi na seym mandaty, z założeniem 
vadium tysiąca czerwonych złotych, doma-
wiał, aby się przypuszczać disunitów do 
przysiąg nieważyli, aż by się wprzódy o 
paeny z imci xiedzem metropolitą rospra-
wili; obżałowany magistrat lekce sobie po-
ważaiąc prawa pospolite у zwierzchność ma
jestatu ikmci, a na powagę założonego man
datu, y vadia w nim założone nic niedba
iąc, upornie у bezprawnie, a co większa, у 
bez domawiania się o to disunitów, man
daty na stronę uchyliwszy, do przysiąg onych 

ч przypuścił, zawiesiwszy sprawę na dolibe-

ratiey z cechem szewskim, ratione Jakuba 
Jermaszewicza unita, którego od niedziel 
dwuch y daley na rzeczy trzymaiąc, y in-
ąuisitią o iego starszeństwo miedzy cecho-
wemi zacząwszy, niechcąc kończyć, ale po-
tak-rocznemu w dalszą prolongatią puściw
szy tę sprawę, tym czasem Wolikowi disu-
nitowi, у bez przysięgi, rządy w cechu od-
prawować, у aby na starszeństwo comitiami 
siebie utwierdził, a tego ubogiego człowie

ka Jermaszewicza od niego, iako y ten rok 
oddalono, sposobów mu różnych na to za
żywać dopuścił. Jakoż pobrawszy niemałe 
pieniądze od stołowych у szafarzów, onemi 
iuż z strony rzymskiey szewców za sobą 
niektórych pociągnął. A obżałowany magi
strat, acz dobrze wie, że tosiędzieie у prze
ciwko słuszności у cum praeiudicio pra
wom yrescriptom nadanym, iednak niewie-
dzieć dla iakiey przyczyny, wszytko to milcz-
kiem pokrywa, у dalszey swey woli у tako
wym złym zwyczaiom zabieżeć, buntów7 у 
piiatyk między niemi uiąć у poskromić nie 
chciał, y niechce, у owszem pobłażaniem 
swoim do dalszey aggravatiey unitów w ce
chach onym, że iest, okazuią. Będąc tedy 
iedności ś. a mianowicie ludzie Wileńscy 
unici, w cechach zostaiący, oppressi у po
niżeni na prawach у wolnościach swoich 
za dopuszczeniem disuniey w cechach swey-
woli przez obżałowany magistrat Wileński, 
a chcąc żałuiący imć xiądz metropolita tak 
o convulsyą у letką postpositią praw, przy-
wileiów, rescriptów y confirmacyi, ludziom 
religiey greckiey w iedności ś. zostaiącym 
nadanych, iako też o paeny w nich у w 
mandacie założone у o szkody ponoszące 
prawnie czynić, у pomienióne wolności na
dane vindikowac, у onemu od aggravatiey 
dalszey disunickiey ludzi cechowych w uniey 
ś. zostaiących, zaszczycić у ochronić, у aby 
bez przeszkody y oppressiey starszeństwa 
sobie należytego zażywać mogli prawnie 
utwierdzić, na ten czas z zachowaniem wol
ney melioratiey tey protestacyey samemu 
iaśnie wielmożnemu imci xiedzu metropo
licie, podał tenże xiądz prokurator doxiag 
urzędowych zapisać. Што есть записано. 
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1698 г. 

Изъ связки № 4677, за 1694—1698 г. Докум. 4. 

74. Жалоба Свято-Духовскаго братства на Внровскаго и Карабановскаго по поводу 
нарушенія ими закладнаго обязательства на владѣніе двумя деревнями, заложен

ными ими монастырю въ 12,500 злотыхъ. 

Намѣстникъ Свято-Духовскаго монастыря жа
луется на земянъ Бировскихъ и Карабановскихъ, 
что они не исполнили своихъ обязательствъ по за
емному листу, такъ какъ они взяли 12,500 злотыхъ 
подъ залогъ двухъ фольфарковъ съ тѣмъ, что въ 

случаѣ неуплаты заемной суммы, фольварки дол
жны перейти во владѣніе монастыря; но въ 1698 
году они иаѣхали на эти фольварки, потребо
вали отчетовъ его управленія и нанесли мона
стырю убытку по крайней мѣрѣ на 200 злотыхъ-

Лѣта отъ Нароженья Сына Вожого ты
сеча шестьсотъ деветьдесятъ осьмого, мѣ-
сеца Февраля шостого дня. 

На урадѣ кгродскомъ Виленекомъ, пере
до мною Михаломъ Рафаломъ Шумскимъ, 
подстолимъ и подвоеводимъ воеводства 
Виленского, постановившисе вышмене-
ный отецъ особою своею, żałował у solen-
niter protestował się wielebny w Panu 
Bogu imć oyciec Piotr Paszkiewicz Toło-
kąski, starszy monasteru święto-Duskiego 
"Wileńskiego, antiqui ritus graeci, swoim 
у całego klasztoru, iako też у bractwa 
cerkwi święto-Duskiey imieniem, na ichmo
ściów panów Stanisława Wirowskiego у 
Teressę Steekiewiczównę Stanisławowe Wi-
rowską, małżonków, także na ichmciów pa
nów Krzysztofa Karabanowskiego, podcza
szego Bracławskiego, у Katarzynę Krzysz-
tofowę Karabanowską—małżonków, na mał
żonek ichmciów, iako sobie sukcessorek 
dobr niżeymianowanych odzywaiących się 
po nieboszczyku Dawidzie Steekiewiczu у 
eynach iegomości, a na samych ichmciów, 

względem starszeństwa małżeńskiego, w ten 
sposób i o to: iż ichmci nie sprawuiąc się 
według prawa statutowego, zakazuiącego 
przeciwko zapisom swoim у antecessoróm 
sprzeciwiać się, ale у owszem contemnendo 
paenas na takich circumscriptas, którzy 
przeciwko opisom swoim postępuią y punc-
tom w nich wyrażonym nie dosić czynią, 
śmieli у ważyli się—naprzód w roku tysiąc 
sześćset dziewięćdziesiątym siódmym, mie
siąca Junii dziewiątego dnia, w niżeypo-
mienionych dobrach cum summa iniuria 
et danino protestuiących się revisionem 
czynić, a nie kontentuiąc się tym, y teraz-
nieyszego roku tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt ósmego, miesiąca Februarii pierw
szego dnia, nie dawszy według opisu obwiesz
czenia urzędowego, ale tylko złożywszy 
iakowości coinplanatią ad exemptionem 
bonorum Woydaciszek у Rakiszek, wwoie-
wodztwie Wileńskim leżących, w roku 
tysiąc sześćset trzydziestym dziewiątym, 
quondam przez nieboszczyka Dawida Stec-
kiewicza w półtrzynastu tysiącu złotych 



- 151 -

antecessorówprotestuiących się zastawionych, 
у zapisem obligationis tegoż roku w try
bunale wielkiego xiestwa Litewskiego przy
znanym, approbowanych, a successu tempo-
ris, przez synów tegoż nieboszczyka imci 
pana Dawida Steckiewicza idem drugim 
zapisem w roku tysiąc sześćset pięćdzie
siątym wtórym, także za przybraną summa 
trzech tysięcy złotych w trybunale przy
znanym ratificowanych, cum singulari vadio 
pierwszego zapisu, że oprócz zaręki sum
my realney, toties quoties choćby za danym 
obwieszczeniem in termino nie okupili, a 
w possessyey protestujących się, względem 
okupna praepeditią Jakąkolwiek uczynili, 
pod wyżpomienioną zarękę podpadać, za
pisami swoiemi obligowali się, i tak siebie 
samych, iako sukcessorów po sobie idących 
obowiązali do skutecznego realney summy 
oddania у wszytkich obowiązków, w zapi
sach wyrażonych wypełnienia. Czemu wszyt-
kiemu in contrarium idąc у nie czekaiąc 
tego, ieżeliby co zwyżmienioney, iakoby 
komplanacyey subsequi mogło, co in pro-

testationem poszło, w tymżeroku tysiąc sześć
set dziewięćdziesiątym ósmym, die prima Fe-
bruarii, do wyż—rzeczonych folwarków Woi-
daciszek y Rakiszek, imć pan Wirowski z 
ieymością panią małżonką swoią także у 
niemałą inną czeladzi у przyjaciół swoich 
z końmi asistentią przybywszy, chłopów 
pobuntowawszy, protestuiącym służby za
broniwszy, przez dni cztery rezyduiąc, w 
tych wsiach według woli swoiey poddanych 
ordynuiąc, protestantom plus minus na 
złotych dwieście szkody uczynili, у względem 
osobliwego vadium dwóch tysięcy ratione 
niesłuszney po dwakroć turbaciey według 
zapisów popadli, i zarękę do wypłacenia 
na się zaciągnęli. O co wszytko moderni 
protestantes tak o szkody, iak o zakłady, 
względem nieszłuszney turbaciey, chcąc 
iure agendo tę solenne protestacią, salva 
in toto reservata melioratione atque cor-
rectiooe, do akt grodskich woiewodstwa 
Wileńskiego, referuiąc się do viziey iene-
ralskiey, podali. 
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1698 г. 

Изъ связки № 4677, за 1694—1698 г. Докуй. Aš 6. 

75. Жалоба опекуна Борунской церкви Песляка на своихъ родныхъ братьевъ 
но поводу ограбленія церкви, нанесенія побоевъ ему и другимъ лицамъ, а также 

по поводу н другихъ безчинствъ, совершенныхъ ими съ мѣщанами. 

Опекунъ Борунской церкви Песлякъ жалуется 
на своихъ братьевъ по слѣдующему случаю: бывшій 
священннкъ Борунской. церквиНиколаа Песлякъ по-
жертвовалъ на окончаніе ея 500 талеровъ и онеку-
номъ назначилъ племянника своего Яна; но братья 
этого послѣдняго, узнавши, что деньги этп на
ходятся на сохраненіи у крестьянина, напали 
на него и подвергли истязаніямъ; крестьянинъ 
не выдавалъ, тогда они разрыли кругомъ избы 
землю и нашли въ ней церковныя деньги. Опе-

Rołm tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt ós
mego, miesiąca Februarii dnia ósmego. 

Przede mną Michałem Rafałem Szum
skim, podstolim у podwoiewodzim Wileń
skim, solenną zanosząc manifestatią, żało
wali у protestowali iaśniewielmożny imć 
pan Michał Kazimierz Kocieł, kasztelan 
Witebski, wielmożny imć pan Krzysztoph 
z Barthoszyna Despot Zienowicz, marszałek 
Oszmiański, у imć pan Stefan Kazimierz 
Sulistrowski, podsędek Oszmiański, iako pro
tektorowie у opiekunowie cerkwi. Boruń
skiey, w powiecie Oszmiańskim leżącey, tes
tamentem zeszłego w Bogu imci xiedza 
Mikołaia Pieslaka, fundatora cerkwi Bo
ruńskiey naznaczeni, a imć pan Jan Pieś
lak, iako sam aktor, tymże testamentem 
у funduszem do dokończenia pomienioney 
cerkwi za kollatora naznaczony, na ichmć 
pp. Piotra у Bazylego Pieslaków, rodzonych 

кунъ обратился къ нимъ чрезъ носредство уніят-
скихъ священниковъ; но Песляки избили всѣхъ 
ихъ; затѣмъ сдѣлали наѣздъ на церковь и про
извели въ пей разбой. Благодаря пмѣшательству 
въ это дѣло Витебскаго каштеляна, они возвра
тили часть денегъ; но безчинствъ не перестали 
дѣлать: въ слѣдующемъ году они сдѣлали вто
ричное нападеніе какъ на опекуна и духовенство, 
такъ и на Борунскпхъ мѣіцанъ , нисколько къ 
этому дѣлу непричастныхъ. 

braci swych, w krzywdzie swey, w krzyw
dzie kapłanów, sług cerkiewnych у miesz
czan Boruńskich—o to у w ten sposób: iż 
co żaluiący po śmierci nieboszczyka stryia 
swego, iako się wyżey pomieniło, sukcesso-
rem y kollatorem summy pięciuset talarów 
bitych na dokończenie cerkwie po nie
boszczyku pozostałey, dla obwarowania od 
złodzieiów, ognia у ichmci niechętnych 
obawiaiąc się braci, w roku przeszłym ty
siąc sześćset dziewięćdziesiąt siódmym, mie
siąca Decembra dnia dziewiątego, u podda
nego swego у obżałowanych spólnego, do 
maiętności Koziakowszczyzny, w powiecie 
Oszmiańskim leżącey, należącego, na imie 
Pietraka, w izbie onego, z szkatułą, u któ-
rey у sprawy różne, obligi na różnych kre-
dytorów summy nieboszczykowi winnych, 
kiedy iuż robota letnia koło murów ustała, 
zakopał; gdzie ichmć, uczyniwszy iedno-
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staynąradę у namowę z sobą, w roku 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt ósmym, mie
siąca Januarii w dniu dwudziestym piątym, 
niewiedzieć iakowym sposobem у przez kogo 
wziąwszy wiadomość o tym zachowaniu, 
poddanego wyszmianowanego męczyli у bili 
koniecznie, aby ichmć powiedział o scho
waniu, dopytywali; a niedopytawszy się, izbę 
wszytką, kołami, rydlami dotąd kopali, aż 
te mieysce, gdzie szkatuła zakopaną była, 
znaleźli; którą wyiąwszy, do dworu pomie-
nionego Koziakowszczyzny, w powiecie Osz
miańskim leżącego, zaprowadziwszy, oną 
posiekszy, pieniądze między sobą rozdzielili. 
A gdy żałuiący, o tym rabunku wziąwszy 
od tegoż poddanego wiadomość, sam osobą 
swą у uprosiwszy oyców Bazylianów do 
dworu ich у swego, pytaiąc się, co za przy
czyna pieniędzy cerkiewnych zabrania, o 
powrócenie onych upraszał; tedy ichmć na 
proźbę nic nie respektuiąc, wprzód słowy 
uszczypliwemi honorowi szlacheckiemu do-
tkliwemi lżyć у sromocić, a potym imć 
pan Piotr Pieślak szablą, a imć pan Bazyli 
orężem bynamniey należącym do boiu zbili, 
zmordowali, ran nie mało pozadawali, co 
szyrzey relacya ieneralska oglądania ran 
w sobie sonat, у pewnie by byli na śmierć 
zabili, gdyby oycowie Bazylianie nie rato
wali, gdzie ledwa żyw zbity za wrota uszedł. 
Tamże szablę iedną od boku, a dwie tamże 
w komorze we dworze będące, kosztuiące 
złotych dwieście, czapek trzy, iedną z głowy 
a dwie tamże będące, kosztuiące złotych 
piętnaście, rękawic xiężych dwoie, kosztu-
iących złotych pięć, zabrali y na swóy 
pożytek obrócili. A potym tegoż dnia na 
dalszą ruinę y oppressią tego świętego 
miėysca ichmć obżałowani armata mann 
na koniach przyiechawszy na cmentarz, у 
tam zastawszy ichmć xięźy, a mianowicie, 
oyca Szostaka zakrystyana, imci xiedza Za

wadzkiego у imci xiedza Bókszęr kaznodziei^ 
na cmentarzu dp strzelby się chcąc żabiiać 
porwali, у pewnieby tey swoiey zawziętości 
dosyć uczynili, gdyby do cerkwie nie рей 
uchodzili; potym koło krzyża biegaiąc, 
krzyk, hałas, łaianie, czynili do niewinnych 
ludzi do strzelby у szabel porywali się, a 
żałującego na zabitą śmierć szukali у pew
nie by zabili, gdyby imć odtakowey impe-
tylii nie schronił się, iednak odieżdzaiąc 
srogą odpowiedź у pochwałkę na zdrowie 
żałuiącego, iak czeladzi 'y mieszczan uczy
nili. Aż kiedy się żałuiący do iaśniewiel-
możnego kasztelana Witebskiego, iako pro
tektora у opiekuna uciekł, tedy za listem 
imć talarów bitych cztyrysta dwadzieścia 
cztyry wrócili, a resztę przy sobie talarów 
bitych siedmdziesiąt sześć. zatrzymali, у 
upominać się o to słowy ani prawem pod 
zabiciem na śmierć zakazali. Jakoż przy
wodząc te swoie odpowiedzi do skutku, 
iako ludzie niespokojni, prawu pospolitemu 
sprzeciwni, na boiaźń Bożą nie pomniąc bez 
służby się bawią, w tymże roku teraźniej
szym wysz pisanym, miesiącu Januarii dniu 
dwudziestym dziewiątym w domu u miesz
czanina Boruńskiego, nic sobie nie win
nych imci xiedza Bokszę у żałuiącego 
imci pana Jana Pieslaka zbili у w głowę 
ranę niemiłosiernie tyrańską zadali, a na
zajutrz przyszedszy na chór imć pan Ba
zyli Pieślak czeladzi cerkiewney śpiewakom, 
na imie Jozephowi Pietkiewiczowi, Stephan-
kowi Łazowskiemu, Kazimierzowi Kulbin-
skiemu, a potym у kocioł nogą podkówką 
przebił, y daley w swoiey nie ustaiąc za
wziętości po miasteczku Borunach ustawnie 
ieżdżąc ze strzelbą, od mieseżanina do miesz
czanina, każąc sobie gwałtem trunków da
wać, porywaiąc się do bicia, a mianowicie: 
trunków nabranych u Jożepha Kurniewicza 
za złotych dwadzieścia. pięć; u aptCkdrza zš 

20 
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zlotyca piętnaście; u Piotra Audyckiego za 
złotych trzydzieścia sześć, u Janą Mazury 
za złotych dziesięć; a dnia trzeciego na 
dóni wóyta Boruńskiego naiachawszy, na 
zabicie szukali у pewnie by byli zabili, gdyby 
się nie schronił Powtórnie imci żałuiący, iż 
ichmć obżałowani po śmierci nieboszczyka 
imci xiedza Michała Pieslaka, wespół z 
dobrodziejką rodzicielką zabrali rzeczy cer
kiewnych nie mało, a mianowicie: kuntusz 
granatowy zastawny w talerach bitych dzie
sięciu, spodnie dwie złotogłowowych od 

dobrodzieiów na ornaty danych, letko kład-
nąc warte tałerów bitych sto; kubków 
srebrnych trzy ważące grzywien cztyry; łyżek 
srebrnych -trzy, ważące grzywnę iedną; 
sukno dla muzykanta kupione z potrzebami 
tałerów bitych dziesięć; a przytym у ordynkę 
żałuiącego kupioną za tałerów bitych ośm. 
O co wszytko chcąc żałuiące ichmci pra
wem in foro fori czynić, oppressyi у krzywdy 
cerkwie Boruńskiey dochodzić, dalitoswoie 
opowiadanie do xiąg urzędowych zapisać. 
Co zapisano iest. 

1700 г. 

Изъ книги Виленскаго гродскаго суда № 4715, за 1700 г., л. 435. 

7<S. Жалоба митрополита Леона Заленскаго на коляторовъ Борунской церкви 
Пееляковъ по иоводу расхшценія ими монастырскаго имущества. 

Леонъ Шлюбичъ Заленскій, ыитрополихъ Кіев-
скій и всея Руси, приносить жалобу на коллято-
ровъ Борунской церкви Пееляковъ по слѣдую-
щеиу поводу: 

Въ 1692 году въ Борунахъ появилась чудо
творная икона Божіей Матери; извѣстія о ея 
чудесахъ быстро распространились по всему в. кн. 
Литовскому; стали стекаться къ ней вѣруюшіе 
со всѣхъ сторонъ и приносить свои пожертвова
ния. Такимъ образомъ представилась надобность 
построить церковь, а средства были уже готовы. 
Владѣтель этого мѣста Песлякъ, видя невозмож
ность въ свѣтскомъ званіи способствовать расши-
репіго Божьей хвалы, съ разрѣшенія бывшаго 
епископа Жоховскаго, нринялъ діаконскій чинъ. 
Затѣмъ онъ заложилъ церковь каменную и устро-
илъ монастырь; но старость не позволила ему 
окончить этого богоугоднаго дѣла. Передъ смер

тью онъ сдѣлалъ своихъ племянниковъ коллято-
рами этой церкви и монастыря, завѣщавши при 
этомъ и немалое количество земли, какъ своей 
собственной, такъ и дарованной отъ другихъ 
лицъ ; но племянники не исполнили завѣщанія 
дяди и открыли рядъ святотатственныхъ иро-
ступковъ: завладѣлн церковными деньгами идру-
гимъ имуществомъ, пожертвованнымъ на образъ 
Божей матери, и обращали ихъ на самыя пороч
ный дѣла. Всего они расхитили на сумму до 
70,00 злотыхъ. Такъ какъ старшій Песлякъ не 
захотѣлъ даже явиться на мптрополичій судъ и 
самовольио уѣхалъ изъ Борунъ, то митроиолитъ 
и отлучилъ его, какъ отвѣтственнаго колятора, 
отъ церкви и христіанскаго общества. Желая 
привести въ исполненіе этотъ приговоръ, митро-
политъ и базпліане и подали настоящую жалобу 
въ судъ. 

Żałował у solenną zanosił protestacyą 
iasniewielmożny w Bogu przewielebny imć 

xiądz Leon Szlubić Zalenski, archiepiskop, 
metropolita Kiiowski, Halicki у wszytkiey 



- 155 -
Rusi, episkop Władzmiierski, Brzeski, ar
chimandritą Kobryński, swoim у całego za
konu Bazylego świętego у wszytkich zakon
ników Boruóskich teyże reguły świętego 
Bazylego wielkiego y zakrystyiana tameczne
go, wielebnego oyca Jana Szostaka imie
niem, a na przeciwko panom Jana, samego 
pryncypała, także Piotra, Bazylego у Jakuba 
Pieślaków, konpryncypałów, у pani Paras-
kowy Bfrozyny Laudańskiey, Stephanowey 
Pieślakowey, świeszczenikowey Dokszyckiey, 
także przeciwko imci pana Pawła zięcia, 
w iedney radzie у namowie z sobą zostają
cych, w ten niżey opisany sposób: Iż gdy 
w roku 1692, z osobliwey łaski Bożey у 
prowidenciey iego nad upadłym у utrapio-
nyin narodem ludzkim, przy obrazie Nayświęt-
szey Panny ruskim, niegdyś od zeszłego imci 
xiedza Jozaphata Brażyca, zakonu Bazylego 
świętego starszego у officyala Połockiego, w 
Bogu zeszłemu nieboszczykowi imci panu 
Mikołaiowi Pieślakowi confidowanym, zia-
wiły się nie małe cuda у łaski Boskiey w 
Boninach, w powiecie Oszmiańskim leżą
cych, pod rządem у pasterstwem na fcenczas 
w Bogu zeszłego iaśniewielmożnego imci 
xiedza Cypryiana Żochowskiego, archiepis-
kopa metropolity Kiiowskiego. Halickiego у 
wszytkiey Rusi, antecessora teraznieyszego 
żałuiącego aktora, gdzie za doznaniem tak 
wiele cudów у otwarciu krynic łask Bo
żych, tenże pomieniony imć pan Mikołay 
Pieślak, będąc dyspozytorem у dozorcą wiel
kich iałmużn, danin у ofiarów, wot bogatych 
у obfitych, od różnych ichmościów dobro-
dzieiów całego xiestwa Littewskiego, wziąw
szy licencyą у błogosławieństwo od wyszpo-
mienionego iaśniewielmożnego i m c i xiedza 
Oypryana Żochowskiego, metropolity Kiiow-: 
skiegó, iako pasterza swego, zbudował cer-1 

kiew niewielką drewnianą, na gruncie, czę
ścią od iaśnieoświeconey xiężny imci Ham-

burskiey nadanym Į częścią ódimći pana 
Michała Popławskiego Krzemienickiegó, za 
spłaceniem pewney summy applikowanym, 
na którym mieyscu im co daley, tym w lep
sze wsławiwszy się cuda potrzebowali usta
wicznego nabożeństwa, tedy tenże pomie
niony pan Mikołay Pieślak, uprosiwszy so
bie u tego imci xiedza metropolity? tudziesz 
ego mości xiedza Symona Olencowa, pro-
wincyała na tenczas zakonu świętego Bazy
lego wielkiego, zakonnika teyże reguły Bazy
lego świętego, onych przy tym cudownym ob
razie osadził у legował у wszelki rząd w 
nabożeństwie onym polecił у pismem swoim 
utwierdził. Sam też, widząc siebie do takich 
rzeczy świętych у czynienia porządku w świec
kim stanie nie sposobnym, skłoniwszy wolą 
swoią do stanu duchownego, tegoż obrządku 
greckiego przyiął habit у poświęcenie na 
subdyiakoństwo z ręku pomienionego imci 
xiedza metropolity wziął, czyniąc rezygna-
cyą we wszytkim posłuszeństwa swego iako 
należytemu pasterzowi swemu. Za którego 
błogosławieństwem, gdy się co raz większe 
otwierały łaski Boskie у Nayświętszey Panny 
a ludzie pobożni co raz większe czynili (sic), 
confluksye, tudzież wiele ichmościów do-
brodzieiów iaśnieoświeconych, iaśnie wiel
możnych, wielmożnych dygnitarzów, urzęd
ników, szlachty у obywatelów różnych wo-
iewodztw w. x. Lit., także у Korony polskiey, 
którzy bogatymi iałmużnami, obfitemi ofia
rami w nadaniu złota, srebra, kleynotów, 
pereł, sztuk dyiamentowych różnych, appa-
ratów, splendorów, to mieysce święte uboga
ciwszy, na ostatek dla rozszyrzėnia tego 
mieysca świętego gruntami ziemie nadali у 
darowali, iako to' pomieniona iaśnieoświeco1 

na xiężha ieymci Anna Liidowika Radzi-
witowna, falcgrafowna Pfalska, wtok dwie,' 'tli-; 
dziósz imć pan Michał Popławski, pódstbli 

• Krzemieniecki," cż^ią'c'nar\vięksxy homrfW 
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.czcį Nąyświętszęy Panny,,dla większego po
mnożenia, chwały Bożey, tymże zakonnikom 
reguły Bazylego świętego, zapisali, na któ
rych gruntach; to cerkiew, iako miasteczko 
Słohoda, z lekka posiedliwszy się, temuż 
mieyscu. świętemu.; у zakonnikom appliko-
wana została. A f za takim pomnożeniem 
tego i mieysca świętego x; Mikołay Pieślak, 
maiąc na to: od iaśniewielmożnego imci 
xiedza metropolity do szafowania y rozrząr 
dzenia skarbami cerkiewnymi pozwolenie, 
zamyślił, z tych iałmużn у ofiar, świętych; 
pd dobrodzieiów nadanych, cerkiew obszerr 
nieyszą.zmurować;: tedy, przywodząc to do 
samego skutku, za błogosławieństwem tegoż 
imci xiedza metropolity, (który mieysce na
znaczywszy у poświęciwszy na pierwszy fun-r 
dament kamień rzucił, у tę cerkiew, która 
teraz stoi, założył), pomienioną cerkiew nie 
z żadnych innych fortun, ale tylko szcze
gólnie, z ofiar-у nadania dobrodzieiówfun
dować zaczął, który chcąc sobie ztąd wiecz
ną ufundować pamiątkę у dyspozycią ostat
niey,woli swoiey, napiśmie.ugruntować tychże 
zakonników reguły świętego Bazylego wiel
kiego, przy tym cudownym obrazie у przy 
mieyscu świętym funduszem swoim wiecznie, 
przy possessyey tak, cerkwi;, klasztoru, iako 
y. miasteczka zachował, у tenże fundusz 
ostatniey,.woli swoiey, , testamentem stwier-
dzit.iy ,approbował: w> którym to. testamen
cie^ у funduszu za radą, proźbą*, у powodem 
par^w^Rjeslakqw*, synowców,;swoich,. y osor, 
Щурв. pąną, Jana , Pieślaka,, który dawno. w 
umyś^miaLszkodzić^mfeyseu, świętemu,,, ta
kie,, punktą „ niektóre i szkodzące przeciwko 
prafęn. .świeckiemu у duchewnemu położył,, 
mianowicie: -:, zapisuiąc, funduązeni ;cerkiew у 
miasteczko,! Вощпу zakonowi,,świętego Ват, 
zyjegp v wielkiego; y pana, Jana,fPieślaka„, ko-. 
lat^emjCzyniąą,, (waraie, i w funduszu „y testa-?, 
ЩЩПтѵ a%>womprpn^iur,poditytpteift1b»T 

latorstwa, obrazem, Nąyświętszęy Panny rzą
dzić, kleynoty,, złoto, srebro у inszer splen
dory brać, sprzedawać, iako chcąc^ szafować, 
у zakrystyanować, у poty kolatorem być у 
dochodami cerkiewnymi dysponować, póła 
cerkwi murowaney nieskończy. Druga, wno
sząc iakoweś ciężary na zakon świętego Ba
zylego у wszytkich dobrodzieiów tego miey
sca. świętego, obowiązał testamentem, aby 
panu Janowi Pieślakowi, synowi nieboszczy-
kowskiemu nie widzieć, quo hire et prae-
textu, zakonnicy Bazylego świętego wypła
cali z dochodów cerkiewnych" jalmużn święr 
tych у ofiar dwa tysiące złotych, a doniewy-
płaceniaionych quote coroczną po dwieście 
cztyrdzieście złotych dawali, a takowy fun
dusz у testament sporządziwszy, у ieżeli by 
tym- punktom wielebne oo. Bazyliani dosyć 
nie uczynili,, zakon inszy maią wprowadzić. 
Zaraz po śmierci nieboszczyka xiedza Pieś-
laka, obżałowany pan Jan Pieślak summę 
zebraną, z łaski, ichmościów dobrodzieiów 
nadaną y na: murowanie cerkwi od niebo
szczyka zostawioną, dwanaście tysięcy złotych 
polskich do siebie wziął у niewiedzieć gdzie, 
na co obrócił. Która summa gdzie się̂  po
działa w roku 1698, miesiąca Junia 19, że 
przed teraznieyszym żałuiącym iaśniwiel-f 
możnym imci xiedzem. metropolitą, podczas-
wizity iegomości od różnych ludzi.y mie-
sczan Boruńskich' inquirowana była; ale nic 
się nie wrócił do pomienioney summy dwana--
stu-, tysięcy złotych polskich, p. Jan; Pieślak^ 
nie uczyniwszy wywodu,, ani rachunku ;żad-< 
nego, wzioł: na.się rządy у promocyą ! do 
murowania, cerkwi Boruńskiey, na mieyscu 
stryia swego,, od .tegoż iaśniewielmożnego 
iegomości xiedza,, metropolity,,, obiecuiąc :y 
poprzysięjjąiąc..przed .powagą,pasterską pu
blice :y z tymże.,zakonnikiem- Bazylianem,, 
pr#yjąw»zyrihabit w nowicyacie \швЫ-шМ,і 
y,{we<jwszytkim.tak, iako,nieboszczyb.stryi 



iego posłusznym być, któremu dufaiąc ie
gomość xiądz metropolita podczas wizyty 
*tooieyc-:w wyszpomienionym roku 1698, 
prowizorem do czasu przychodów tylko cer
kiewnych у dla dokończenia cerkwi uczynił. 
A obżałowany pan Jan Pieślak, przepom-
niawszy tey vocacyi swoiey, boiazń Bożą у 
srogość prawa duchownego у świeckiego, 
postponowawszy constytucye seymowe у wi
ny, wr nich na takowych ludzi występnych 
opisane, pogardziwszy w odległości na 
tenczas iegomości xiedza metropolity, udał 
się do złych a nieprzystoynych postępków, 
sprośny żywot swóy przy mieyscu świętym z 
pogorszeniem drugich ludzi prowadząc, róż
nych dni, miesięcy przez te wszytkie lata 
przeciwko'wokacyey swoiey żył, złoto, srebro, 
perła, łańcuszki złote, sztuczki, sztuki, za
usznice, trząsawki у krzyżyki dyiamentowe, 
rubinowe z różnemi kamieniami, pierścienie 
z dyiamentami у rubinami sadzone, obrączki 
zlote z obrazu Nayświętszey Panny, iako też 
tabliczki śrebne, materye bogate, które na 
aparaty nadane były, woski у inne do tey 
cerkwi Boruńskiey nadania, co kolwiek po 
śmierci w Bogu wielebnego imci xiedza 
Pieślaka zostało, iako za administracyey ob-
żałowanego; pana Jana Pieślaka tę cerkiewr 

maiącego, bez zakrystyiana у za zakrysty-
ianstwa wielebnego1 oyca Szostaka, maiąc 
klucz od tey cerkwi, świętokradzkim spo
sobem biorąc, na marnotrawstwa, piiatyki у 
wszeteezeństwa, y na swóy porządek' у poży
tek obracał. Nawet' co na mszy święte wie
lebnemu ' oycu zakrystyanowi Boruńskiemu, 
od różnych imciów dawano było, rękoma' 
biorąc na cerkiewne potrzeby, za też pie
niądze^ w dalsze' rospusty przychodził: пат 
piiatyki'у muzyki; pieniądze' obracaiąc, kto1 1 

rych pieniędzy^ u wielebnegoиoyca zakry
styiana Bdruńifciś^oi1 różnemi czasy, wed
ług osobliwego f regestru1 na dziewięć1 tysię

cy sześćset cztyry złoty wybrał; a mafó 
co cerkiew za te pieniądze pódmurowańW. 
Ciż wszyscy obżałowani panowie Pieślakb"L 

wie, gwałcąc prawo Boże' y kauony cer
kiewne, postępuiąc takimże świętokradzkim 
sposobem, z teyże cerkwi Boruńskiey złoto, 
srebro, perła, kleynoty, pierścienie, łańcusz
ki у tabliczki brali, suknie sobie sprawo
wali, rządy osadzali, szable, obuchy, ema-
liki srebrem cerkiewnym oprawowali, mia
nowicie: pan Piotr Pieślak na służbę pó 
kilkakroć wyprawuiąc się, więcey niż na 
kilka tysięcy złotych skarbów cerkiewnych 
na porządki łożył, osobliwie obżałowana pani 
Pieślakowa, świeszczennikówa Dokszycka, 
matka obżałowanych pp. Pieślaków, przez 
te wszytkie czasy nie mało rzeczy cerkiew
nych na kilka tysięcy złotych polskich, w 
szatach na apparata danych, kubkach srebr
nych, kleynotach różnych, lnach у płótnach 
у innych offertach z cerkwi zabrała, a ob
żałowany tenże pan Jan Pieślak, - przed prży-
siężeniem wielebnego oyca Szostaka na za-
krystyaństwo cerkwi Boruńskiey na to miey
sce święte, od różnych ichmciów dobrodżie-
iów pieniądze brał, tych było na złotych 
tysiąc ośmset trzydzieście dziewięć у groszy 
siedumaście; które zebrawszy na też mar
notrawne uczynki obrócił, a kapłanów 
tani mieszkaiących bardzo szczupłą sufficien-
tiąV przez te wszytkie lata sustentował. Y 
gdy zeszły iegomość xiądz Babarkiewicz, 
theolog zakonu Bazylego świętego у kap-
lariį у imć xiadz Móyżesz Bokśzai, na"tenŁ* 
czas każnodzieia Boruński, theolog zakonu 
świętego Bazylego; w. imć xiądz Gerwazy 
Kiszeyć, imć xiadz ! Julian у Kazimierz Za
wadzcy, obżałowanych panów Pieślaków nie 
poiedriokrotnie upominali, aby więcey tafe* 
wyćh zbytków, wszeteezeństwa у sWowblefi*4 

stwa czynić poprżesfcsK; tedy obżałowariipa*-
nowie PieślaMowie;* Jari, Piotr у Bazyli;' róź~: 
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nemi czasy nachodząc na celi (кельи), po-
mienionych zakonników bili, mordowali, ia-
koż zeszłego iegomości xiedza Bobarkie-
wicza, niepoważaiąc stanu kapłańskiego, у 
owszem na dyzhonor onego, rózgami go zbili, 
zmordowali, że od takiego zbicia w despa-
racyą wpadszy, mało co choruiąc, śmiercią z 
tego świata zszedł: co większa w roku 
przeszłym tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dzie
wiątym, miesiąca Nowembra piętnastego 
dnia, będąc niepohamowanemi wswey nie-
przystoyney zawziętości, gdy żałuiący w 
Bogu wielebny oyciec Romuald Pawłowski, 
o takoweż swawoleństwo obżałowanych pa
nów Pieślaków upomniał; tedy obżałowani 
panowie Jan у Bazyli Pieślakowe, mocno, 
gwałtownie na celę (келью) wielebnego oyca 
Pawłowskiego naszedszy, wprzódy obżało-
wany pan Bazyli Pieślak nadzagiem w gło
wę uderzył у ranę niemiłosierdną zadał 
у okrwawił, od którego uderzenia, gdy na 
ziemię upadł, tamże leżącego niemiłosier
nie, a prawie tyrańsko, na zabitą śmierć 
bili; nie do woli, у tenże pan Bazyli Pie
ślak, pastwiąc się nad leżącym w. oycem 
Pawłowskim, krew z rany onego ssał у za 
nieżywego na ziemi porzuciwszy z odpo
wiedzią, ieśli by od tego boiu żyć miał, za 
drugim razem naszedszy na celę, albo też 
do cerkwi idącego przeiąwszy, na śmierć-
zabić miał, odszedł; iakoż w niedziel kilka 
po tym boiu, przyszedszy do zdrowia, tenże 
żałuiący imć xiądz Pawłowski do cerkwi 
poszedł, tedy ciż obżałowani panowie Pie-
ślakowie, z mieszkania swego do żałuiącego 
w. oyca Pawłowskiego, z pistoletów przez 
okno zmierzywszy, strzelać chciały, ale insi 
ichmościowie xięża zakonnicy, na ten czas 
będące, od tey impetyciey obżałowanych pa
nów Pieślaków prosto hamowali. Y gdy iuż 
za takowemi częstokrotnemi wiolencyami у 
boiami' pomienione ichmci xięża zakon-1 

nicy zakonu Bazylego świętego, nie mogąc 
daley wycierpieć, żałuiącemu iaśniewielmoż-
nemu imci xiedzu metropolicie, lubo w od
ległych kraiach zostaiącemu, o takowych 
niezbożnych y nieprzystoynych, Panu Bogu 
у ludziom obrzydłych postępkach onych, 
oznaymili; tedy żałuiący imć xiaclz metro
polita, gdy pastersko onych listami swemi 
upominał у kommisarzówdoBorun zesławszy, 
starał się do upamiętania przywieść, obża-
łowany pan Jan Pieślak, nie tylko upomnie
nia imci xiedza metropolity nie przyiął у 
życia swego nie poprawił, ale na większy 
concept tegoż imci xiedza metropolity, kom-
missarzów ichmć konfuzyą nakarmiwszy, li
sty upominalne publice w rynku palić ka
zał. A potym dowiedziawszy się, iż iegomość 
xiądz metropolita do Wilna przyiechał у do 
Borun iechać miał; tedy cokolwiek w go
towey summie na cerkiew nadanych pienią-
dzy sporządzono, tudziesz, zabrawszy obligi 
na różne summy, różnym osobom z skarbu 
Nąyświętszęy Panny pożyczone, iako też 
sprawy wieczyste, fundusze gruntów у og
raniczenie dwuchwłok, od iaśnieoświeconey 
xiężney imci Nayburskiey, cerkwi Boruń
skiey nadanych, także fundusz, żałuiącym 
oycom Bazylianom na Boniny służący, same 
orginały z sobą wziąwszy, to wszytko do fol
warku swego Kozakowszczyzny, nie daleko 
Borun będącego, ciż panowie Pieślacy wy
prowadzili, nawet tę xięgę zeszłego imci 
xiedza Pieślaka, dyaryusz początków cudów 
Nąyświętszęy Panny Boruńskiey y approba-
cyą onych, przez imci xiedza metropolitę, 
tudziesz świadectw różnych kapłanów, pa
nów, senatorów у innych w tey xiedze na
pisanych ludzi, aby pamiątkę Nąyświętszęy 
Panny wygładzić mogli, niesłusznym spo
sobem u wieźli. A gdy sam imć xiądz me
tropolita, przybywszy do Boran dnia cztyr-
nastego Marca, roku teraznieyszego tysiąc 
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siedmsetnego,.: o postępkach obżałowanych 
panów Pieślaków u okolicy taineczney y u 
mieszczan Boruńskich, inquisicia czynił, tedy 
różni ludzie у mieszczanie tego miasta róż
nie, a niewypowiedziane panów Pieślaków 
występki, a niektórzy co mogli widzieć, 
wiele czego z cerkwi wzięto, donieśli у opo-
wiedzili, skargi wielkie, boie, krzywdy у ucie
miężenia przełożyli swoie. Do tego, mieszcza
nin Boruński, na imię Jan Dowgiała, świad
czył, iż zaraz po śmierci imci oyca Pieśla
ka, na zaiutrz, obżałowany pan Jan Pie
ślak, worek duży zamszowy z portugalami, 
dukatami czerwonymi złotymi у krzyżykiem 
diamentowym, od iaśniewielmożney ieymci 
pani Naruszęwiczowny, podkanclerzanki w. x. 
Lit. Pacowey, starościney Żmuydzkiey, na ob
raz Nayświętszey Panny danym, który iako 
powiadaią, dwadzieścia pięć tysięcy złotych 
polskich szacowany; także z drugim krzyży
kiem mnieyszym dyamentowym, do schowa
nia dał temuż Dowgiale, a potym, w czwierć 
roku do siebie znowu odebrał. Ten że ob
żałowany pan Jan Pieślak, kleynotów sztuk 
dwie, od iaśniewielmożney ieymci pani Kate-
rzyny Sapieżanki, woiewodzianki Wileńskiey, 
Branickiey, stolnikowey koronney, dwanaście 
tysięcy złotych szacowanych wziął, у ieymci 
pani Bychowskiey na wesele siostry imci, to 
iest, ieymci paniey Domiceli Niemierzanki, cho-
rążanki Derbskiey, z obrazem nayświętszey 
Panny, przez tegoż obżałowanegopanaPieśla-
ka pożyczonych, co mnieysze na obraz powra
cał, a sztuczki dyiamentowey, wktóreybyło 
dyiameńtów trzydzieście dziewięć, trząsawka 
dyiamentowa, w niey było sporych dyiameń
tów dziesięć, osobliwie teyże imci pożyczo
nych, pierścienia dyiamentowego, w którym 
było dyiameńtów siedm, manelę złote, łań-
cużck złoty grochowy, pereł uryiańskich, iak 
grochowe ziarno sznurów pięć, do tych czas 
nie oddał. Znowu u iaśniewielmożnego iego

mości pana Kazimierza Władysława Sapiehi, 
woiewody Trockiego, do lampy od imci da-
ney, zł. dwieście pięćdziesiąt na łoy danych j 
u siebie zatrzymał, i łoiu nigdy do lampy 
nie dawał. Imć pan Krzysztof Sulistrowski 
dał sahaydak staroświecki na kielich i pa
tynę, na którym sahaydaku było srebra 
sztuk sto i pięć, ten sahaydak z cerkwi 
wziąwszy, tenże obżałowany p. Jan Pieślak 
rząd sobie kazał zrobić. Lichtarze cynowe 
z cerkwi pozabierawszy, z nich sobie na 
stołową potrzebę, talerze porobił i one do 
folwarku swego Kozakowszcyzny, przy wy-
iachaniu z Boran, wywiózł. Tenże obżało
wany p. Jan Pieślak, wina kupiwszy kuf 
dwie, w roku tysiąc sześćset dziwiędziesiąt 
dziewiątym, za sto tałerów bitych, za cer
kiewne pieniądze, zbieraiąc do siebie swoich 
krewnych i różney kondycyi ludzi, z niemi 
to wino wypił, a tylko w powszechny dzień 
na iedną mszę wina dawał i co dzień po 
iedney mszy odprawować kazał. Gdzie ichmć 
oycowie Bazyliane, widząc iawną uynię 
chwały Boskiey u różnych dobrodzieiów 
wina upraszaiąc, należyte nabożeństwo od-
prawowali; ciż obżałowani panowie Pieślako-
wie, nie hanmiąc się w swym nieprzykład-
nym i złym pożyciu, gdy w cerkwi nabo
żeństwo odprawowalo się, nie poiednokrotnie 
kotły do siebie z cerkwi przywieść, muzyce 
i śpiewakom przyiść kazawszy, z tymiż oso
bami i z panem Zienkiem, konsyliarzem 
swoim, dobrey myśli zażywali, a często by
wało, że w cerkwi dla odebrania muzyki 
i śpiewaków, tylko sami ichmci xięża Ba-
zyliani mszy święte bez muzyki odprawo
wać musieli у nie mało przeszkody w na
bożeństwie cierpieli. Szkód mnieyszych, po
tocznych, tak zaraz po śmierci nieboszczy-
kowskiey, bez zakrystyiana, iako i zakry-
styianstwa w. oyca Szostaka, na mszy święte 
i na murowanie cerkwi, co różni ichmość 
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dpbrodzieiowie dawali, bez wiadomości za-
.krystyiańskiey, ani w reiestr wpisuiąc do 
siebie zabierali, o czym żałuiący wyraźnie, 
iąk wiele szkody to mieysce poniosło, wie
dzieć nie mogą.. Na:ostatek nie kontentuiąc 
się tym wszytkim, ciż obżałowani panowie 
Pieślakowie, zapomniawszy wcale boiażni 
Bożey i prawa pospolitego,, popełniając iawne 
zbytki i swawoleństwa, iuż podczas bytności 
żałuiącego imci xiedza metropolity w Bo-
runach, ze dnia piętnastego na dzień szes
nasty miesiąca Marca, roku teraznieyszego 
tysiąc siedmsetnego, w same pierwospy, ze
brawszy niemałą gromadę ludzi, a cicho 
podiechawszy, tam że w miasteczku Bora
nach, świreń niedaleko od cerkwi będący 
odbili i żelaza na cerkiew nagotowanego, 
sztab dwieście trzydzieście gwałtownie za
brali. Tudziesz do piwnicy murowaney klasz-
torney w nocy wdarszy się i zamek skręciw
szy, słoniny, mięsa, śyrów, masła, krup, soli 
i różnego prowiantu, z żelazem kładąc plus-
minus na złotych dwa tysiące raptownym 
sposobem wzięli i do tego folwarku Koza
kowszczyzny zaprowadzili i cale cerkiew i 
klasztor spustoszyli, że ichmość oycowie Ba-
zyliiani sustentować się czym zgoła nie maią. 
W czym wszytkim, iako się wyżey pomie-
niło, tak w zabranych gotowych piniędzach 
z iałmużn świętych, cerkwi nadanych, iako 
też w rosproszonych skarbach Nayświęstzey 
Pannie ofiarowanych, co tylko mogą wie
dzieć, żałuiące oycowie Bazyliianie Boruńscy 
i w czym są dobrze informowani, namniey 
ponosiło mieysce Boruńskie szkody na siedm-
dziesiąt tysięcy złot. polskich. A gdy żałuiący, 
iaśniewielmożny imć xiądz metropolita do 
obżałowanego pana Jana Pieślaka posyłał, 
pytaiąc się, za co by miał żelazo i inne 
legumina zabierać i czemu niecłice ze wszyt-
kich przychodów i roschodów liquidowae 
się", tedy miasto iustyfikaciy i restitueiy tak 

wielkich szkód, na zdrowie imci xiedza 
metropolity i wszytkich zakonników, przy 
teyże cerkwi mieszkaiących, a miasteczka 
Borun spaleniem ognia, odpowiedź i poch-
wałkę uczynili. I gdy podług urzędu swo-
iego ten że iegomość xiądz metropolita 
pozwem swym .przed sąd swóy metropoli-
tański pomienionego pana Jana Pieślaka 
i innych o wszytkie wyszmianowane pre-
tensye przypozwał, aby się o takie szkody 
sprawiły; tedy obżałowany nie tylko się do 
prawa nie stanowił, wydatków i żadnych 
reiestrów, nie pokazał, kleynotów zabranych 
cerkwi nie przywrócił, i szkód nie nagro
dził, ale i owszem pogardzaiąc pasterskim, 
podług kanonów oyców świętych, synodalnym 
prawem i należytą w takich cyrkumstan-
tyach duchowną iuryzdykcyą, kryiomo у bez 
wiadomości protestuiącego iegomości z Borun 
wyiechał; którego iako prawu nieposłusznego-
i iuryzdykcyey pasterskiey nie chcącego pod
legać, za takie iawne szkody i wszeteczeństwo, 
iako uporczywą owcę z pomocnikami onego,: 
dekretem swoim wyklął, od cerkwi Bożey 
i od społeczności chrześciiańskiey oddalił i 
wyłączył. Którą condemnatę у excomu-
nikę, chcąc żałuiący imć xiądz metropolita 
i ichmość oycowie Bazylianie, w należytym 
sądzie do exzekiicyey przywieść, iako też 
pomieniony fundusz i testament niebosz
czyka, iegomości oyca Pieślaka prawnie ti-
twierdzić i aprobować, a punkta w nich. 
szkodzące, w chwale Boskiey meliorować "i 
kolacyą niesłuszną pana Jana Pieślaka 
anihilować, a zatym wszytkich mianowanych 
szkód cudownemu obrazowi Nąyświętszęy 
Panny poczynionych, na osobach i dobrach 
ich rekwirować, i o wszystkie excessa popeł
nione, pen prawnych na obżałowanych do
chodzić, na ten czas zachowawszy wolną 
każdego czasu melioracyą tego processu, 
dał do xiąg grodu Wileńskiego zapisać. 
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77. Фундушевая запись на четыре уволоки земли Купятнцкому монастырю отъ 
Пинскаго земскаго судьи Казииіра Войны. 

Пинскій земскій судья Казиміръ Война на-
стоящимъ листомъ подтверждаетъ фундушъ Ку
пятицкому монастырю, завѣщанный его бабкой 

Roku tysiąc siedmset szesnastego, mie
siąca Aprila dwudziestego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Wileńskim, przede mną Michałem 
Raphałem Szumskim—podstolim у podwo-
iewodzim Wileńskim, stanąwszy personali-
ter imć pan Bazyli Tomkiewicz, przyiaciel 
użyty od w Bogu wielebnego oyca Barłama 
Michniewicza—starszego Wileńskiego przy 
cerkwi świętego Ducha w Wilnie rezydu

jącego, tę kopią extraktu funduszu służą
cego monastyrowi Kupiatyckiemu, od wiel
możnego imci pana Kazimierza Gabryela 
Woyny — sędziego ziemskiego Pińskiego, 
temu monastyrowi danego у w ziemstwie 
Pińskim przyznanego, na rzecz w niey niżey 
wyrażoną, ad acta podał, która de verbo 
ad verbum tak się w sobie ma: Na rokach 
sądowych ziemskich, o trzech królach rzym
skim święcie przypadłych у w Pińsku sądo
wnie odprawowanych, przed nami Heroni-
mem Godebskim—chorążym powiatu Piń
skiego, na mieysce wielmożnego imci pana 
Kazimierza. Gabryela Woyny — sędziego 
ziemskiego Pińskiego' zasadzonym, Stephe
nem Stanisławem' Chrzanowskim—podsęd-

и другими родственниками, въ количествѣ 6-тп 
уволокъ земли въ родовомъ имѣніи Войновъ—Ку-
пятичахъ. 

kiem a Samuelem Michałem Ordą—pisa
rzem, urzędnikami sądowemi ziemskiemi 
powiatu Pińskiego, stanąwszy oczewisto 
wielmożny imć pan Kazimierz Gabryel 
Woyna—sędzia ziemski powiatu Pińskiego, 
list zapis swóy fundacyi na rzecz w nim 
wyrażoną, monasterowi Kupiatyckiemu dany 
у służący, zeznał, prosząc, aby do xiąg 
ziemskich Pińskich byłprzyięty у wpisany. 
Który my urząd, oglądawszy у czytanego 
wysłuchawszy, do xiąg kazaliśmy upisać, у 
upisuiąc słowo do słowa, tak się w sobie 
ma: 

J a Kazimierz Gabryel Woyna—sędzia 
ziemski powiatu Pińskiego, iawno czynię 
у zeznawam tym moim listem dobrowol
nym, ad perpetuam rei memoriam uczynio
nym, aprobacyinym funduszu zapisem, iż 
co do cerqui y manasteru Kupiatyckiego 
religiey Greckiey zakonu świętego Bazylego 
wielkiego, władzy duchowieństwa Wileń
skiego, przy cerkwi świętego Ducha zostaią
cego, przez zeszłych świętey pamięci anteces-
sorów moich, w maiętności ab antiquo domu 
naszego Woynińskiego, wieczystey dziedzicz-
ney, Kupiatycze nazwaney, w powiecie Piń-

21 
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skim leżącey, na dwóch włokach fundo
wanego, zeszły w Bogu świętey pamięci 
iaśniewielmożny imć pan Bazyli Je . Opeć—, 
kasztelan Nowogrodzki, tak exzelo pietatis 
suae, iako też dosyć czyniąc woli iaśniewiel-
możney ieymci pani Apoloniey Woło wiczo wny > 
Sokołowey Woyniney—kasztelanowey Brze
skiej', rodzicielki swey, a babki moiey, w 
roku; tysiąc sześćset trzydziestym piątym 
miesiąca Januarii trzynastego dnia, dla 
pomnożenia chwały Bożey у dla lepszey 
sufficientiey zakonników, przy tey cerkwi 
maiestat Boski błagaiącyeh, do teyże fun-
dacyey Woynińskiey tych że dóbr Woy-
nińskich, ieszcze włok cztery, to iest: w 
teyże wsi Kupiatyczach włok dwie osiad
łych, a włok dwie gruntu pasznego za 
rzeką Jasiołdą, we wsi у przy wsi "Wólce 
leżące, ze wszytkiemi pożytkami, szeroko
ściami , у przyległościami, iako w tymże 
zapisie fundacyinym doskonale iest wyra
żono, pomienionemu monasterowi Kupia-
tyckiemu wiecznemi czasy przydał, zapisa 
у incorporował, y ten zapis fundacyiny na 
te wszytkie sześć włok wyżey wyrażone, wł 
tym że roku tysiąc sześćset trzydziestym 
piątym, miesiąca Januaryi siedmnastego 
dnia, przed sądem ziemskim Pińskim przy
znał у urzędownie przez ienerała Andrzeia 
Suporowskiego in realem possessionem mo
nasterowi Kupiatyckiemu podał у postąpił. 
Do którey takowey intencyi pobożney ante-
cessorów moich у do pomienionego funduszu 
uczynionego у ia, sędzia ziemski Piński, 
we wszystkim stosuiąc się, chcąc mereri 
gratiam divinam et salutem animae volens 
exorare, aby maiestat Boski przez zakon
ników, w tym monastyrze Kupiatyckim 
przy cerkwi ofiarowania Nąyświętszęy Panny 
Maryi zostaiących, ustawicznie błagany był, 
wyżey mianowany fundusz sukcessorów mo
ich, na ten monaster Kupiatycki uczyniony, 

we wszelkich punktach, clausulach у para
grafach wiecznemi czasy ratifikuię, appro-
buię y konfirmuię; kolatorstwo iednaktego 
monastera, podług wyrażonego punktu w 
funduszu antecessorów moich, mnie same
mu . y. sukcessoróm. moim zachowuię, obli-
guiąc ieno w tym imci oyca ihumena 
Kupiatyckiego, teraznieyszego y po nim na-
stępuiących ihumenów, także oyców zako-
ników tegoż klasztoru teraznieyszych a 
po nich następniących, aby służbę Bożą w 
każdym tygodniu wiecznemi czasy, teraz za 
szczęśliwym sukcessorów życia moim, a po 
długim życiu moim, za duszę moią odpra
wo wali, w czym sumieniem oyców zakon
ników, w tym monasterze zostaiących, teraz
nieyszych y po nich następuiących, obo-
wiązuię. Który ten móy list dobrowolny, 
wieczysty, approbacyiny, fundacyey zapis 
nieporuszony był wiecznemi czasy, podpisem 
ręki mey, przy pieczęci roboruiąc, ichmość 
panówr przyiaciół moich, ustnie у oczewiście 
o podpis rąk za pieczętarzów uprosiwszy, w 
Bogu wielebnemu imci oycu Morbanowi 
Hołowkowiczowi, ihumenowi Kupiatyckiemu, 
daię. Pisań w monasterze Kupiatyckim, roku 
Pańskiego tysiąc siedmsetnego wtórego, mie
siąca Junii dwudziestego trzeciego dnia. U 
tego listu fundacyinego zapisu, przy pieczę
ciach, podpisy rąk tymi słowy: Kazimierz 
Woyna—sędzia ziemski powiatu Pińskiego; 
ustnie proszony pieczętarz do tego zapisu 
od imci pana sędziego ziemskiego Pińskiego, 
Stephan Stanisław Chrzanowski—podsędek 
powiatu Pińskiego; ustnie proszony pieczę
tarz do tego zapisu Samuel Michał Orda— 
pisarz ziemski powiatu Pińskiego; ustnie 
у oczewisto proszony pieczętarz od imć 
pana Woyny, sędziego ziemskiego powiatu 
Pińskiego do tego zapisu—Jakób Stanisław 
Kasper—miecznik Wileński. Który to list 
dobrowolny zapis, za ustnym у oczewistym 
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zeznaniem przez osobą imci pana sędziego, 
do! xiąg ziemskich powiatu Pińskiego iest 
upisany. Którego kopia extraktu przyzna
nego funduszowego zapisu, za podaniem 

oney dó akt, przez osobę zwyż wyrażoną, 
iest do xiąg grodzkich Wileńskich przy-
ięta у wpisana. : 

1711 r. 

Изъ книги № 4723, за 1711 г., л. 234. 

78. Жалоба Виленскихъ Свято - Троицкнгь базиліанъ на ІІолоцкаго гродскаго 
писаря Корсака по поводу его наѣздовъ на игь изіѣніе Залѣсье въ Полоцкомъ 

воеводствѣ. 

Виленскіе базиліане жалуются на Полоцкаго 
гродскаго нпсаря по поводу разныхъ насиліп, со-
вершенпыхъ имъ въ монастырскихъ имѣніяхъ, а 
именно: въ 1710 году, сдѣлавшись коммиссаромъ 
для собнранія нровіанта для русскихъ войскъ, овъ 
наслалъ ихъ на имѣпіе Залѣсье, которое и поне
сло отъ нихъ болынія потери; въ томъ же году 
онъ ограбнлъ монастырскаго посланца съ 16-ю 

злотной податью; въ томъ же году разогналъ 
ярмарку въ монастырскомъ имѣніп Задѣсьп, при 
чеыъ были избиты многіе невинные люди; нако-
нецъ, совершенно разорилъ имѣніе Залѣсье, съ 
одной стороны пожаромъ въ собственномъ пмѣ-
ніи, а съ другой, боязнью монаховъ—назначать 
въэто имѣніе лѣсничихъ и управителей. 

W wielkiey a nieznosney krzywdzie у 
У szkodzie у oppressyi swey solenną wnosili 
manifestacyą y protestatią w Bogu przewie
lebny imć xiądz Bazyli Procewicz, prokon-
sultor zakonu świętego Bazylego wielkiego, 
starszy klasztoru Wileńskiego, у wszyscy 
ichmości xięża Bazylianie tegoż klasztoru 
Wileńskiego Sanctissimae Trinitatis, na imci 
pana Stefana Michała Udzielskiego Korsaka, 
pisarza grodzkiego woiewodztwa Połockiego, 
o to: iż obżałowany imć, nic niedbaiąc na 
srogość prawa pospolitego, konstytuoye sey-
mowe et novellam legem cQequationis iu-
rium, będąc z żałuiącemi w bliskim są
siedztwie od maiętności Zalesia, w woiewod-

stwie Potockim leżącey, różnemi laty, miesięcy 
у dni, różne szkody, krzywdy, naiazdy у ехас-
tie tak w puszczy, sianożęciach у gruntach 
samym żałuiącym у poddanym imci czynił у 
czynić nie przestaie, iako to у w roku przesz
łym tysiąc siedmset dziesiątym, będąc od 
woiewodztwa Połockiego obranym kommis-
sarzem do podatków у prowiantów Moskiew
skich, iuż po wydanych y po wypłaconych 
przez żałuiących protestantów wszystkiego 
prowiantu, usławszy sobie nieiakowąś pre-
tonsyą do urzędnika żałuiących, w Zalesiu 
będącego, na maiętność у dwór żaluiąoyeh, 
nazwany Zalesie, w woiewodztwie Połockim 
leżący, nasławszy Moskałów, funditus zra-i 
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bować kazał. A potym w tym roku tysiąc 
siedmsetnym dziesiątym, miesiąca Oktobra 
dziesiątego dnia, gdy żałuiące delatores po
syłali z listem do poborcy woiewodztwa Po
tockiego, to iest, imci pana Józefa Korsaka 
Udziełskiego, łowczego Połockiego, do mia
steczka Uszaczy, tempore peštis tam zasia-
daiącego у podatek szesnastozłotowy wy
bierającego; tedy obżałowany imć, przeiąw-
szy tego posłańca na dobrowolney drodze, 
tyrańsko a niemiłosiernie kiiem zbił y ten 
list do siebie odebrał, (przez co żałuiące nie 
małą szkodę ponieśli w exekutiey od żoł-
nierzów), a tego posłańca za nieżywego na 
drodze porzucił. Y tym się ieszcze niekon-
tentuiąc, obżałowany imć w roku tymże ty
siąc siedmsetnym dziesiątym, miesiąca Ok
tobra dwunastego dnia, gdy przy cerkwi Za-
leskiey żałuiący imć w dzień świętey pro-
tekcyi Panny Przenayświętszey, iako dawny 
zwyczay niesie, odprawował się kiermasz, 
obżałowany imć, iako blizki sąsiad w swo
iey impressyi nie ustaiąc, kazał chłopom swo
im Udzielskim nic niewinnych poddannych 
żałuiących ichmciów, w dzień iarmarkowy 
pod surową winą, bić, zabijać, na własnym 
gruncie żałuiących, у gdyby z przestrogi 
drugich sąsiedzkich chłopów z tego iarmar-
ku nie pouchodzili, pewnieby na tym miey
scu wszytkich pozabiano. Jakoż iednego bo-
iarzyna Zaleskiego, na imie Zulka, dogoniw
szy tyrańsko a niemiłosiernie zbili, у gdyby 
nie odratowali drudzy ludzie, pewnieby na 
tym mieyscu pokonali. Gdzie obżałowany 
imć nie dosyć y na tym maiąc, a w swey 
zawziętości nie ustawiaiąc, różnych miesięcy 
у dni ustawicznie nasyłaiąc na puszczę ża
łuiących Zaleską, drzewa różne na opał, łu-
czynę у inne potrzeby swoie у poddannych 
swych kazał violenti modo ze pnia spu
szczać у do maiętności swey Udziała, w tymże 
woiewodztwie Połockim leżącey, prowadzić, 

leśniczych teyże puszczy pilnuiących bić, za-
biiać, czyniąc taką odpowiedz у pochwałkę: 
nietyłko chłopów zabiiaycie, albo urzędników, 
ale choćby у zakonnik iaki byt у onemu 
nie folguycie. Gdy żałuiący słysząc taką od
powiedź o niebezpieczeństwie zdrowia tak 
poddannych, urzędnika, у siebie samych, 
daley leśniczych nie posyłali, tedy obżało
wany imć zasadziwszy się na swoiey im-
pressyey у zawziętości, nietyłko co różnemi 
czasy na różne swoie potrzeby spuszczał у 
woził do maiętności swoiey drzewo, ale gdy 
Pan Bóg nawiedził dwór imci Udzielski 
ogniem w roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym iedynastym, tedy na wystawienie 
dwora nasławszy mocno gwałtownym sposo
bem więcey sto podwod na pomienioną 
puszczę żałuiących drzewo do barci у bu
dynków iedne kazał spuszczać у do swoiey 
maiętności Udziała prowadzić у expulsya 
z drzewa uczynił żałuiącym, i tak w spu
stoszeniu puszczy na trzy tysiące cztyrysta 
у kilkadziesiąt złotych polskich szkody uczy
nił, iako czasu prawa dowiedziono będzie. 
Na ostatek у tym ieszcze nie kontentuiąc 
się, a usiłuiąc żałuiących nie tylko na for
tunie у zdrowiu zgubić, gdy żałuiące. w 
roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym iedy
nastym, miesiąca Marca piętnastego dnia, 
posyłali do Uszaczy na seymik dla prezen
towania różnych kwitów tak moskiewskich, 
iako у polskich według uniwersału na sey
mik wydanego zawiadowcę swego tey że. 
maiętności Zalesia, na imie pana Jana Sa-
muyłę, szlachcica rodowitego, przeiąwszy 
na dobrowolney drodze tyrańsko niemiło
siernie zbił 'y zkaleczył, у gdyby drudzy 
ichmość panowie Korsacy nie odratowali, 
pewnie by na tym mieyscu o śmierć był 
by przyprawił, (iako relacya generalska 
szerzey у dostateczniey w sobie wyraża); a 
ńa samych żałuiących ichmość srogą odpo-
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wiedź y' pochwałkę uczynił у czynić nie 
przestaie. Maiąc tedy żałuiące protestanci 
wielką krzywdę, szkodę у ruinę nieznośną, 
tak w puszczy, sianożęciach, у nie będąc 
securi tak zdrowia swego, iako у reszty 
niedoruynowaney fortuny, a chcąc o to 
wszystko prawem czynić, securitatem zdro
wie 'y fortuny obwarować, szkód, krzywd, 
wiolentiy, naiazdów, extorsiy у exactly, boiów, 
gwałtów niepoiednokrotnych, tak podda

nych, iako у urzędnika szlachcica rodo
witego, odpowiedzi у pochwałki, kosztów, 
nakładów, poen, win у utrat prawnych na 
obżałowanym imci dochodzić у requirowae, 
dali tę swą solenną manifestatią, za nie-
przyięciem u grodu Potockiego, do xiąg 
grodu Wileńskiego z wolną oney melio-
ratią zapisać. Co iest zapisano. (Слѣдуетъ 
посвидѣтельствованіе возимо такого же có-
держангя). 

1711 г. 

Изъ книги Ne 4723, за 1711 г., л. 393. 

79. Жалоба Борунскнхъ базнліанъ на Песляка по поводу ненсполненія нпъ сво
ихъ обязательствъ относительно инѣнія Козановщнзны. 

Борунскіе базнліане жалются на Василія Пес- условіемъ устроиться со своими братьями, чтобы 
ляка и его братьевъ по слѣдующему поводу: во безпрепятственно ввести базиліанъ во владѣніе 
время болѣзни Песлякъ жплъ на хлѣбахъ у ба- онымъ; но потомъ помянутый Песлякъ совершен-
зиліанъ и получидъ еще отъ нихъ 260 злотыхъ но отказался отъ своихъ обязательствъ. 
подъ залогъ своего фольварка Козаковщизны съ 

Protestował się przewielebny w Bogu imć 
xiądz Jan Oleszewski, zakonnik świętego 
Bazylego wielkiego, consultor starszy Bo-
niński, tak swoim', iako у wszystkich wie
lebnych ichmość oyców Bazylianów Boruń-
skich imieniem, na imci pana Bazylego 
Pieślaka y imci pana Jakuba Pieślaka brata 
rodzonego imci, w spólney radzie у namowie 
z sobą będących, o to: iż co żałuiące, nic 
nie deneguiąc prawu swemu у zaczętemu 
od niemałego czasu tak w grodzie Oszmiań
skim, iako у w trybunale procederowi praw

nemu z ichmośćmi o różne swoie prae-
tensiae, za usilną requisitia obżałowanego 
imci pana Bazylego Pieślaka chcąc się 
zgodzić po przyiacielsku w nabyciu folwarku 
od ichmć, nazwanego Koziakowszcżyzna, 
w powiecie Oszmiańskim leżącego, tym spo
sobem: in quantum by obżałowani podług 
dekretu oczewistego prawo wieczyste, na 
osoby swoie służące, żałuiącym ichmość 
pokazać mogli, tę życzliwość swoią у сош-
miseratią imci panu Bazylemu Pieślakowi 
wyświadczyli, że gdy w powietrzu obłożnie 
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leżąc nie miał się zgoła czym ratować, tedy 
nie tylko obżałowanemu chleba w klasztorze 
nie żałowali, ale y na dalsze zapomożenie 
onego, żeby się mógł ztąd odziać у nędzę 
swoią poratować,: złotych dwieście sześćdzie
siąt obżałowanemu pożyczyli; a obżałowany 
tę summę pożyczoną zastawnym prawem 
na folwark Koziakowszczyznę w roku tysiąc 
siedmset iedynastym, miesiąca Februarii 10 
dnia wniosszy y intromissyey w, ten"'że fol
wark y na wszystkie onego przynależności 
dopuściwczy, opisał się ofWbliwym zapisem 
swoim pod paenami y zaręką w nim wyra
żoną, iak insze prawo zastawne do tego 
zapisu na ten że folwark żałuiącym dać, 
tak у rodzonego swego imci pana Jakuba 
Pieślaka mógł postanowić, abyśmy się o 
ten folwark zgodnie у onego nabyć mogli. 
A że podania takiego prawa у rassekuratiey^ 
y po dopuszczoney w folwark Koziakow-

szczyzny intromisyey obżałowany imć pan 
Bazyli Pieślak, ani prawa inszego zastaw*-
nego na Koziakowszczyznę dać, ani rodzo
nego swego do pomiarkowania się stawić 
niechciał; tedy aby to żałuiącym nic nie 
denegowało у doexecutii prawney: dekretom 
zaszłym na Koziakowszczyznie у dalszemu 
procederowi prawnemu nie należało, chcąc 
tedy.źałuiące z obżałowanym o niedotrzy
manie swey assekuratiey y niedanie inszego 
praWa na Koziakowszczyznę przez się czy
nić, paen, zarąk założonych у sżkod ponie
sionych na obżałowanych osobacli docho
dzić, у do dalszey executiey decreta swoie 
przywodzić, na ten czas dali tę protestatią 
z zachowaniem wolney melioratiey, za nie 
przyięciem u grodu Oszmiańskiego, do xiąg 
grodu Wileńskiego zapisać. Co iest zapi
sano. • •"' 



Изъ книги № 4723, за 1711 г., л. 394. 

80. Жалоба Виленскихъ Свято-Троицкихъ базиліанъ на Оршанскаго чашника 
и ротмистра Кореневскаго по поводу многолѣтнихъ наѣздовъ на монастырская 

имѣнія, лежавшія въ разныхъ воеводствахъ. 

Виленскіе Свято-Троицкіе базиліане жалуются 
на ротмистра Кореневскаго по поводу нижеслѣ-
дующихъ его беззаконій: 

1) въ 1708 году онъ учинилъ наѣздъ на мо
настырское имѣніе Бѣлпчаны въ Минскомъ вое-
водствѣ, взялъ въ плѣнъ мельника, увезъ въ свое 
имѣніе Ушаны, гдѣ подвергъ его пыткамъ и ис-
тязаніямъ, отчего онъ иумеръ; . 

2) въ 1709 году подданные Кореневскаго по
грабили въ монастырскомъ имѣнін проѣзжихъ 
купцовъ съ товарами и ввелп въ большія хлопоты 
крестьянъ монастырскихъ; 

3) въ 1711 году управляющей. Кореневскаго 
подговорилъ своихъ крестьянъ увести ночью 3-хъ 
лошадей у союзниковъ русскихъ, квартировавшихъ 
въ монастырскомъ ииѣніи, за что подвергъ боль
шой отвѣтственности и убыткамъ отца прокура
тора и монастырь; 

4) въ зтсмъ же году, воспользовавшись замѣш-
тельствомъ отъ прохода русскаго война, помяну
тый Кореневскій напалъна прокуратора въимѣніи 
Крушипѣ и отнялъ у него разные документы на 
право владѣпія монастырскими ииѣніямп и про-
износилъ угрозы на жизнь прокуратора. 

W wielkiey a nieznosney krzywdzie 
swey solenną zanosili manifestatią у prote
stowali się w Bogu przewielebny imć.xiądz 
Bazyli Procewicz, proconsultor zakonu ś. 
Bazylego wielkiego, starszy klasztoru Wi
leńskiego, у wszyscy ichmci xięża Bazy-
liane tegosz klasztoru Wileńskiego sanc-
tissimaeTrinitatis, na imci pana Władysła
wa Korzeniewskiego, czesznika у rotmist
rza powiatu Orszańskiego, oto у w takowy 
sposób: iż co obżałowany imć, maiąc w są
siedztwie zźałuiącemi maiętnośc swoią, na
zwaną TJszę, w woiewodztwie Mińskim le
żącą, różnemi czasy, różnych miesięcy у 
dni, różne szkody, krzywdy, naiazdy, vio-
lentiae у exactie, sam przez się у przez 
poddanych swoich, żałuiącym czynił у czy
nić nie przestaie. Jako to w roku prze
szłym 1708, naiachawszy gwałtownym у 

nieprzyiacielskim sposobem, z niemałą gro
madą ludzi у czeladzi, boiarami у poddanymi 
Uszańskiemi, z różnym orężem, do boiu 
należącym, to iest, ze strzelbą Ognistą, 
szablami, bardyszami у oszczepami, kiła
mi у cepami, także у ze psami, na maięt
nośc żałuiących, nazwaną Biełiczany, w 
tym że woiewodztwie Mińskim leżącą, у 
poddanego żałuiących ichmci wieczystego, 
na imię Mikitę młynarza, ze wsi Bieliczan 
violenti modo wziąwszy, do maiętność swo
iey, nazwaney Uszy, zaprowadził y tam u 
siebie niewinnie, niemiłosierdnie w swoim 
prywatnym więzieniu okowawszy, przez kil
kanaście niedziel trzymał у męczył, od 
którego takowego, a niemiłosierdnego wię
zienia wyszpomieniony poddany żałuiących 
śmiercią z tego świata zszedł, iako prote-
statia у relatia generalska o to uczyniona 
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in se sonat. A nie dosyć na tym maiąe, 
także w roku przeszłym 1709, gdy niektó
rzy ichmć pp. obywatele w. x. Lit., maiące 
swoie maiętności у dobra w woiewodztwie 
Wileńskim, Mścisławskim у powiecie Orszań-
skim, contrahentią handlowną z kupcami 
królewskiemi wodą posyłali towary swoie 
pieńkowe, furami do Niemna, na przystań 
Stołpecką, a dla zaszłey rewolucyey drogą 
nie mogąc do należytego portu doprowadzić 
lokowali w wiosce żałuiących, nazwaney 
Moszczenica, należącey do maiętności Bie-
liczan; tedy poddani obżałowanego imci 
z pomienioney maiętności Uszy, tylko przez 
rzekę Uszę, w bliskim sąsiedztwie będącey, 
czyniąc iawny podstępek pod źałuiącemi у 
poddanemi ichmci, tę pieńkę swawolnie po-
rabowali,. pobrali y na swóy pożytek obracali, 
za którą pieńkę poddani żałuiących prote
stantów, wielką turbatią у niemałą szkodę od 
pomienionych ichmci ponieśli, z okazyi pod
danych obżałowanego imci. Nie kontentuiąc 
się у tym a do dalszey zguby у ruiny pod-

- danych żałuiących przywodząc, w roku te-
' raznieyszym 1711, miesiąca Aprila wtórego 
dnia, nasławszy yiolenti modo poddanych 
swoich Uszańskich, obżałowany imć na wio
skę Moszczenicką, siana stogów sześć za
brać kazał у do Borysowa zaprawodzić у 
chłopów wiecznie wiosennych (sic) czas w 
karmie dla bydła у koni zgubił. Gdzie ob
żałowany imć ieszcze у tym nie kontentuiąc 
się, a w swey zawziętości nie ustaiąc, iuż 
niemał do ostatniey у wieczney ruyny у 
zguby samych żałuiących у poddanych ichmć 
przywodząc, w tym że roku 1711, miesiąca 
Aprila siódmego dnia, gdy szli wozy z róż
nemi prowiantami y municyami auxiliar-
nemi pułku; dragóńskiego у woysko przy 
шск у gdy dk zaszłey drogi nie mogąc 
tych wozów. saniami prowadzić dałey, roz
łożyli się у stanęli obozem tak w dobrach 

żałuiących ichmć, nazwanych Bieliczany, у 
w dobrach w Bogu przewielebnych ichmć 
panien benedyktynek klasztoru Mińskiego, 
nazwanych Rewanicze,w woiewodzstwie Miń
skim leżących, у pod ten prowiant y mu-
nicye kolasy sporządzali; tedy zawiadowca 
obżałowanego imci. tey wyszpomienioney ma
iętności Uszy, pan Rutkowski, wespół z 
wóytem, snadź z roskazania у woli obżało
wanego imci, czyniąc straszny podstępek, 
у niewypowiedzianą zgubę samym żałuią
cym у poddanym ichmciów, pod bytność na ten 
czas w Bieliczanach zesłanego z klasztoru dla 
wybrania czynszów, у odszukania spraw 
imci xiedza Seweriana Klepackiego, pro
kuratora tegoż klasztora Wileńskiego, kazał 
koni troie w wiosce żałuiących, nazwaney 
Doboruczu, nocnym sposobem Moskalom 
zabrać, у do maiętności Uszy zaprowadzić; 
za który takowy exces у swawolę, przez 
urzędnika у wóyta obżałowanego imci 
stałą w wiosce żałuiących, ludzie auxiliarni 
żałuiącemu wyszpomienionemu x. prokura
torowi klasztornych koni pięcioro z kulba-
kami, woyłokami у płatem napadszy za
brali, у nie mało rzeczy porabowali, samego 
żałuiącego, gdy by nie uszedł do puszczy, 
pewnie by wzięli у do obozu genaralnego 
zaprowadzili, iako czyhali у szukali, szkody 
wyszpomienionemu x. prokuratorowi prócz 
zabranych koni w rabowaniu na złotych sto 
у więcey uczynili, iako czasu prawa dowie
dziono będzie. Gdzie pomieniony x. pro
kurator, iako ni w czym niewinny, tylko 
szczegulnie z okazyi у winy urzędnika у 
poddanych obżałowanego imci, nie będąc 
pewnym zdrowia у życia swego у szkodę 
niewinno ponosząc przez różne ludzie у 
różne instancye, iako imci pana Dowoynę, 
stolnika Trockiego, у drugich ichmościów 
musiał z swey niewinności у poddanych 
swych przed ludźmi aiixiliarnemi wywód-
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zić się, у wiodszy się z trudnością у nie 
małym kosztem troie podiezdków zlibero-
wał у okupował, a koni dwoie, kosztuiąr 
cych złotych sto pięćdziesiąt, za winę у 
straszny exces zawiadowcy у chłopów obża
łowanego imci ciż auxiliarni ludzie przy 
sobie zatrzymali у nie wrócili, iako karta 
od tyoh że Moskałów dana wyszpomienio-
nemu x. prokuratorowi in se sonat."A na 
ostatek ten że zawiadowca pomieniony pan 
Rutkowski wespół z wóytem y drugiemi 
chłopami cale osadziwszy się na resztę nie-
dorabowaney fortuny у życie pomienionego 
x. prokuratora, gdy namieniony x. prokura
tor powróciwszy od Moskałów do wioski 
swey Kruszyny ywktórey z okazyi obżało-
wanego imci rabowanie stało, у iuż nie 
przesuszywaiąc się daley, tak dla niebez
pieczeństwa; iako y na blisko następuiący 
trybunał, odebrawszy sprawy od wóyta, Bie-
lićzanom у drugim maiętnościom służące, 
które dla powietrza grassuiącego w Wilnie 
tu w Barciaoh lokowane były, wyieżdzał 
do Wilna, iako prokurator spraw dla po
pierania onych na samym początku trybu
nału;' tedy wysznarzeczony z roskazania na
rzeczonego obżałowanego imci, wziąwszy 

wiadomość pewną o wyiezdzie spiesznym na 
trybunał, postponuiąc prawo pospolite, consti-
tutie seymowe, de securitate legum expressa 
opisane у trybunał następuiący w Wilnie, 
nasławszy gwałtownie armata manu w roku 
tymże 1711, miesiąca Aprila 13 dnia na 
wyszpomienioną wioskę Kruszynę у czeladź 
żałuiącego, iako iuż przestraszonąod Moskwy 
porozpędzawszy, skrzynkę z sprawami, pie
niędzmi y innemi rzeczami gwałtownie na 
drodze zabrał, excessy, violentią popełnił, 
a na samego wyszpomienionego x. proku
ratora srogą odpowiedz у pochwałkę uczy
nił у czynić nie przestaie. Maiąc tedy żału
iące ichmci wielką szkodę,, krzywdę у nie
znośną ruinę, a chcąc o to wszystko prawem 
czynić, wydania у stawienia wyszpomienione
go obżałowanego zawiadowcę swego wespół 
przed sąd trybunalny, naiazdów у gwałtów, 
zabrania przez Moskałów koni у rzeczy wed
ług osobliwego regestru, excessow, szkód' 
krzywd, paen, win у utrat prawnych na 
obżałowąńym doyść у requirowae, dali tę-
swą solenną manifestacyą, za nieprzyięciem 
u grodu Mińskiego, : do ksiąg grodu Wileń
skiego zapisać. Go iest zapisano. 

22 



Изъ книги № 4723, за 1711 г., л. 591. 

81. Жадоба Минскихъ базиліаиокъ на Завишей но поводу наруіпенія ими за-
кладнаго листа въ 1000 битыхъ талеровъ. -

- Минскія базиліанки жалуются на Завишней, что 
они заняли у нихъ 1,000.битыхъ талеровъ подъ 
залогъ имѣнія своего Видогощи, съ обязатель-
ствомъ уплатить эти деньги по истечении 3-хъ 
лѣтъ; въ случаѣ же неисполненія этого обстоя-

Żałowali у solenniter protestowali w Bogu 
przewielebna ieymć panna Teressa Raczkie-
wiczówna, starsza, у wszyscy w Bogu wie
lebne ichmci panny zakonne zakonu świętego 
Bazylego wielkiego, przy cerkwi święto-Dus-
skiey ostaiące konwentu Mińskiego,.; na ; 

wielmożnego imci pana; Jerzego Zawiszę, 
chorążego; woiewodztwa Mińskiego, у wiel
możną ieymci panią Theodore Wołowiczównę,. 
obozniankę w. x. Lit., Zawiszynę, chorążynę 
woiewodztwa Mińskiego, małżonków, w 
spólney radzie у namowie z sobą będących, 
o to: iż wielmożny imć pan chorąży woie
wodztwa Mińskiego w roku przeszłym ty
siąc siedmsetnym czwartym, miesiąca Aprila 
dwudziestego trzeciego dnia, wziąwszy у 
pożyczywszy u żałuiących w Bogu wieleb
nych ichmość panien bazylianek konwentu 
Mińskiego konwentowey rękodayney summy 
pieniędzy tysiąc talarów bitych, wteysum-
mie maiętność, nazwaną Widohoszcze, w 
woiewodztwie Mińskim leżącą, prawem za
stawnym, od wyszpomienionego roku ty
siąc siedmsetnego czwartego, ode dnia świę
tego Jerzego wieszniego, święta rzymskie-

тельства Завиши должны были ввести базиліанокъ 
во владѣніе имѣніемъ. Но Завиши не только не, 
исполнили своихъ обязательствъ, но еще насиль-
ственнымъ образомъ наѣхали на имѣніе и лишили 
базиліанокъ возможности и временно владѣтіь имъ. 

go,. do. roku tysiąc siedmsetnego piątego, 
dotakowegoż, dnia у święta ś.; Jerzego, na 
rok ięden, a za nieokupieniem na tym 
terminie od trzech do trzech lat, nieroz-
dzielnie po sobie idących, zawiódł, zastawił 
w possessyę. urzędownie podat y. intromitor. 
wał; nąruszaiąc zapis swóy dobrowolny za
stawny jWizaręki w Щ т wyrażone, ,:pppą-
daiąc,' oraz czyniąc na. convulsią. prawą 
pospolitego, constitucii ., seymowych... coae-
quacyi iurium y ordinacyey trybunału w. x. 
Lit. ważności zapisów у expulsyach opisa
nych, w roku przeszłym tysiąc siedmsetnym 
ósmym, miesiąca Maia dwunastego dnia, 
gwałtownie, violenter per potentiam suam 
idąc z sobą obżałowani ichmość incondicto, 
pomienioną maiętność Widohoszcze zaiachali, 
poddanym posłuszeństwo wypowiedzieli, za
wiadowcę tamecznego, od żałuiących usta
nowionego, pana Woyciecha Grabryelowieza 
ze dworu wypędzili, expulsia y violentią 
uczynili, prawo zastawne naruszyli, w za-
ręki ważności rzeczy у inne paeny popadli; 
zaczym pomienionego prawa zastawnego z 
listem na przyznanie onego danego z intro-



- 171 — 

missyią, possessyią y innemi do tey sprawy 
należącemi dokumentami, ze wszystką w 
nich inserowaną rzeczą do utwierdzenia 
maiętności Widohoszcza, vigore tegoż prawa 
zastawnego, constytucyi seymowych yordi-
nacyi tryb. w. x. Lit., ante omnia do rein-
dukowania у przysądzenia lub summy ka-
pitalney z prowizią od niey, od uczynienia 
expulsyi przychodzącą, tudziesz ze szkodami 
do zapłacenia, za naruszenie zapisu zastaw
nego, zaręk tysiąca talarów bitych, a za 
udziałaną expulsyabanicyi wieczney у innych 

paen prawnych, do wskazania na obżałowa
nych ichmość, oraz o szkody у paeny prawne 
chcąc prawem czynić y paen prawnych 
requirowae, zostawiwszy o dalsze praeten-
sye dla zaniesienia innych żałob, pozwów 
wyniesienia, do ninieyszey łączenia, y tey 
żałoby do meliorowania salvum ius, teraz 
tylko o to wszystko, co się wyszpomieniło, 
dali tę swą protestatią zwolna oneymelio-
rotią do xiąg grodzkich Wileńskich, za nie-
przyięciem u xiąg grodzkich Mińskich, za
pisać. Co iest zapisano. 

1711 r . 

Изъ книги № 4724, за 1711 г. л. 441. 

82. Жадоба Минскихъ базиліанокъ при церкви Св. Духа на ІосиФа Михаила и 
Казиміра граФовъ Сапѣговъ и Варвару Дупнновну по поводу не не но л пен і;і шш 

долговаго обязательства. 

Жалоба эта написана по слѣдугощему поводу: 
жена великаго подскарбія и польпаго гетмана вел. 
кн. Литов. Магдалина Копопацкая Гонсевская за
няла у игуменьи Минскаго базиліанскаго женскаго 
монастыря, дочери подканцлера вел. кн. Литов., 
Екатерины Саиѣжанки 18,000 польскихъ злотыхъ 
подъ залогъ своего имѣпія Бальберишекъ. Но по 
прошествіи онредѣленнаго срока ona не выпла
тила залоговой суммы, a имѣніе отняла. Одинъ 
изъ ея наслѣдниковъ великій Литовскій цодскар-

бій Вепедиктъ Сапѣга взялся было выплачивать 
монастырю за nee проценты, но скоро отказался. 
По смерти послѣдпяго имѣніемъ Бальберишками 
завладѣли его наслѣдникп, но денегъ все таки не 
захотѣли уплачивать. Вслѣдствіе этого базиліанки 
и позываютъ въ судъ владѣльцевъ,имѣнія Баль-
беришекъ, такъ какъ они продолжаютъ отказы
ваться отъ иснолненія лежащаго на нихъ долго
ваго обязательства. 

Żałowali у solenną swoią manitcstatią za
nosili w Bogu przewielebna ieymość panna 
Teressa Baczkiewiczówna, starsza, у wszyscy 
w Bogu wielebne ichmość panny bazylianki 
zakonu świętego Bazylego, przy cerkwi świę
tego Ducha zostaiące conventu Mińskiego, 
na wielmożnych ichmość panów Michała 

Jozepha na Czerey, Wysokim, Rasnie, pi
sarza polnego wielkiego xiestwa Litewskiego 
Retowskiego, Dolińskiego, Kazimierza—01-
kinickiego, starostów, hrabiów Sapiehów, ich 
samych aktorów у wieczników, a iaśniewiel-
możną ieyinść panią Barbarę Duninownę, pri-
mi voti Un ichowską—woie wodziankę Trocką, 



secundi vero Potocką—podstoliną wielkiego 
xiestwa Litewskiego, iako dzierżącą mimo 
pierwsze prawo у przewód prawny maięt
ności Balbierzyszek, wspólney radzie у na
mowie z sobą będących,—o to: iż zeszła z 
tego świata iaśniewielmożna ieymść pani 
Magdalena Konopacka Wincentowa Gą~ 
siewska, podskarbina wielka у hetmanowa 
polna" wielkiego xiestwa Litewskiego, na on 
czas aktorka у wieczniczka maiętności Bal
bierzyszek, w powiecie Kowieńskim leżą
cey , u zeszley z tego świata w Bogu 
przewielebney ieymci panny Katarzyny Sapie-
żanki—podkanclerzanki wielkiego xiestwa 
Litewskiego, starszey у wszystkich w Bogu 
wielebnych ichmość panien bazylianek kon
wentu żałuiących, konwentowey summy iesz
cze w roku tysiąc sześćset sześćdziesiątym 
szóstym, Septembra wtóregodnia, wziowszy 
у pożyczywszy gotowey rękodayney summy, 
na list swóy dobrowolny zastawny, wyder-
kafowy zapis, ośmnaście tysięcy złotych 
polskich, pomienionąmaiętność Balbierzyszki 
prawem zastawnym, wyderkafowym, kon
wentowi żałuiących, od terminu у do terminu 
w nim wyrażonego, zawiodła, zastawiła; a 
potym za iaśnieoświeconego x. imci Jerzego 
Karola na Klewaniu y Czartorysku, pod
komorzego generalnego Krakowskiego, w 
stan ś. małżeński poszedszy, mimo pomie-
niony zastawny, wyderkafowy, zapis, w roku 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątym, w 
dzień świętego Michała archanioła, nie od
dawszy summy zastawney, wyderkafowey, 
zaiachała expulsya у. wiolencyą uczyniła, 
o co osobliwa protestacya iest zaniesiona. 
Po takowey zaś stałey expulsyi zeszły z tego 
świata iaśniewielmożny pan Benedykt Sa
pieha, podskarbi wielki wielkiego xiestwa 
Litewskiego, rodzic teraznieyszych obżałowa
nych wielmożnych ichmość panów Sapiehów, 
maiętności Balbierzyszki, pierwszym prawem 

konwentowi żałuiących zawiedzoney y one-
rowaney, z którey expulsya udziałaną wiecz
nym aktorem zostawszy, per potentiam kon
wentowi żałuiących do possessiey maięt
ności Balbierzyszek przychodzić niedopu-
ściwszy, wyderkaf roczny od summy kapital-
ney po tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych 
co rok płacić postąpiwszy, z maiętności 
swey drugiey, Ozercy nazw aney, w powiecie 
Orszańskim leżącey, assygnacye wydaiąc do 
dzierżawców tamecznych, wypłacać nazna
czył, iakoż przez czas niemały wypłacaiąc 
daley wyderkafu płacić, ani summy kapi-
talney oddać niechciał, o co za zeszłym rodzi
cu obżałowanych ichmość panów Sapiehów 
dekret w sądach głównych trybunalnych 
wielkiego xiestwa Litewskiego, datą w nim 
inserowaną, z banicyą wieczną otrzymany у 
poiazd do maiętności Balbierzyszek odpra-
wowany zaszedł; z którym to zeszłym z 
tego świata iaśniewielmożnym imci panem 
podskarbim teraznieysi obżałowani ichmość 
panowie Sapiehowie, wespół z obżałowaną 
ieymość panią Potocką idąc in condicto 
z banitem wiecznym zostaiąc de complici-
tate prawa iaśniewielmożney ieymci pani Po-
tockiey mimo pierwsze prawo, konwentowi 
dane у przewód prawny dali; a obżałowaną 
imci pani Potocka, idąc z zeszłym imci 
panem podskarbim y z onym de complici-
tate z banitem wiecznym zostaiąc, zmowne 
iakoweś prawo otrzymawszy, ieszcze stante 
vita iaśniewielmożnego imci pana podskar
biego wielkiego xiestwa Litewskiego , tak 
у post fata onego, obżałowani ichmość pano
wie Sapiehowie zostawszy wiecznikami Bal
bierzyszek у innych maiętności, będąc dzie-
rzącemi, a iaśniewielmożna ieymość pani 
Potocka, mimo pierwsze prawo zastawne 
wyderkafowe у przewód prawa za iakowym-
ści ante, czyli poślednieyszą datą prawem 
zmownym otrzymanym, tey że maiętności 
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Balbierzyszek dzierżącą będąc у iuż wypła-
caiąc wyderkaf, potym idąc z sobą incon-
dictione z dóbr fructificuiąc, iako wyderkaf 
płacić, tak i summy kapitalney ośmnastu 
tysięcy złotych polskich wypłacić nie chcieli 
yniechcą. Zaczyni, iako w sprawie zapiso-
wey, zastawney, wyderkafowey expulsyiney 
in antecessum :w :trybunale w. x. rLit. za-
czętey, in princįpali negotio do przyięcia 
przed sądem główn. tryb. 'finalney rozprawy 
pomienionego zastawnego wyderkafowego 
zapisu у za nim dekretu w sądach główn. 
tryb. na zeszłym iaśniewielmożnym imci 
.panu podskarbim w. x. Lit. otrzymanego, 
do utwierdzenia summy na ony winney. 
kapitalney z prowizyą od niey dotąd, to 
iest, za lat ośm, w kożdy rok po złt. tysiąc 
dwieście sześćdziesiąt przychodzącey, wszyst
kiego in summam dwudziestu ośmiu tysięcy 
ośmdziesiąt złotych polskich у innych szkód 
у expens prawnych, do zapłacenia, lub ma-
iętnościBalwierzyszek pierwszym zastawnym, 
wyderkafowym zapisem у przewodem praw
nym konwentowi żałuiących onerowaney, 
w sumie kapitalney у prowizyi od niey 
przychodzącey, do przysądzenia, z prawa 
iaśniewielmożney imci pani Potockiey, pod-
stoliney wielkiego xiestwa Litewskiego, 

mimo pierwsze prawo konwentowi dane 
у przewód prawa otrzymanego, iako nie
słusznego, do skasowania у annihilowania, 
lub też summy w prawie imci służącym 
inserowaney, na inne dobra obżałowanych 
ichmci panów Sapiehów, do przeniesienia na 
samych zaś obżałowanych ichmościach, iego 

: sukcessoraćh у w gratlusie prawa .pozosta
łych, tudzież iako de complici tak też z 
zeszłym iaśniewielmożnym іщаі panem pod
skarbim w. x. Lit., banitem wiecznym, 
stante vita onego ostaiących, podług prawa 
baniciey wieczney y innyh ,pen prawnych, 
do wskazania z wolnym, iako w sprawie 
zapisowey zastawney wyderkafowey maięt
ności Balbierzyszek, nie oglądaiąc się na 
żadne ni od kogo bronienia, do possessyi 
obeymowania zostawiwszy, o dalsze preten-
sye dla zaniesienia innych żałob, pozwów, 
wyniesienia,. łączenia y mnieyszey żałoby 
do meliorowania salve, teraz oto wszystko, 
co się wyż wyraziło у w czasu prawa sze-
rzey przełożono у dowiedziono będzie, chcąc 
prawem czynić, szkód, nakładów у pen praw
nych requirowae, dali tę swą protestatią z 
wolną oney melioratią do xiąg grodzkich 
Wileńskich zapisać. Co iest zapisano. 



Изъ книги & 4723, за 1711 г. Л. Лг 911. 

83. Жалоба Пинскихъ базиліанокъ на пристрастный декретъ Пинскаго гродскаго 
суда по поводу присужденія онымъ къ смертной казни четырехъ монастырскихъ 

крестьянъ за недоказанное еще послѣдними убшство жида. 

Пинскія базиліанки жалуются на Пинскій грод-
скій судъ по случаю пристрастнаго приговора его 
по дѣлу ихъ крестьянъ. Сущность этого дѣла 
состоять въ слѣдующемъ: Доыиникане принесли 
на монастырскихъ крестьянъ жалобу, что эти по-
слѣдніе убили въ ихъ корчмѣ жида; но убіііство 
это совершилось другимъ способомъ. Лѣтомъ 
ѣхали монастырскіе крестьяне. по р. Пинѣ на 
работы; на дорогѣ они остановились въ одной 
корчмѣ, гдѣ арендаторъ жидъ распрашивалъ ихъ, 
не продадутъ ли они ему крупъ. Крестьяне про
дали. Одинъ изъ послѣднихъ Стефанъ Карпеня 
остался въ корчмѣ и хотѣлъ закурить трубку. 
Въ это время вошелъ въ корчму слуга пана Бо-
бровскаго и зять арендатора жидъ Юдка. Кре-
стьянинъ обратился къ послѣднему съ просьбой 
дать огня; но жидъ презрительно отказалъ ему. 
Принимая это за шутку, крестьянинъ потаскалъ 

жида за волосы; но жидъ нанесъ ему пощечину, 
крестьянинъ отдалъ ему назадъ. Арендаторъ вы-
толкалъ ихъ обоихъ изъ корчмы. Юдка обратился 
за содѣйствіемъ къ слугѣ Бобровскаго, но онъ 
отказался. Тогда Юдка сдѣлалъ засаду и, когда 
входилъ въ корчму Карпеня, ударилъ его коломъ 
по головѣ и затѣмъ билъ полумертвого, сколько 
хотѣлъ. Боясь дурныхъ для себя послѣдствій 
отъ товарищей Карпени, онъ тайкомъ ускользнулъ 
чрезъ мельницу къ рѣкѣ и пустился вплавъ, прося 
перевезти его на другой берегъ ѣхавшаго въ то 
время шляхтича; но не доплывши до середины 
рѣки Юдка утонулъ. Судъ постановилъ: четы
рехъ крестьянъ подвергнуть смертной казни, а 
съ владѣльцевъ ихъ взыскать 100 копъ голов-
щизны. Базиліанки и жалуются на несправедли
вость этого декрета, состоявшаяся подъ вліяніемъ 
пристрастнаго дознанія въ корчмѣ. 

Roku tysiąc siedmsetnego iedynastego, 
miesiąca Junii dwudziestego siódmego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim woiewodstwa Wileńskiego, przede mną 
Michałem Raphałem Szumskim, podstolim 
у podwoiewodzim Wileńskim, żałowali у 
solenniter się protestowali w Bogu przewie-
wielebna ieymci panna Konstancia Czernia
kowska, starsza klasztoru Pińskiego zakonu 
świętego Bazylego wielkiego, у wszytkie 
ichmć panny zakonne tegoż klasztoru Piń
skiego zakonu świętego Bazylego wielkiego, 
na w Bogu przewielebnego imci xiedza 

Michała Lwowicza, przeora, у wszystkich 
ichmci xięży Dominikanów konwentu Pińskie
go, tudziesz na niewiernego żyda Herca Fay-
biszewiczay żonę iego Pesię Hercową, także у 
na córkę onych Rachelę Judkowę Abra-
mowiczowę, arendarzów karczmy ichmość 
Krukowki nazwaney, iako stronę, a na ich
mość panów Michała Orzeszkę, podstolego 
у podstarościego, у Jana Kazimierza Pary-
sowicza, podczaszego у sędziego, Michała 
Uszaka Kublewskiego, woyskiego у pisarza, 
urzędników grodzkich Pińskich, o niepraw
ny sąd—o to: iż obżałowani ichmość xięża 



dominikani • PtóscyY' urośćiwśzy - do^ żałuią
cych ichmość у poddanych ichmość Uosickich 
niesłuszną praėtensyą, iakoby poddani1 ża
łuiących ichmościów, a mianowicie; Stephan 
Karpienia, w roku przeszłym! tysiąc siedm-
setnym dziesiątym; miesiąca Julii šiedmna-
stego dnia,' podniosszy niby ' rebellią żyda 
obżałowanych, zięcia arendarza Krukowskie
go, to iest, Judkę Abramowicza, bezwinnie 
w rzece utopić mieli, czego w samey rzeczy 
nie było, obwiniwszy'przed urząd grodzki 
Piński w roku; teraznieyszym tysiąc siedm-
setnym iedynastym na • roczki februarowe 
żałuiącym intentowali akcią. Gdyż żału
iących ichmość poddani = gdy ze wsi Zawid-
czye pańsczyzny ku domowi swemu do 
Łosicka czółnem iadąc do karczmy obża
łowanych, nazwaney Krukowki, dla wy
tchnienia y iedzenia chleba na brzegu 
stanęli, z którey karczmy tegoż czasu żyd 
Judko Abramowicz^ krawczyk, zięć arendarza 
Krukowskiego, wyszedszy na brzeg, ieśliby 
krupy у chleb do przedania poddani żału
iących mieli, pytał; у gdy poddani, krup у 
chleba nad to maiąc, pomienionemu żydowi 
Judce, do izby przyszedłszy у one przedaw-
szy, sami chleb ieść zaczęli, pod ten czas 
sługa imci pana Bobrowskiego po tego to 
żyda krawca dla robienia sukien przyiechał 
у tak tento krawiec worek swóy z naczy
niem krawieckim pomienionemu słudze imci 
pana Bobrowskiego oddawszy, sam ogień 
do lulki wykrzesiwszy, tytuń kurzył; w ten 
czas Stephan Karpienia, podiadszy chleba, 
przed odiazdem swym u tego to żydaJudki 
do lulki sobie ognia prosił, za co żyd, 
będąc pełen hardości, rozgniewawszy się 
onego łaiać począł nieprzystoynemi słowy; 
chłop roziimieiąc, żeby to on z żartu czy
nił, powtórnie prosząc у żartuiąc, też wza-
iemnie za włosy onego wzioł, za co bardziey 
rozgniewawszy się żydek pomienionego Ste

phana Karpienia pięścią uderzył; chłop też 
wzaiemnie onemu oddał; co widząc sam 
obżałowany HercKaybiszowicz, arendarz Kru
kowski, i zięcia swego у pomienionego pod
danego za drzwi wypchnął. Po wypchnieniu 
у rozeyściu onych ten że Judka żyd sługę 
żałuiącego iegomości pana Bobrowskiego, 
mszcząc się, aby tego poddanego bił, prosił; 
który sługa, gdy tego czynić niechciał, sam 
Judka kół porwawszy, za drzwiami w sie
niach zasiadkę, uczynił у gdy Stephan 
Karpienia z podwórza ód czołnówdo swego 
towarzystwa do izby szedł, у na drzwi u 
sieni wstąpił, wtedy pomieniony żyd Judka 
tak onego Stephana tyrańsko w bok i z 
prawey strony głowy kołem uderzył, że aż 
na ziemie padł у mowę zawarł. Tam że 
na podwórzu bez bytności drugich podda
nych, którzy pod ten czas w izbie siedząc 
o tym nie wiedzieli, leżącego ten że Judka 
żyd bił, kaleczył, co widząc sam Herc aren
darz na zięcia swego Judkę narzekać po
czął, mówiąc: żeś zgładził z tego świata 
tego człowieka. I tak pomieniony Judka 
żyd w swóy popełniony widząc zły uczy
nek uchodząc, aby onego za zabicie dowie
dziawszy się' o tym uczynku poddani nie 
złapali; bo na ten czas drudzy w izbie 
siedzieli, do młynu tamecznego skoczywszy, 
drugiemi drzwiami na wał wyszedł y tam 
z siebie wszystkie odzienia zrzuciwszy, wi
dząc imci pana Bazylego Łozickiego iadą-
cego z Pińska do Miastkowicz, ażeby go 
nayprędzey na drugą stronę rzeki przewiózł 
prosił, po którego gdy imć pan Łozicki z 
drugiey strony rzeki z Woli iechał, a on 
obawiaiąc się, aby go chłopi za iego uczy
nek nie wzięli, przeciwko imci panu Lo-
zickiemu wodą popłynąwszy у zpłynąwszy 
na samy klucz rzeki, utonął. Przy tym sta-
waiąo na obiasnienie dalsze tey sprawy, to 
iest, na inąuisitią na mieysce, gdzie się to 
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stało, żałuiące ichmość dopraszali się, iakoż 
urząd grodzki Piński ab utrinque mutuo 
sumptu odesłał, której inquisitiey zaróżnemi 
trudnościami, a potym za nastąpieniem 
resolutii drogi Zarzeckiey, niemniey przey-
ściem przez powiat Piński na Wołyń przez 
czas niemały: auxiliarnego woyska, wywieść 
z tych przyczyn żałuiące ichmość nie mogli, 
a.w tym że roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym iednastym, miesiąca Junii dwunas
tego dnia obżałowani ichmość nie dawszy 
żałuiącym o sprowadzeniu ichmość panów 
urzędników na inquisitie obwieszczenia, do 
pomienioney karczmy swey Krukowki po-
mieniony urząd grodzki Piński sprowadzili 
y tam inquisitia z swey strony odprawiwr 
szy, na roczki Juniowe w roku terazniey
szym tysiąc siedmsetnym iedynastym w Piń
sku sądzące się, żałuiących ichmościów 
przypozwali. Na których roczkach, gdy ża
łuiące ichmość stawaiąc, na powrotną inqui
sitia, aequo tamta: niesłusznie prowadzona, 
upraszali,, obżałowani ichmość panowie urzę

dnicy żałuiących na inquisitia nie dopuściw
szy, dekret, swóy z osądzeniem czterech, 
poddanych żałuiących na gardło y z przy
sądzenia głowizny kop sto;у za gwałtowne 
nayście, niby na młyn, złotych sto, dekret 
swóy gravaminose ferowali. Od którego de
kretu żałuiące ichmość lubo do sądu głów
nego trybunalnego apellowali, ichmość apel-
lacyi nie dopuścili, protestach nie przyięli. 
Zaczym żałuiące ichmość do skasowania 
tego dekretu, gravaminose contra omneius 
ferowanego, do obiaśnienia; przez inquisitia 
niewinności pomienionych poddanych, do 
personalney obżałowanych żydów compositii, 
do stawienia onych, tudziesz do przyięcia 
o to skuteczney w samey pryncypalney 
rzeczy rozprawy, ad paeriam talionis у inne 
praetensie, które przez controversią patro
nów szerzey przełożono у dowiedziono bę
dzie, dali tę swą mamfestatią- za nieprzy-; 
ięciem u xiąg grodu Pińskiego/ salva oney. 
melioratione, do xiąg grodzkich Wileńskich 
zapisać. Co iest zapisano. -
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1711 г. 

Изъ книги № 4723, за 1784 г., л. 1484. 

84. Жалоба проконсультора Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря на пановъ 
Окуличей по поводу прнтѣсненій инасилій, произведенныхъ ими надъ монастыр

скими крестьянами въ имѣніи с. Дубовручѣ. 

- Проконсульторъ Свято-Троицкаго монастыря 
-жалуется на своихъ сосѣдей по имѣнію въ Мин-
скомъ воеводствѣ земянъ Окуличей, что они въ 
разное врмя, дѣлали обиды и притѣсненія мона-
стырскимъ крестьянамъ и самому монастырю, 

какъ-то: избивали пастуховъ и забирали кресть
янски скотъ, а также и монастырскій, которымъ 
пользовались очень продолжительное время, за
бирали монастырскіе ульи съ пчелами и произ
носили противъ монаховъ угрозы. . 

W nieznośney krzywdzie у szkodzie swey 
zanosili manifestatią w Bogu przewielebny 
imćxiądz Bazyli Procewicz, prokonsultor.... 
starszy klasztoru Wileńskiego, у wszyscy 
imci xięża Bazyliani tegoż klasztoru Wi
leńskiego przy cerkwi przenayświętszey Troy-
cy, na ichmość panów Bazylego, Stephana, 
Michała у Dominika Okuliczów у ieymość 
panią Annę Szelepniownę Stephanową Oku-
liczową, matkę ichmość, w spólney radzie 
z sobą będących, o to: iż obżałowani ich
mość, maiąc na sąsiedztwie bliskim maięt
ność swoią, nazwaną Łohy, w woiewodztwie 
Mińskim leżącą, z maiętnością żałuiących, 
nazwaną Biełiczany, w tymże woiewodztwie 
Mińskim leżącą, różnych lat, miesięcy у 
dni, różne krzywdy, szkody, naiazdy, vio-
lencie w puszczy, w barciach, gruntach, 
sianożęciach, samym żałuiącym у poddanym 
ichmość krzywdy czynili у czynić nieprze-
staią. Jako to: w roku przeszłym tysiąc 
siedmset dziesiątym naprawiwszy у nasław
szy żołnierzów przechodem idących na wio
skę żałuiących, nazwaną Dubowrucze, do 
teyże maiętności Biełiczan należącą, pastu

chów zbiwszy, wszystkie bydło violenti modo, 
niewinnie zabrawszy^ do swoiey maiętności 
zapędzili, y tam u siebie przez niemały czas 
trzymaiąc, iałowicę у cieląt dwoie na swoią 
kuchnią zabić kazali, у zabili. A potym 
gdy poddani żałuiących, uprosiwszy drugich 
sąsiedzkich mężów, obawiaiąc się, żeby у 
samych obżałowani przy tymże bydle nie 
zatrzymali, przy tychże mężach upraszali 
obżałowanych ichmciów o wydanie nic nie
winnego : у niesłusznie trzymaiącego bydła; 
tedy obżałowani, praetenduiąc sobie nieia-
kowyś pretekst, żadną miarą tego bydła 
wydać у wrócić -nie chcieli, aż poddani ża
łuiących obżałowanym ichmość musieli dać 
okupu za to bydło złotych dwadzieścia, co 
się evidenter pokazać może. Y tym ieszcze 
nie kontentuiąc się, obżałowani ichmość, a 
do dalszey szkody żałuiących przywodząc, 
w tymże roku tysiąc siedmsetnym dziesią
tym, nasławszy gwałtownie na tabory teyże 
wyszpomienioney wioski Dubowrucza, woła 
własnego żałuiących klasztornego niesłusz
nie wzięli у całe lato onym robiąc, sobie 
pożytek czynili. A na ostatek у tym ieszcze 

23 
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nie kontentuiąc się, obżałowani ichmość, 
ale do dalszey szkody у krzywdy żałuiących 
przywodząc, w roku teraznieyszym tysiąc 
siedmsetnym iedynastym, miesiąca Septem-
bra dwunastego dnia, naiachawszy gwał
townie z poddanemi swemi na maiętność 
wyszpomienioną żałuiących, nazwaną Bie-
liczany, w puszczy pszczół dwoie w ulach 
będące zabrali у do maiętności swey wysz-
pomienioney Łohów zaprowadzili, 'a trzecie 
w teyże puszczy w ullu będące wydarć ka
zali, у szkodę niemałą w samy teraznieyszy 
czas jesienny w zabraniu у wydarciu pszczół 
żałuiącym uczynili, naiazdį violencią у ех-
pulsyą z tych pszczół obżałowani żałuiącym 
udziałali. Y gdy za przybyciem swym ze
słany od klasztoru do tey maiętności dla 
wybierania według zWyczaiu; tey maiętności 
у inwentarza . czynszów, w, obżałowanych 
ichmość ainicabiliter tych pszczół o wróce

nie у nagrodzenie upraszał; tedy obżałowa
ni ichmość nie tylko tych pszczół wrócić 
niechciełi, ale ieszcze na zdrowie fortunę 
żałuiących у poddanych imci srogą odpo
wiedź у pochwałkę uczynili. Maiąc tedy ża-
łuiące ichmość w tym wielką szkodę у 
krzywdę, у nie będąc securi fortuny у zdro
wia poddanych swych, a chcąc o to wszyst
ko prawem' czynić, gwałtów, naiazdów, ex-
pulsyi;-exactyij:sźkod, krzywd, pen, win, kosz
tów, nakładów у utrat prawnych na obża
łowanych ichmość doysć у requirowae, tu-
dziesz podług uczynioney. odpowiedzi у po-
chwałki na zdrowie samych żałuiących, for
tunę ichmość у zdrowie poddanych swych 
securitatem warować, dali tę swą manife-
statią za nieprzyięciem u grodu Mińskiego 
do xiąg grodu Wileńskiego zapisać. Co iest 
zapisano. -:-

Изъ книги ДЙ 4725, за 1713 г., л. 713: 

85. Жалоба; йазиліанъ Жировицкаго монастыря на пановъ Подубинскихъ по 
поводу, неуплаты ими трехъ тысячъ, злотыхъ, слѣдующихъ монастырю по ду

ховному завѣщанію Федиціана Полубинскаго. 

Базиліане Жировицкаго. монастыря приносятъ по добровольному соглашенію воспользоваться про-
жалобу на насдѣдппковъ покойнаго Полубинскаго, центами съ Дорогичина, они прогнали изъ имѣнія 
что они, вопреки завѣщанію покойнаго отца сво- ихъ управителя, прибывщаго туда для собиранія 
его, до сихъ поръ- еще не уплатили монастырю означенныхъ ироцентовъ. 
3,000 злотыхъ; напротивъ того, разрѣшивши имъ 

Solenną zanosił manifestacią у protesto
wał się w Bogu przewielebny imć xiądz 

Antoni Zawadzki—zakonu ś. Bazylego wiel
kiego, konsultor starszy klasztoru Żyrowic-
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kiego y wszyscy ichmość xięża bazylianie 
tegoż klasztoru, na ichmość panów Jana 
stolnika Mozyrskiego, Michała Stolnikowi-
cza Mozyrskiego z Lubna Połubińskich, 
braci rodzonych, iako wieczników clobr ni-
żeywyrażonych, tudziesz na imci pana An
toniego Waliszewskiego у ieymć panią K a 
taryną Połubińską Waliszewską, małżonków, 
iako dzierżących maiętności Dorohyczyna, 
w powiecie Pińskim leżącey, w iednostay-
ney radzie у namowie z sobą będących, o 
to: iż co w roku przeszłym tysiąc siedym-
setnym dziewiątym, miesiąca Januaryi dzie
siątego dnia, zeszły imć pan Felician Po-
łubiński — stolnikowicz Mozyrski, brat ro
dzony obżałowanych ichmć, zchodząc z tego 
świata, ostatnią swoią testamentacią dyspo-
zytią gotowey summy trzy tysiące złotych 
polskich za dusze swoią na cerkiew Żyro-
wicką, w powiecie Słonimskim leżące, zapi
sał у legował, у aby ta summa nieomylnie 
przez ichmciów panów Jana у Michała Połu
bińskich, z dobr po nieboszczyku pozostałych, 
mianowicie Drohiczyna, wypłacona była, obo
wiązując sumnieniem y na sąd Boski pozywa
jąc, warował у opisał. Którey to legacyi ichmć 
czyniąc iawną uymę chwały Bożey, za wielo
krotnymi przez żałuiących zakonników requi-
sitiami у upominaniem się, wypłacić nie chcieli 
y niechcą, lecz z tych dóbr fruktifikuiąc a idąc 
zmówienie z imci panem Waliszewskim у 
samą ieymć maiąc zmówne iakoweś prawa 
w trybunale w. x. Lit. tę maiętność Do-
rohiczyn w powiecie Pińskim leżące, w pos-
śessyą ichmć, nie wiedzić, iakowym sposobem, 
oddali. O którą summę, gdy żałuiące ich-
mości xięza bazylianie w roku tysiąc siedm-
setnym dziewiątym/ aż do roku terazniey-
szego przyiacielske upominali się, tedy ob
żałowani ichmć pp. Połubińscy у imć pan 
Wałiszewski, iako dzierżący maiętność Do-

rohiczyn, żałuiącym zakonnikom w roku 
teraznieyszym tysiąc siedmsetnym trzyna
stym, miesiąca Apryla ósmego dnia, w tey
że maiętności Dorohiczynie, w powiecie 
Pińskim leżącey, pozwolili byli, od tey sum
my legacyney prowizią wybierać. A potym 
ciż obżałowani ichmć, czyniąc ieszcze na 
większą uymę chwały Bożey, zesłanego od 
delatora do teyże maiętności dla wybiera
nia prowizyi pana Jakuba Wiszniowskiego, 
wypędzili expulsia, zebrawszy żołnierżów 
trybem żołnierskim, uczynili, ichmć pp. Po
łubińscy у imć pan Wałiszewski miasta 
satisfakcyi у uczynienia' dość testamentowey 
legacyi, na cerkiew Żyrowicką przez w Bo
gu zeszłego imci pana Feliciana Połubiń-
skiego, brata ichmć, tey summy legowaney, 
nie oddali у oddać nie chcą, ieszcze srogą 
odpowiedź у pochwałkę na zdrowie samych 
zakonników uczynili. Za czym do approbaty 
testamentu w Bogu zeszłego imci pana Fe
liciana Połubińskiego, iako słusznego у 
prawdziwego, vigore którego do zapłacenia 
summy trzech tysięcy złotych polskich na 
cerkiew Żyrowicką legowaney у zapisaney, 
także prowizyi od tey summy przycho
dzącey od roku tysiąc siedmsetnego dzie
wiątego, aż do teraznieyszego tysiąc siedm
setnego trzynastego, niepłaconey у zaległey, 
o uczynioną expulsia z maiętności Dorohi-
czyna względem niepozwoloney wybrania 
prowizyi у do przyięcia skuteczney przed 
sądem głównym trybunału compositi iu-
dicii rosprawy, do nagrodzenia szkód, na
kładów prawnych, у do wskazania za uczy
nioną ' odpowiedź у pochwałkę; na zdrowia 
żałuiących delatorów winy, banicyi docześ-
neyj a za uczynioną expulsia banioyi wiecz-
ney у infaniiey, za agrawacią trybem żoł
nierskim na maiętności Dorohiczynie, w po
wiecie Pińskim leżącey, y na innych wśzel-



kich maiętnościach, dobrach у summach 
imć requirowae, dali tę swoią solenną ina-
nifestacią z wolną oneŷ  ieżeli tego potrzeba 

ukazować będzie, melioratią, doxiag urzę
dowych zapisać. Co iest zapisano. 

1715 "r. 

Изъ книги № 4730, за 1716 г., л. 467. 

86. Жалоба Кіевскаго митрополита''Леона Кишки на Виленскін магистратъ 
о томъ, что онъ нарушаетъ права митрополичьей юрисдики и дѣлаетъ насилія 

ея мѣіцанамъ. 

Кіевскій митрополитъ приноситъ жалобу на Вилен-
скій магистратъ по сдѣдующимъ случаямъ: въ 1715 
году мѣщане магдебургской юрисдикп вооруженной 
толпой напали на митрополичья го мѣщанина и по
садили его въ городскую тюрьму, послѣ чего' взя: 
ли у митрополичьяго войта незаконную росписку, 

значеніе которой митрополитъ уничтожаетъ; точно 
также приводить трибунальныхъ депутатовъ въ 
его юрисдику, не смотря на то, что оная подле
жите праву земскому и повинностямъ, назначае
мыми сеймовыми постановленіями. 

Roku tysiąc siedmsetnego, szesnastego, 
miesiąca. Maia piętnastego dnia., 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod
zkim Wileńskim, przede mną Michałem Ra-
phałem Szumskim—podstolim у podwoie-
wodzim Wileńskim, za daniem sobie sprawy 
у wiadomości od urzędu, iuryzdyki swey 
metropolitańskiey Wileńskiey, iaśniewiel-
możny imć xiądz Leon Kiszka — arehi-
episkop, metropolita Kiiewski, Halicki у 
całey Rusi, episkop Włodzimierski у Brze
ski, opat Pieczarski y Supraski, solenną 
zanosząc manifestatią protestował się у opo
wiadał na szlachetnego .imci pana Jakuba 
Stephanowicza—wóyta iuryzdyki magdebur-
skiey Wileńskiey ikmei, у ichmość pp. 
Pawła Hrumowicza, Andrzeia Minkiewicza, 
Andrzeia Szamiłę, Mikołaia Brzozowskiego, 

Jakuba Hirszę, Michała Moroza, Theodora 
Boczarskiego, Benedykta Bocewicza burmi
strzów, Hrehorego Paszkiewicza,. Michała 
Kosobuckiego, Andrzeia Pierszkiewicza, Ale
xandra Stephanowicza, Jozepha Esipowicza, 
Konstantego Macelewicza, Jana Derendow-
skiego, Thomasza Sikorskiego, Franciszka 
Krętego, у cały magistrat, tudziesz sławet
nych panów kupców y, cały gmin stołecz
nego miasta iego królewskiey mości Wilna 
iuryzdyki magdeburskiey—o to у takowym 
sposobem: iż obżałowani ichmość, czyniąc 
konwulsyą w iuryzdyce iaśniewielmożnego 
imci xiedza metropolity, prawu ziemskiemu 
podległey у dekretem commissarskim rela-
cyinym ikmei zadwornym, gdzie vadium 
dwa tysiące czerwonych złotych założono, 
aby żadnym sposobem iuryzdyczan do swey 
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mieyskiey iuryzdykcyi nie pociągali, o co, 
mniey dbaiąc na prawo pospolite, consti-
tucye seymowę y dekretą seymowe, relacyine 
y commisarskie, u których po ograniczeniu 
tey iuryzdyki na szlachetny magistrat Wi
leński у całą iuryzdykę magdeburską paeny 
surowe są założone у winy pieniężne, któ
rym dekretem iawnie sprzeciwiaiąc się у 
w paeny popadaiąc, a czyniąc gwałt,. vio-
lentią pomienioney iuryzdyce у kamienicom 
szpitalnym у chcąc one do dispositey swoiey 
niesłusznie, nienależycie, pociągnąć, mimo 
urząd obżałowanego iaśniewielmożnego imci 
xiedza mitropolity, na tey iuryzdyce desta-
lowaney, w roku teraznieyszym tysiąc siedm
setnym piętnastym, miesiąca Februarii szes
nastego dnia, naszedszy gwałtownym spo
sobem na pomienioną iuryzdykę, armata 
manu, ze strzelbą, do boiu należącą, у tam 
nic sobie niewinnego у do iuryzdyki mag-
deburskiey nienależącego, z kamienicy włas-
ney onego, pod iuryzdyką żałuiącego iaśnie
wielmożnego imci xiedza metropolity sto-
iącą, sławetnego pana Jana Linga, iako 
iakiego winowajcę wziąwszy у do turmy 
swey ratuszney, gdzie tylko złodzieie po
winni siedzieć, wrzuciwszy, głodem у chło
dem morząc, przez czas niemały nie wy-
daiąc onego trzjmali, a pptjm, niby iako-
weyści clemencyi zażjwaiąc, wjpuscih, wy-
mogłszy skrypt od imci pana wójta tey że 
iuryzdyki, którego skryptu kassowania у 
anihilowania, iednak niedość y na tym, 

maiąc co raz większe invazye czyniąc, 
mieszczan iuryzdyki żałuiącego iaśniewiel
możnego imci xiedza metropolity pociągaią, 
ażeby mieskie przyimowali у podatki obża-
łowanym płacili, у wielmożnych ichmć pa
nów deputatów głównych trybunału wiel
kiego xiestwa Litewskiego na rewizyą hos-
pod, tyle do iuryzdyki magdeburskiey wy
sadzonych, poprawili, ażeby у iuryzdykę 
żałuiącego imči, ziemskiemu prawu pod
ległą, ' lustrowali, która iuryzdyką nigdy 
pod żadne ciężary mieskie magdeburskie 
nie podlega, ieno uchwałom rzeczy—pospo-
litey; owo zgoła naruszaiąc dekretą oczer 
wiste pomienioną iuryzdyką zniszczyć usi-
łuią. O którą to ihwazią iuryzdyki, • naru
szenie dekretów relacyihych riaiaśnieyszyeh 
królów ichmci, rzeczy-pospolitey у iaśnie-
wielmożnych ichmć panów commissarzów, od 
teyże rzeczy-pospolitey naznaczonych, fero
wanych, podług których do wskazania paen, 
win założonych, wespół z winą za gwałtowne 
nayście na iuryzdykę, uczynione violencii, 
o przywiedzieme do szkód recenter pono
szących, do założenia dalszych paen, Jeśliby 
się mieli do tey iuryzdyki у mieszczan 
iakim kolwiek sposobem . interessowaó у 
obwarowania onymże securitatem, zacho
wawszy wolną melioraeyą tey żałoby y inney 
wyniesienia, dał na ten czas onądo xiąg 
grodzkich Wileńskich zapisać. Co iest zapi
sano. 
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1718 г. 

Изъ книги № 4733, за 1718 г., л. 877. 

87. Жалоба братства Пресвятой Богородицы Сокальской и св. Евангелиста Іо-
анна при Свято-Духовскомъ монастырѣ на Петра Гуревича, который обокралъ 

образъ Сокальской Богоматери. 

Виленскій мѣщанинъ Евстафій Шикуцкій отъ 
имени Виленскаго Свято-Духовскаго братства по-
далъ жалобу на святотатца Петра Гуревича, кото
рый, залѣзши въ церковь, обокралъ боковой алтарь 
Пресвятой Богородицы Сокальской, именно жем-

Roku tysiąc siedmsetnego ośmnastego, 
miesiąca Maia czwartego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod
zkim Wileńskim przede mną Michałem Ra-
phałem Szumskim—podstolim у podwoie-
wodzim Wileńskim, żałował, opowiadał у 
solenniter protestował się sławetny pan Eu
stachy Szykucki, imieniem swoim у imie
niem tak bractwa у konfraternii Nąyświęt
szęy panny Sokalskiey *), iako też у pod 
tytułem świętego Jana ewangelisty, przy 
cerkwi świętego Ducha będącey, na Piotra 
Hurewicza, świętokradcy у złodzieia, ó to: 
iż obżałowany Piotr Hurewicz, niepamię-
taiąc na srogość prawa pospolitego, na świę-
tokradzców у złodzieiów opisanego, śmiał 
у ważył się w roku teraznieyszym tysiąc 
siedmsetnym ośmnastym, ze dnia dwudzies
tego dziewiątego miesiąca Apryla, nocnym 
у złodzieyskim sposobem, w wieczór, wprzódy 
zakradszy się у utaiwszy się kryiomie w 

*) Сокаль, мѣстечко надъ р. Вугомъ въ Гали-
щи, откуда икона названа Сокальскою. 

чугъ, брильянты, золото и другія пожертвованія. 
Вещи эти частію были проданы въ Вильнѣ и Ковнѣ, 
частію потеряны, a частію найдены у самого Гу
ревича.' Святотатецъ былъ пойманъ въ Ковнѣ и 
улнченъ при свидѣтеляхъ. 

cerkwi śmętego Ducha w Wilnie będącey, 
idąc ku Ostrey bramie, gdy się ludzie uspo
koili у wczasowali; upatrzywszy sobie po
rę do kradzieży, złodzieystwa у świętokradz
twa, zi północy, ze dnia dwudziestego dzie
wiątego Apryla, w wyszpomienionym roku 
tysiąc siedmsetnym ośmnastym, z ołtarza 
Nąyświętszęy Panny, pod tytułem nazywaią-
cym się Sokalskim, świętokradzką ręką, kley-
noty, złoto zbierać y' kraść, iako to: gołych 
pereł bez koralów pięćdziesiąt ośm; trzy 
sznury pereł z koralami przenizane w ied-
nym mieyscu koralów siedinnaście; dwa sznu
ry pereł w iednyni mieyscu czarnemi ko
ralami przenizane у sztuczka przytym w 
sobie ma kamieni ośm; ieden sznurek pereł 
gołych, przy tym we dwie nici pereł prze-
nizanych koralami fiałkowymi, tych koralek 
przy perłach piętnaście; ieden sznurek pereł 
we dwie nici czerwonemi koralami przeni-
zany, ieden kanaczek perłami przeniza-
ny, w tym kanaczku sztuczek dwadzieścia 
dwa, przy nim sznurek pereł koralami prze-
nizany у sztuczka z dyamentu szockiego;. 
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dwa sznury korałów drobnych, z perłami 
przenizanych, ieden sznurek czarnemi, ieden 
sznurek pereł z koralami niewielki; dwa 
sznurki pereł gołych porwanych; dwa krzy
żyki, kamieniami szockiemi sadzone, w obud-
wuch po iednym kamieniu nie masz; dwa 
łańcuszki parzyste z dwuma zameczkami 
szczero złotemi; iedna manelka szczero złota; 
iedna mańełka szczero złota we cztyry sznu
ry, piąta urwana z zameczkiem; ieden łań-
cużek szczero złoty długi; iedna para za
usznic rubinowych у sztuczka rubinowa 
iedney roboty; iedna para zausznic rubinor 
wych nie parzystych; iedna; zauszniczka z 
siedmiu diamencikami y z trzema pereł
kami; iedna sztuczka złamana rubinowa, 
iedna sztuczka z dyamentem у perełką; trzy 
pierścienie złote z . diamencikami; , ieden 

' pierścień złoty z dziewięciu rubinkami; iedeh 
sygnet złoty z kamieniem. czerwonym;ieden 
pierścień złoty z czarnym kamieniem; trzy 
obrączki: .złote, iedna obrączka mała po
złocista, iedna obrączką kręcona w paski, 
iedna sztuczką od. pereł . z krwawnikiem у 
perełką; dwie. obrączki; ieden pierścień z 
sześciu szockimi diamencikami ; у kamień 
we srzodku niebieski; ieden pierścień z szoc-
kim dyamencikiem, _ у . dwa rubinki; ieden 
pierścień z dwuma, diamencikami; ,y; z ka-
naczkiem żółtym;:",ieden., sygnet złoty z 
krwawińcem gładkim; iedeh pierścień z 
dwoma- rubinkami у szockim' kamuszkiem. 
I te wszystkie rzeczy świętokradzko pobraw
szy? У pokradszy;,niektóre,z kradzionych 
rzeczy w Wilnie przedawszy, z innemi z 
Wilna, wodą Wilią rzeką, na płytach у na-
strugach, różnie unikaiąc, płynął do Kró
lewca, chcąc obżałowany złodziey wyszpo-
mienione rzeczy kradzione w Królewcu sprze
dać у spieniężyć. A tak żałuiący aktorowie, 

wziąwszy wiadomość o uczieczce złodzieia 
у świętokradcy, y maiąc niektóre lice, w 
pogoń za złodzieiem poiachawszy, w Jur-
borku miasteczku, niedaleko granicy Pru-
skiey, dnia dziewiątego miesiąca Maia, roku 
teraznieyszego tysiąc siedmsetnego ośmna-
stego, dopędziwszy, złapali, za różnemi at-
testatiami urzędowymi, gdzie przy licznym 
złodzieiu у świętokradzcy niemało znalazłszy 
rzeczykradzionych z ałtarza cerkwi świę
tego Ducha, u złodzieia przy wielu ludzi, 
godnych odebrali у wzięli, a niektóre rzeczy 
za wyznaniem onego w Kownie y tu w 
Wilnie przedane okupili, a reszty, iako to: 
czterech sznurów ;pereł, iednego pierścienia 
złotego z iednym rubinkiem, iednego sygneta 
złotego bez krwawinca panny Teodoziey, 
iedney obrączki pana Krupskiego, dwuch 
sygnetów, jednego z czarnym a drugiego 
z niebieskW kamieniem, iedney obrączki, 
iednego. pierścienia z dyamencikiem sporym 
y z (lwuma rubinkami šporemi we srzódku, 

:w :koło rubinkóW; siedm; :; item sztuczki 
rubinkowey. małey niedostaię.. I za pytaniem 
się u złodzieia у .świętokradcy odpowiedz 
odebrali, iakoby ; • iedne pogubił, a drugie 
sam.niewie, kędy potrącił.. A zatym nie 
małą szkodę bractwu у konfraternii Nayświęt-
szey Panny Sokalskiey uczynił у do szkody 
przez swóy. zły, złodźieyski у'świętokracki 
uczynek popełniony przysposobił, przez które 
świętokractwo у złodzieystwó na peny kry
minalne, w prawie opisane, zasłużył у po
padł. O co wszystko chcąc prawem czynić 
do konwinkowania у wskazania pen krymi
nalnych, na złoczyńcę złodzieia у święto
kradcę opisanych, salva oney per omnia 
melioratione, do xiąg grodzkich Wileńskich 
zapisać (podali). Co iest zapisano. 
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1719 г. . 

Изъ книги M 4734, за 1719 г., л. 1500. 

88. Частное письмо Пинскаго епископа Іоакима Цѣхановича къ настоятелю Ви
ленскаго базиліянскаго монастыря объ уплатѣ долга. 

Римско-католически епископъ Пинскій и Ту-
ровскій Цехановичъ просить извиненія у настоя-
геля Базиліанскаго монастыря, что онъ не могъ 
до сйхъ гіоръ уплатить долгъ въ 18 червоныхъ 
злотыхъ Базидіанскому монастырю, по той при-

Roku tysiąc siedmsetnego dziewiętnastego, 
miesiąca Decembra iedynastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Wileńskim, przede mną Kazimierzem 
Janem Sapiehą--woiewodą Wileńskim, com-
parens pėrsonaliter w Bogu wielebny, imć 
kiądz Mlóteusz Wierzbieki^-zakońu świę
tego Bazylego wielkiego opowiadał у ad 
acta praesėntia podał list - dokument, w 
Bogu przewielebnemu imci xiedzu Anto
niemu Zawadzkiemu—zakonu świętego Ba
zylego Wielkiego kónsultorowi у starszemu I 
Wileńskiemu, na rzecz w nim wyrażoną ni-
żey, służący, prosząc aby był doxiaggrod-
skich Wileńskich przyięty у wpisany, który, j 
prżyiąwszy a wpisuiąc.w xiegi, de verbo 
Ш vėrbum tak się w sobie ma: 

Rėligiosissime ac admodum reverende1 

ih Christo pater, pater et benefactor, plu-
rimiim coleniłissime! Ańeetus et gratias, 
które odbieram zawsze ia w listach waśz-
mość pana, niewiem iakobym miał odwdzię
czyć, ale si super vixero, omnimode będę się 
starał, abym secundum posse meum mógł 
odwdzięczyć memu dobrodzieiowi. Teraz I 

чинѣ, что не можетъ продать въ Пинскѣ брпльян-
товаго крестика, присланнаго римско-католиче-
скимъ мптронолитомъ на уплату долговъ его 
предмѣстника. 

zaś haee humili chartula mea veneror re-
verendissimam paternitatem vestram, ży
cząc wszelkiey szczęśliwości przy iak nay-
lepszym onego zdrowiu у pomyślnych suk-
cessach in sancta religióne cordialissime 
zprzyiam. Strony długu należącego klasz
torowi Wileńskiemu wrazbym. odesłał, że
bym krzyż dyamentowy mógł przedać hic 
et nunc, który to krzyż przysłał mi iaśnie-
wielmożny imć xiądz metropolita, dobrodziey, 
na spłacenie długów antecessora mėgo, świę
tey pamięci, ale żem go do tych Czas nie 
mógł zbyć, nie mogę waszmości dobrodzie
iowi tak prędko przysłać tych óśmńastu 
czerwonych złotych, sfeoroby Pan Bóg dał 
onego zbyć in primario waszmości dobro
dzieiowi odeszlę; oraz proszę oznaymić mi, 
czy niemasz kupca na onego 'w Wilnie, sto
łecznym mieście, bo iuż ia.y sam niewiem 
co z nim czynić. Siquidem nasze zapadłe 
błotniste kraie nie maią takiego człowieka, 
aby onego kupił; ieśli by iuż w Wilnie nie 
było, chciey mi móy dobrodzieiu oznaymić, 
to muszę do Gdańska lub do Królewca po
syłać. A teraz mię dawnemu affektowi ła-
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see oyeowskiey у modłom świętym oddawszy 
nazawsze"piszę się: Religiosissime ac ad-
mddnm reverende! patemitatis vestrae ser-? 
Y U S et exorator Joachimus Ciechanowicz, 
episeopus Pinscensis ac Turoviensiswe. p . 

P. ш. Wybacz móy kochany dobrodzieiu, że 
sam swoią ręką pisać nie mogłem, bom 
wielce na oczy zapadł. Data tego listu ta
ka: zChrapina, dnia dwudziestego Marca, 
tysiąc siedmsetnego ośmnastego. U tego li

stu dokumentu; tytuł w te słowa zapisany: 
Religiosissimo i ac admodum reverendo in 
Christo patri-AntoniorZawadzki;-C.fD. В . Ш. 
eonsultoiv ordinis superiori Wilnerisi,•• patri 
et patrono1 i plurimum colendissimó. . Który 
to' list dokument, służący wyżey wyrażoney 
osobie, za podaniem onego przez wyżey wy
rażoną ; osobę do akt, iest do xiąg grodzkich 
woiewodztwa Wileńtkiego prżyięty y upi-
Sany." -:- • ' ::;••;(: ;.: . ' 

1729 r. 

Изъ книги № 4744, за 1729 г., л. 32. 

89. Иротестъ войта митрополичьей юредики г. Вильны противъ членовъ маги
страта но поводу ихъ покушенія завладѣть камениымъ домомъ, принадлежащимъ 

митрополичьей іорисдикѣ. 

• Войтъ митрополичьей юрисдики жалуется на 
Виленскаго радцу —пана Осиповича и другихъ 
госпитальныхъ провизоровъ, что они напали .па 
митрополичій домъ и потребовали уплаты аренд-
выхъ денегъ себѣ на томъ основаніи, что оный 

будто принадлежптъ госпиталю, а не митропо-
политу; коі'да арендаторъ онаго, сапожникъ ВѢ-
лянъ, не'согласился на это требованіе, то панъ 
Осиповичъ своею рукою прибилъ къ дому запи
ску, что домъ отдается въ наемъ. 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
dziewiątego, miesiąca Januaryi piętnastego 
dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim woiewodztwa Wileńskiego, przede mną 
Jozephem Korowinem Piotrowskim—woy-
skim Czernihowskim, podwoiewodzim Wi
leńskim, solenniter manifestando protesto
wał się szlachetny imć pan Ludwik Kaie-
tan, Bernard Lorety — rayca Wileński, 
wóyt juryzdyki metropolitanskiey Wileń

skiej7, imieniem iaśniewielmożnego, W Bogu 
nayprzewielebnieyszego imci xiedza I metro
polity całey Rusi, postrzegając porządku у 
powagi tegoż iaśniewielmożnego imci xie
dza metropolity, ażeby iuryzdyce metropo
litanskiey Wileńskiey niedziałysię krzywdy 
y na oną nie następowali у nie wtrąeali się, 
na szlachetnych ichmciów panów Andrzeia 
Minkiewicza, Benedykta Bocewicza, Michała 
Kossobuckiego—burmistrzów miasta ikmei 
stołecznego Wilna—ławicy ruskiey, Matheu-

24 
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sza Osipowieza—raycę Wileńskiego, prowi
zora, pana Pawła Duchowicza—szapharza 
dóbr szpitalnych ś. Spasa Wileńskiego у całą 
ławicą ritus graeco-wileńską—o to у w ten 
sposób: iż w roku tym tysiąc siedmsetnym 
dwudziestym dziewiątym, miesiąca Januaryi 
siódmego dnia, obżałowani ichmość vio-
łando securitatem publicam, violenter na
szedszy na iuryzdykę metropolitańską Wi
leńską, z niemałą gromadą ludzi, sobie świa
domych, na to zebranych у przysposobionych, 
mimo dekretą oczewiste, eo nomine zaszłe, 
które podczas produktu sprawy datami, w 
nich wyrażonymi, pokażą się у produkowa
ne będą, у tymiż dekretami sztraph na 
każdego violatora у sprzeciwnego onym dwa 
tysiące czerwonych złotych założony iest, 
gdzie na kamienicę pod tąż iuryzdyką me
tropolitańską Wileńską będącą, w którey 
Hanc Jerzy Bielan, szwiec у obywatel Wi
leński, mieszka, hałasy czyniąc, napadszy у 
onemu z tey kamienicy ustępować у rugo
wać się, z tą odpowiedzią, że nie do iaśnie
wielmożnego imci xiedza metropolity wyż-
pomieniona kamienica należy, lecz tylko 
do nas prowizorów dóbr szpitalnych nale
żeć ma, wypowiedziawszy, czynsze sobie da
wać у płacić rocznie kazali; a ieżeliby onym 
czynszem supra namieniony Hanc Jerzy 
Bielan, gospodarz tey kamienicy, płacić nie 
chciał у sprzecznym onych woli y dyspo-
zycyi był, tedy wyrzuceniem onego z tey 
kamienicy, że wszystkim sprzętem onego у 
ruchomością na ulicę, przegrażali się, у tak 

z takowemi działaiącemi pochwałkami у od
powiedziami odszedszy do domów swych z 
tey kamienicy, na zaiutrz, o trzeciey godzi
nie z południa, to iest, dnia ósmego mie
siąca Januaryi anni currentis, kartę do wrót 
pomienioney kamienicy, na iuryzdyce me-
tropolitańskiey Wileńskiey będącey, ręką 
samego obżałowanego imci pana Osipowi
cza—raycy Wileńskiego, prowizora, pisaną, 
w te słowa: że wolna do naięcia, przybić 
kazali, gwałt, violencyą у expulsya, z tey 
kamienicy imci xiedzu metropolicie czyniąc, 
która karta iest praesentowana in tempore 
na urzędzie grodzkim Wileńskim; gdzie у 
żałuiący wóyt o takowey violencyi zaraz do
wiedziawszy się, iuryzdycznie protestował się 
у takową iawną krzywdę okazał. Co tedy 
wszystko do woli dalszey iaśniewielmożnego 
imci xiedza metropolity odkładaiąc у do dy-
spozycyi imci referuiąc się, a chcąc z ob-
żałowanym o takowe bezprawie nayście na 
iuryzdykę y na kamienicę, uczynienie vio
lencyi у hałasów, oraz niesłuszne przybi
cie karty do wrót kamienicy, sobie nic nie-
należącey у wypowiedanie gospodarzowi, rui-
nować się, chcąc prawem czynić, win de iure 
do osób obżałowanych ichmć ściągaiących 
się, oraz expens prawnych, przez delatora er-
rogowanych, requirowae у dochodzić, у tego 
wszystkiego, co in termino iuris fusius ac 
satius deducetur, salva melioratione tey 
żałoby, żałuiący ad praesens oną do xiąg 
urzędowych dał zapisać, 'y iest zapisano. 
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1731 r. 

Изъ книги № 4746, за 1731 г., л. 397—400. 

90. Жалоба базидіанъ Мозырскаго монастыря на Оскерковъ и Мозырскаго ланд-
войта Опоку но поводу оказаннаго иші послабленія православнынъ при ихъ 

упорномъ сопротивлені» дѣлу распространенія унін. 

Базиліане, проживающіе на миссіи въ Мозырѣ 
и разныхъ другпхъ мѣстахъ . Кіевской еиархіи, 
вриносятъ жалобу на Оскерковъ — отца я сына, 
Мозырскаго ландвойта Опоку, королевскаго дво
рянина Еленскаго и разныхъ другихъ лицъ по 
поводу нпжеслѣдующихъ событіп: уніятскіе мпс-
сіонеры, поселившись въ Мозырѣ, получили въ 
въ свое вѣдѣніе монастырь съ разными фунду-
шамн; они ревностно занимались своей миссіей 
и многихъ лицъ присоединили къ уніп въ то вре
мя, когда дѣла ея понесли значительный ущербъ 
въ провинціяхъ, отошедшихъ къ Москвѣ, гдѣ 
уніяты были принуждены опять перейти въ пра
вославие; при такихъ обстоятельствахъ противъ 
уніятовъ возсталп православные u подъ покрови-
тельствомъ вышепомянутыхъ Оскерковъ начали 
дѣлать иаъ разныя нритѣсненія, какъ то: Мо-
зырскій ландвоптъ, уполномоченный отъ Оскер
ковъ, вмѣстѣ съ православными мѣщапами, на 
посрамленіе уніятовъ, возобновплъ и вновь вы-
строплъ разные сараи и конюшни на церковной 
уніятской землѣ; позабправъ уніятскія земли и 
доходы съ нихъ, употребляетъ ихъ па поддержку 
православныхъ церквей; наслалъ рыбаковъ на мо
настырское озеро, которые вмѣстѣ съ другими 
православными совершенно опустошили оное; при 
этомъ они бранили уніятскихъ монаховъ и вооб
ще насмѣхались надъ католической вѣрой, говоря, 
что дѣлаютъ это съ разрѣпіенія своихъ патро-
новъ; произвелъ грабительство на сѣнокосахъ, 
чѣмъ поставилъ въ затруднительное положеніе 
хозяйство миссіонеровъ. 

Въ 1727 году священникъ Михайловской цер
кви Аѳанасіи Добиничъ вошелъ было въ сноше-
віе съ уніатами и объявнлъ своимъ прихожанамъ, 

чтобы они молились за папу и короля; но Оскер
ки постарались немедленно удалить его отъ цер
кви, посадили его въ тюрьму, заковали въ цѣни 
и взяли съ него присягу, что онъ останется вѣ-
ренъ православію, и когда помянутый священ
никъ по выходѣ изъ тюрьмы произнесъ присягу 
уніи, Оскерки лишили его прихода; теперь этотъ 
священникъ скрывается по темнымъ мѣстамъ, а на 
его мѣсто назначенъ другой человѣкъ, крайне не
способный къ этому дѣлу. Отправляя сына своего 
на Мозырское староство отецъ Олсерко сказалъ 
горожанамъ: „не бойтесь, діыпни, я сохраню васъ 
при вашей вѣрѣ*, и когда истецъ сталъ убѣж-
дать его, чтобы онъ воздержался отъ непріязнен-
ныхъ дѣйствій противъ уніи, то Оскерко сказалъ 
ему: „что ты желаешь быть Іосафатомъ?" Дѣіі-
ствительно Оскерко сдержалъ свое слово и не
однократно оказывалъ поддержку православнымъ 
вопреки протестамъ многихъ католическихъ обы
вателей Мозырскаго повѣта; онъ заступался за 
нихъ даже тогда, когда уніятскіе миссіонеры, прі-
ѣхавшіе на Срѣтенскін сеймпкъ, подверглись воору
женному нашествію отъ православныхъ, такъ что 
непремѣнно были бы убиты, если бы за нихъ не 
заступились обыватели-католики. Такимъ же опас-
ностямъ подвергаются и прочіе миссіонеры, когда 
пріѣзжаютъ въ Мозырь къ своему оффиціалу. Не 
малыя притѣсненія дѣлаетъ уніятамъ и Мозыр-
скій ландвойтъ Опока. Такъ онъ поносить фун-
даторку уніятовъ Комаровсвую за то, что она 
ввела уніятовъ въ Мозырь и поддерживаетъ ихъ; 
отнялъ у уніятовъ фольварокъ; вмѣстѣ съ дру
гими православными посрывалъ съ церкви митро
поличьи универсалы и побросалъ ихъ въ грязь, 
захватилъ изъ церкви Св. Михаила большую но-
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золоченную чашу и держитъ ее у себя; безъ вся
каго права преслѣдуетъ смешанные браки и ка-
толичкамъ, вышедшимъ замужъ за православныхъ, 
позволяетъ переходить въ православіе. 

Въ 1729 году отецъ Оскерко захватилъ имѣ-
ніе базиліанокъ и владѣетъ имъ; въ 1731 году 
по его же ходатайству было отдано Борискови-
чевское староство кальвину Еленскому, который не
медленно изгналъ изъ него уніятскаго священника 
и церковь передалъ православному священнику;' 

Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego 
pierwszego, miesiąca Junii ośmnastego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Wileńskim, 
przede mną Janem Horainem—podczaszim 
у podwoiewodzim woiewodztwa Wileńskie
go, żałowali y soleniter manifestowali się 
w Bogu przewielebny imć xiądz Thadeusz 
Jankiewicz, zakonu świętego Bazylego wiel
kiego official diecesyi Kiiowskiey, maiący 
na sobie funkcyą missionarską, у wszyscy 
ichmci xięża bazylianie, w kraiach poniżey 
wyrażonych na missyi będące, także w Bo
gu wielebny imć xiądz Athanazy Dobinicz— 
paroch ś- Michalski ritus graeci uniti, w 
wielkiey у nieznośney oppressyi swoiey, na 
ichmciów pana Antoniego kasztelana No
wogródzkiego—oyca у Serwacego—starostę 
Mozyrskiego, syna, Oskierków, tudziesz na 
imci pana Thadeusza Opokę — lantwóyta 
Mozyrskiego, dependuiącego od i. w. imci 
pana Kasztelana Nowogródzkiego, iako 
wóyta Mozyrskiego, oppressora unii świę
tey, oraz mieszczan у popów schizmatyckich 
у całe pospólstwo miasta Mozyra, także 
poddanych, do powinności mozyrskiey nale
żących, imionami у nazwiskami lepiey obża-
łowanym ichmcióm wiadomych у znaiomych, 
imci. pana Jana Jeleńskiego—dworzanina 
ikmei, imci pana Jana Orzeńskiego, zesłane
go od obżałowanego imci komnissaza na ode
branie cerkwi in unione będącey, a dla od
dania do schizmy, oraz na wszystkich con-

также точно отнята отъ уніятовъ и церковь въ 
Березовѣ и Копалкевичахъ. Въ имѣніи Оскерки 
священникъ перешелъ было въ унію и отслужилъ 
въ Мозырѣ у іезуитовъ уніятскую обѣдню; но 
когда возвратился домой, то его прихожане об
наружили явное намѣреніе прогнать его, что и 
сдѣлалй бы, если бы онъ не пообѣщалъ остаться 
при прежнпхъ обрядахъ; своевольные крестьяне 
не были за это наказаны, напротивъ того, под
вергся преслѣдованіямъ 'священникъ. 

pryncypałów, w spólney radzie у namowie 
z sobą będących, mieniąc o to: iż co żału
iące delatores, zostaiąc na missyi a maiąc 
ab аеѵо fundowany klasztor w mieście Mo-
zyrskim, cum suis pertinentiis idque z 
placami, gruntami, iurysdykciami, w tym 
że mieście będącemi, nadanemi, w którey 
fundacyi ob respectum mnóstwa schizma-
tyków, odszczepieńcow, propter augendam 
catolicam orthodoxam fidem, z dyspozycyi 
superiorum tegoż zakonu et ex vi ipsius fun-
dationis impositam, maiąc na siebie mis
sionarską funkcyę, obligationem, tandem 
gdy ob nova rzeczy-pospolitey fata znaczne 
prowineye x. Lit-go ad extraneum dominium 
—do Moskwy odeszły, per consequens у wia
ra święta unionis, iako in absolute dominio 
in schizmaticam transformowana, tutam rzecz 
pospolitey integritatem, iedność wiary ś. 
utrzymuiąc, per plenos ordines formuiąc у 
funduiąc leges patricias, tak wielą consti-
tuciami seymowemi warowała у per expres-
sum opisała, ażeby dyssidentes ullo titulo et 
praetextu cerkwi, zborów у bożnic nie eri-
gowali, actores zaś maiąc liberum missionis 
exercitium у pomnażaiąc wiarę świętą nie 
mato przez nawrócenie od sanctam unionem 
Bogu dusz pozyskali, adinterim odszcze-
pieńcy, dyzunici, hostes wiary ś. katolic-
kiey, dufaiąc w dawną aktualną obżałowa
nych ichmć pp. Oskierków protekcyę, in 
fundamento którey ciż dizunici różne roz-



nymi czasy, dni y miesiąey, z pogorszeniem | 
wszystkim żałującym czynili, krzywdy^,,wio-, 
lencye,: gwałty у opressie у czynić nie prze-; 
staią; mianowicie-r-w<mieście Mozyrzu, gdzie, 
cerkiew od. lat ' kilku set stała,; fundacią 
dobrze obwarowana, obżałowany i. p. Opoka-^ 
lantwóy t Mozyrski, м będąc od obżałowa
nych w. ichmciów гpanów1 Oskierków—kasz
telana Nowogrodzkiego у starosty Mozyrskie
go ordinowanymy licentiowanym, in omne 
nefas, w tym że mieście violenti modo z 
pospólstwem schizmatyckim staynie, stodoły, 
chlewy in locis sacris profana na szczegól
ne: pośmiewisko aedificia de nowo ęriguie, 
missionarzów do własney. possessyi nie; do
puszcza, grunta, place, iuryzdiki delatorom 
należące, violenter pozabierawszy, na swóy 
pożytek obrócił у obraca, a ztąd maiąc pro-
wenta in • reparationem cerkwi schizmatyc-
kich y na potrzeby tych że cerkwi dochody 
exalieno ustanowiwszy, vetante lege, appli-
kuie; oraz perseverando w zawziętey ma-
licyi, ex odio ku żałuiącym, chcąc delato-
rów z funduszów ab aevo nadanych zruino-
wać y z miasta Mozyra wyniszczyć, na
sławszy na iezioro delatorów w roku tysiąc 
siedmsetnym trzydziestym, miesiąca Marca 
szóstego dnia toties pomieniony i. p. Opoka— 
lantwóyt Mozyrski, chłopów-rybaków у nie 
małą kupę ludzi schizmatyckiego pospól
stwa, ryby wyłowili, tak у całe iezioro cale 
spustoszył, gwałt y violencią popełnił, gdzie 
na stawie delatorów broniących, tedy wła
sności kapłanów postponuiąc, pospólstwo 
schizmatyckie, nie tylko same osoby verbis 
scomaticis ac laesivis łaiali, co większa ex 
fide catolica sprośne pośmiewiska czynili, 
iawnie z tym się odzywaiąc: że to mamy 
y czyniemy z roskazu pryncypałów naszych, 
które to inconveniencie, subordinate, gwałty, 
violencye iawnie są z roskazów obżałowanych 
i. w. ichmć pp. Oskierków podziałano. Tak 

też w roku tysiąc siedmsetnyni trzydziestymi 
pierwszym, miesiąca.. Marca szóstego > dnia 
obżałowany imć pap - Opoka mieszczapl 
Mozyrskich i nasławszy ną:sianożęć, siana, 
złożonego wozów trzydzieście zabrał, przez 
co żałuiącym: delatorom tak w bydle, iako 
też. w,koniach у w innym gospodarskim 
szkody naymniey !ną złotych sześćset uczy
nił, gdy nie mieli czym suśtentować pod-r 
czas tak ciężkiey zimy y karystyi siana, gdy 
od głodu niemało pozdychało. Co większa 
kiedy w roku tysiąc siedmsetnym dwódzie-
stym siódmym, miesiąca Maia pierwszego 
dnia, /wyżey pomieniony praesbiter Athanazy 
Dobinicz—paroch z cerkwi Michała wszedł 
w znaiomość z ichmć xiężą missionarzami 
ś. Bazylego wielkiego у miał obiaśniony 
w wierze do unii świętey inklinacyą, opo-
wiadaiąc przed pospólstwem, aby się mieli 
do iedności świętey у modlili się za oyca 
świętego у za króla, obżałowani i. w. ichmć 
panowie Oskierkowie, oyciec z • synem, na
radziwszy się, żałuiącego praesbitera od cer-r 
kwi ś. Michalskiey oddalić usiłowali. Na 
ostatek imć pan starosta Mozyrski sam vio-
lentissime instantaneo passu do Kiiowa sta
nowił у wziąwszy na siebie munus instiga-
toris, tamże in iudicio w Kiiowie instigował, 
decysyą dawał у ad carceres żałuiącego praes
bitera, prout probabitur, incarcerował, tak 
dalece, że tam nielitościwą mizerią za szyie 
przykowany cierpiał, który incarceratus zo
staiąc musiał, nolens-volens, z przemuszenia 
praestare iuramentum na tym, że miał su-
besse fidei schizmaticorum; postpraestitum 
iuramentum z owego więzienia wolnym 
zostawszy у do swoiey cerkwi własney przy
bywszy, zaraz w kościele farnym professior 
nem fidei uczynił у pod posłuszeństwo unii 
świętey skłonił się у poddał się; obżałowa
ny imć pan Oskierko—starosta Mozyrski, 
pomienionego kapłana do własney iego cert-
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fcwi, gdzie by' barziey należało, aćceptoWać, 
promowowaćy conserwować :y utrzymywać, 
kapłana unita niedopuścił у odpędził, który 
teraz cum confusionei mexplicabili; z urą
ganiem od schizmy po cudzych kontach 
tułaiąc się, cierpić musiał, a intuitu tey 
sprawy у transakcyi obżałowany imć pan 
starosta Mozyrski człowiekowi ńiesposobńe-
mu у nigdy niegodnemu charakteru kap
łańskim schizmatykowi do administrowania 
sakramentów onę cerkiew podał, rząd у 
władzę wszelką polecił. To wszystko samym 
skutkiem wykonać pragnąc y staraiąc się, 
co przyrzekł wszystkiemu schizmatyckiemu 
pospólstwu obżałowany imć pan kasztelan 
Nowogrodski sam swymi słowy, podczas 
wyiazdu syna swego na starostwo Mozyrskie, 
mówiąc do pospólstwa: Nie bóycie się, dziat
ki, ia przy waszey wierze utrzymam was. 
A gdy żałuiący w Bogu wielebny imćxiądz 
Thadeusz Jankiewicz, maiąc na sobie funk-
cyą missionarską, oraz y oficialską od i. w. 
imci xięża metropolity całey Rusi, ziachał 
do obżałowanego iaśniewielmożnego imci p. 
kasztelana Nowogrodskiego, do maiętności 
Wodowicz, maiąc z sobą godnych przyia
ciół у animował, aby takowey protekcyi schiz-
matykom deklarowaney odstąpił, pobożnie 
upraszaiąc, aby był, iako pryncypalny gos
podarz, powodem do iedności świętey у roz
szerzenia wiary świętey katolickiey; na to tak 
odpowiedział żałuiącemu delatorowi: Chcesz 
ty bydz Jozefatem? Jakoż znaczne dokumentą 
tey obietnicy gdy disunitom dozwalaią co 
chcą у iak chcą prześladować żałuiących 
missionarzów, sam obżałowany imć p. kaszte
lan Nowogródzki publicznie na seymiku 
gospodarskim w roku tysiąc siedmsetnym 
dwudziestym ósmym, miesiąca Februaryi 
szóstego dnia wniósł, aby z zagranicy schiz-
matykom officiałistom administracie, rządy 
У sądy y przezyski sprawować, z czego się 

wielkie działy, pogorszenia y na to gdy nie 
pozwolono, perswadował i. w. i. p. kaszte
lan Nowogrodski tymi słowy mówiąc: że 
iednego iesteśmy Boga. Na to odpowiedział 
ieden z ichmci pp. urzędników, gorliwością 
wiary świętey. zapalony, że żadną miarą 
to być nie może; gdzie i wszyscy krzyk
nęli, że nie pozwolim żadną miarą. O tym 
będąc nieukontentowany tak i. w. i. pan 
kasztelan Nowogródzki, iako у wielm. imć 
pan starosta Mozyrski obżałowanemi subor-
dynowali obżałowanego imci pana Opokę— 
lantwóyta Mozyrskiego, dependuiącego od 
i. w. i. pana wóyta, aby schizmatycy vin
dicate sobie szukali. Gdzie za permissią po 
tym pospólstwo schizmatyckie, tudziesz z 
popami schizmatyckiemi, podczas seymiku 
gromnicznego teraznieyszego roku tysiąc 
siedmsetnego trzydziestego pierwszego, wie
dząc o bytności na seymiku ichmciów xięży 
missionarzów, zgromadziwszy się podmiey-
sce seymikowe, z dzidami, spiżami, kijmi 
cale usiłowali, aby byli pozabiiani missio-
narze. Jakoż znaczna rzecz у bardzo iawna 
ztąd, gdy ichmciowie panowie obywatele 
tegoż powiatu Mozyrskiego, prawdziwi ka
tolicy, widząc takowy tumult у ludzi schiz-
matyckich wielką kupę, cierpieć tego nie 
chcieli у pożegnać ich usiłowali, obżało
wany imć pan starosta Mozyrski ńie tylko 
raciami, choć niepozornemi, wexuiac onych, 
lecz sam personalnie bronić у detentować 
onych oświadczał się. A gdy to cierpieć 
trudno było na takową patrzeć swywolną 
kupę porwawszy się wszyscy ichmci pp. oby
watele powiatu tego, wierni katolicy, owe 
zgromadzoną schizmatycką kupę rozegnali 
y tam że zaraz spizy, dzidy у kiie od nie
których poodbierali. Gdzie tamże na sey
miku przed w. i. panem starostą Mozyr-
skim obżałowanym praezentowali, dawszy 
responsionem, że nie dopuściemy morder-
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stwa schizmatykom у krwie rozlanie/ iako 
oni usiłuiąc, zabrali się na ichmci xięzy 
bazylianów, na missyi w tych kraiach bę-
dących у widząc iawne pericuhim vitae z 
żałuiących ichmciów xięży bazylianów nie
mal cały. seymik indefensionem idąc onym, 
przeprowadził żałuiących ichmciów xięży 
bazylianów aż do dworu w. i. pana Piet-
rowskiego—starosty; Koszelewskiego, gdzie 
pewne by, gdy by nie łaska Boska a nie 
obrona у nie protekcyia pomieniona: ich
mościów panów oby watelów tegoż powiatu, 
musieliby żałuiące delatores' tamże wszyscy 
życie zakończyć. Jakoż potym na różnych 
mieyscach zasadski, tumulta, daiąc okazyie 
czynili, kapłanów unitów, przyieżdżaiących, 
do swego oficiała, po drogach łapali у za 
nimi z orężami ugoniali się, inne incoiyye-
nientie, łaianie, błuźnierstwa przeko wie
rze świętey, którey opisać trudno, czynili. 
Tego iednak opuścić niemożna, że. obżało
wany imć pan Opoka у samą fundatorkę 
w. ieymci panie Komorowskę nie uczciwemi 
słowami dyfamował, zabić obiecaiąc, że mis
sionarzów wprowadziła у onych sustentuie, 
których zawsze wypędzić. chwali się y z 
własnego folwarku żałuiących delatorów, od 
dawnego czasu w possessyi będącego, nie 
contentuiąc się temi, co iuż pierwiey poza
bierał funda, tenże obżałowany imć pan 
łantwóyt Mozyrski wypędzić deklarował; oso
bliwie folwark, należący do cerkwi ś. Mi-
kołaia, który zawsze do dyspozycyi i. w. 
ichmć xięży metropolitów należał, iako 
deducetur documentis do swoiey possessyi 
odebrał w roku tysiąc siedmsetnym trzy
dziestym, miesiąca Septembra piętnastego 
dnia, który.trzymaiąc wszelkie pożytki na 
siebie obraca; kielich z teyże cerkwi ś. Mi-
kołaia, wielki, srebrny, pozłocisty, wziąwszy, 
usiebie niesłusznie trzyma, tak też inne 
aparamenta cerkiewne zabrawszy, cerkiew 

zpustoszałą uczynił, władzy żadney, iako 
świecki człowiek, nad tym nie maiąc, uni
wersały od i. w. imci xiedza Athanazego 
Szeptyckiego—metropolity całey Busi, po 
przybiiane do cerkwi, wspólney radzie у na
mowie z schizmą pozdzierać kazał у do
puścił, które uniwersały z wielkim kontemp-
tem pospólstwo jawnie у publice oddzieraiąe 
szarpali у w błoto deptali. Tenże obżało
wany imć pan Opoka—landwóyt, będąc uli-
centiowanym: in omne nefas od i. w. Jmci 
pana Oskierki—kasztelana Nowogródzkiego 
a wóyta Mozyrskiego, śmie. у waży się roz
wody między małżeństwem czynić, pozwa-
laiąc mężom inne brać żony, a żonom iść 
za innych mężów, sam : sądzić sprawy du
chowne, duchownych także sądzić у karać, 
a których sądzić nie może, to różnemi przy
krościami agrawuie, niewiastom rzymskiego 
nabożeństwa, będącym za ; schizmatykami, 
pozwala onym także być schizmatyczkami, 
które potym naybarziey bluźnią fidem ca-
tolicam. W roku tysiąc siedmsetnym dwu
dziestym dziewiątym, miesiąca Nowembra 
szóstego dnia, obżałowany iaśniewielmoż-
ny imć pan Oskierko-— kasztelan Nowo
gródzki, evocatorio otrzymawszy nieiakieś 
kondemnaty, wieś Zaszczoble od klasztoru 
Sieleckiego wielebnych panien bazylianek 
niesłusznie, zaiechał, krzywdę wielką uczy
nił у czynić nieprzestaie, prowenta na sie
bie wszelkie, zabiera, dalszemi odpowiedzia
mi ypochwałkami infestuie. In fundamento 
takowey protekcyi schizmie daney od ob
żałowanych i. w. ichmć pp. Oskierków, czy
niąc similiter oppraessionem wierze świętey 
katolickiey у cerkwiom, in unione zostaią
cym, w roku teraznieyszym tysiąc siedmset
nym trzydziestym pierwszym, miesiąca Mar
ca, post decessum w. imci pana Lenkiewicza— 
pisarza ziemskiego Mozyrskiego, starostwo 
Boryskiewiczowskie, alias dzierżawę, tamże 



iv powiecie Mozyrskim obżałowany3 imć pair 
Jiii Jelėnski, tiiewiedzieć; iaką władzą imci' 
$аші Jana Oraiiśkiego, kalwiriskiey sekty 
będącego; aby pomienióne starostwo 'zaie-; 

chał, oraz ycerkięw ordynował. Gdzie zia-
ćhawszy obżałowany imć pan Oratiśki, wie
dząc dobrze,' :ze ta cerkiew in unionė zo-; 
stawała, ze wszystkiemi swoiemi parafiana
mi у do władzy i. 'W. imci xiedza metro
polity należała, wziąwszy pomieniony imć 
pan 1 Orański' od popa sćhizmatyckiego ofe
rencie, cerkiew onemu podał, kapłana uni
ta, administruiącego tam osądził у oddalił; 
gdzie gwałtownie cerkiew odebrawszy z 
wielkim pogorszeniem pospólstwu у zgubą 
dusz popa sćhizmatyckiego tam mćorporo-
rował. Cerkiew w Berezowie cale przez swy-
wołną kupą schizmatycką odebrano od uni
tów a oddano' schizmie, która od początku 
swego skoro, była postawiona, od unitów 
poświęcona była,, у w administrowaniu uni
tów zostawała, a dopioro za daną pro-
tekcyą i. w. obżałowanych ichmć panów 
Oskierków schizmatyków, oraz za przyda
niem pomocników przez ludzie swych, iako 
to tamecznego administratora Sosnowskiego, 
oddano schizmie pomienioną cerkiew w Be-
rezowce. Takoż у w Kopałkiewiczach, w 
dobrach; obżałowanego imci pana Oskierki, 
w roku tysiąc siedmsetnym trzydziestym 
pierwszym, dnia szóstego Februaryi obża
łowany imć pan kasztelan Nowogródzki, 
gdy kapłan,' tam będący, rewokował у ad 
unionem sanctam oddał się, wyznawszy w 
kościele wielebnych óyców iezuitów, w Mo-
zyrze będących, professionein fidei y tam 
mszą świętą post confessionem odprawił et 
cum' sua ecclesia ad uniónem accessit, tedy 
in instanti zbuntowani у na wszelką swy-
wolę licentioWani właśni' poddani obżałowa
nego imci pana kasztelana Nowogródzkie
go napadsży, onego kapałaha pierwiey rząd, | 

władze' у ; klucze od cerkwi odbierać usiło
wali у samego' z:;właśney plebariyiwyga-) 
niałi у pewnie' by "wygnali/, żeby redire in 
sectalii schizmatikorum' w wszystkich; bydź 
obrządkach,' tak iako przed tym był, schizma-: 
tyckich nie deklarował, iakoż;1 volens-nolens, 
musiał tó uczynić. A ża:'takową swywolę 
żadney kary у • nagany niė było, " owszem 
za to, że ten kapłan rewokował,' był; ga
niony od obżałowanego imci pana Gierwa-. 
zego Oskiėrki—starosty Mozyrskiego. O to 
wszystko chcąc żałuiącedelaróres z obwało
wanymi i. w. ichmć pp. Oskierkami, ' tu-
dziesz z i. p. Opoką ;y ze wszystkiemi po-, 
mienionemr insuper wyrażonemi ! prawem 
czynić, summarioprocėssuabscisisdelationi-
bus iiiris, ante omnia do obwarowania - se-
lmritatem sobie zdrowia у fortun. dela^ 
torom ód dalszey obżałowanych ichmość 
impeticyi, do personalney obżałowanych 
i. w. ichmciów pp. Oskierków—kasztelana 
у starosty Mozyrskiego, comparycyi, także 
obżałowanego imci pana Opokę, Jelenskiego, 
Orańskiego comparycyi, do statuicyi tych 
wszystkich violatorow,: excessantow, opraes-
sorów, i tern 'y tych wszystkich, którzy kol-
wiek byli pomocnikami tego tumulty, do 
reindukowania żałującemu kapłanowi Du-
biniczowi do cerkwi ś. : Michała, także do 
przywrócenia cerkwi' Boryskiewiczowskiey 
ad uńionem, do przywrócenia cerkwi trze-; 
ciey ś. Mikołaia, w mieście Mozyrzu będącey, 
oraz do'przywrócenia cerkwi Berezowieckiey 
у Kopałkiewiczowskiey, 1 do schizmy odda
nych, które do władzy у dyspozycyi i. w. 
imci xiedza metropolity, ; iako zdawna na
leżały, do powrócenia kielicha srebrnego z 
teyże cerkwi ś. Mikołaia, przez obżałowa
nego imci pana Opokę wziętego, także do 
oddania sprzętu, w tey że cerkwi zabranego, 
do powrócenia gruntów klasztornych, za
branych у do uczynienia kalkulaoyi, eomiał 
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za profita na gruntach delatorów, z oficin 
przez obżałowanego imci pana lantwóyta 

-na onych postawionych у tych pożytków 
(żałuiącym, do powrócenia, oraz za zabranie 
siana wozów trzydziestu własnego żałuią
cych delatorów, do zapłacenia za szkody у 
yiolencie, także za przydychanie bydła,у 
koni, naymniey złotych sześciuset, do poka
rania za bunty, tumulta, pochwałki na życie 
wielebnych oyców bazylianów у za wszyst
kie scelera, przez obżałowanych popełnione, 
paenis pro aequalitate excessus, iakie na 
kogo de iure regulabuntur, do skassowania 
dekretów y condemnat, niesłusznie evoca-
torie, clandestine, extra forum otrzymanych, 
do przywrócenia wsi Zaszczowbla do klasz
toru Sieleckiego, wielebnym pannom bazy-
liankom należącey, do uczynienia tak kal-

kulacyi de proventibus, .przez verificacię, 
do odsądzenia ab officio fawtorów schiz-
matyckich у o to wszytko, co czasu prawa 
przez contro wersye ichmościów panów pat-

. ronów dowiedziono będzie, oraz do nagrod
zenia szkód, expens prawnych, z okazyi 
obżałowanych ichmościów na prawo spen-
dowanych, do pokarania... paenami obżało
wanych ichmościów, de lege ściągaiących 
się, oraz cum libera oney melioratione aut 
ceterorum punctorum additione, w dalszych 
punktach żałoby, dali tę swą solenną ma-
nifestacyą, za nieprzyięciem do xiąg grod-
skich Mozyrskich у grodzkich Nowogród-
skich, dla faworu i. w. ichmci pp. Oskierków, 
do xiąg urzędowych grodzkich Wileńskich 
zapisać. Co iest zapisano. 

1736 r. 

Изъ книги № 4749, за 1734—1737 г., л. 878—879. 

91. Опредѣленіе Городненскаго архимандрита и ОФФИціала Игнатія Кульчинскаго 
о принадлежности деревни Коневичн къ Губинскому приходу. 

• По жалобѣ колятора Гусинской церкви Але-
ксандровича митрополиту Шептицкому, что къ 
Озерской церкви неправильно присвоена деревня 
Коневичи, принадлежащая Губинской церкви, ар

химандритъ составляетъ акта,, по которому обя
зываете священниковъ Озерской церкви навсегда 
отказаться отъ помянутой деревни, во исполненіе 
предиисанія митрополита. 

Koku tysiąc siedmsetnego trzydziestego 
-szóstego, miesiąca Nowembra siedmnastego 
dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Grodzień
skim, przede mną Antonim z Wahanowa 

Micutą—podśtołim у podstarościm sądowym 
powiatu Grodzieńskiego, od iaśniewielmoż
nego imci pana Michała Massalskiego— 
pisarza wielkiego w. XI Lit., Grodzieńskiego 
starosty, ustanowionym, comparens persona-

25 



- 1 9 4 

liter imć pan Michał Sierkuczewski—ad
ministrator Zakrzewpolski, dekret oczewisty 
ex'mandato i. w. imci xiedza Atanazego 
Szćzeptyckiego — metropolity całey Rusi, 

"przez wielmożnego': imci xiedza Ignacego 
Kulczyńskiego—opata у officyała Grodzień
skiego wespół z podaniem intromissyialnym 
in perpetuum przyłączoney1 wsi Koniewicz 
do parochiey Hubińskiey kołlacyi w. imci 
pana Benedykta Alexandrowicza—stolnika 
у rotmistrza powiatu Grodzieńskiego ex se
nis partium contraversiis ferowany, insi-
mul z trzema listami, idque ieden od i. w. 
imci xiedza metropolity, a dwa od w. imci 
xiedza opata у officyała Grodzieńskiego do 
tegoż wielmożnego imci pana stolnika pisa-
nemi, у do teyże sprawy у dekretu regu-
łuiącemi się ad akta xiąg grodzkich Gro
dzieńskich podał in tenorem sequentem. I 
naypierwey dekretą sonantia sequuntur ta
kowe: Actum w Zakrzewszczyznie dnia trzy
nastego Nowembra tysiąc siedmsetnego trzy
dziestego szóstego roku. Agitowała się spra
wa między w. o. Leonem Narkiewiczem 
Jezierskim, a w. o. Macieiem Jankowskim 
Hubińskim praezbiterami o to: iż od lat 
czterdziestu wioska Koniewicze bezprawnie 
et per abusum była przyłączona do parafii 
Jezierskiey, zaczyni widząc krzywdę cerkwi 
Hubińskiey w. imć pan Benedykt Alexan-
drowicz—stolnik Grodzieński, iako kolator 
namienioney cerkwi, upraszał listownie iaś
niewielmożnego xiedza metropolity, aby 
kazał przysądzić namienioną wioskę do 
teyże cerkwi Hubińskiey, a że i. w. imć 
xiądz Atanazy na Szeptycach Szeptycki, całey 
Rusi metropolita, zważaiąc iustam petitionem 
w. imci pana kolatora przez list dnia siedm-
nastego Oetobris anni currentis w Rucie 
pisany, zlecił nam officyałowi Grodzień
skiemu, abyśmy przyłączyli do cerkwi Hu
bińskiey wioskę Koniewicze; przeto my za

dość czyniąc tak mandato archipastorali 
i. w. imci xiedza metropolity, iako poważ-
ney requisitiey w. imci pana kollatOra, zia-
chawszy personalnie do Zakrzewszczyznydo 
dworu tegoż w. imci pana kollatora, uczy
niliśmy seriam inquisitionem o tym: do 
którey cerkwi należy wioska Koniewicze? 
A gdy w. oyciec Jezierski żadnych doku
mentów nieprodukował, któremi się próbo
wał legitimam possesionem wioski Koniewicz 
do swoiey cerkwi, z drugiey strony infavo-
rem cerkwi Hubińskiey świadczyli у nale
życie dowodzili ichmość szlachta parafianie 
Hubińscy ritus nostri, że ab antiquo wioska 
Koniewicze należała do cerkwi Hubińskiey 
у że quondam z okazyi księdza Marcina 
Romaszkiewicza, praesbitera Hubińskiego, 
niesłusznie taż wioska alienowana została: 
przeto my archymandryta у officyał Grod
zieński ninieyszym naszym dekretem przy
sądzamy у przyłączamy wiecznymi czasy 
wioskę Koniewicze do cerkwi Hubińskiey, 
kollacyi w. imci pana stolnika Grodzień
skiego będącey, przykazując wielebnemu 
oycowi Jezierskiemu y iego sukcessorom, 
aby się do pomienioney wioski żadnym spo
sobem wtrącać nie ważyli, pod karami, w 
kanonach świętych opisanemi. Datum ut 
supra. Do tego zaś dekretu dla większego 
waloru przy pieczęci arehipasterskiey ręką 
własną podpisuiemy się. U tego dekretu у 
podania wsi Koniewicz przy pieczęci metro-
politańskiey podpis ręki temi słowy: Ignacy 
Kulczyński, zakonu ś. Bazylego wielkiego 
archymandryta" у officyał Grodzieński, mp. 
Przy tym list od iaśniewielmożnego imci 
xiedza metropolity in ea sonantia: Wielmoż
ny mości panie stolniku Grodzieński, móy 
wielce miłościwy panie у bracie! Interes 
przyłączenia wioski Koniewicz zleciłem te-
raznieyrzemu imci xiedzu opatowi i officya
łowi Grodzieńskiemu, a żeby pomiarko-
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wawszy requisitionem w. imci pana et ne-
cessitatem cerkwi Hubińskiey tęż wioskę 
Koniewicze przyłączył ad curam parochia-
lem do cerkwi Hubińskiey, w czym com-
pendiose deklaracyę moią w. imci panu 
wyraziwszy iestem w. imci pana życzliwym 
bratem у uniżonym sługą,—A. Szeptycki. 
M. R, w Rucie, dnia siedmnastego Octobris, 
roku tysiąc siedmset trzydziestego szóstego. 
Intitułacya takowa: wielmożnemu imci panu 
Alexandrowiczowi—stolnikowi Grodzieńskie
mu, memu wielce miłościwemu panu у 
bratu. Item list pierwszy w. imci xiedza 
opata у officyała Grodzieńskiego wite słowa: 
wielmożny mości panie stolniku Grodzieński, 
mnie wielce miłościwy panie y dobrodzieiu! 
Nie tylko stousiąc się ad mandatum i. w. 
imci xiedza metropolity, mego dobrodzieia, 
ale też chcąc у tobie promereri respekt 
pański u w. imci pana dobrodzieia, życzył- j 
bym sobie w poniedziałek lub we wtorek 
przyszły kłaniać personalnie wielmożnemu 
panu dobrodzieiowi et hoc perficere, quod 
mihi committitur, to iest przyłączyć wioskę 
Koniewicze do cerkwi Hubińskiey; ale że 
termin naznaczyłem pewnym kapłanom na 
przyszły wtorek, aby u sądu mego stawali 
w pilnym interesie iurysdyki Grodzieńskiey 
metropolitańskiey, więc przepraszam w. m. 
pana dobrodzieia, że pro die praefata ac-
currere do uvenorowania godności iego 1 

pańskiey nie mogę, postaram się iednak 
quam primum służyć panu memu, którego 

łasce mnie polecaiąc profundissimo cultu 
przy appraecatii wszelkich iak naypomyśl-
nieyszych sukcessów, piszę się w. imci pa
na dobrodzieia nayniższym sługą Ignacy 
Kulczyński zakonu ś. Bazylego wielkiego 
archi-officyał Grodzieński mp., dnia wtórego 
Nowembris, roku tysiąc siedmset trzydzie
stego szóstego z Grodna. Drugi " list 'od 
tegoż in #eum sensum: wielmożny mości 
panie stolniku Grodzieński, mnie wielce 
miłościwy panie у dobrodzieiu! Chcąc in 
ipso affektu evidenter comprobare, że przy-
iemnie być omni tempore życzliwym sługą 
w. pana dobrodzieia cum debita prompti-: 
tudine do wypełnienia pańskich iego roz
kazów libertissyme przyimuię termin nazna
czony у przybyć ad obsequia pana mego 
die duodecima praesentis deklaruię; a nim. 
mi przyidzie personalnie uvenerowac god
ność wielmożnego w. imci pana dobrodzieia, 
teraz praesenti litera, gdy niski moy prze
syłam ukłon cum omni observantia piszę 
się wielmożnego w. imci pana dobrodzieia 
nayniższym sługą—Ignacy Kulczyński, za
konu ś. Bazylego wielkiego archimandritą, 
dnia trzeciego Nowembris, tysiąc siedmset 
trzydziestego szóstego, z Grodna. Który to 
dekret, za podaniem wsi Koniewicz do pa-
rochyi Hubińskiey, inperpetuum przyłącze-
ney, wespół z Ustami superius wyrażonemi 
et intro inserowanemi ad akta ksiąg grodz
kich powiatu Grodzieńskiego iest przyięty 
у wpisany. 
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1736 r. 

Изъ книги № 4749, за 1734—1737 г., стр.617. 

92. Жадоба монаховъ Свято-Духовскаго монастыря на ксендзовъ іезуитовъ, ко
торые возбраняли имъ соверщеніе обрядовъ при унирающемъ и нападали на 

монастырь св. Духа. 

Настоятель Свято-Духовскаго монастыря Іеро--
нимъ Волчанскій отъ имени другихъ своихъ мо
наховъ приноситъ жалобу на Виленскихъ іезуи-
товъ по слѣдующему случаю: 2 іюля къ умираю
щему Пашкевичу, дворянину его королевской 
милости, послѣ принятія имъ святыхъ даровъ по 
обрядамъ греческой церкви, никѣмъ непригла
шенные, появились іезуиты и спросили его: не 
желаетъ ли онъ умереть въ ИСТИННОЙ вѣрѣ? На 

это Пашкевичъ отвѣтилъ: я хочу умереть въта-, 
кой вѣрѣѵвъ какой родился и жилъ досихъпоръ 
Іезуиты объяснили эти слова въ свою пользу, 
позвали монаховъ въ трпбунальскій судъ, приста
вили къ монастырю трибунальскую стражу и не' 
только не позволили монахамъ похоронить умер-
шаго, но еще подвергли ихъ безчестію и по-
бояыъ, публично говоря: „и ваша вѣра и вы хуже 
жидовъ". 

Roku tysiąc siedmset trzydziestego szó
stego, miesiąca Julii dwudziestego, dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości wo
iewodztwa Wileńskiego, przede mną Anto
nim Mikołaiem Petruszewiczem—czeszni-
kiem у podwoiewodzim woiewodztwa Wir 
leńskiego, żałowali, opowiadali y solenniter 
manifestowali się wielebny, w Bogu imć oy-
ciec Heronim Wólczański—starszy у wszyscy 
wielebni oycowie starogreccy, przy cerkwi 
8. Bucha monasteru Wileńskiego, rezydu-
iące, w opressyi swoiey na w Bogu wieleb
nych ichmciów xięży Jerzego Barszcza— 
proboszcza, Alexandra Kaszyca, xiedza, Piot
ra Grostombskiego—ministra у wszystkich 
wielebnych ichmciów xięży domus professae 
soc. Jesu, przy kościele ś. Kazimierza w 
Wilnie zostaiących, mieniąc o to: iako z 
dawnych czasów religia zostaiących delato-
rów ichmciów oyców starogreckich w xię-
stwie Ruskim у w xiestwie wielkim Lit. 

ieszcze zapanowania hereditariorum domi-
norum.xiążąt ichmciów inismul у nayiaśniey-
szych królów polskich liberum exercitiuml 
religionis ante uńionem Korony polskiey 
miała, tak y po stałey szczęśliwie uniey K o 
rony polskiey z w. x. Lit. za panowania 
swego nayiaśnieysi.królowie polscy we wszysi>-
kich- nadaniach, prawach, przywilejach* z 
dawna żałuiącym delatorom służących, cum 
libero exercitio nabożeństwo у wszystkich 
ceremonii, usum sacramentoram, etiam db 
chorych na każdym, mieyscu chodzenia/ у 
pogrzebania ciał umarłych pozwolili у po
twierdzili; cerkwie, monastery fundować, 
upadaiące erigować, stare reparować, kon-
stytucyami, konfederacyami, przywileiami, 
diplomatibus ac pactis conventis poprzy-
siężonemi prawami, aż do panowania teraz 
szczęśliwie nayiaśnieyszego króla imci Au
gusta trzeciego dostatecznie warowano, pa
com perpetuam dereligione do daty teraz-
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nieyszy in omnibus sancitis wyrażaiąc, za
chować postanowiono. Jakoż nayiaśnieyszy 
król imć August trzeci pan nasz miłościwy, 
feliciter panuiący, idąc trybem riayiaśniey-
szych antecessorów swoich у świętey pa
mięci nayiaśnieyszego króla imci oyca swego, 
ni w czym iuribus antiquis derogare nie 
raczył, owszem in toto stwierdził, iako au-
tentica dokumentą у kilkadziesiąt konsty
tucji dostatecznie obloquntur, które prawa 
securitatem żałuiącym delatorom ab antiquo 
w Wilnie, przez panów chrześciańskich у ! 
królów ichmciów ufundowanym, przy ^yszyst-
kich funduszach et circa liberum religionis 
exercitium zachowali. Obżałowani ichmć 
xięża iezuici domus professae Wileńscy, bez 
żadney racyi przeciwko tym wszystkim fun
duszom у prawom póstępuiąc, w roku teraz-
nieyszym tysiąc siedmset trzydziestym szó
stym, miesiąca Julii wtórego dnia, mianowicie 
obżałowani imć xiądz Kaszyc у imć xiądz 
Gostombski, za liceńcyą przełożonego swego, 
nie będąc vocati ni od kogo, gdy do zesz
łego w Bogu imci pana Samuela Tołokoń-
skiego Paszkiewicza—dworzanina ikmci cho-
ruiącego cum toto po przyięciu veram sa-
cram synaxim et extremam unctionem 
owo zgoła ze wszelką dispozyeyą chrześciań
skich obrządków, obżałowani ichmci xięża 
iezuici: przybyli, w artykułach wiary, ieżeli 
by pragnął w prawdziwey wierze umrzeć, 
ieżeli by to wszystko; co Chrystus Pan- у | 
apostołowie święci do wierzenia podali, wie
rzył у tak chciał umierać, spytawszy, a 
wziąwszy responsum nie inne, tylko te:; że 
tak wierzył у teraz wierzę у w tey wierze 
prawdziwey moiey bez wątpienia żadnego 
chcę umierać, z tym odeszli cum hoe;mo* 
thro, iako: by rewokował na rzymską wiarę 
opacznie wielmożnym iohmciom xiedztv offi-
oiałowii loci i ordinarii o tymi domeiłi; Który 
dwuch ichmość xięży świeckich f do wyrugo

wania żałuiących zakonników zesłał. Tan
dem tymże sposobem iaśnieprześwietneniii 
trybunałowi w. X ; Lit. udali y po wszyst
kich urzędach Ogłosili, dla4 czego wartę 
trybunalską na dniu trzecim Julii tegoż 
roku sprowadzili, która warta kamienicę 
otoczyła żałuiących delatorów w. oyców He-
rasyma Dołbińskiego, Nikodema Tumiłowi-
cza, na których suknie poszarpali, obżało
wani xx. ichmć Kaszyc y Gostomski odtrą-
caiąc od chorego, у innych zakonników ża
łuiących stursali, byli, wypędzali, in con-
temptuni wiary, diffamuiąc samych у wiarę, 
ab antiquo consiliis sacris prawdziwą uzna
ną, wiarę łzyli. Osobliwie ciż ichmć xx. 
iezuici Kaszyc у Gostombski, contemnendo 
wiarę у osoby żałuiących postponowali, mó
wiąc te formalia: iż gorsi iesteście żydów, 
у wiara wasza. I tak do dnia czwartego 
eiusdeni' miėnsis przez dwa dni w takowey 
wyolencyi persistebant, ludzie wiary grec-
kiey z domowników w Bogu zeszłego imci 
pana Paszkiewicza upędzaiąc warta trybu
nalska na samy klasztor у monaster naszli, 
napadli, gwałty, wiolencyie popełnili. A zesz
ły ś. pamięci imć pan-Paszkiewicz nigdy 
żadney rewokacyi, ut moris in romano ritu 
est, nie czynił oprócz wyżey wyrażonych 
słów. W takowey tedy wiolencyi, oppressyi 
у denegowania exercitii liberi religionis ża4-
łuiące delatorowie, referuiąc się do praw, 
przywileiów, konstytucyi, dyplomatów, przez 
nayiaśnieyszych królów ichmość przysiężó-
nych, praecavendo futurae indemnitati; a 
chcąc mieć obwarowane securitatem odta^-
kowey impetycyi, bezprawia'przez obżałowa
nych1 ichmć у innych xięży romani ritus; 
takoż pro tantó mśa1 et subbrdinatione' afe 
violatione iurittm przez subministrowanego 
w. imei pana Mołoieotiego —^nstygatota 
trybunalskiego; fo' pttieeentia w. imć plum 
Bwdziekiego^rbtoislrza chorągwi1 trybu-
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nalskiey, zokazyi obżałowanych facta, iako 
prawa o gwałt, о gwałt kościołów, cerkwi 
у monasterów- chrześciańskich opisali, paeny 
uznane у do zapłacenia kosztów na prawo 
spęduiących, do zabronienia dalszych impe-

tycyi, bezprawia у tego wszystkiego, co fu-
sius czasu controwersyi deducetur, salva 
melioratione tey żałoby lub inney wynie-r 

sienią, dali tą solenną manifestacyą do xiąg 
urzędowych zapisać. Która iest zapisana. 

1738 r. 

Изъ книги № 4750, за 1738 г., л. II. 

93. Жалоба монаховъ Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря на нѣкоторыхъ 
лицъ, неправильно завладѣвшихъ ихъ землями. 

Въ этой жалобѣ Виленскіе Свято - Духовскіе 
монахи жалуются: 1) на нѣкоторыхъ Виленскихъ 
мѣщанъ, завладѣвшихъ въ Вильнѣ монастырскими 
плацами, доставшимися монастырю по докумен

там^ и 2) наВиленскій магистратъ, пристрастно 
рѣшавшій эти спорныя дѣла въ пользу мѣщанъ 
безъ всякихъ документовъ. 

; Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego 
ośmego, miesiąca Januarii trzeciego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim woiewodstwa Wileńskiego, przede mną 
Mikołaiem Antonim Petrusewiczem—czesz-
nikiem у podwoiewodzim woiewodztwa Wi
leńskiego, żałował y solenniter protestował 
się wielebny oyciec Heronim Wólczański— 
starszy у wszyscy wielebni oycowie bazy-
łiane monastera Wileńskiego, przy cerkwi 
ś. Ducha w Wilnie zostaiący, w krzywdzie 
swey na szlachetnych ichmości pp. Thoma-
sza Sokorskiego, Andrzeia Minkiewicza—--
burmistrzów, Bernarda Lorettego, Kazimier
za Grabowskiego, Mateusza Osipowicza, 
radców, Pawła Konstantego Mankwicza, 
radcy,. pisarza,. urzędników rocznych miasta 
ikmei stołecznego Wileńskiego, a na uczci

wych Mariannę z Swabowskich Beynaro-
wiczową, Mariannę, Jerzynę Jarmołowi-
czową, z dokładem ichmci opiekunów, Jana 
Santockiego у samą, małżonków, imci pana 
Stefana Józefa, Kozakiewicza, in uno con-
dictamine będących, mieniąc o to: iż co 
żałuiący delatores o place, quondum przez 
Alexieia Poznańskiego skupione, za bramą 
Ostrą w Wilnie zostaiące, na których, po 
dawney woynie Moskiewskiey post annum 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt wtórego, domy 
za wolą monastera erygowały się, przed 
obżałowanych ikmei urząd radziecki Wileń
ski usurpativos possessores żałuiący. delato-
rowie zapozwawszy prawem przez lat wiele 
czynili, świętey szukaiąc sprawiedliwości, 
za dokumentami, w magdeburii Wileńskiey 
przyznanemi, od roku.tysiąc pięćset dzie-
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więćdziesiąt trzeciego, per continua postępu- I 
iąc, documenta, regestra, branych prowen-, 
tów, zapisy, legacye, intromissye, dekretą 
swoiey należytości requirowali, obżałowane 
osoby niesłusznie dzierżący, у żadnemi nie 
stawawszy dokumentami y aktoratu swego 
nie maiąc, słowne tylko unosząc ilłacye, 
iudicatum pro parte sui otrzymali, w czym 
żałuiący delatores, milliter od swoiey włas
ności oddaleni, ile kiedy do roku tysiąc 
siedmset ośmnastego, Ursula Jarmolowi-
czowa continue pensyą do monastera Wi
leńskiego żałuiącym delatorom płaciła, od 
pomienionego roku za powodem niechęt
nych nionasterowi у za suggiestyą płacić 
renuit, za ledwo żałuiący w odmianie star
szych dokumentą wynaleść mogli: przeto 
widząc gravamen у znaczny swóy uszczerbek 
a tanto judicato, a definitiva sententia, 
appellowali za tym do uznania paen pro 

" gravamine ad quern de hire, do skassowa-
nia takowego in praeiudicium prawa zapi
sów przyznanych, dekretów dawnych, gra
vaminose ferowanego dekretu z dóbr koś

cielnych, cerkiewnych, ob alienationem cier
piących do utwierdzenia wszystkich praw 
przyznanych zapisów, dekretów intromissyi, 
dekretów dawnych, in partem żałuiących 
aktorów służących, a do skassowania prze
ciwnych, ieżeli takie pokażą się, do przy
sądzenia у powrócenia dóbr cerkiewnych, 
placów, o które.sortitur actio, milliter od 
aktorów oddalonych у uznania żałuiących 
za aktorów veros proprietaries, do zapła
cenia procentów z nich vigore żałoby, pro
duktów uczynionych, do wskazania na obża
łowane strony pen za takowe podstępki 
procurati iudicato, do komportowania kwi
tów exolutarum do monasteru pensionum, 
prócz obżałowaną Iarmołowiczową у innych 
do zapłacenia kosztów na prawo złożonych, 
do poparcia appellacyi у teraz recenter 
kosztów spendowanych nagrodzenia, 'у o to 
wszystko, co czasu prawa fusius deducetur, 
salva melioratione żałoby, dali tę protestacyą 
do xiąg grodskich woiewodstwa Wileńskiego 
zapisać, która iest zapisana. 



Изъ книги № 4754, за 1742 г., л. 766. 

%і.Жалоба Виленскихъ базиліанокъ на Важнискнхъ по поводу совершенія 
пѳслѣдпими разныхъ грабежей и захватовъ въ имѣніяхъ, ирннадлежащихъ мо

настырю. 

. Въ этомъ докумептѣ базиліанки жалуются на 
Важинскихъ и другихъ шляхтлчея по поводу не-
однократныхъ наѣздовъ ихъ на имѣніе жалую-

Roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego 
wtórego, miesiąca • Augusta wtórego dnia. 

Na . urzędzie iego królewskiey mości 
grodzkim Wileńskim, przedemną Miko-
łaiem Antonim Petrusewiczem — czeszni-
kiem у podwoiewodzim woiewodztwa Wi
leńskiego, żałowała- y solenniter protestuiąc 
się opowiadała w Bogu przewielebna ieymci 
panna Joanna Konopnicka—starsza у wszyst
kie wielebne ichmci panny bazylianki kon
wentu Wileńskiego, na w. ichmciów panów 
Michała Skarbka Ważyńskiego—skarbnego 
w. x. Lit., iako wiecznika maiętności Ta-
boryszek, Antoniego Uwoynia—sttę Mottów, 
arendownego tey maiętności Taboryszek po-
sessora, tudziesz na imci pana Macieia 
Nargielewicza—administratora Taboryskie-
go, tudziesz na w. imci p. Marcyana Skarbka 
Ważyńskiego—strażnika Oszmiańskiego, у 
samą ieymć, także imci pana Michała Daw-
ksze—administratora Oszmiańskiego niuro-
waney Oszmiańki, oraz y na innych sług, 
boiar, poddanych Taboryskich у do muro-
waney Oszmiańki należących, de nomine 
et cognomine ichmci wiadomych, tudziesz 
na imci pana Woyciecha Jankowskiego— 

. ЩИХСЯ, находящееся въ Ошмянскоыъ повѣтѣ;. на-
ѣзды эти сопровождались грабежами, разореніемъ 
границъ и прпсвоеніемъ монастырской земли. 

regenta Oszmiańskiego, mieniąc o to: iż 
co obżałowani ichmci panowie Ważyńscy, 
maiąc dobra swoie Taboryszki у murowaną 
Oszmiańkę, w powiecie Oszmiańskim leżące, 
in contiguitate z dobrami żałuiących Dę-
latorek, Oszmiana Naruszewiczowska nazwa-
nemi, 7 ze wsią Mosiami żałuiących delato-
rek, takoż w powiecie Oszmiańskim leżącemi, 
sytuowane, postępuiąc torem antecessorów 
swoich, na różnych mieyscach, różnymi laty, 
w zabieraniu gruntów, lasów у sianożęci, 
do dóbr żałuiących delatorek należących, 
czynili szkody. O co dawnieysze pozachodziły 
manifestą, lityspendencye, dekretą trybunal
skie y podkomorskie, któremi dekretami 
securitas posessyi maiętności OszmianyNa-
ruszewiczowskiey, cum omnibus attinentiis 
iest warowana, a praecipue poślednieyszym 
dekretem oczewistym podkomorskim, w roku 
tysiąc siedmsetnym czterdziestym pierwszym, 
grunta у sianożęci, do których obżałowani 
ichmć intruzyą czynili, są żałuiącym do
ktorkom przysądzone у przez komornika 
ograniczone; intuitu którego dekretu pośled-
nieyszego podkomorskiego oczewistego у 
zaszłego ograniczenia żałuiące delatorki w 
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-Bogu przewielebne ichmci panny bazylianin 
Wileńskie. per iuridicam intromissionem też 
•wszystkie grunta у-sianożęci, : do których 
ahterius ultro obżałowani: ichmci wdzierali 
SIEJ obiąwszy w swoią posessyą, pacifice 
possidebant.: Tandem obżałowany imć pan 
Ważyński—skarbny• w. x. Lit. Uwoyn. po-
śesśor teraznieyszy maiętności Taboryszek, 
mimo wyż:namienione dekretą у posessyą 
delatorek, • nie respektuiąc na prawo pospo
lite у konstytucye seymowe o gwałtownikach 
у wiolatoraeh opisane,1 w roku teraznieyszym 
1742, miesiąca Julii 16 dnia, obżałowaney 
imci • pana ; Macieia Nargielewicza— admi
nistratora Taboryskiego, z niemałą gro
madą ludzi, boiar, poddanych, ze strzelbą, 
z kosami у różnym orężem, z pod wodami 
człowieka spółtorasta, na sianożęci żałuią
cych delatorek gwałtownym1 sposobem na
sławszy, sianożęci cztyry, nazywaiące się 
Wasilka, Komarniszka, Krzywa y Ruda, in 
pacifica;delatorek posessione będące, po
kosili у tegoż czasu trawy na wozów siedm-
dziesiąt у zgóra do, dworu Taboryskiego 
zaprowadzili, palów granicznych sześć z 
ziemi wyrzucili, ą siódmą palę na insze miey
sce przenieśli, expulsia aktualną z tych 
że łąkj z gruntów uczynili. Similliter obża-
łowany'w. i. p- Marcyan Skarbek Ważyń
ski—strażnik ; Oszmiański ;. na grunt żału
iących dellatorek, uroczyszczem Skobeyki 
nazwany, do dóbr żałuiących delatorek vi-
gore dokumentów, dekretów y introminsyi 
należący, w spokoyney posessyi tych- że 
i. k. p. bazylianek będący, w roku teraz
nieyszym tysiąc siedmsetnym czterdziestym 
wtórym, Julii dwudziestego ośmego dnia, 
ludzi różney kondycyi, człowieka około 
dwóchset у podwod kilkudziesiąt, z kosami, 
ze strzelbą y z różnym orężem gwałtownie 
nasławszy, żyto na tym że gruncie zasianą 
na czwierci trzy y daley miary Wileńskiey, 

ieszcze nie dobrze doyrzałe, violenter ex.-
pulsivo modo ; pożąć kazali. Jakoż pomier 
nieni ludzie poddani murowaney Oszmiańki 
z obżałowanym imci panem. Daukszą—ad
ministratorem teyże maiętności tumultuarie 
napadszy, pomienione żyto na gruncie żału
jących delatorek zasiane, czyniąc z gruntu 
expulsye, gwałtownym sposobem pożelly 
do dworu murowaney Oszmiańki więcęy 
niż kop piętnaście zaprowadzili, gwałt. у 

, expulsya uczynili. O które to takowe stale 
gwałty, wiolencye. у expulsye, gdy żałuiące 
delatorki wraz in tempore processu w grodzie 
Oszmiańskim zanosili у jenerała a parte 
ichmościów pp. bazylianek przyięcia, ze 
znania czynionych, obdukcyi ; anektowali, 
tedy imć pan Jankowski—regent Oszmiańr 
ski, idąc in faworem obżałowanych ichmciów 
panów Ważyńskich, tak processów, iako też 
zeznania abdukcyi ieneralskich przyiąć nie 
chciał. 0 co tedy żałuiące delatorki, ze 
wszystkiemi; obżałowanemi ichmciami, chcąc 
•prawem czynić,; do obwarowania securitatem 
posessyi maiętności Oszmiany Naruszewie 
czowskiey, cum attinentiis, do uznania reinr 
dukcyey do gruntu uroczyszczem nazwanego 
Skobeyki, także sianożęci Wąsilki, Koma-
riszki, Krzywey y Rudey, per expulsionem 
zabranych, do zapłacenia przez obżałowa
nego i Ważyńskiego—skarbnego w. x. L i t , 
za zabranie siana cum altęro tante ąd.minir 
mum tysiąca: złotych polskich, distmctim 
do zapłacenia przez obżałowanego Ważyń
skiego—strażnika Oszmiańskiego, za pożę-
cie żyta, do wskazania pen win, distinctim 
do obżałowanych ichmć regulowanych, do 
nagrodzenia szkód, expens prawnych у o 
to wsystko, co czasu prawa deducetur, 
salva tey żałoby melioratione żałuiące- de
latorki dali tę swoią manifestacią do xiąg 
grodzkich Wileńskich zapisać, co iest zapi
sano. Przy którym opowiadaniu stanąwszy 

26 



— 202 -

pęrsońaliter ienerał Michał Kozłowski; kwit 
swóy relacyiny czynioney obdukcyi przyznał, 
w te słowa pisany: ia ienerał ikmei, niżey 
"wyrażony, czynię wiadomo tym moim rela-
cyinym czynioney obdukcyi kwitem, iż w 
roku teraznieyszym: tysiąc" siedmset czter
dziestym wtórym, miesiąca Julii szesnastego 
dnia, przy stronie szlachty i. pp. Janie у 
Jakubie Jastrzemskich byłem użyty у wezwa
ny od w Bogu przewielebney imć p. Joanny 
Konopnickiėy, zakonu ś. Bazilego wielkiego 
starszey klasztoru Wileńskiego' ś. Tróycy у 
wszystkich w. ichmć pp. bazylianek, gdzie 
za przybyciem moim widziałem у ogląda
łem sianożęci cztyry, nazywaiące się Wa-
silka, Komorniszka, Krzywa y Ruda, prze
ciwko brodu,- do ichmć pp. bazylianek 
należące, pokoszonych, z których sianożęci 
nie tylko że trawa zaraz pó skoszeniu zwie
zioną, ale też у pal granicznych sześć wy
rzucono, a siódma pala na insze mieysce 
przeniesiona; у gdym się pytał: przez kogo 
by takowa działa się violeneya? tedy przy
tomni ludzie mienili, że przez ludzi у pod
danych Taboryskich w. i. p: Michała Wa-
żyńskiego—skarbnego w. x. Łit. ad praesens 
w posessyi i. p. Uwoyńia zostaiących, spo
sobem w processie wyrażonym. A tak ia 
ienerał, do czegom był użyty, to wszystko 
w ten móy kwit spisawszy, wydaię. U tego 
kwitu relacyjnego podpis ienerała temi sło
wy: Michał Kozłowski, ienerał ikmei. Eodem | 

tempore stanąwszy personaliter drugi : iene
rał,: Jan Stankiewicz, kwit swóy relacyiny 
czynioney obdukcyi zeznał, w te słowa pi
sany: ia ienerał ikmei, niżey na podpisaniu 
ręki mey wyrażony, czynię wiadomo tym 
moim rełacyinym czynioney obdukcyi' kwi
tem, iż- w: roku teraznieyszym tysiąc siedm
set czterdziestym wtórym, miesiąca Julii 
trzydziestego1 dnia, przy stronie szlachty 
pp. Janie у Pawle Grzybowskich byłem 
użyty у wezwany od w Bogu wielebnych 
w. i. pp. bazylianek konwentu Wileńskiego 
dla czynienia obdukcyi; gdzie za przybyciem 
moim na grunt nazwany Skobeyki, do 
maiętności Oszmiany Naruszewiczowskiey na
leżący, widziałem ściernie alias rżysko re-
center pożętego żyta, którego mogło być 
ad minimum kop piętnaście, у gdym się 
pytał: przez kogo by te żyto pożęte było? 
tedy wszyscy tam przytomni ludzi mienili, 
iż w. i. p. Marcyan Ważyński—strażnik 
Oszmiański, nasławszy nie małą gromadę 
ludzi na pomienione uroczyszcze Skobeyki, 
żyto żąć у do dworu swego murowaney 
Oszmiańki zaprowadzić kazał, wiolencyą у 
expulsya uczynił. Na dowód czego ten móy 
kwit wydaię. Podpis generała u tey ob
dukcyi temi słowy: Jan Stankiewicz—ge
nerał ikmei. Które to rełacye ieneralskie, za 
oczewistym onych zeznaniem, są do xiąg 
grodzkich Wileńskich przyięte у wpisane. 
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Настоятель Кобринскаго Спасскаго монастыря 
приносить жалобу на Глинскаго по поводу неис
полнения ииъ духовнаго завѣщанія его родствен
ника покойнаго Вацлава Венедикта Глинскаго, 
бывшаго Кобринскаго архимандрита и Владииір-
скаго епископа, по которому Кобринскому мона-

Roku tysiąc siedmset czterdziestego szós-
stego, miesiąca Marca trzeciego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Wileńskim przedemną Janem Horai-
nem—podczaszym у podwoiewodzym woie
wodztwa Wileńskiego żałował y solenniter 
manifestował się wielmożny w Bogu prze
wielebny imć xiądz Andrzey Bieniecki— 
opat Kobryński, Wileński у Nowogródzki 
official, tudzież w Bogu przewielebny imć 
xiądz Nikonor Gliński—rector у wszyscy 
w Bogu wielebni ichmci xięża bazylianie kon
wentu Włodzimirskiego na imci pana Jana 
Glińskiego, mieniąc o to: iż co w Bogu 
zeszły w Bogu przewielebny imć xiądz Be
nedykt Gliński—archimandryta Kobryński, 
napomnienie chwały Boskiey takie przyleg-
łości gruntów do cerkwi ś. Spasa monasteru 
Kobryńskiego maiętność nazwaną Kotowkę, 
w woiewodztwie Brzeskim leżącą, od ichmć 
pp. Zadarnoskich у innych, tey maiętności 
posessorów prawom wieczystym za summę w 
nim wyrażoną sub actu roku tysiąc sześć-
setnego sześćdziesiątego piątego nabywszy, 
do tegoż monasteru Kobryńskiego incorpo-

стырю были дарованы имѣпія Котовка, Пельки 
и Кадельница, купленныя епископомъ у разныхъ 
лицъ на иаличныя деньги; монастырь жалуется 
на вооруженный наѣздъ Глинскаго и требуетъ 
подтверждена всѣхъ документовъ на право вла-
дѣнія этими имѣніями. 

rowrał у przez ienerała ikmci ad realom et 
actualem possessionem intromittował et di-
stinctimten że w Bogu zeszły imć Wacław 
Benedykt Gliński — primo archimandritą 
Kobryński, post episkop Włodzimirski у 
Brzeski, antecessor żałuiącyh delatorów si
militer maiętność w imieniu Jaholkach, 
Kadelnice alias Juchnowszczyzne nazwaną, 
w tym że woiewodztwie Brzeskim leżącą, 
iako też osobliwsze uroczyszcza przy niey 
będące, Połuiewszczyznę w pomienionych 
Jahołkach, osobliwie Kisłych Iahołkach, na 
błocie Dernowie pod łozą у Gruszką do 
tey że maientności błotne łąki prawem wie
czystym w roku tysiąc sześcsetnym siedm-
dziesiąt siódmym, miesiąca Julii dwudzie
stego siódmego dnia datowanym, a w roku 
tysiąc sześcsetnym siedmdziesiąt ósmym w 
grodzie Brzeskim przyznanym, od w Bogu 
zeszłych ichmościów pp. Stanisława у K a 
tarzyny Zęrnolfów у Statkiewiczów Żein-
bockich małżonków za summę sześć tysięcy 
złotych polskich wiecznością nabywszy у 
temisz dobrami disponędo schodząc z tego 
świata ostatniey woli swoiey testamentową 

1746 г. V 
Изъ книги № 4758, за 1746 г., л. 94. 

95. Жалоба Владимірскихъ базиліанъ на Глинскаго по поводу сдѣланнаго имъ 
ваѣзда яа пнѣнія Котовку, Пельки и Кодельннцу. 



dyspozycyą sub actu roku tysiąc sześćset-
nego siedmdziesiąt ósmego, miesiąca No-
wembra dwudziestego trzeciego dnia, ręką 
własną pisaną, eodem anno Decembra szó
stego w grodzie Brzeskim aktykowana* po-r-
mienione dobra Kotowka ziemskie ze czter-
ma na ten czas póddanemi anterius przez 
się nabyte,' iako- też-maiętność Kodelńicę 
nazwaną, cum omnibus attihėntiis et • per-: 
tinentiis, do pomienionych zeszłych ich
mościów pp; Zembockich małżonków, z oso-
bliwszemi przynaieżnościami у gruntami, 
takoż poddanenii, niemniey 'gruntami' za-
stawnemi, summę na onych będącą na zakon 
ś. Bazylego wielkiego Wlodzimirski żału
iących delatorów oddaliwszy wszystkich in 
genere et specie bliskich у dalekich kolli-
gatów swoich wiecznością zapisał у ażeby 
te obie kondycye ziemskie wyszmianowane 
cum attinentiis do klasztoru ś. Jozefata 
męczennika w Włodzimierzu, gdzie się ten 
święty urodził у gdzie cerkiew - i klasztor 
zaczął wystawiać, applikowane były dyspo
nował, iri' fundamento którego to testa
mentu у dalszych dokumentów in rem et 
partem aktorów służących żałuiący delatores 
od roku tysiąc sześćśethego siedmdziesiąt 
ósmego do roku tysiąc siedymsetnego ósme
go, bez żadney ni od kogo przeszkody po
mienionych : dóbr supra wyrażonych zosta
wali pośseśsione. Tandem w roku przeszłym 
tysiąc siedmsetnym ósmym, miesiąca Sep-
tembra siódńiego dnia ichmościów pp. Kry
styna Połubińska bywśza JanoWa Glińska, 
post Stefanowna Gozdówska, także zeszły imć 
p- Kazimierz Gliński у same rodzice obża-
łowanego imci pana Glińskiego Stanisław 
KórńąrdWśki, Franciszek Baierski, Jan Po-
pftwski, z żołnierzami' do kilkudziesiąt czło
wieka, z towarzystwem; czeladzią pocztową 
У luzaą, ze strzelbą, violėnti módo, na po-
йіегііоЙе dobra napadśzy, gwałtowną ex

pulsya uczynili, xiedza Bonifacego Baniec-
kiego, w pomienionych dobrach na gospo
darstwa będącego, zastawszy tyrannissime 
zbili, zmordowali, mało o śmierć nie przy
prą wih, :^boże. różne denique konie, bydło 
rogate у nie rogate, ptastwo różne, rucho
mość wszelką у cały sprzęt domowy, u tych 
że folwarków będący,":: pozabierali, •' szkody 
ad minimum • ha dziestej: tysięcy złotych 
polskich uczynili у też dobra Kotowkę, K o 
delńicę per expulsionem odebrawszy, do tych 
czas milliter póssyduią, a na większą rahię: 

tey że archimaridryi ód chłopów żadnego 
podatku, nie tylko pod czas. rożnych rewo-
lucyi, z tych że dóbr Kotówki y Kodelniey. 
podymnego do klasztoru, ani do grodu 
nie importowali, ale do siebie oddawać ka
zali, a żałuiący delatores wszystkie podatki 
za pomienione dobra płacić niuszą, a chcąc 
continuare swoią zawziętość, vilipendendo 
prawo pospolite de securitate dóbr opisa
nego, grunta chłopów klasztornych Pętkow-
skich у dworne sianożęci, per vim et po-
tentiam odebrawszy, na tych że samych 
gruntach, gumna, staynie, wozownie pobu
dować kazali, a drugie z zasiewami ieszcze1 

nie dóyrzałemi żąć у kosić kazaliy dalszych 
nie mało violeneyi, boiów, naiazdów ut tes-
tant manifestą żałuiąćym dellatorom poczy
nili, naresztę" chcąc swoią niesłuszną legi-
timować posessyą1 żałuiących w trybunale 
compositi iudicii oskarżywszy, dekret in con
tumaciam w roku przeszłym tysiąc siedm
setnym czterdziestym piątym, Augusta trze
ciego dnia ż infamią tak z aktoratu żału
iących delatorów, iako też у zswegocontra 
gradum iuriś pooti-zymywali, nakoniec dal-
szemi odpowiedziami; pochwałkami infes-
tuią. O ćo wszystko żałuiące delatores, chcąc 
z obMowanymi irneiatrir iure prosequi, 
ante omnia dó skasowania wszystkich praw, 
zapisów et omnis tituli skryptów, in pfae-



Judicium żałuiących delatorów у dóbr onych 
uformowanych, z któremi się obżałowani 
imci zaszczycaią, wespół z żałobami, proces-
sami dekretami in contumaciam podstęp
nym terminem otrzymanemi у całego gie-^ 
neraliter procederu prawnego hac in causa 
zaszłego ;;nullitate, e contra. do:.apprpbąty. 
wszystkich funduszów, przywileiów, denique 
praw, zapisów et omnis tituli dokumentów 
żałuiącym delatorem na pomienióne dobra 
Kotowkę, Pełki, Kodelnicę służących, a 
specialiter testamentu w Bogu zeszłego imci 
xiedza Benedykta Glińskiego, wprzód opata 
Kobryńskiego, post episkopą Włodziinir-
skiego, Brzeskiego, sub data et actu czy
nionego, żałuiącym delatorom służącego, ze 
Wszystką w nim wyrażoną rzeczą, vigore 
których dokumentów do uznania reinductii, 
inaequitacyi do dóbr Kotowka gruntów Pet-
kbWskich y Kodelnica nazwanych, cum om
nibus onych attinentiis, w woiewodztwie Brze
skim leżących, violenter przez rodziców 
obżałowanego imci per expulsionem ode
branych, do uznania inquizycyi, kalculacyi, 

weryfikacyi, do komportacyi wszelkiey у 
'•wszfstkiey ruchomości, w pomienionych do
brach Kotowce y Kodelnicy nazwanych po
zostałey, a przez antecessorów obżałowanego 
imci;;żabrauey,' sub nexu iuramenti do po
wrócenia koni, bydła, zboża różnego y sprzę-

,tu domowego,.od obwarowania omni modam 
,securitatem:;dóbr, y :in .ąctųąljtu possessione 
zostaiących, ab omni obżałowanych imci 
impetitione et violentiis, do obwarowania 
vigore gleytu ikmci' na Wypadłe dekretą, 
activitatem locistandi, ó zastałe ńiepoietłnó-
krotrie у ioleńcye, expulsy'e, inWazye, • do 
wskazania paeń iuxta meritum causae na 
obżałowanych ichmciów sciągaiących, do 
nagrodzenia sźkod wszystkich y: expens 
prawnych у o to wszystko, co czasu prawa 
fusius przez końtrowersye ėt exdoeumentis 
deducetur, salva mėlioratione tey żałoby 
lub inney wyniesienia et in unum łączenia, 
żałuiące delatores dali tę swą protestacyą 
z wolną oney melioratią do xiąg urzędowych 
grodzkich Wileńskich zapisać. Co ieśt za
pisano. 
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1750 г. 
Изъ книги,№ 4762, за 1750—1751 г., л. 658. 

* 96. Жалоба митрополита Ф.торіана Гребницкаго на разныхъ лнцъ по тому поводу, 
что они безъ его согласія строятъ дома на его нлацахъ. 

Михаилъ Макарскій отъ иігени митрополита 
всея Руси Флоріана Гребницкаго прпноситъ жа
лобу на генералъ-адъютанта Плотельскаго и дру-
гихъ лидъ по поводу нарушенія ими нравъ цёр-

Roku tysiąc siedmset pięćdziesiątego, mie
siąca Septembra dwunastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Wileńskim, 
przede mną Jerzym Abramowiczem—pod-
woiewodzim Wileńskim comparendo perso-
naliter imć pan Michał Makarski solenną 
zanosił manifestacyą nomine i. w. imci xie
dza Moryana Hrebnickiego—metropolity ca-
łey Rusi, arcybiskupa Połockiego, na wiel
możnych ichmościów panów Józefa Sliznia, 
starostę Płotelskiego, ienerał-adiutanta ikmci, 
Ignacego у Antoniego Komarowskiego, Ni
kodema Giecewicza—sędziego grodzkiego 
powiatu Brasławskiego, Ewę Słepściową у 
na innych ichmościów, do iuryzdyki metro-
politańskiey Wileńskiey intruzorów, mieniąc 
o to: iż obżałowani ichmość, nie maiąc żad
nego, ani od samego żałuiącego delatora, 
ani też od kommissarzów ichmć konsensu у 
pozwolenia, lecz privata sua authoritate, per 
solam potentiam et violentiam, niewiedzieć 
quo titulo et praetextu, na własnych pla
cach iuryzdyki żałuiącego metropołitańskiey 
cerkiewnych, w mieście ikmci Wilnie będą
cych, iedni budynki drewniane erygować, 
restawrować, oraz mury reparować zaczęli, 

ковной юрисдики, . такъ какъ означенный лица 
безъ всякаго права ипозволенія стали возобнов
лять и вновь строить разныя зданія на церков
ной землѣ въ г. Вильнѣ. 

drudzy zaś similiter budować się у muro
wać intendunt, a przez to publikam secu-
riatem dóbr cerkiewnych, przeciwko prawu 
у konstytucyi, de violatoribus stricte opisa
nym, vi et violenter interturbando, przy 
odpowiedziach у pochwałkach nie poiedno-
krotnego w takowym budowaniu się у mu
rowaniu przez ludzi żałuiącego bronienia, 
nic nie aprehenduią, w czym delator, prae-
veniendo futurae indemnitatis suae, a chcąc 
z obżałowanymi ichmościami prawem czy
nić, ante omnia do obwarowania actori om-
nimodam securitatem placów iuryzdyki me
tropołitańskiey Wileńskiey, ab impetitione 
et violentiis a zatym do zniesienia y de-
moliowania takowych budynków у murów, 
sine consensu dellatoris uczynionych, lecz 
circa inviolabilem possessionem potestatem et 
dominium żałuiącego wszystkie place, iuryz
dyki metropołitańskiey Wileńskiey zachowa
nia, do wskazania pen, win, do nagrodze
nia szkód, expens prawnych у tego wszyst
kiego co w czasie prawa fusius deduce-
tur, salva melioratione żałoby żałuiący dela
tor dał tę swoią manifestacyą do xiąg grod-
skich Wileńskich zapisać. Co iest zapisano. 
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Изъ книги № 4764, за 1752 г., л. 1101. 

97. Листъ Горбовскаго старосты Бернарда Оборскаго къ митрополиту Греб-
ницкому. 

Посвидѣтельствованіе Горбовскаго старосты 
Оборскаго, что онъ не имѣетъ никакпхъ претен-
зій къ Лукашу Здановичу, какъ человѣку свобод
ному, для воспрепятствования ему быть рукополо-

Roku tysiąc siedmsetnego pięćdziesiąt wtó-
rego, miesiąca Nowembra trzynastego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Wileńskim, 
przede mną Jerzym Abramowiczem—podcza
szym у podwoiewodzym woiewodztwa Wileń
skiego, comparens personaliter oyciec prezbi
ter Łukasz Zdanowicz, list prywatny od iaś
niewielmożnego imci p. Oborskiego—staro
sty Horbowskiego, do iaśniewielmożnego imci 
xiedza Hrebnickiego—metropolity całey R u 
si pisany, et in rem et partem sui służą
cy у należący, ad akta podał, w te słowa 
pisany: Jaśniewielmożny imci dobrodzieiu! 
Akkuzowany a latere pan Łukasz Zdano
wicz, iako by był do mnie reguluiący się, 
y z tey racyi pisząc dawniey do i. w. imci 
pana dobrodzieia, uczyniłem obstaculum 
onemu, w wy ordynowaniu się na prezbyte-
ry; lecz kiedy iestem plenarie informatus, 
że pan Łukasz Zdanowicz iest człowiek 
wolny z oyca prezbitera mego Biesiad-
skiego у tylko w dobrach moich na 
arendzie brat onego y z matką przez czas 
nieiaki mieszkał, a do tego choćby naresztę 
у do mnie się regulował, ponieważ iuż ad 
prezbiteratum u iaśniewielmożnego w. imci 

женнымъ въ священническій санъ; листъ этотъ 
адрессованъ на имя митрополита Фдоріана Греб-
ницкаго. 

pana dóbr certos pobrał ordines; . za czym 
iak onego ullo praetextu et titulo od tak 
świętego postępku revocare sobie nie życzę, 
tak (ieśli iest capax ad divina officia) ulti-
maria pro gloria Dei initiare ordinibus in-
sto. Skrypt móy przesłany pro obstaculó 
kassuię, у żadney salwy, regressu y preteh-
syi sobie у nikomu do tegoż pana Zdano
wicza, żony у sukcessorów iego nie zacho-
wuię. Prout verum, in fidem tego attestan-
do in congrua prezentuię się veneratione. 
Jaśniewielmożnego imci pana dobrodzieia 
nayniższym sługą. U tego listu podpis ręki 
samego aktora. Data, y intitulacya w te 
słowa wyraża się: Bernard Oborski — sta
rosta Horbowski. Datum Vilnae, die octava 
Mai tysiąc siedmsetnego pięćdziesiąt wtórego 
roku. Jaśniewielmożnemu imci xiedzu Flo-
ryanowi Hrebnickiemu—metropolicie całey 
Rusi, memu wielce miłościwemu panu у 
dobrodzieiowi rekommenduię. Przytyk sus-
cepty kancellarii metropolitańskiey у podpis 
ręki imci pana pisarza teyże kancellarii in 
eum tenorem exprimitur: anno Domini mille-
simo septingentesimo qninqnagesimo secun-
do, die veneris octava Mai v. s., i na stronie 



praesentes literae ad acta curialia metro-
politana totiusRusiae sunt ingrossatae. Mi
chael Leliwczyk Sledkiewicz—publicus auli-: 
cus et eorundem actorum notarius. Który 

to takowy list, za podaniem onego przez 
wyż wyrażone osobę ad acta, iest do xiąg 
grodzkich Wileńskich przyięty у wpisany. 

1752 r. 

Изъ книги № 4764, за 1752 г., л. 886. 

98. Листъ подканплера кн. Чарторыйскаго Виленскому магистрату по дѣлу 
Свято-Духовскаго монастыря. 

..' КнязьІЧарторыйскій предписываетъ Виденскому ложено было на магистрата; прп этомъ князь 
-магистрату немедленно удовлетворить Виленскій требуетъ обстоятельнаго разъясненія, почему эти 
.Свято-Духовскій монастырь; исполненіемъ декре- декреты не были приводимы до сихъ поръ въ 
трвъ, постанрвленныхъ на ассессорскомъ судѣ по исполнёніе. 
дѣламъ монастырскимъ^исполнёніе которыхъ воз-

Koku tysiąo siedmset pięćdziesiąt wtórego, 
miesiąeaSeptembra; dziewiątego dnia. 

Na urzędzie ikmci Grodzkim woiewod
ztwa Wileńskiego, przedemną Jerzym Abra
mowiczem—podczaszym ,y •. podwoiewodzym 
'tegoż • • woiewodztwa. Wileńskiego, compa-
rendo personałiter kić pan Antoni Kazimierz 
Władyczko.-^-obozny : powiatu Starodubow-
sfeiego, ienerałny; plenipotent ichmciów xięży 
graec^ruskicb monastyru Wileńskiego, list 
od iaśnieOświeeonego xiąźęck imoi- Gzartory-
skiegor-podkąnclerzego; w, x. ,Lit. ; do ma-
-gptrala , miasta - ;Wneń^kięgo7 w;, sprawach 
Jgtihr: że ; ichmościów. хщгу:. graeocHruskich 

^іОЕущ .służący,; ad akta. .podał, 

^zlaehetny magistracie miasta ikmci stołecz
nego Wilna, moie wielce ichmci panowie у 

przyjaciele! Duchowieństwo ritus-graeci non 
uniti monastyru święto-Duskiego Wileńskie
go, zanosili skargi swoie, iż dekretą w spra
wach mianowanego monastyru pod czas ostat-
niey w Grodnie assesoryi ferowane, a pro exe-
cutione do magistratu. Wileńskiego odesła
ne, nieprzyprowadziliście waszmości у nie 
przyprowadzacie do execucyi. Jeżeli tak 
jest w samey rzeczy, dziwno mi bardzo, że 
waszmość.niepostrzegacie tego, cp na nich 
włożyła; sądowa zwierzchność, у proszę ó 
rzetelną expiikacya, z iakich przyczyn ód-

..włóczona była do. tąd namienionym dekre
tom satysfakcja, która, aby; ex nunc stała 
sięurgentissime w. ichmciów zalecam. Lubo 
także to iest w ppwinnóści: w. ichmościów 
obowiązkiem' przestrzegać, nie ulli fiat in-
iuria у spodziewam się, że temu zadosyć 
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czynicie, i iednak że zalecić w. ichmoeciom 
zdało mi się, abyście tenże monaster Wi
leński od wszelakich krzywd et pro prae-
senti et pro futuro ochraniać starali się, 
impłerite przez to obligaeye swoie, że zaś 
wyznawam, żem iest z należytą każdego in 
universali et particular! obserwancyą w. 
ichmościów życzliwym przyiacielem у uni
żonym sługą. U tego podpis ręki i. o. xią-
żęcia imci podkanclerzego w. x. Lit. his 
verbis: xiąże Czartoryski — podkanelerzy 
w; x. Lit. Data; w tym liście takowa, dnia 

trzeciego Septembra, tysiąc siedmset pięć
dziesiąt wtórego roku, w Warszawie. A in-
tulitacya na kopercie tegoż listu, przy pie
częci volanti sigillo przyciśnioney w te słowa: 
Szlachetnemu magistratowi miasta iego kró
lewskiey mości stołecznego Wilna m. w. 
mciom panom przyiaciołom w Wilnie. Który 
to takowy list i. o. xiążęcia imci podkan
clerzego w. x. Lit, do magistratu Wileń
skiego pisany, iest do xiąg grodzkich wo-
iewodstwa Wileńskiego ad acta przyięty у 
wpisany. ; 

1755 r. 

Изъ иниги Д6 4767, за 1755 г., л. 880. 

99. Жалоиа ІІіі.іенсиихь базиліанъ на Саваисвскихъ о жесшшіъ нстязавіи 
; к p есть и нші а. ирннадлежащаго (Шііліананъ. 

Виденскіе базпліане жалуются на шляхтичей 
Саваневскихъ, которые избили жестоко монастыр-' 
скаго крестьянина и тѣмъ причинили имъ убы-

токъ, лишивши ихъ рабочаго; при этомъ .произ
носили тѣ же шляхтичи угрозы, ла здоровье, и 
жизнь монаховъ. 

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt piątego, 
miesiąca Oktobra dwudziestego dziewiątego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim woiewodztwa 
Wileńskiego, przede mną Jerzym Abramo
wiczem—podczaszym у podwoiewodzym Wi
leńskim, żałował у solennie manifestował 
się w Bogu przewielebny imć xiądz Gie-
nadiusz Laudański Paszkowicz, zakonu ś. 
Bazylego wielkiego konsultor, prowincyi su
perior, у wszyscy i. xx. Bazylianie klasztoru 

Wileńskiego na ichmciów panów Dominika 
у Jana Sawaniewskich, wiolatorów publicae 
securitatis у pomocników ichmciów, lepiey 
imionami у nazwiskami ichmciom wiado
mych, mieniąc o to: iż co obżałowani ich
mość panowie Sawaniewscy violando pra
wo pospolite y konstytucye seymowe, sat ri-
gorose o wiolatorach у exorbitatorach pu
blicae securitatis opisane, ad omne nefas li-
cencyonuiąc się ex sola malitia et private 
odio do żałuiących delatorów, a na podda-

27 



nychf tyeMė ;delatbrów, mszcząc się w roku 
teraznieyszym^ įtysiąc siedmset pięedziesią-. 
tympiątym,,miesiąca jOktobra dwudziestego, 
ósmego^dnia,>sine;iulłaratione ekdata;sibi, 
occaśiene, zastąpiwszyда gościńcu,; pod Nie^ 
mieżą; poWraćaiącemu poddanemu delatorów; 
Józefowi Kowszykowi*: z- .Wilna- do,: domu, 
we :wsi Hancżarówszezyznie, dô  maiętności 
Swirah/ delatorów przysłuehaiącey, mieszka
jącemu,; tegoż poddanego rozbóynicżym spo*: 
sobem cum asseclis suis: enormissime zbili,; 
ztyranizowali, na głowie z lewey strony raz 
niemiłosierny, krwią zaciekły, aż do kości 
zadali, nos kanczukiem przecięli, rękę lewą 
wszystką aż po same pieca sinią krwią za
BIEGŁA poczynili, z którego bicia teyże ręki 
palce wszystkie popuchli, takoż na plecach 
razy dwa duże krwią zabiegłe niemiłosier
nie zadali, oraz nogę prawą od stopy samey 
wyżey kolana zcwiczyli, guzów, siności nie 
mało po wszystkim ciele pozadawali,. za. 
nieżywego wszystkiego zekrwawionego na 
drodze porzucili, inpracticatum exemplum 
udziałali; z którego tyranizowania pomie*-
niony poddany Józef Kowsżyk y po dziś 
dzień do zupełnego zdrowia przyiść nie mo
że. Przez co żałuiącym delatorom w nie-
pełnieniu powinności dworney z okazyi oh-
żałowanych ichmciów nie mała krzywda 

dzieie się;; a co większa, ustawiczne pochw-a^ 
kį у odpowiedzi na , zdrowie.-, у .życie- taksa-
mych delatorów, .iako; też-czeladzi у pódda-i 
nych czynią y infestoią, do;expensów ;prawr 
nych przywodzą. O, co tedy wszystką zalurį 
iące delatores chcąc.. z obżałowanymi; ich?? 
mościami iure, progredi,: ante omnia;.do оЬтт 
warowania omnimodam securitatem zdrowia' 
у ożycia,.! tak,.samych delatoi4),w,;j iako,; też 
czeladzi у poddanym.. a; quavis impetitįone. 
et, violentiis citatorum,, tandem .do uznania 
inquizycyi, po którey pro temerario ausu ia 
publica via у za zbicie poddanego Józefa 
Kowszyka, ran, guzów у innych siności nie 
mało zadanie, wskazania nawiązki, oraz 
paenis pro merito actionis de lege debitis, 
una cum complicibus pokarania, za utratę 
robocizny przez niepełnienie poddanego z 
ókazyi zbicia obżałowanych ichmciów, na
kazania, bonifikowania, pen, win, odpowied-
nych у pochwałkowych uznania, expensow 
prawnych, wrócenia у tego wszystkiego, co 
czasu prawa fusius deducetur, salva me-
lioratione tey żałoby żałuiące delatores!po 
obżałowanych ichmościów dali takowy ma
nifest do xiąg grodzkich woiewodztwa Wi
leńskiego ku zapisaniu. Jakoż iest przyięty 
у zapisany. 
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Roku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiąt 
piątego, miesiąca Augusta dwudziestego 
dnia. 

Na roczkach augustowych woiewodztwa 
Wileńskiego, in loco solito iudiciorum w 
zamku w mieście ikmei w Wilnie od
prawionych, przed nami Krzysztofem Gie-
.droyeem, in locum iaśniewielmożnego imci 
,pana Jerzego Abramowicza—podczaszego у 
podwoiewodzego, aktualnego urzędnika Wi
leńskiego, protunc vice-marszałka trybunału 
głównego wielkiego xiestwa Litewskiego, 
podwoiewodzim protunc przysiągłym у za
sadzonym, Felicjanem Zmiciewskim—sędzią, 
Michałem Horainem—pisarzem, urzędnika
mi grodzkimi woiewodztwa Wileńskiego, 
comparendo personaliter w Bogu wielebny 
imć xiądz Stanisław Zeichiert—zakonu o. 
Świętego Bazylego wielkiego superior у 
wszyscy wielebni ichmości xięźa bazy Hani 
Wileńscy na ichmościów panów Domini
ka у Jana Sawaniewskich, Lutika Zale
skiego Juszkiewicza—proboszcza, tudziesz 
imci pana Antoniego Kolendę, solenniter 
manifestowali się у protestowali—o to: iż co 

obżałowani ichmość, nie oglądaiąc na pra
wo'wielkiego xiestwa Litewskiego, strietis-
sime et rigorose o wiolatorach opisane, prze-
pomniawszy boiazni Bożey у srogości prawa 
pospolitego, a zatym będąc liceneyowani in 
опте nefas, gdy w roku teraznieyszym ty
siąc siedmsetnym pięćdziesiąt piątym, mie
siąca Augusta dziesiątego dnia,, nulla data 
occasione, poddanych żałuiących delatorów 
wielebnych xięży bazylianów Wileńskich, 
iadących z Turgiel kościoła z nabożeństwa, 
konie poodbierali, samych mało o śmierć nie-
przyprawili у pewnie by ad effectum swóy 
umysł przywiedli, gdy by ciż poddani Wi
leńscy w lasy nie salwowali się; et quid 
magis w roku tymże, na dniu dwunastym 
Augusta obżałowani imć pan Dominik Sa-
waniewski, ieszcze nie będąc uhamowany 
w zawziętości swey, violenter napadszy tu 
w mieście ikmei w Wilnie wielmożnych 
xiężey bazylianów Cirkowskich nazwaną go
spodarza, na imię Franciszka Sobolewskiego, 
który nec menie pecavit przeciwko obża
łowanego imci, obżałowany imć, sine ulla 
ratione et occasione, enormissime zbił, zmor-

t t 1 7 5 5 г. ;\ 
Изъ книги № 4767, за 1755 г., л. 657. ; 

100- Жалоба Виленскихъ базиліанъ на Саваневскихъ идругнхълицъ подѣлу 
о насиліяхъ ихъ крестьянамъ. 

Виленскіе базиліане приносятъ жалобу на Са- настырскииъ крестьянамъ, а также по поводу 
ваневскихъ и другихъ шляхтичей по поводу посто- произношенія поименованными лицами утрозъ на 
янныхъ насилій и тиранствъ, причиняемыхъ мо- I здоровье и жизнь монаховъ. 
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dowal, włosy z głowy powyrywał, sinośei 
tak na głowiy iako też y na twarze, y po 
wszystkim ciele pozadawał, od którego tor 
niemiłosiernego zbicia y dopioro ledwo in 
vivis zostaie. Ad haec w roku tymże żału
iącego imci xiedza prokuratora causarum 
prowincyi Litewskiey у wszystkich wielmoż
nych ichmościów xięży bazylianów Wileń
skich, cały zakon Wileński, publice czasu 

roczek sądzących się in Augusto scomma-
ticis verbis wexowali, różnemi pochwałkami 

i na f zdrowie у życie, tak żałuiących delato-
rów, iako też y na poddanych żałuiących 
delatorów odgrażali у odgrażać się nie prze-
staią. O, co tedy iterum atque iterum mani-
festuiąc się żałuiące delatores dali swóy ta
kowy manifest do xiąg grodzkich woiewodz-

• tWa" Wileńskiego zapisać. Go-iest zapisano. 

1757 r. 

Изъ книги № 4771, за 1757 г., л. 196—197. ...у'..к\н . : , 
101. Жалоба Доианскйхъ на ВиленскШ Свято-Д уховскЩмонастырь о забваніи 

насильственные образомъ трегь лавокъ. 

Виленскіе мѣщане Доманскіе приносить жало- тыреиъ королевскимъ'декретам^ при содѣйствій 
45у aa православный Св. Духовскій монастырь по россійской стражи, взялъ съ нихъ 3,000шольсвихъ 
поводу насильственнаго будто завладѣнія при- злотыхъ штрафа. л . : . ' ' 
надлежащими имъ лавками, который вопреки че- ' . • :, . . ( 

. Roku tysiąc siedmset pięćdziesiąt siódme
go, miesiąca Apryląośmnastego dnia. : 

Ш urzędzieikmci grodzkim'woiewodztwa 
Wileńskiego, przede mną Jerzym Abramowi
czem—podczaszym у podwoiewodzym woie
wodztwa Wileńskiego, comparentes:persona-
liter: sławetni panowie Marcin oyciec, Stefan 
у Wiktory synowie Domańscy, żałowali у 
sołeaniter protestowali się. w krzywdzie у 
oppiessyi: swoiey; na w Bogu wielebnego 
oyca Theofana Łęontowicza Dorunina—star
szego, Samuela Akinczyca—namiestnika mo

nasteru Wileńskiego у na cały .monaster 
graeeo-dyzunitów ś. Ducha Wileński, czeladź 

j .parobków, sławetnych Damiana Olfiro-
wicza — szafarza komorcząnego, Tomasza 
Filipowicza у szlachetnego , Andrzeią Kor-
butowicza—radzcę Wileńskiego, in condic-
tamine będących, mienuiąc ;o,,to; iż m żału
iące delatorowie maiąc z .obżałowanym ;me-
nąsterem Wileńskim ś. ;.Ducha grąeco-dyr 
zunitów o sklepy, teraz przezwane krama-
my, w magdeburyi. Wileńskiey,, .potym, za 
appellacyą o nieprawny у niesłuszny: <Ь-
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kret у odsądzenie etiam od wieczności ka
mienicy babki żałuiących--,.-.. mimo pierwr 
szych prawa: przyznanie; zastawne у wie
czyste pd sklepów trzech, kramami teraz 
przezwanych, ,-,y; one. circa continuationem 
prosequuiac; w sądach ikmei assessorskich, 
judicata otrzymali,. et • circa possessionem 
kramów dwóch, antea sobie prawem doży
wotnim od tegoż monaster u , postąpionych, 
trzema dekretami ikmei tysiąc;; siedmset 
pięćdziesiąt trzeciego у tysiąc siedmset pięć> 
dziesiąt czwartego, oraz у w roku pięćdzie
siątym szóstym dnia trzeciego Februaryi, 
у przy aktoracie żałuiących delatorów, у 
takoż przy aktoracie obżałowanych ichmciów 
monastera dyzunitów z dełatorami będącego, 
dekretami oczewistemi, securitatem maiąc 
do rosprawy stwierdzoną et possessionem, 
a obżałowanym płacenie vigore dożywotnego-
prawa po sto złotych do rosprawy obwaro
wane, po podaniu przez urząd mieyski у 
rezygillowaniu onych secure possydówah 'y 
oraz vigore dekretu, w tym że roku tysiąc 
siedmsetnym pięćdziesiątym, szóstym, pue-r 
siąca Julii dziesiątego dnia in termino złotych 
sto w kancelaryi obżałowanemu wielebnemu 
Leontowiczowi Doruninowi, iako starszemu 
tegoż monastera, iako na to autentyczny 
sonat dokument, wypłacili; obżałowany wie
lebny Leontowicz starszy, wespół z namies-
hikiem monasteru у obżałowanymi sławet
nymi Olfirowiczem — dyzunitem, Filipowi-

- czem, takoż z szlachetnym Korbutowiczem, 
radzcą Wileńskim, in condictamine z tymże 
monasterem Wileńskim będącemi, bezżad-

• ney przyczyny, owszem violando securita
tem publicam, takoż następuiąc na ocae-
wiste sądów iego królewskiey mości de
kretą у one łaaniąe, mimo watowanie se-
curitatis possesyi y na wszelkie prawa na
stępuiąc, na dekretą ikmei, w roku ty

siąc siedmsetnym: pięćdziesiątym, siódmym^ 
na dniu szóstym miesiąca Apryla, obżałOf 
wany starszy у namiesnik monastera dyzu
nitów, cum complicibus obżałowanymi, oraz 
przybrawszy . sobie wartę .rossyiską, kilku
nastu osób, na kamienicę naszli, żałuiących 
delatorów oyca у syna korbaczami niemiło
siernie zbili, ztyranizowali, y iako. sonat 
obdukcya, ieneralska, • obżałowany sławetny 
Olfirowicz, będąc szafarzem komorczanym, 
nie należący do interessu, korbacze z ko
mórki ratuszney kazał przynieść, instygOf 
wał,. nąygrawał się, ; ą obżałowani pan F i 
lipowicz у szlachetny Korbutowicz, radzca, 
takoż instygowali, naśmiewali się, samą 
Domańską, męża broniącą, warta Moskiew
ska srodze stargała, pod boki pięściami 
zbiła. Do tego kramy żałuiącychj swoimi 
pieczęciami у zamkami zamknęli, wartę 
rossyiską przystawili, co chcieli to czynili. 
Insuper obżałowany wielebny Leontowicz, 
starszy у cały monaster, gwałtem pod wartą 
trzymaiąc przymusili, ażeby żałuiące akto-
.rowię ,ti-zy tysiące, polskich złotych sfarą 
monetą,: dawną dali, hie \ \ wiedzieć "źa co, 
wymogli, у poty warty nie sprowadzili, aż 
рока wypłacili, warta przy kramach у ka
mienicy aż do dnia ośmnastego Apryla stała, 
z kamienicy nikomu wynieść nie pozwoliła, 
co musieli zapożyczywszy się effectuare, 
iako od obżałowanego starszego imieniem 
monasteru kwitacia obloquitur, iak chcieli 
sami pisali, obżałowanego pana Filipowicza 
ręką napisana у opisana, rem in se habet; 
przy tym dwa kramy, piwnicę у inne miey-
sca, per expulsionem zabrali, expulsia uczy
nili, x dotąd obżałowany monaster śweini 
starszemi violenter trzyma, dalsze ieszcze 
pochwałki czyni. O takową tedy wiolencyą, 

-o nayście gwałtowne, o zbicie tyrańskie, o 
wymożenie gwałtom trzech tysięcy polskich 
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złotych, о'expulsya z kramów dwóch, non 
praeiudicando quidquam dawnieyszey owiecz-
ność sklepów, kramami przezwanych, у ka
mienicy, wieczyście delatorom należących, 
litispendencyi у rosprawie nie wchodząc w 
one, ante omnia reińdukcyi kramów у in
nych mieysc, per expulsionem zabranych, 
dó wrócenia trzech tysięcy polskich złotych, 
gwałtem wymożonych у wziętych, za znie
wagę powagi ikmci dekretów oczeWistych 
"czterech naruszenie, któremi sećuritas wa
rowana, pen dė iure wskazania, oraz у ńay-
ście na kamienicę^1 gwałtu pospolitego, takoż 

za zbicie, nawiązek uznania, win za ex-
pułsye, poehwałki, podług prawa przysą
dzenia, inquizycyi; kalkulacyi, weryfikacyi 
Uznania, a w samey sprawie post reinductio-
nem, calculationem, verificationem rospraWy 
vigore zaszłych dekretów, któremi oczewista 
zapisana, w samey sprawie naznaczenia у 
nakazania; ad praesens vero ante omnia 
reińdukcyi przysądzenia, kosztów prawnych 
zapłacenia,: salva meliorations • tey żałoby, 
dali? tę-śwoię protestacyą do xiąg ūrzędor 
wych zapisać; Która iest zapisana.1 

. i ' ' i ; . ; ' " ? : - ; ;-' i ) V - i " j - ' ' i ! . ' : ; :> 1\'---,'-\-

1764 r, 

Изъ книги Л» 4778, за 1763—1764 г., гл. 446. 

Ш . Жалоба базиліанъ Виленскаго Троицкаго монастыря на ксёндзовъ Францишка-
новъ, дѣлавшихъ разные захваты въ имѣшяхъ базиліанъ—Свиранахъ и Шанкополе. 

.Базиліане Св..Троицкаго монастыря приносятъ 
жалобу на ксендзовъ францишкановъ по слѣдую-
щему поводу: въ Виленекомъ воеводствѣ по со
СЕДСТВУ съ францпшканскимп имѣніями располо-

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego 
czwartego, miesiąca Marca dwudziestego 
czwartego dnia. 

Na urzędzie grodzkim Wileńskim, prze
de mną Ignacym Bohuszem—miecznikiem у 
podwoiewodzym woiewodztwa Wileńskiego, 
comparendo personaliter. imć xiądz Syl-
westr Artecki, zakonu świętego Bazylego 

' [wielkiego, konsultor prowincyi Litewskiey, 

жены два имѣнія, базиліанъ—Свираны и Шанко
поле; , въ эти имѣнія; постоянно вторгаются фран-
цишкане, производить ежегодный порубки въ ихъ 
лѣсахъ и стремятся 'захватить у нихъ сѣнокосы. 

starszy klasztoru Wileńskiego święto-Tro-
ieckiego, swoim у oraz wszystkich zakon
ników sui ordinis imieniem ad aedes S-mae 
Trinitatis rezyduiących, solenniter żałował, 
opowiadał у manifestował się, na w Bogu 
wielebnego iegomość xiedza Anzelma Poczo-
buta—gwardyana klasztoru Wileńskiego or
dinis minorum ś. Francisci у wszystkich 
ichmościów xx. franciszkanów ad aedes Ma-
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riae in arena mieszkających, mieniąc о to: 
iż co żałuiący delatores xx. bazylianie Wi
leńscy święto Troieccy, maiący dobra swe 
Swirany y Szankopole, cum ceteris attinen-
tiis, w woiewodztwie Wileńskim położone;; 
a obżałowani xx. franciszkanie dobra Kiiany, 
w tym że woiewodztwie.tsytuącyą mające, 
ad confinium dot>r" pomiehiónych żafuiąćyćli' 
delatorów przyległe, różnemi laty у czasy 
nieprzestaiąc avellere gruntów; sianożęci у 
lasów, do maiętności żałuiących' Swiran, si-
gnanter w roku tysiąc siedmsetnym1 sześć
dziesiątym trzecim, w iesieni, dranie kop 
ośmnaście zciąwszy ze pnia у wydarsży, 
w lesie własnym żałuiących, Dąbrowa у Son-
toki nazwanym, do folwarku Kiian obżało
wani ichmość wyprowadzili; nie dość na 
tym, ulteriora na pamięć pieprzy wodząc 
per acta, ieszcze w roku teraznieyszym tysią
cznym siedmsetnym sześćdziesiątym czwar
tym, miesiąca Marca cztyrnastego dnia w 
tym że lesiej Dąbrowie y Sątokaėh zwanym* 
dranie: kop ;trzydzieście wyciąwszy, inde^ 
bitė contra omne aequum, zabrać usiłowali, 
et cóntinuo własne grunta, puszcze, łąki, 

delatorów aggrediuntur. In reliquo sianożęć 
Dąbrowa, Sontoki, in contiguo lasu pomie-

Inionego sytuowaną, corocznie zabierać у do 
niey wdzierać się nie przestaią. Ad haec 
samiperagendo obżałowani ichmć violentias, 
do głównego kaptura Wileńskiego w roku 
ninieyszym ęyocatorie w spranie ziemskiey 
'żapóźwali, ^żałuiących do strat, nakładów, 
expens prawnych indebite przywodzą. Za-
czym żałuiący delatores, chcąc iure prosequi 
in foro competenti de lege, ante omnia do 
obwarowania grantów; łąk, puszczy, actu in' 
possesso żałuiących delatorów! będących, do 
dobr Swiran j.Szankopola należących, į do 
pokarania penami ex merito; et processu 
iuris pochodzącemi, do wskazania pen ewo--
kacyinych, do odesłania totius negotii na 
sąd pOdkomorski, ubi de iure competierit,; 

cum toto causae effectu, ad refusionem 
damnorum litisque expensorum, y o to wszy
stko, со szasu prawa fusius deducetur, salva 
melioratiorie i tey żałoby,; żałuiący delatores 
dali tęmanifestacyą do xiąg. grodzkich woie
wodztwa Wileńskiego wpisać. ; Która iest 
prżyięta у zapisana.:1 : 
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1772 г. 

Изъ книги № 4787, за 1771—1773 г., л. Ш. 

103. Перечень документовъ, относящихся къ русской церкви въКѳвнѣ: 

Въ этомъ документѣ кармелитскій ксендзъ Крвш-
тофъ приводить перечень документовъ на пра
вославную церковь въ Ковнѣ . и принадлежащія 
къ ней земли; таковы документы: 1) листъ короля 
Сигизмунда-Августа Фальчевскоиу о надѣленіи 
Ковевской церкви одной уволокой земли; • 2) тако
вой же листъ П. Фальчевскаго управляющему ко
ролевскими зданіями въ Ковнѣ по тому же пово
ду; 3) .такой же листъ Ковенскому; старостѣ Юр-
цевичу, чтобы онъ возвратилъназадъ; отнятую 
отъ церкви уволоку; 4) завѣщаніе Ковенскимъ мѣ-

щаниномъ 100 злотыхъ на устройство этой же цер
кви; 5) листъ Еліаша Илговскаго, опекуна рус
ской церкви, Ковенскому мѣщанину, чтобы онъ 
за церковную землю ежегодно выдавалъ по 4,000 
кирпичей на постройку каменной церкви въ Ковнѣ; 
6) листъ сына Илговскаго Ковенскому костелу, 
которымъ онъ пёредаетъ нослѣднему 2 уволоки, 
какъ лежащіЯ'впустѣ; :7) разные документы по 
поводу споровъ .между митрополитомъ русскииъ 
и Ковенскими.ксендзами по поводу, захвата по-
слѣдними церковной земли. 

- Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt wtó-
rego, miesiąca Junii piątego dnia. 
- Coram aetis grodu woiewodztwa Wileń
skiego, eomparendo persbnaliter w Bogu 
przewielebny imć xiądz Krzysztof od świę
tego Jerzego xiędzów Karmelitów Bosych 
ad aedes ecclesiae s. Crucis, rezydencji Ko-
wieńskiey wikary, summaryusz dokumentów 
na cerkiew Kowieńską służących ad acta 
podał, którego thenor talis: Summaryusz do
kumentów, wziętych od wielmożnego imci 
xiedzaMozolewskiego—officiała ruskiego Wi
leńskiego ex archivo przez imci xiedza 
Andrzeia Kondratowicza—dziekana Wileń
skiego, służących na cerkiew Kowieńską, 
a to przez też probostwo łacińskie niesłusz
nie zabraną, dnia siódmego Aprilis tysiąc 
siedmset siedmdziesiąt wtorego: 

Roku tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzeciego 
Marca trzynastego dnia: list króla Zygmunta 
Augusta do sprawcy dworów у zamków ho-
spodarskich pana Piotra Falczewskiego, iż 

swiaśzczennikowi ruskiemu włókę ziemi 
wolną od płaty у wszelkich • powinności. roz-
kazuie wydzielić, a to hie daleko miasta; 
pro dócumento producitur autentyk- z ko
pią sub litera A.—Tysiąc pięćset pięćdziesiąt 
czwartego, Julii dziewiątego dnia: dokument 
wziązczy pana Piotra Falczewskiego, spraw
cy dworów у zamków hospodarskich, po
powi ruskiemu Olexieiu dany, na włókę 
gruntu według listu ikmei wyższego, bez 
żadney płaty, na cerkiewny fundusz, z og
raniczeniem w tym dokumencie wyrażonym, 
gdzie ona włoka situm swoię ma distinctim; 
tymże dokumentem pomieniony sprawca do-
daie popowi morgów dwadzieście na płacie 
królewskiey, zmorhu po groszy dwa у pie
niędzy sześć, na co producuntur list spraw
cy y z kopią sub litera B . Tysiąc pięćset 
pięćdziesiąt piątego miesiąca Augusta dwu
dziestego trzeciego dnia: list króla Zyg
munta Augusta do pana Jana Jurcewicza 
Komaiewskiego — starosty Kowieńskiego, 
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marszałka i wielkiego, xiestwa Litewskiego 
ażeby W, lokę gnmivi za listem. ikmcį j papą 
Faiezewskiego—sprawcy, I popowi; rųsįięiąu 
do, cerkwi podaną pro. fundatipne,. a przez 
wyrażonego pana Jurcewicza—starosty K o 
wieńskiego odebraną, mimo dąnipę ^ró]a 
iegomości у podąwczy list sprawcy hospotįąy-
skiego, aby: tę wlokę gruntu powrócił у ku 
cerkwi używania; odtąd :już nie hronijt 'y nie 
przeszkadzał; prodpcuntur dwie, kopie ł#gq 
listu y z autentykiem sub, literą Tysiąc 
pięćset pięćdziesiąt.piątego,: Augusta dwu-
dzieątego trzeciego dnia, list króla Zyg
munta Augusta do pana Fajczewskiego— 
sprawcy dworów hospodarskicli pisany, ару. 
wlokę gruntu zą listens hospodąrs,kini>; przez 
się podaną, do cerkwi popowi ruskiemu, a. 
dopioro v przez starosta • Rówieńskiego na 
skarb hospodarski odebraną, znowurpowró-̂  
cii у odtąd iuż \ tey krzywdy czynić. nie dcH 
puścił у panu staroście Kowieńskiemu za
kazał, aby w tę włókę gruntu nie wstępo
wał; producuntur autentyk z kopią listu 
królewskiego sub litera D . Tysiąc pięćset 
ośmdziesiąt czwartego, Julii piętnastego: 
testament Charytona Wielkiewicza — mie
szczanina Kowieńskiego, którym testamen
tem po zgorzeniu cerkwi ruskiey na repa-
racyą iey Ieguie złotych polskich sto; pro-
ducitur testament sub litera В.—Tysiąc sześć
set piątego, Maia dziesiątego dnia: list p. 
Eliasza Ilgowskiego — tywona Twerskiego, 
opiekuna, za listem królewskim cerkwi rus-
skiey w Kownie Wszystkich. Sś., ea condi-
tione dany mieszczaninowi Kowieńskiemu, 
na grunt cerkiewny, leżący nad rzeką Gier-
topienią, aby corocznie po cztyry tysiące ce
gieł na reperacyą cerkwi dawał, póki się 
nie wymuruie ta cerkiew w Kownie ruska; 
producitur autentyk sub litera F.—Tysiąc 
sześćset trzynastego Januarii szóstego: ex-
trakt nadania dwóch włok cerkiewnych Ko

wieńskich na kościół Kowieński od Eliasza" 
Ilgowskiego-rr eiwona Twąrskiego, post fata 
Andrzeia: JlgpwsJ^iego. rodzica swego, quasi 
żę w pustce wakowały;;, producitur extrakt 
sub litera G—Tysiąc szjeśeset czternastego; 
dnia: siódniego;Augusįą,' list proboszcza- ła-
emskiego.:Kowieńskiego.'do x. metropolity 
ruskiego pisany, oznaymuiący, że włókę grun-
tu cerkiewnego przy śmierci swoiey szlachr 
cię. Ilgowskj darował;.у ten producitur aur 
tentyk sųb litera Bi. Tysiąc sześćset *dwur 
dziestego pierwszego^: dnia szesnastego Jan-'" 
nuarii: mandat do assessorij x.1 Jerzemu 
Sgawłowiczowi—proboszczowi Rówieńskiemu 
łacińskiemu od metrqp(jlity ifuskiego Wale*, 
ryaną (sic), Ruekiego, o zadanie • niesłuszne 
gruntów cerkiewnych у samego cerkwiszcza, 
z dowodem, producitur sub Шега I.!—rCysiąe 
sześćset; dwudziestego,' dnia dwudziestego 
Junii: pozęw 1M Eństac|iiego Wołowicza-r-
biskupa Wileńskiego, po xiedza Jerzego 
Szawłowicza—proboszcza Kowieńskiego, o 
zabranie gruntu cerkwi Kowieńskiey post 
fata Andrzeia Bgowskiego—ciwuna Twer
skiego: producitur sub litera K . Tysiąc 
sześćset dwudziestego, dnia dwudziestego 
Junii: list pana Mikołaia Paszkiewicza—pod-
stolego Kowieńskiego o to: że niesłusznie 
proboszcz Kowieński łaciński trzyma w 
Kownie gruntu cerkiewnego włókę, do me
tropolity pisany; autentyk producitur sub 
litera L. Tysiąc sześćset dwudziestego, dnia 
dwudziestego wtórego Junii: protestacya x. 
Ruekiego—metropolity ruskiego na Jerzego 
Szawłowicza — proboszcza Kowieńskiego o 
odebranie włoki gruntu cerkiewnego w Kow
nie kapłanowi ruskiemu; producitur ex-
trakt sub litera Ł . Tysiąc sześćset dwudzie
stego wtórego, Februaryi czwartego dnia: 
dekret assessorski w sprawie metropolity rus
kiego z x. Szawłowiczem—proboszczem Ko
wieńskim łacińskim, o zabranie gruntu cer-

28 
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kiewnego kapłanowi niskiemu przėz wyra
żonego proboszcza, których że proboszcz za
bierał się''fia inąuizycyą odesłano; produ-
cifar* autentyk 'sub litera M.' Tysiąc sześćset 
dwudziestego Wtórego, February!'czwartego 
dnia: list królewski na inąuizycyą' w spra
wie imci oyca metropolity Ruckiego z x. 
proboszczem 'Kowieńskim o • to: czyia' iest 
włoka w.Kownie—czy cerkiewna, czy ko
ścielna^ którą zabrał proboszcz łaciński -: Ko
wieński Producitur autentyk sub litera N . 
"Tysiąc sześćset - dziewięćdziesiąt trzeciego, 
dnia trzydziestego Augusta: f list x. Żochow-
skiego^metropołity, do xiedza sufraganą,' 
oddawaiący- 'żałobę : x; < proboszczowi Ko--
wieńskiemu^popowską, -którą on dawniey-
zabrał ad 'fundationem:! tegoż probostwa, 
którego listu1 nil valentisI kopia wypisana z 
wizyt łacińskich kościołów et ex iisdem pro-
batur ta włóka-popowska należna iest do 

cerkiewnego funduszu, zaprzywileiem kró-
krolewskihiį a x; metropolita że pisał list 
dó;iprobószćżaśodstępuiący totiuś fundi col-
latioriis s. r. m-tiś-etsme bene placito apo^ 
stolico'; ad haec sine consensu s:lfna-tiś 
fundusz królewski ważył: się znaszać; - pro-
dūcitur sub litera 0 . : : U tego summaryusża' 
podpis temi słowy:: r Tysiąc į siėdmsėt siedm-
dziesiąt wtórego,; dnia siódmego' Aprila ta
kowe dokumentą biorąc od wielmożnego imci 
xiedza Możolewskiegó—officiala generalnego 
Wileńskiego' ex archivo dódochodzenia cer
kwi Kowieńskiej' у gruntów dó niey' nale
żących; pro dócumento reversalifer summa-
riusz Wyrażonych podpisuię mp. ! xiądz Anr 
toni' Kondratowicz—dziekan Wileński' sac-
rae theologiae Laureatus. Który tó • takowy 
summariusz za podaniem ónegó przez wyż' 
wyrażoną osobę • ad acta, iest dó xiąg grodz
kich spraw wieczystych przyięty у wpisany. 
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1784 г. 

Изъ книги. & 4798, за 1784 г.,- л. 1178. 

104; Опредѣленіе по дѣлу Брестскйхъ базиліанъ съ зеискямъ судьею Грабов-
скимъ b неуіілаіѣ денежной суммы. , 

." Въ этоиъ довументѣ Брестскіе базиліане возоб-
нрвляютъ еще. прежде веденный имп.процессъ 
съ Брестскимъ судьею'Трабовскимъ .по поводу 
неисполнееія имъ двухъ' заёмныхъ обязательствъ, 
одного на' 663 червоныхъ' золотыхъ, другого 1 на 

10,637 лольскнхъ злотыхъ; ироцессъ; этртъ, былъ 
ведснъ въ Виленскомъ, судѣ в окрнченъ въ пользу 
базиліанъ, но Брестскій судья не захотѣлъ, под
чиняться этому опредѣленію. . L . 

/ R o k u tysiąc siedmset ośmdziesiąt czwar
tego,, miesiąca Decembrą czternastego dnia. 
; • Na roczkach Decembrowych grodzkich wo
iewodztwa ..Wileńskiego,, w,.: roku,., wyż na 
dacie pisanym.-do. sądzenia przypadłych у 
porządkiem prawa pospolitego in loco iu-
diciorum. solitp w . mieście hospodarskim 
Wilnie sądzących się, przed nami Antonim 
Buchowieckim—podwoiewodą, Stanisławem 
Oranowskim—sędzią, Krzysztofem Koziełem 
—pisarzem, urzędnikami sądowymi grodzki
mi woiewodztwa Wileńskiego, gdy s porządku 
-wołania regestrów sumaryinych wpisów roku 
terazn. tysiąc siedmset. ośmdziesiąt czwar
tego, kadencyi roczków maiowych z karty 
czwartey, ku sądzeniu naszemu przypadłą 
sprawa w Bogu przewielebnych imci xiedza 
Benedykta Eliaszewicza superiora у wszyst
kich ichmościów, w. xx. Bazylianów kon
wentu . Brzeskiego, z wielmożnym panem 
Felieianem Grabowskim, sędzią, ziemskim 
woiewodztwa Ęizęskiego,; za pozwem od 
aktorów po obżąłpwanego imci pana. przed 
nasz saji grodzki woiewodztwa Wileńskiego 
wyniesionym, , przez woźnego ikmei woie

wodztwa Brzeskiego. Alexandra Grabowskie
go w roku terazn. tysiąc .siedmset ośnidzie-r 
siąt czwartym, miesiąca Februaryi szóstego 
dnia, oezewisto ;W maiętności Jastrzembiu 
zwanym, w; woiewodztwie Brzeskim; leżącey, 
podanym, eodem anno et mensę; 9-go przed 
aktami ziemskiemi. woiewodztwa Brzeskiego 
zeznanym у zaiżałobą w nim wyrażoną mie
niąc у referuiąc się do żałob, processów у 
dekretu kontumacyinego, a mianowicie o to: 
iż co obżałowany imć wr roku tysiąc siedm
set ośmdziesiąt pierwszym, miesiąca Julii 
dwudziestego czwartego dnia, będąc potrze
bą znaglony pieniędzy, na dwie inskrypcie 
obligacyine, na iedną ośm tysięcy złotych 
polskich, na drugą czerwonych złotych pięć
set sześćdziesiąt sześć у groszy dwadzieścia,, 
zapożyczył у termin oddania rok następny 
przeznaczył, którym to inskrypeyom у do
browolnemu swemu zamiarowi czyniąc sprze-
ciwieństwo, ani summy na terminie przy
padłym nie opłacił, ani też procentem ża
łuiącego niekontentował, w czym żałuiący 
dostrzegłszy, iż w odebraniu mitręga sum
my nastąpić może, zapobiegaiąe nastąpi 
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maiącemu narażeniu, w roku tysiąc siedm
set trzecim, Kwietnia dwudziestego dnia, 
do grodu woiewodztwa Wileńskiego zaad-
cytowali, gdzie za przypadnieniem aktoratu 
w roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt trzecim, 
Decembra trzynastego dnia,' pod nreśtaniem 
obżałowanego imci wzyskali dekret, którym 
dekretem summy czerwonych złotych ..sześć
set sześćdziesiąt trzy у ' złotych/.nįlsBch' 
dziesięć tysięcy sześćset trzydzieście siedm у 
groszy szesnaście na obżałowanym imci у 
ńa ; ddbi*ach wszelkich wskazań^:; y "przysąi-
dzoni^;:;Jnalniócy; którego'dekretu "żałuiące 
delatores uprosiwszy/wC Tomasza Kpyśźęw-
skiego—sędziego ziemskiego 'woiewodztwa 
Brzeskiego, do uczynienia satysfakcyi dekre
towi obwieszczenie przez Piotra Koczergow-
skiegó'^ ; woźnego,'егІеШіёЙгіеШе ;Ódiegó 
mości > į>ari& Tomasza: SbyśzerWsłiego'^ śęp 
dziego: ziemskiego BrfzesMegdj* i wydali ,w 
przewódhieiwie Muregó Obwieszczenia -gdy 
w. sędzia do folwałku' ШпШфЩ altffientii 
StóMgo -Zdżitówia, dla^uezylhetóa ;cxe1łućyi 
iziechał, ; w :-Ш '-'еШ^ШМЬШ^^^тп 
€rrabówski—rsędzia ziemski Brzeski, 'czyniąc 
iawne sprzeciwienśtwó wyrokowi grodzkie
mu Wileńskiemu;'' takowey;exekueyi -bronil 
y peny prawne nasze wciągnął; o które ża
łuiące Chcąc prawem 'czynić, żadaią appro-
baty dekretu kóritumacyinego у wszelkich 
wskazow,:w nim Wyrażonych; sądzenia śumm 
za iedną inškrypcyą!; ośmiu tysięcy: złotych 
polskich, 'za drugą7cżerwotty*h złotych pięć
set sześćdziesiąt 'sześć у groszy dwadzieśćie, 
złotych ważnych holenderskich z procen
tem należnym, pokarania; penami za popeł
nione sprżeciwieńśtWo, expehsow wszelkich 
pónfeióńy^h, -tak ha śpWwadzenie1 exekneyi, 
Шо>'Щ mffrato'fózonych, zwrotu: naka
zania у tego Wszystkiego zadecydowania, 
х^ЩгМййтшщШтШбщ iawhym bĵ ć 
Się-ókaże, бака żałoby •fne'liOratiėnė. Która 

to żałoba, iako w pozwie autentycznym znay-
duie się, tak co do słowa w ten nasz de-

; kret iest wpisana. A za oną przerzeczona 
strona przed naszym sądem instituit actio
nem, w którey sprawie w roku, miesiącu у 
dniu wyż tta dacie pisanym przypadłey, my 
sąd grodzki woiewodztwa Wileńskiego po
zwanego , ,w... JFeliciąną. (*rabow^ieg©r-sę-
dziego ziemskiego woiewodztwa Brzeskiego, 
po trzykroć przez woźnego z nakazu na
szego do prawa wołanego, niestawaiącego, 
iakó prawu nieposłusznego w ; róku ; zawi
tym 'na upad w rzeczy, oraz 'лпа'ШаІійі^':'й^ 
rum',wzdatómy,,',do publikowania 
mii woźnego sądowego (przydaicpiy;;; wywo
łać, publikować nakazuiemy. Produkowane 
zatym przez patrona aktorów dokumentą, pro-
cessai'-' żałoby,'1 oraz dekret nieśtahńy w sadzie 
riasżytti f roku prżeszłyhi1 tysiąc'sfedbisėt 
ośmdziesiąt1 frżeeiegb> • • ̂ miesiąca ! Decembra 
trzynastego tmia, z wzo"ańieih i ia infamią ze 
wskazetó ш т т у 'czerwonych 'złotych sześć
set sześćdziesiąt; 'ttzy,? у̂  • złotych polskich 
dziesięć tysięcy ; sześćset; trzydzieście' siedm, 
groszy 'sześćnaście.':'; A za 1 onym listy; ; ob-
wieszczy y poiezdczy wi Tomasza Koyszew-
skiego—-sędziego ziemskiego woiewodztwa 
Brzeskiego,7 w dowód 'uczyhióney exekucyi 
do maiętności .Jastrzębia, attyneńtii Starego 
Zdzitowia,1 w woiewodztwie 'Brzeskim leżą
cego, y'. dalsze dowody prawne, hac in re 
zaszłe, in omnibus puńctjś et clausulis ap-
prdbuiemy, przy ttioey hieńaruszoney y :wa-
ІогееЧйШІаЩі'• '•ż^ćhówńiemy,1/\vigore któ
rych summy za pretehśie aktorów, do nie
stawaiącego imci, regulowane, wespół z 
Wpisnym у pamiętnym, una Cum'łncrisi 'nam 
sądowi persblutis, in' ! uńfłersitm1 eomputąh-
;dó, złotych polskich 2Ś,480'na niestówaią-
bym imci у wszelkim tóśiątku oheg'o'a'kto-
rmh'przysądzamy 'y Wsłaznieffljf waz ш 
fokowym dekretem inquhMae się •Ш 
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nóści Starodzitowie zwaney;' w woiewodztwie 
Brzeskim1 leżącey, аШгош dozwalamy, а 
tókó Шаpoddania per-mequitationemmaięt
ności : Starodzitowie vzwaney,: -w woiewodz* 
twłe Brzeskim leżącey,r tak; dla uczynienia 
m Wskaż ' Wyż wyrażoheyr summy skutećz-
•tieyy iprawney; - mocney у nieodwłóezney for-
•ti manu,- captato quovis tempore шекисуі 
•dó1 urzędów'' wszelkreh :;ziemskicłi y grcel-; 
skich, w wielkim xiestwie ;Litewskim''znay^ \ 
duiących się, odsyłamy. A gdy termin praw

ny do publikowania: tey kondenmaty przy> 
padł, tedy iwomy sądów naszych pilnuiąęy, 
Adam Butowioż; dóśó ifezyaiąo \ prawu pospor 
litemu у dekretowi naszemu, końdęmnowar 
nego .̂ wielmożnego 'za infąmisa; w izbie są*-
^Jowey et ih foro-publice .obwołał, publikor 
;wał, -: proklamował у rełacyą publikaty swey 
urzęd®Wnie: zeznał. .Która ąprąwa,1 iako się 
w i sądach • naszych' a^toWałą';r tak:! iest do 
•xiąg grodzkich ' woiewodztwa Wileńskiego 
spraw dekretowych zapisana. 

1787 г. 

Изъ книги № 4802, за 1787 г., л. 86. 

105. Позовъ отъ имени князя Радивила :Патковскимъ объ уплатѣ Св.-Духов 
скому монастырю денежной суммы. 

Виленскій воевода Кароль Радивилъ, отъ имени 
Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря подаетъ 
позывъ Пашковскимъ по поводу неуплаты ими 80 

червоныхъ > злотыхъ еъ причитающимися ЕЪ нимъ 
судебными издержками въ количеетвѣ'200 поль
скихъ злотыхъ.- . : . : 

'Roku tysiąc siedmset óśmdziesiąt siód
mego, miesiąca Januarii siedmnastego dnia. 

Przed aktami grodzkiemi woiewodztwa 
Wileńskiego, stanąwszy osobiście, Tomasz 
fflimowiez^wozny ikmci woiewodztwa Wi
leńskiego, żałobę pozewńą tlo akt podał, 
*w te słowa pisaną: Karol xiąże Radziwił— 
woiewoda Wileński, wielmożnym ichmość 
panom Franciszkowi у Agacie z Paszkiewi
czów, primi voti Kononowiczowey, ad prae-
sens Sawickim-^komornikom woiewodztwa 
"Wleuskiego, pozew przed sąd grodzki wo
iewodztwa-Wileńskiego, na roczki następne 

w roku ninieyszym tysiąc siedmset ośmdzie
siąt siódinym in Februario sądzić się ma
jące, z instancyi w Bogu przewielebnego 
imci xiedza Hiacynta Pekińskiego—starsze
g o prówincyi Litewskiey ritus-graeci non 
uniti у wszystkich . ichmość xx. nieunitów 

1 monasteru Wileńskiego, którzy obżałowali 
waszmościów pozywaią, mieniąc у odwołu-
iąc się do zaszłego procederu w grodzie 
Wileńskim z sukcessorami zeszłego Andrzeia 
Paszkiewicza у do > zapadłego dekretu 'air 
-cytacyą obżałowanych waszmośctów uznaią-
cego, tanquam sukcesso»two reprezentuif-
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<;ych, mianowicie do opłaty; summy czerwo
nych złotych czterdziestu, cum alterO tanto za 
zeszłego Andrzeia Paszkiewicza, oyca ob
żałowanych, według karty od tegoż w roku 
tysiąc siedmsetnym czterdziestym wtórym, 
miesiąca Augusta iedynastego dnia, mona-
sterowi żałuiącego wydaney, a dotąd, nie 
zaspokoioney, przez cb żałuiące delatores od
nosząc krzywdę do zniesienia takowego dłu
gu, wespół z dalszenii sukcėssorami pra

wem czynią razem zwrotu expensow prawr 
nych złotych polskich dwuchset1 dopraszaią 
się; z powodu przeciągłego procederu1 у tego 
wszystkiego uznania, co się z prawa dowie? 
dzie, salva melioratione tey żałoby. *Pisań 
roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt siódmego, 
miesiąca Januaryi siedmnastego dnia. Która 
to żałoba, przez wyż wyrażoną osobę do akt 
podana, iest do xiąg grodzkich woiewodzr 
twa Wileńskiego wpisana. , 

1784 r. 

Изъ книги № 4802, за 1787 г., л. 33. 

106. Нзвдечеиіс изъ постановленія постои una го королевскаго соввта о ФУИДУ-

шахъ костелаиъ и церкванъ. ; 

Въ этомъ документѣ король Станиславъ Ав-
густъ оповѣщаеть, что постановления постояннаго 
comma (nieustaiącey rady) относительно косте-
ловъ, должны также распространяться и на уні-

ятскія церкви, т. е. что старыя церкви могутъ 
быть возобновляемы, и бѣдныя—вспоиоществуемы 
деньгами и имѣніями (фундушами). 

• Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt siódme
go, miesiąca Januarii ósmego dnia. 

Przed aktami grodzkiemi woiewodztwa 
Wileńskiego stanąwszy osobiście w. i. p. 
Józef Meyer—rotmistrz Smoleński, rezo-
lucyą rady nieustaiącey do akt podał, w te 
słowa pisaną: Extrakt rezolucyi wielmożnego 
pana, za zdaniem rady, przy boku iego 
królewskiey mości na imię xiedza Hrynie
wicza wydaney, z protokułu expedycyi in 
publicum wysźłych ad 7& dwieście dziewięć
dziesiąt cztery, roku tysiąc siedmset ośm
dziesiąt czwartego, w te słowa: 

My Stanisław August, z Bożey łaski król 
polski etc. Za zdaniem rady nieustaiącey, 
odpowiadaiąc na memoryał, w którym xiądz 
Szymon Hryniewicz—prokurator z dyecezyi 
Łuckiey ritus graeci uniti, doprasza się 
rezolucyi; primo: ieżeli niedostarczaiącego 
funduszu cerkwi summami, do dwudziestu 
czterech tysięcy złotych polskich wynoszą
cemu nie z antecessorów spadłemi, ale. w 
czasie kapłaństwa swego zapracowanemi, 
opatrzenie у zasilenie sprzeciwia się kon-
stytuciom tysiąc sześćset trzydziestego pią
tego roku vol tertio, folio ośmset pięćdzie-



- 223 -

siąt cztery tit. ordynacya dóbr ziemskich, 
która lubo dóbr ziemskich od stanu rycer
skiego do duchowieństwa oddalać zabraniaj 
wszelako ieżeli by kto ubogiemu kościołowi 
farnemu we wsi darował na podratowanie 
sztukę iaką gruntu, nie mabydź pro eon-' 
traventione temu prawu poczytano y kon
stytucyi ; tysiąc; siedmset sześćdziesiąt czwar
tego convocations, samych tylko klasztorów 
y to niepotrzebnych fundować zakazuiącey, 
lecz kościołów farnych у cerkwi parafialnych 
de nova radicie fundować nie zabraniaiącey, 
a tym bardziey • dawniey fundowanych, ale 
ubogich summa pieniężną zasilać nie odma-
wiaiącey; y konstytucyi tysiąc siedmset sześć
dziesiąt ósmego, folio trzysta pięćdziesiąt 
tit. o nieoddalėniu dóbr ziemskich i od stanu 
świeckiego, •< która rėassumųiąc konsytucye 
lat . tysiąc ,. sześćset • trzydziestego piątego, 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego у 
tysiąc siedmset dwudziestego szóstego, у ty
siąc siedmset 'sześćdziesiąt czwartego, favore 
commimitatis zaszłe fundacyi nowych у za
pisów sine consensu reipublicae sub nulli-
tate ich że czynić zakazuie, wszelako izby 
kościołów у cerkwi parafialnych, zwłaszcza 
szczupły у niedostateczny fundusz maią-
cych, które wcale ad communitatem ńie-
należą, summami zasilać nie można było, 
także nie zabranie Secundo: ieżeli zapis 
osoby duchowney cerkiew parafialną ubogą 
summami, iako wyżey zasilaiący, za wiado
mością approbatą biskupa mieyscowego ad 
mentem konstytucyi tysiąc siedmset sześć
dziesiąt czwartego, w aktach biskupich uczy
nionych, a konstytucie tysiąc siedmset sześć
dziesiąt ósmego czterma laty uprzedzaiący 
y z oblatowaniem testamentu do przyzwoitego 
grodu przeniesiony, dla tey iedynie przyczy
ny, że w aktach grodzkich, lub w ziemskich 
originaliternie zapisany, ważność swoią utra
cić et iuri caduco podlegać może; My król, 

za zdaniem rady, przy boku naszym bę
dącey, deklaruiemy, iż konstytucia tysiąc 
sześćset trzydziestego piątego, tysiąc siedm
set sześćdziesiąt czwartego у tysiąc siedm
set sześćdziesiąt ósmego, alienacyi dobr у 
summ ha fundusze zakonne wzbraniaiące, w 
pewnych warunkach ściągać się nie mogą 

. do funduszów : parafialnych,, iako iedynie 
na potrzebę publiczną destynowanych, co 
też wyższemi rezoluciami rady w roku ty
siąc siedmset ośmdziesiąt pierwszym у ty
siąc siedmset ośmdziesiąt drugim iest wy
tłumaczono,1 iako bez potwierdzenia у po
zwolenia stanów7 rzeczy pospolitey wolno 
iest fundusze czynić na erekcyą nowych 
parafialnych kościołów у na wrsparcie ubo
gich,,'dodawać w grantach y summach, 
wolność ta rościągać się ma y' do kościołów 
parafialnych ritus' graeci uniti,.. a takowe 
fundusze,.г w. aktach,biskupich zapisane, a 
do akt; publicznych przeniesione, ullo modo 
pod wątpliwość y I zakaz prawa o alienacyi 
podciągane być nie; mogą, rezolucyą tę za 
zdaniem rady, przy boku naszym ;będącey, 
ręką: naszą podpisaną, pieczęcią tey; że rady. 
stwierdzić rozkazaliśmy. Dan w Warszawie, 
dnia.dwunastego miesiąca Marca, roku Pań-, 
skiego tysiąc siedmset ośmdziesiąt czwartego, 
panowania naszego dwudziestego roku. Mi
chał xsiąże Poniatowski—biskup Płocki, 
koadjutor Krakowski, iako prezyduiący w 
nieprzytomności nayiaśnieyszego pana na 
sessyi: K . Kaczyński—marszałek rady. Utego 
extraktu rezolucyi rady nieustaiącey przy 
wyciśnioney na czerwoney massie pieczęci 
podpis iaśniewielmożnego imci xiedza Na
ruszewicza tak się wyraża: Adam Narusze
wicz—biskup у pisarz woiewodztwa w. x. L i i 
s." r. m. Który to extrakt rezolucyi rady, 
przez wyżwyrażoną osobę do akt podany, 
iest do ksiąg grodzkich woiewodztwa Wi
leńskiego przyięty у wpisany. 



Изъ книги № 4805, за 179Q г., я. 418. 

107. Судебное опредѣленіе по дѣлу о денежной еуммѣ, едѣдующей отъ Франц
кевнча Веленскимъ базиліанкамъ. 

По жалобѣ Виленскихъ базнліанокъ на Франц
кевнча о неуплатѣ нервымъ долга въ .6,300 зло
тыхъ, Виленскій гродскій судъ постановилъ: съ 
Францкевнча взыскать съ процентами 605 золо-. 

Roku tusiąc siedmset dziewięćdziesiątego, 
miesiąca Aprila dwudziestego trzeciego dnia. 

W sprawie wielebney ieymośc panny J o 
anny Ważyńskiey—starszey у wszystkich 
ichmość panien bazylianėk konwentu Wi 
leńskiego, z wielmożnym imči panem J a 
nem Franckiewiczem—podśtolim 'woiewodz
twa Smoleńskiego; za pozwem od aktorek 
po obżałowanego iegomości przed nasz sąd 
grodzki ; woiewodztwa' Wileńskiego wynie
sionym у na żałobę w onym nayduiącą się 
takoWą, którą referuiąc się do obligu'przed 
laty czterma wydanego pozywaią o to: iż 
obżałowany; waszmośćFranekiewicz ku pil— 
riey - swoiey potrzebie wziąłeś у pożyczyłeś 
rękodayney summy złotem ważnym obrącz
kowym sześć tysięcy- trzysta złotych, i 'którą 
to suminę wespół z procentem; :obłigacyinym, 
oraz mekwitaeyinym zapisem udać у wy
płacić OboWiązałeś się.'—Gdy zaś w roku 
tysiąc siedmset óśmdziesiąt siódmym w ter
minie, obligiem opisanym, nieltyłkó kapi
talney summy sześć tysięcy trzysta złotych 
nieoddałeś, lecz у procentu nie opłaciłeś, 
za : tym žatuiąėe pozywaiąc proszą" hade-
wszystko summy, щ obligiem należney;: i za-

тыхъ ' и 2 злота, обезпечивъ . эту сумму, на его. 
каменномъдомѣ на Стевлянойулицѣ въ г.Виль-. 
нѣ, а въ случаѣ недостатка на другомъ его имѣніи. 

ległym procentem przysądzenia, ihekwitacyi, 
tak do kamienicy^ w mieście Wilnie leżącey, 
iako też do dalszych : dóbr zasądzenia, dó 
utwierdzenia dekretu kontumacyinego, i w 
grodzie ninieyszym otrzymanego,; expensow 
prawnych nadgrodżenia, która to; żałoba, 
iako"-; w ' pozwie: autentycznym -ńayduie г siej 
tak •• • co do słowa w ten nasz dekret iest 
wpisana, a za oną przerzeczona strona w 
naszym sądzie miasta sprawą, w. Okfórey 
sprawie w roku, miesiącu-y dniu wyż na 
dacie pisanych, z regestrów'summarii pro
cessus, z wpisów roku przeszłego .tysiąc: 
siedmset óśmdziesiąt dziewiątego, " z karty; 
sześćsetney siedmdziesiątey, przypadłey, • my. 
sąd' grodzki, woiewodztwa Wileńskiego acti-
vitatem loci standi wielmożnemu imcipanu 
Janowi Franckiewiczowi — podstolėmu ;wor 
iewodztwa Smoleńskiego, na kondeninatę 
infamii z aktoratu. wielebnych - bazylianek. 
Wileńskich w roku .tysiąc siedmset; óśm
dziesiąt dziewiątym Marca siedmnastegó dnia 
w sądzie ninieyszym zapadłą y; otrzymaną 
mieć uznawszy у . obwarowawszy, w samey 
sprawie proceder nakazuiemy. Ih procedendo 
pó kontrowersyach ze strony wielebnych. 
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panien bazylianėk przez palestranta wiel
możnego imci pana Kazimierza Skurewicza— 
rotmistrza woiewodztwa Wileńskiego, ze 
strony zaś wielmożnego imci pana Franc-
kiewicza przez palestranta imci pana Sta
nisława Zaleskiego—skarbnikowicza Wiłko-
mierskiego, wzaiemnie doniesionych: my 
sąd grodzki woiewodztwa Wileńskiego, na 
mocy zapisu od wielmożnego imci pana 
Franckiewicza wielebnym pannom bazylian-
kom Wileńskim w roku tysiąc siedmset 
siedmdziesiąt dziewiątym, miesiąca Maia ośm-
nastego dnia, z listem na przyznanie wy
danego, ninieyszym wyrokiem utwierdzaią-
cego się, summę kapitalną czerwonych zło
tych sztuk trzysta pięćdziesiąt, a za procent 
dziesięcioletni у miesięcy pięć czerwonych 
złotych dwieście pięćdziesiąt pięć у złotych 
dwa, tymże wielebnym pannom bazylian-
kom Wileńskim na wielmożnego imci pana 
Jana Franckiewicza — podstolego Smoleń
skiego, dołączaiąc za expens prawny złotych 
polskich óśmdziesiąt przysądzamy, !y ażeby 
rzeczony wielmożny imć pan Franckiewicz 
takową summę w oguł zniesioną, czerwo
nych złotych sześćset pięć złotem Holen
derskim niebrakownym у osobno currenti 

moneta złotych polskich óśmdziesiąt dwa, 
przy xiegach grodzkich woiewodztwa Wi
leńskiego w roku teraznieyszym tysiąc siedm
set dziewięćdziesiątym, miesiąca Septembra 
dwudziestego dziewiątego dnia, samym że 
wielebnym pannom bazyliankom, lub ple
nipotentowi onych, nie przyimuiąc aresztów, 
nie nabywaiąc wlewków pod nieważnością 
onych, praevia danda quietatione obligu, 
у procederu restitutione, oddał у wypłacił, 
nakazuiemy. W przypadku nieoddania my 
sąd grodzią woiewodztwa Wileńskiego w 
przeciągu tygodnia et etiam quovis captato 
tempore inequietationem wielebnym pannom 
bazyliankom do kamienicy w mieście ikmci 
Wilnie tegoż wielmożnego imci pana Franc
kiewicza, na Szklanney ulicy leżącey, w nie
dostarczeniu zaś procentu z kamienicy ine-
quitationem do dalszych dóbr y maiątku 
tegoż wielmożnego imci pana Franckiewicza, 
bez obwieszczenia przez urząd, ad libitum 
użyty, adhibito militari brachio, uznawamy 
у ażeby takowey inekwitacyi wielmożny imć 
pan Franckiewicz sam przez się, per substi-
tuendos possessores, ullo praetextu, pod 
karą sprzeciwieństwa nie bronił у nie ta
mował—ostrzegamy. 

29 
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108. Привилсгія короля СтеФана Баторія Григорію Масальскому на лѣсничество 
НенононтсЕое. 

Мѣсеца Іюня 3 дня, у вовторокъ. 
Передъ нами врадниками судовыми зем

скими повѣту Городенского, Григорьемъ 
Зиновьевичомъ Дельницкимъ—подсудкомъ 
и Андреемъ Котовичемъ—писаромъ, на 
мѣстцу судовомъ его милость панъ Гри-
горій Масальскій—судья земскій повѣту 
Городенского, оповѣдалъ и покладалъ листъ, 
данный его королевское милости налѣсни-
чество Немоноитское и просилъ, абы тотъ 
листъ его королевское милости до книгъ 
земскихъ былъ вписанъ, который слово въ 
слово такъ ся въ собѣ маетъ. 

Стефанъ Божью милостью король польскій 
и проч. Ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ: 
повѣдилъ передъ нами подсудокъ Городен-
скій, державца Перстунскій, Григорій Ма-
сальскій, ижъ што перво сего часу, въ 
небытности короля, воевода Смоленскій, 
ловчій бывшій великого князства Литов
ского, староста Мерецкій, панъ Григорій 
Воловичъ, по зейстыо лѣсничого Немоно-

итского Малхера Ворны, лѣсницствво Не
моноитское для певнѣйшое сторожи пущи 
нашое въдержанье и завѣденье его зде-
цилъ, и, примножаючи пожитокъ скарбу 
земского, на розробенье поля, черезъ реви-
зоровъ ограничоное, людьми осаживаючи, 
поручилъ, за чимъ онъ хотечи пожитокъ 
скарбу земского на потомъ вдѣлати, незъ 
малымъ коштомъ своимъ працуючи, людей 
на воляхъ оного лѣсницства Немоноит-
ского колько селъ осадилъ, съ которыхъ 
де селъ на волокахъ засѣлыхъ, часу не
бытности господарское въ тыхъ панствахъ, 
не мало рознымъ особамъ роздано, што мы 
на достаточнѣйшое вывѣданье нашо от-
кладаемъ. А къ тому панове рады ихъ 
милость великого князства Литовского зъ 
державцы помененого подсудка Городен
ского дворного Верзницкого, отъ которого 
по милости Жикгимонта Августа, продка 
нашого, за вѣрные службы его ому въ дер-
жанье данные, на потребы рѣчи поспо-
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литое, въ суммѣ пѣнезей завели ему, яко 
за службы, такъ и за нагроду державы 
Бержницкое въ томъ же лѣсничествѣ Не-
моноитскомъ певные села, на воляхъ зало-
жоные, то есть: при рѣдѣ Кирснѣ село 
Поскерну волокъ двадцать пять и морговъ 
двадцать семь, и при тѣхъ же проробкахъ 
надъ Кирсною лѣсъ нерозробленый—волокъ 
семь, и кътому на врочиіцахъ Кгудѣляхъ 
волокъ двадцать, село врочищомъ на Крас-
ницы—волокъ двадцать одну, до воли и 
ласки нашое ему назначили; и билъ намъ" 
чоломъ, абыхмо ласку нашу господарскую 
удѣлали, такъ за тотъ накладъ его, кото
рый онъ оные села осаживаючй зъ: маетно
сти своее чинилъ, тые села помененые надъ 
Кирсною, село ; Покирсни — волокъ - двад
цать пять и моркговъ двадцать семь, .так-, 
же въ застѣнку лѣсу нерозробленого волокъ 
семь при немъ зоставили и при лѣснич-
етвѣ ;Немоноитскомъ его заховали. А такъ 
мы посподарь, маючи залецоные службы по
мененого подсудка1 Городёнского, которые 
.онъ въ пожиткахъ скарбу земского отъ 
•часу «не малого чинилъ и до сихъ часовъ 
чинити не переставаетъ, зъ ласки нашое 
•господарское оное лѣеничество Немоноит-
• ское, зъ осочниками, бортниками и стрель
цами, -яко то онъ и но сесь часъ держалъ, 
съ чиненьемъ личбы и отдаваньемъ по-
житковъ до скарбу нашого, въ держаныо 
и завѣдованыо его зоставуемъ до живота 

^его. =А што ся дотычетъ селъ и кгрунтовъ 
(.пререченыхъ Покирсни, Кгудели, Красни-

цы, которые онъ осаживаючй немало ма
етности наложены, которые дей для невы-
робленья лѣсу на воли сѣдятъ; тогды ижъ 
еще оныхъ селъ подданые воли не высе-
дѣли, мы хотечи, абы ся тымъ лепѣй спо-
собляли, еще имъ вольности отъ светого 
Мартина въ симъ року семьдесятъ шостомъ 
до трехъ годъ даемъ, а по высѣженыо 
тыхъ трохъ годъ вольности имъ отъ насъ 
назначоное, кгды ся платы и доходы всякіе 
зъ оныхъ воль черезъ ревизоровъ на-
йіихъ ошацуютъ и до реестровъ скарбныхъ 
упишутъ, на ончасъ Масальскій платы и 
доходы всякіе съ нихъ и зъ млына мѣрки 
и 'зъ застѣнкуѴ въ которомъ есть лѣсъ, 
волокъ семь, въ нагроду накладу своего, 
которые.. онъ - самъ. маетъ уживати,> оные 
воли наложйлъ и млынъ на рѣцѣ Керснѣ 
своимъ накладомъ збудовалъ, платы и до
ходы всякіе отъ нихъ, изъ млына мѣрки 
выбираючй; на свойпожитокъ браги маетъ 
до живота своего, а по-живОтѣ его опять 
якъ лѣсницство, такъ и село помененое 
зъ застѣнкомъ до' столу нашого прійти 
маіотъ. И на то дали есьмо Григорію Ма
сальскому сесь нашъ листъ съ подписомъ 
руки нагаое господарское, зъ нашою печа
таю. Пиеанъ у Торуни. Лѣта Вожего На-
роженья тысяча пятьеотъ семьдесятъ ше
стого, Декабря второго дня. Въ которомъ 
мы листу господарскомъ, печати и подпису 
руки его королевское милости огледавши, 
также и подпису руки писарское, до книга 
земскихъ вписати дали. 
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109. Привилегия короля СтеФана, подтверждающая нрнвніегію Сатисмунда Ав
густа, данную Грнгорію Масальскому на пожизненное владѣніе Перстунскпмъ 

дврроиѵ. 

Мѣсеца Іюня 3 дня, во-второкъ. 
Передъ нами врадниками судовыми зем

скими повѣту Городенского Григорьемъ 
Зиновьевичомъ Дельницкимъ—иодсудкомъ 
а Андреемъ Котовичомъ — писаромъ, на 
мѣстцу судовомъ его милость панъ Гри
гории Масальскій—судья земскій повѣту 
Городенского, оповѣдалъ и іюкладалъ листъ 
его королевское милости господаря нашего 
милостивого Стефана на иотверженіе его' 
милости въ держаніе дожйвотное двора 
Перстунского и просилъ, абы тотъ листъ 
его королевское милости' до книгъ зем-
скихъ былъ вписанъ, который слово въ 
Слово такъ ся въ еобѣ маетъ: 

Стефанъ. Вожою милостію король поль-
скій, й проч. Ознаймуемъ симъ листомъ 
нашимъ: повѣдилъ передъ' нами подсудокъ 
Городснекій, державна Перстунскій и' 
Обельскій Грйгорій' Афанасевичъ Масаль-
скій, ижъ нродокъ • нашъ король его ми
лость, фалсбнос намети Жикгимонтъ Ав-
густъ за вѣрные службы его дворъ Пер-
стунскій и фольварокъ тамошній" со всими 
п'оддаными тамошними тяглыми и челяд--
нымй ему въ державу' дати рачилъ, и про
силъ насъ, абыхмо ему на' тую державу 
его доживотье дали и то ему листомъ 
нашимъ утвердили. А такъ мы, маючиза-
лецоныс службы Григорья Масальского, 

которые онъ королю его милости зешлому 
и рѣчи - посполитой оказывалъ и теперь 
намъ и скарбу нашому великого князства 
Литовского чинити не иереставаетъ и по-
житочне служить, зъ ласки нашое го-
сподарское, за причиною ихъ милости па
новъ радъ нашихъ и за чоломъ-битіемъ 
Григорья Масальского, на тую державу 
его, Церстуньскую право ему дожйвотное" 
да'ем'ъ и то ему симъ листомъ' нашимъ' 
потвержаемъ. Маетъ ГригорійМасальскій-
тотъ дворъ нашъ и фольварокъ Перстунь-
скій со всими поддаными, кгрунты и вся
кими пожитками нашими,, къ тому двору 
и волости Перстуньской: здавна! и -теперь' 
прйслухаючимй, до живота своего дер'ж'атй> 
чинши и платы съ иодданыхъ ''нашихъ та-
МЬІІІНЙХЪ выбираючи, до скарбу нашого 
отдавати и личбы чйнйти, а на себѣ по
житки, которые на державны наши прй-
ходятъ, брати, и во всемъ, водле уставы7 

водочное, безъ обтяжлйвозтй ку подд'аньіМѵ 

нашимъ тамошнимъ, захова'тйея й всякіе* 
пожитки въ той державѣ своей ! примни 
жати; повиненъ будет'ь. А'мы'господарь/ 
до живота Григорія' Масальского въ тое-
державѣегоругайти,и.нич')го оттоль кгрувг-
товъ и людей никому' отдавати, ани за*-
водиги не маемъ. И на то дали есьмб Грн-
горью Маса'льскоку сесь•'•нашь листа подъ 
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печатію и съ подписомъ руки нашое го-
сподарское. Писанъ у. въ обозѣ подъ Гдан-
скомъ, лѣта Божого Нароженья тысяча 
пять сотъ семьдесятъ семого, мѣсеца Авгу
ста шостого дня. Въ которого листу по-

тверженье его. королевское милости мы 
врадники судовые вышеймененые печати 
и подписы руки его королевское милости 
огледавши, до книгъ вписати дали. 

1582 г. 

Изъ книги № 4713, за 1593—1594 г., л. 381. 

110. ІІривилегія короля СтеФана, данная городу Полоцку на иагдебургское 
право. 

. Лѣта Божого Нароженья тысеча пять-
• сотъ деветьдесятъ третьего, мѣсеца Авгу

ста двадцать пятого дня. На врадѣ его 
королевское милости кгродскомъ воевод
ства Виленского, передъ нами врадниками 
кгродскими Виленскими, отъ ясневель-
можного пана его милости пана Криштофа 
Радивила—кнежати наБиржахъ, изъ Ду-
бинокъ, воеводы Виленского, гетмана най-
высшого великого князства Литовского, 
старосты Солецкого, Урендовского, держав
ны Коконгавзского, на справы судовые 
воеводства Виленского высажоными—Ми-
колаемъ Юревичомъ Зеновичомъ—намѣст-
никомъ Виленскимъ, Кгабріелемъ Богда-
новичомъ Рыпинскимъ—судьею, а Щас-
нымъ Богуматкою—писаромъ, постановив
шисе очевисто мѣщанинъ мѣста господар-
ского Полоцкого, на име Семенъ Яков-
левичъ, оповѣдалъ то и ку вписанью до 
Енигъ кгродскихъ Виленскихъ покладалъ 
листъ славное а светобливое намети ко
роля его милости Стефана, подъ датою 
року тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ вто

рого, мѣееца Іюля тринадцатого дня, съ 
подписомъ руки менованого короля его 
милости Стефана, съ печатью великого 
князства Литовского, и съ подписомъ руки 
писарское, данымъ всимъ мѣщаномъ мѣста 
Полоцкого на право макгдебурское, про-
сечи, самъ отъ себе и отъ всѣхъ мѣщанъ 
мѣста Полоцкого, абы оный листъ короля 
его милости, для пришлыхъ потребъ и ни-
которыхъ припадковъ и згубы, до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ уписанъ былъ. А 
такъ мы врадъ, того оповѣданья выел ухавши 
и листу короля его милости огледавши и 
вычитавши, дали есьмо его до книгъ упи-
сати, который слово отъ слова такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Стефанъ Волгою милостью король Поль
ши, и проч. Воеводѣ Полоцкому, старостѣ 
Лепельскому, державцѣ Шерешовскому и 
Вѣлюньскому, тивуну въ земли Жомоит-
ской,Кондынскому и Войсакгольскому, пану 
Миколаю Монтвиду Дорогостайскому, так
же и на потомъ будучимъ воеводомъ По-
лоцкимъ. Ознаймуемъ вамъ, ижъ, зъ ласки 



нашое господарское, за чоломъ-битьемъ 
мѣщанъ нашого мѣста Полоцкого, хотечи, 
жебы мѣсто нашо Полоцкое у запоможенье 
и порадокъ пришло, усимъ мѣщаномъ, ко
торые у Полоцку осѣли и потомъ осѣдати 
и будовати почнутъ: дали есьмо право 
майдебурское и нѣкоторое вольности по
житки, къ нему належачіе; которымъ то 
правомъ они на вѣчные часы судити и 
справовати и пожитковъ тыхъ уживати 
маютъ, потому, яко иные мѣстанашіе го
сподарское упривилеваные у панствѣ на-
шомъ великомъ князствѣ Литовскомъ спра-
вуются, на піто въ себѣ имъ особливый 
привилей напіъ господарьскій съ подпи
сомъ руки нашое господарское имъ есть 
данъ. Твоя милость, пане воеводо, и на 
потомъ будучимъ воеводамъ Полоцкимъ 
приказуемъ, ижъ бы есте мѣіцанъ Полоц-
кихъ водлугъ привилья нашого, имъ отъ 
насъ даного, заховали, правомъ майде-
бурскимъ имъ судити позволивши, до права 
суду замкового, такъ и везеньемъ ихъ не 

приворочали и никоторого ииъ задтруд-
ненья не чинили, подстаростимъ, врядни-
комъ и слугамъ своимъ чинити не казали, 
але во всемъ ку нимъ водле привилею на
шого заховали. A вѣдь же справы, вряду 
войтовскому належачіе, вмѣсти панове 
воеводове по звыклому и давному обычаю, 
яко и передъ тымъ бывало, врадъ войтов-
сой на собѣ носити, водле права майде-
борского отправовати маете. Пиеанъ у 
Городнѣ, лѣта Божого Нароженья тысеча 
шітьсотъ осьмдесятъ второго, мѣсеца Іюля 
тринадцатого дня. У того листу подписъ 
руки его королевское милости письмомъ 
латинскимъ тьши словы: Stepharius rex; 
и печать великого князства Литовского при-
тиснена; а подпись руки писаря короля 
его милости такъ есть написано: Венцдавъ 
Акгрипа—писарь. Которое тое оповѣданье 
мѣщанина Полоцкого, помѣненого Семена 
Яковлевича и тотъ листъ его королевское 
милости за прозьбою его до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ есть вписанг. 

зо 
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111. Привйлегія короля Сигисмунда Ш, данная Иолоцкнмъ мЬщаиаяъ о невзя 
маніа съ нихъ старого мыта. 

Лѣта Болюго Нароженья тысеча пять
еотъ деветьдесятъ четвертого, мѣсеца Ген-
вара одинадцатого дня. 

: На рочкахъ кгродскихъ Генваровыхъ, 
въ еемъ року деветьдесятъ четвертомъ при-
палыхь и судовне отправованыхъ, передъ 
нами врадниками кгродскими Виленскими, 
отъ ясневельможного пана его милости пана 
Криштофа Радивила.— княжати на Бир-
жахъ и зъ Дубинокъ, воеводы Виленского, 
гетмана найвысглого великого князства 
Литовского, старосты Солецкого, Урендов-
ского, державцы Коконгавского, на справы 
судовые воеводства Виленского высажо-
ными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зенови
чомъ—намѣстникомъ, Егабріелемъ Богда-
новичомъ Рыпинскимъ—судьею, а Щас-
нымъ Богуматкого — писаромъ, постано-
вившисе очевисто райца мѣста господар-
ского Полоцкого Сергѣй. Ивановичъ, самъ 
отъ себе и именемъ своихъ бурмистровъ, 
радецъ, лавниковъ и всего поспольства 
мѣщанъ мѣста Полоцкого, оповѣдалъ и ку 
вписаны© до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
покладалъ листъ его королев, милости, пана 
нашого. милостивого, съ подписомъ руки 
господарское, подъ печатью великого княз
ства Литовского маестатовою и съ подпи
сомъ руки писаря короля его милости пана 
Яроша Воловича, писаный до вельможного 
пана его милости пана Льва Сапѣги— 

канцлера великого : князства Литовского, 
старосты Слонимского, Марковского, Мя- Л 

дельского и Ясвонского, и иннымъ на по
томъ будучимъ, хто кольвекъ •• отъ его: ко
ролевское милости мыта старые въ завѣ-
даныо своемъ мѣти будетъ, абы отъ мѣ-
щанъ мѣста Полоцкого, коли который зъ 
нихъ съ товарами своими, такъ воднымъ, 
яко и сухимъ путемъ, за листы мѣста По
лоцкого поѣдетъ, нигдѣ на коморахъ и 
прикоморахъ мытныхъ мыта старого брати^ 
не казали, a вездѣ добровольне ихъ про-
пускати велѣли и во всемъ ся ку нимъ 
спокойне, водле правъ и вольностей ихъ 
заховали, просечи, абы оный листъ короля 
его милости для згубы и инныхъ припа-
лыхъ потребъ ихъ мѣстскихъ до книгъ' 
кгродскихъ Виленскихъ уписанъ былъ. А 
такъ мы врадъ, того оповѣданья выслу-
хавши и листу короля его милости огле-
давши и вычитавши, дали есьмо его до 
книгъ уписать, который слово отъ слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Божою милостью 
король польскій и проч. Канцлеру нашому 
великого князства Литовского, старостѣ 
Слонимскому, Марковскому, Мядельскому 
и Ясвонскому, пану Льву Сапѣзѣ и ин
нымъ, на потомъ будучимъ, хто кольвекъ 
отъ насъ мыта старые въ завѣданью своемъ 
мѣти будетъ, ознаймуемъ: ижъ бурмистры, 



радцы, лавники и все поспольство—мѣщане ! 

мѣста нашого Полоцкого, покладами передъ 
нами господаремъ привилей продка нашого 
славное памети короля его милости Сте
фана, даный имъ на потверженье всихъ 
правъ и вольностей'ихъ, здавна Отъ ко
ролей ихъ милости польскихъ и великихъ 
князей, Литовскихъ тому мѣсту Полоцкому 
наданыхъ и били намъ господару чоломъ, 
абыхмо ихъ при тыхъ правахъ и воль-
ностяхъ ихъ, отъ продковъ нашихъ на
даныхъ, зоставили и особливымъ листомъ 

•нашимъ то имъ утвердили, въ чемъ мы 
господарь, видечи быть прозьбу ихъ слуш-
ную, кгдыжъ то есть повинность наша 
кождому права и вси привилья въ цѣло-
•сти и ненарушне держати, онымъ права 
ихъ листомъ нашимъ ствердиди есьмо и 
при моцы заховали. А ижъ тые мѣщане 
наши, за вольностью, отъ предковъ нашихъ 
наданою и отъ насъ господара потвержо-
ною, суть вызволены отъ илаченья мыта 

.старого по всихъ коморахъ и прикомо-
рахъ великого князства Литовского, такъ 

:еухимъ, яко и воденымъ путемъ, окромъ 
отъ соли и воску, про то твоя милость, пане 

канцлеру, и иннымъ всѣмъ, хто на потомъ 
мыта старые отъ насъ възавѣденыо мѣти 
будетъ, приказуемъ, абы есте отъ тыхъ 
мѣщанъ Полоцкихъ, коли который зъ нихъ 
съ товарами своими, такъ воденымъ, яко 
и' сухимъ путемъ;' за листомъ мѣста По
лоцкого поѣдетъ, нигдѣ на коморахъ и 
прикоморахъ мытныхъ .мыта старого .бра-
ти не казали, але вездѣ добровольне' ихъ 
пропускати велѣли и во всимъ ся ку нимъ 
спокойне, водле правъ и вольностей ихъ 
заховали. Пиеанъ у Варшавѣ ;на соймѣ 
вальномъ. Лѣта Вожего Нароженья тысеча 
пятьеотъ деветьдесятъ первого, мѣсеца Гён-
вара петнадцатого дня. У того листу под
пись руки короля, ёгомйлости тьіми словы: 
Sigismundus rex. А печать великого княз
ства Литовского цритиснена и подпись 
руки писара короля его милости такъ есть 
написано: Ярошъ Воловичъ—писаръ. Ко
торое оповѣданье, также тотъ листъ ко
роля его милости, за прозьбою менованого 
райцы мѣста Полоцкого, Сергѣя Ивано
вича, , до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
есть вписанъ. . 
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69 : Привилегія короля Михаила, подтверждающая.'устав!' п права Виленскаго 
скорняжескаго цеха или братства. 

Изъ нривилегіи этой видно, что цехъ Виленскихъ 
скорняковъ началъ свое существование 80-ю года
ми раньше царствования Сигизмунда Ст.; возникъ 
онъ по предложенію скорняковъ Клима и Якова, 
пригласившихъ и другихъ мѣщанъ сытить медъ 
во время 3-хъ праздниковъ: Св. Духа, Св. Нико
лая и Рождества Христова,' и приносить въ это 
время въ церковь свѣчи. Когда набралось та
кимъ образомъ достаточное количество скорня
ковъ, то они выстроили свой особый домъ, стали 
избирать цеховыхъ старшинъ и съ разрѣшенія 
магистрата пожелали имѣть и особый братскій 
уставъ. Получивши разрѣшеніе на это отъ маги
страта, скорняки обратились затѣмъ къ королю 
•Сигизмунду I . и просили его утвердить ихъ уставъ. 
Сущность этого устава заключается въ: слѣдую-
щемъ: каждый годъ скорняки избираютъ стар
шинъ, которые и завѣдуютъ всѣми дѣлами брат
ства; на помощь имъ придаются еще ключники. Въ 
концѣ года старшины обязываются представить 
цеху отчетъ о своемъ управлении. Во время засѣ-

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ семьдесятого, мѣсеца Мар
ца дванадцатого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленскомъ, передо мною Петромъ Рудоминою 
Дусяцкимъ — старостою Стародубовскимъ, 
подвоеводимъ Виленскимъ, постановившисе 
очевисто славетные панове Янъ Жембла, 
ФедоръСтефановичъ, ГрегоръАпанасовичъ, 
Станиславъ Цырановичъ — старшіе цеху 
купшерского Виленского оповѣдали, по-

даній старшины обязаны были наблюдать, чтобы: 
ни братчики, ни гости, не опирались, на столъ, 
не проливали меду, не произносили бранныхъ 
словъ; виновныхъ обязаны были удалять изъ дома. 
Споры и недоразумѣнія должны были рѣшатьбя 
въ братствѣ по опредѣленію всего братства безъ 
права апелляціи въ другіе суды. Ключники, стар
шины и простые братчпки за ненсполненіе своихъ 
обязанностей, подвергаются сначала выговору, а 
потомъ наказанію по опредѣленію братства. Диод 
постороннія должны довольствоваться тѣми мѣ-
стамп, которыя имъ будутъ предложены отъ стар
шинъ; во время засѣданій и бесѣдъ сидѣть учти
во и оказывать полное послушаніе старшинѣ. 
Бургомистръ и радцы неимѣють права употреб
лять братчиковъ на свои дѣла и наносить имъ 
ущерба или дѣлать препятствія, такъ какъ всякое 
братство имѣетъ своихъ отдѣльныхъ слугъ. 

Въ привилегіи этой иодтнержденъ этотъ уставъ 
и вновь составленный Вил. магистратомъ преем
ственно отъ Сигизмунда стараго до короля Михаила. 

кладали и до актъ книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ подали привилей наяснѣйшого 
короля его милости Михала, пана нашого 
милостивого, на речь въ немъ нижейме-
неную даный и належачій всему тогожъ 
цеху купшерского мѣста тогожъ Виленско
го, просечи, абы тотъ листъ привилей 
былъ до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
актикованъ, принять и уписанъ, который, 
уписуючи у книги, слова до слова такъ се 
въ собѣ маетъ: 



: Michał,, ; z Bożey łaski król polski, etc. 
O znaymuiemy: tym listem, przywileiem na-

' szym, komu to wiedzieć należy; - : Jakośmy 
chwalebne nayiaśnieyszych przodków naszych 
postanowienia naśladuiąc у potomnym zo-
stawuiąć ku pamięci wiekom,! na-'początku 
szczęśliwego panowania naszego, nic innego 
lepiey sobie nie życzyli, tylko aby obywatele 
państw naszych, ciesząc się у szczycąc się 
naszą łaską, w nadaniu wolności co raz 
większe brali pomnożenie, tak ża rzecz słusz
ną, potrzebną у do ozdoby państw naszych 
ściągaiącą się poczytaliśmy, aby we wszyst
kich miastach naszych koronnych y' wiel
kiego xiestwa Litewskiego wszelkie poczści-
we zabawy у rzemiosła w należytych nay-
dywały się у zachowały się porządkach: 
zaczym gdy sławetni in republica Fiedor 
Stephanowicz, Grzegorz Aponowicz, Iwan 
Sopieha, Grzegorz Puzylewicz, Athanazy 
Tosznicki, Krzysztoph Olszewski, Krzystoph 
Chołchowski, Ostaphi Cyranowicz—kusznie-
rze Wileńskie, imienie mswoim у wszystkich 
braci swych, kusznierzów Wileńskich, han
dlem у rzemiosłem bawiących się, przez 
panów rad у urzędników naszych, na ten 
czas przy boku naszym będących, wnieśli 
pokorną do maiestatu naszego suplikę swoią, 
abyśmy dawne bractwa ich kusznierskie w 
mieście Wileńskim, ieszcze przed unią Ko
rony polskiey z wielkim xiestwem Litew
skim, od szlachetnego magistratu Wileń
skiego, podług prawa magdeburskiego у 
osobliwych przywileiów, temuż magistratowi 
służących, postanowione, przywileiami przez 
świętey pamięci antecessorów naszych kró
lów ichmć polskich у wielkioh xiążąt Litew
skich Zygmunta pierwszego, Zygmunta Aw-
gusta, Henryka, Stefana, Zygmunta trze
ciego, Władysława czwartego у Jana K a 
zimierza utwierdzone, dekretami kommis-
sarzów naszych, do miasta Wilna w> roku 

tysiąc sześćset czterdziestym';: szóstym ' y ty
siąc sześćset czterdziestym siódmym: zesła
nych, ratificowaney, do exekiitiey przywie
dzione, a potym ingruente na w. x. Lit. у 
miasto Wilno peśtiłatiońe et durante, za zgi-
nieniem praw у przywileiów originalnych 
poniekąd zruinowane у znowu od szlachet
nego magistratu'Wileńskiego, według wy
rażonego prawa magdeburskiego erygowane 
у słuszńemi obwarowane artykułami, teraz, 
iako przez wydanie dawnych przywileiów 
świętey pamięci królów ichmć polskich у 
wielkich xiążąt Litewskich, antecessorów 
naszych, z kancellaryi w. x. Lit., tak przez 
potwierdzenie teraznieyszych od szlachetnego 
magistratu Wileńskiego nadanych artyku
łów, pomienióne bractwo kusznierskie ufun
dowali, nadali, utwierdzili y na wieczne 
czasy powagą maiestatu naszego zachowali; 
my tedy król, do pomienionych kusznierzów 
Wileńskich supliki przychilaiąc się, naprzód 
przywiley króla imci Zygmunta trzeciego 
z kancellary naszey w. x. Lit. wydać roz
kazali, który, słowo w słowo wypisuiąc, tak 
się w sobie ma: 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. Czyniemy iawno tym listem naszym 
у wszystkim wobec у każdemu z osobna, 
komu widzieć należało: bili nam czołom 
mieszczanie miasta naszego Wileńskiego 
bractwa kusznierskiego, ludzie zakonu grec
kiego, у pokładali przed nami przywiley 
przodka naszego świętey pamięci króla imci 
Stefana, na bractwo ich kusznierskie, z sy
ceniem wolnym miodów у na pewne arty
kuły, dla porządku dobrego w tym brac
twie ich postanowione, według dawnych ich 
zwyczaiów, utwierdzaiąc im dany, у upra
szali nas pomieńieni mieszczanie Wileńscy, 
abyśmy ten przywiley- przodka naszego l i 
stem naszym potwierdzili. Oo my, czyniąc ha. 
czołom bicie ich, '• tego przywilem przodka-



naszego oglądąwszy,; kazaliśmy, iego w ten 
list nasz wpisać,, у słowo w słowo tak;się 
w sobie ma:.-. , ;. = 

. . Stephan, ,z Bożey łaski król polski, etc. 

..; Czyniemy : iąwno tym 'naszym;listem, kto 
nań spoyrzy albo kto.czytaiąc usłyszy, te
raznieyszym .у na-potym będącym, komu 

- będzie;potrzeba.tęgo wiedzieć: bili nam czo
łem poddani nasi mieszczanie miasta Wi 
leńskiego 'wszystkiego- bractwa kusznierskie
go у pokładali przed nami przywileie świę-

< tey у sławney. pamięci królów ichmciów у 
wielkich. xiążąt Litewskich, przodków na
szych, Zygmunta starego у Zygmunta Au
gusta, dane im na bractwo kusznierskie, 
na składy brackie, pod którym zwyczaiem 
у 'z któremi artykuły, iakoż też to im mia
nowicie у dostatecznie temi przywileiami u-

: twierdzono, co wszystko szerzey w tych przy-
wileiach iest opisano, czego wszystkiego oni 
używali.według przywileiów od onych mieć, 
iako im nadane, aż do teraznieyszych cza-

~sów, у byli. nam czołem, abyśmy łaskę na
szą hospodarską uczynili na to, dali.imnasz 
list y te przywileie królów ichmć potwier
dzili naszym; listem; myj iż zwykli zawsze, 
iako wszystkim pospolicie, tak każdego z 
osobna poddanych naszych przy przywileiach 
ylistach przodków naszych zachować, у tym 
poddanym naszym bractwu kusznierskiemu, 
w tym łaski naszey nie odmawiaiąc, kaza
liśmy one przywileie królów ichmć, wprzód 
pomienione, w ten nasz list napisać,, do-
kłądaiąc w nim mianowicie. wolności у swo
body, według artykułów w tym liście naszym 
niżey opisanych z łaski naszey hospodar-
skiey, na czołobicie ich, temu bractwu kusz
nierskiemu' nadane, które'. to przywileie sło
wo w słowo tak się w sobie щаіа: . . 
;i Zygmunt August, z Bożey łaski król pol
ski, etc. Czyniemy iawno tym naszym listem, 
kto nań spoyrzy, t albo kto czytaiąc, usłyszy, ^ 

I teraznieyszym ;:y j na-potym będącym, komu 
. potrzeba; będzie to wiedzieć: bili nam czo

łem poddani nasi mieszczanie miasta Wileń-
: skiego wszystkiego bractwa . kusznierskiego 
у pokładali : przed nami przywileie świętey 
у sławney. pamięci króla ішсь у wielkiego 
хіесіа,; pana - rodzica ;naszego„, dany im na 
'bractwo kusznierskie, na składy brackie, 
pod którym obyczaięm , y, z któremi arty
kuły у; iako też pó nim mianowicie у do
statecznie W; tym.y dosyć dostatecznie tym 

1 przywileiem - utwierdzono, to w nim szyro-
kiemi słowy dołożono у opisano, czego że 
Wszystkiego oni używali według tego przy-
wileiu od onych. czasów, iako im nadane, 
do. teraznieyszych czasów, у bili nam czo
łem, abyśmy łaskę naszą hosdodarską uczy
nili na to, dali im nasz list y ten przywi
ley króla imci potwierdzili naszym listem. 
My iż zwykli zawsze,: iako wszystkich pospo
licie, tak. :y każdego zosobna, .poddanych 
naszych przy przy wileiach у listach przod
ków naszych; zachowywać, y. tym poddanym 
naszym . bractwu kusznierskiemu; w tym 
łaski naszey nie' odmawiaiąc, kazaliśmy ony 
przywiley króla imci, wprzód pomieniony, 
w" ten nasz list napisać, który przywiley 
słowo w słowo tak się w sobie ma: 

- Zygmunt, z Bożey łaski król polski, etc. 
Czyniemy wiadomo tym listem naszym, kto 
nań spoyrzy, albo czytaiąc iego usłyszy, te
raznieyszym у narpotym będącym,. komu 
będzie potrzeba .tego wiedzieć: bili nam czo
łem poddani naszi miasta Wileńskiego wszyst
kie bractwa kusznierskiego o to, iż przed 
tym niektórzy kusznierze miasta Wileńskie
go, na imie Klim a Jakub, iz inszych ludzi 
pomocą zezwolili у postanowili sobie brac
two sobie: kusznierskie. w. tym:: mieście Wi
leńskim mieć у ; za swóy własny koszt miody 
kupowali • у rożsycali na uroczyste . święta, 
to, iest,- ku dniowi świętego Ducha, у Miko-
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łaiowi świętemu, •• у ku -Bożemu Narodzeniu; i 
yświece woskowe dó^cerkwi; Bożey; zawsze * 
na. te święta' dawali 'y ony; miód rozsycony•• 
bractwom swym puścili; a • potym, • gdy się 
one bractwo ich rozmnożyło,1 tedy oni oso
bliwy dom bracki w tym mieście Wileń
skim sprawili у chcąc iego dobrze 1 a słusz
nie zachować у rozmnożyć.' niektóre arty
kuły bractwu ich potrzebne postanowili у 
wypisali, którym zwyczaiem ma każdy, kto
kolwiek by do onego bractwa • ich.przyszedł,. 
rządzić у sprawować, o czym też winny za 
występek swóy ma karanym być, które to 
artykuły wypisane w domu brackim oni 
chowaią у według nich się sprawuią у te
go bractwa swoiego od ośmiudziesiąt lat 
swobodnie dobrowolnie aż do tego czasu 
używaią, a urzędy duchowne у świeckie у 
wóyt,'burmistrze' уrayce miasta Wileńskie
go tego im nigdy nie zabraniali у teraz 
nie zabraniaią, iakoż oni wypis tych arty
kułów, pod pieczęcią bractwa ich kuszuier-
skiego, przed nami pokładali у bili nam 
czołem, abyśmy te bractwo ich przy mocy 
zachowali у one artykule,: co oni postano
wili sobie у wypisali, listem naszym im 
stwierdzili, a tak my wypisu tych- bractwa 
ich kusznierskiego oglądawszy, kazaliśmy 
ich w tym naszym liście wypisać, które tak 
się w sobie maią: 

Naypierwiey, których starostw bracia star
sza у młodsza onego bractwa Kusznierskie
go iednostaynie sami miedzi sobą obiorą, 
tym maią pieniądze brackie у wszystek do
statek у sprawy brackie w moc podać у po
lecić im z poradą bracką tym wszystkim 
sprawować у szafować, a tym starostom ro-
kowym mogą klucznicy być postanowieni 
ku posłudze brackiey, a starostowie roczni 
maią wszystkiego dobra onego bractwa 
pilnością doyrzeć, żeby mu niwczym szkody 
namnieyszey nie było, a żeby się we wszyst

kim mnożyło^ a' dotrzymawszy roku sprawy 
swoie 7 ze wszystkiego tego rachunek, przed 
bracią •starszą -.>y:* młodszą-:• maią .uczynić-- у 
liczbę dać. : Ku-temu starostowie, roczni 
przy biesiadach ' brackich maią, iak sanii, 
tak у przez kluczników swoich, pilno tego 
postrzegać, żeby wszystka bracia, 'w one 
bractwo wpisana у goście przychodzące, we 
wszystkiey' poczciwości w domu brackim 
siedzieli, słów zbytnych miedzy sobą nie 
mówili у na' stół • nie spierali się у miodu ich 
brackiego nie rozlewali, tylko by słusznie 
Według miarności pili, żadnych szkód nie 
czyniąc; a; ieżeli by też któren upiwszy ia-
kie zbytki wszczynał, słowa nieuczściwe mó
wił, abo na stół wspierał, -abo у napitek 
rozlewał, tedy starostowie takowego maią 
pierwiey słowy upomnieć, a będzie li który 
uporny, takowego iako upornego winą brac
ką maią karać, iakową bracia uznaią. Przy 
tern, ieżeliby kto w domu ich brackim roz-
tyrek iaki, abo też zwadę z kim uczynił, 
a komu na kogo za żal będzie, takowy ma 
tegoż czasu' rzecz у żal swóy starostom ta
mecznym przełożyć, tv starostowie skargi 
iego wysłuchawszy mają na iutrzeyszy dzień 
odłożyć, a potym wszystka bracia onego 
na zaiutrz do domu brackiego zszedszy się, 
tey sprawy sądowym zwyczaiem miedzy nie
mi maią dopilnować у niewinnego przed 
sądem brackim uwolnić, a winnego winą 
bracką karać, a żadnemu w takowych spra
wach do inszych praw, iako to duchownych, 
tak у świeckich, ziemskiego y mieskiego, 
rzymskiey wiary y greekiėy, od sądu ich 
nie odzywać, ale ma każdy sprawę dostać 
у przed starostami, у bracią w tym domu 
ich brackim, gdzie się ona zwada, abo ros-
terk komu stanie; abowiem takowych rze
czy przed tym żadne urzędy duchowne, у 
świeckie nigdy nie sądzili, tylko zawsze w 
domu ich brackim sprawowano у sądzono. 



T o bywa "do tego, ieżeli by kto w domu 
ich brackim "starostę zhańbił, abp słownie 
znieważył, takowego tedy maią winą bracką 
karać, a kto by też klucznika tamecznego 
znieważył: słownie; abo uderzył, у takowy 
ma za to winą bracką być karany. Tak też 
ieżeli klucznik którego kiedy bractwa star
szy będzie nieposłusznym w syceniu, w 
zlewaniu у spuszczaniu miodów, na bractwo 
syconych y na każdy czas, kiedy bractwo 
ich bywa, tedy pierwiey słownie ma za to 
być karany; a ieżeli w tym nie będzie dba
ły, na potym winą bracką karany być. Za 
tym, ieżeli by też starosta w tym bractwie 
przed bracią iaki występek uczynił, tedy 
bracia starsza у młodsza słownie iego maią 
napomnieć, a ieżeli by winy był godzien, 
maią iego winą według uznania brackiego 
karać. Tak też, które by ludzie duchowne 
iakiego kolwiek stanu rzymskiey wiary, abo 
greekiey, będące wpisane w te ich bractwo, 
iako by też у niewpisane do onego bractwa 
ich przychodzili, uproszone do kogo na 
czas, abo li kto się chcąc na dzień wku
pić, miodu ich brackiego napić у biesiadę 
z bracią mieć, a przydało by się w tym ich 
bractwie s kim rosterek, abo li zwadę za
cząć, tedy w takowey sprawie takowego du
chownego ludzie, iako rzymskiey wiary—do 
xiedza biskupa, a greckiego—do metropoli
ty swoiego у do namiesników ich, tak wpi
sane, iako у niewpisane bractwo nie maią 
się do sądów ich odzywać, ani żadney po
mocy z urzędów swoich brać sobie na to, 
tylko tu w tym bractwie z każdym rospra-
wę uczynić według rozsądku ich brackiego 
posłusznym być. Daley, też ieśliby który 
szlachcic, abo dworzanin inszy,, obcy czło
wiek nie wpisany, do tego bractwa ich 
przyszedł, chcąc bracką biesiadę miedzy nie
mi mieć; у nadzień iutro u nich do bractwa 
wkupić, abo od kogo na cześć tam będzie 

proszony, takowy żadnym mieysciem pogar
dzać, ale gdzie się przyidżie, tam siedzieć, a 
starostowie,; znaiąc każdego, po stanu, miey
sce im dać maią. A z brońmi żadnemi do 
izby brackiey. żaden niema wchodzić, ani 
sługa za panem swoim, tylko ieno te maią 
w izbie brackiey bez broni siedzieć, którzy 
się w miód ich bracki wkupuią. Też, ieżeli 
by który brat ich wpisany chciał z tego 
ich bractwa do inszego bractwa wpisać 
у od nich: odeyść, tedy się ma у powi
nien będzie starostom у braci powiedzieć у 
wypis z reiestru ich wziąć, a ieżeli będzie 
w reiestrze bractwa ich imieniem opisany 
zostawać, a do inszego bractwa powinność 
pełnić, takowego za brata pni nie maią so
bie mieć у po śmierci iego tych potrzeb, 
które pogrzebu ciała należą z bractwa one
go nie maią dawać. Przy tym ieżeli by 
który człowiek, do bractwa ich wpisany, 
zmarł, tedy maią oni na potrzeby iego axa-
mit'y świece brackie dać у ciało iego sa
mi prowadzić. Y to sobie oni postanowili, 
iż gdy kolwiek goście do domu brackiego 
ich przyda, chcąc miedzy bracią sobie mieć 
biesiadę, tedy żaden z nich niema żadnych 
zbytnych, a niepotrzebnych rzeczy tam mówić 
у ni w żadnych swoich potrzebach rozma
wiać, ieno uczściwie siedzieć у ku starostom 
posłuszeństwo mieć. A burmistrze y rayce 
miasta "Wileńskiego, rzymskiey у greekiey 
strony, nie maią żadnych ludzi, w bractwo 
ich wpisanych, na swoią, y na żadną 
posługę brać у bractwu ich uszczerbku 
у przeszkody tym czynić, abowiem każde 
bractwo osobliwych sług z swoiego brac
twa obiera у dla posług swoich chowa. 
Przeto, iż to bractwo ich kusznierskie z 
dawnych czasów w mieście .Wileńskim na 
ulicy Końskiey. ufundowało у rozmnożyło 
się у teraz oni tego dobrowolnie używaią 
у według tych artykułów, wyżey mianowa-
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nych, zawsze się rządzą у sprawują,.. a urząd 
mieski tego im. przy bytności naszey w ta
mecznym państwie w. x. Lit., nigdy nie-
żabrąniał, anisię w to wstępował. My z 
laski naszey, na ezołobicie ichmć uczynili у 
na to daliśmy ten nasz list, żeby pni tego 
'bractwa swoiego kusznierskiego swobodnie 
у dobrowolnie używali, według dawnego 
zwyczaiii. ponieważ bez szkody naszey у 
bez naruszenia. praw у "wolności urzędu 
miasta naszego Wileńshiego. A na utwier
dzenie tego у pieczęć naszą kazaliśmy przy
wiesić ku temu naszemu listowi. Pisań w 
Krakowie, roku od Bożego Narodzenia tysiąc 
pięćset trzydziestego ósmego, miesiąca De
cembra trzydziestego pierwszego dnia, in-
dykta dwunastego. Podpis ręki hospodara 
króla inici Zygmunta, Michayło — pisarz, 
dzierżawca Kormiałowski y Stokliśki.: 
' Z laski naszey hospodąrskiey y na cżo-
łobicie onych poddanych naszych mieszczan 
•Wileńskich, _ .'bractwa kusznierskiego tośmy 
uczynili, iż ten przywiley -króla "imci pana, 
руса naszego, w tym liście wyrażony, we 
wszystkich rzeczach у artykulacb w nim 
opisanych w mocy zostawuiąc, stwierdzamy 
tym naszym listem, żeby oni iuż na wszyst
kie potomne czasy tego bractwa swego kusz
nierskiego swobodnie у dobrowolnie, według 
dawnego zwyczaiu, we wszystkim, tak iako 
w tym przywileiu króla imci pomieniono у 
opisano, iako bez szkody nasze}', у bez na
ruszenia praw у wolności urzędu naszego 
miastowi Wileńskiemu. A na stwierdzenie 
tego у pieczęć naszą kazaliśmy przywiesić 
kutemu naszemu listowi. Pisań w Wilnie, 

.roku od Bożego Narodzenia tysiąc pięćset 
sześćdziesiąt pierwszego, miesiąca Augusta 
piątego dnia. 
( A tak my król, z łaski naszey hospo-
$rekijey,. taząitómy w tym liście, naszym 
swobody у wolności ha te ich bractwo Kusz-

H - i • • i • *'"r«\" f'fį 0Г^ 

nierskie, pd 'has króla nadane, •. щщсіщіе 
opisać у dołożyć—teini'słowy:; Naypierwiey 
iż w tym bractwie kusznierskim, \vędĮiig 
zwyczaiu у postanowienia t ich wszystkiey 
braci, za swoie własne nakłady skupuiąc 
oni sycić miód na uroczyste święta sześć-
kroć do roku, to iest: ku dniowi zesłania 
Świętego Ducha, ku Panie .Nąyświętszęy, 
ku Pokrowie Nąyświętszęy Panny, ku festu 
Mikołaia świętego, ku Bożemu Narodzeniu 
у festu Zmartwychwstania Pańskiego, y ten 
miód, zchodząc się w każde pomienione 
święta, niżey mianowane bractwo po trzy 
dni ony pić, ceną płacić, jakową starostowie 
rokowi ha ten czas postanowią, a ieżeli by 
za te trzy' dni onego miodu, ku któremu 
kolwiek świętu rozsyconego nie. wypili, tedy 
ostatek onego miodu, 'y po tych trzech dniach 
wolno im z domu brackiego za pieniądze 
sprzedać. Zaś kapszczyzny od karczem po
spolitych, w rok po kopie bywa dawane 
pieniędzy, tak też "ypomiernego do mied
nic żadnego czopowego hiepowihńi nigdy 
dawać, ponieważ oni 'z tego domu brackie
go świecy do cerkwi Bożey w każdy rok 
ustawicznie daią, a do tego szpitale ciepłem 
opatruią у ludzie w nim mieszkaiące wy
ży wiaią wszelakiego.stanu. Ku temu, iż w 
tym w domu ich brackim wszelaki gość 
gospodą tak podczas bytności naszey kró
lewskiey, iako у w niebytności naszey ża
den stawać nie ma, ani też z urzędu wtyrń 
domu ich brackim żadnemu gospoda nie
ma być dawana, ani zapisowana. Jakoż na 
czołobicie onych poddanych naszych mie
szczan Wileńskich bractwa kusznierskiego 
tośmy uczynili, te przywileie królów 'ichmć, 
przodków naszych, w tym liście wyrażone 
we wszystkich rzeczach y. artykułach, w 
nich opisanych, у to, cośmy osobliwie w tym 
przywileiu. naszym, z łaski naszey, widząc 
ich na to nie małe nakłady; przydali, iako 
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się wyżey w tym potwierdzeniu naszym mia-
tiówicie opisano,"' w mocy żostawuiąc, stwier
dzamy tym .listem naszym wolność im"'dą-
іщ. według 'iego w tym liście' ńaśźyni opi
sania, na wszystkie potomne czasy tego brac
twa swoiego kusznierskiegb ! swobodnie у 
"dobrowolnie używać. Na.có daliśmy ten nasz 
list z podpisem ręki' naszėy królewskiey,' a 
na stwierdzenie tėgo у pieczęć naszą kaza
liśmy, przywiesić.ku temu naszemu.listowi. 
Pisań w Wilnie roku od Bożeno Narodzę-
ńia. tysiąc pięćset óśmdziesiąt wtórego, mie
siąca Februarii dwudziestego czwartego dnia. 
U tego listu pieczęć w. x.' Lit. у podpis 
iego królewskiey mości tęmi słowy: Stefa-
nus rex у podpis ręki pisarskiey, Lew Sa
pieha—pisarz. 

Który przywiley przodka' naszego w ten 
nasz list wpisany, widząc my słuszny 'y ni 
w czym nie naruszony, we wszystkich pun
ktach у artykułach przy mocy całey zosta-
wuiemy у tym listem naszym na wieczność 
stwierdzamy. A że ieszcze donosili do nas 
proźby swoie wyżey pomienióne poddani nasi, 
mieszczanie miasta Wileńskiego bractwa 
kusznierskiego, w tych rzeczach niżey opi
sanych, to iest: iż co w przywileiu przodka 
naszego króla imci opisano iest w wydaniu 
miodu, czego by po którym święcie za trzy 
dni nie wypili, a zostało by onego cokol
wiek, tedy wolno to im wyprzedać za pie
niądze bez wszelkiey przeszkody; a że w 
tym artykule strony żadney zmianki nie 
było, tedy pokazali nam dekret przodka na
szego króla imci Stephana, którym ich, wed
ług dawnego, zwyczaiu zachowuiąc, od da
wania czopowego tak ich, iako у inne brac
twa miasta Wileńskiego wolnemi ich uczy
nić raczył, przeto my król, za czołem-bi-
ciem ich, według dawnego zwyczaiu у de
kretu przodka naszego, zachowuiąc od da
wania tego czopowego wolnemi ich bractwo 

.kusznierskie czy niemy wiecznie. A że też, 
śą miedzy niemi niektórzy- nieposłuszni. w 
bractwie, tedy oni- na takowych wszyscy 
spoinie miedzy sobą postanowili, iż ieżeli 
by kto 'z braci wpisaney dla iakiey kolwiek 
potrzeby będąc odesłanym ócżewiśtym ód 
starostw różnych dó bractwa, nie przybył, 
takowy powinien będzie za to do bractwa 
winy dać wosku funt ieden za każdy raz 
występku swego, który" to wosk cale obra
cany ma być do cerkwi Bożey na świece. 
Y na tośmy pomienionyni poddanym, na
szym, mieszczanom Wileńskim bractwa kusz
nierskiego,' ludziom wiary greckiey, dali 
ten nasz list z podpisem naszey ręki kró
lewskiey, do którego na stwierdzenie у pie
częć naszą przywiesić rozkazaliśmy. Pisań 
w Warszawie, na seymiė walnym, roku od 
Bożego Narodzenia tysiąc pięćset dziewięć
dziesiątego, miesiąca Aprila czwartego dnia. 
U tego przywileiu podpis ręki temi słowy: 
Sigismundus rex; Jarosz Wołowicz—pisarz 
w. x. Lit. Po którego przywileiu króla imci 
Zygmunta trzeciego wydaniu ciż sławetni 
kusznierze Wileńscy pokładali artykuły na 
bractwo swoie, sobie od szlachetnego magi
stratu Wileńskiego nadane у urzędownie 
z "pieczęcią mieską у podpisem pisarskim 
wydane, pokornie suplikuiąc, aby one we 
wszystkich punktach, paragrafach у klawzu-
lach na wieczne stwierdzili czasy, które tak 
się w sobie maią: 

Wóyt, burmistrze, rayca у wszystek ma
gistrat miasta ikmci stołecznego Wilna, 
wszem wobec у każdemu zosobna, teraa у 
na potym będącym obywatelom miasta Wi
leńskiego, iawno у wiadomo czyniemy, iż 
my, bacząc у doświadczeniem samym doznaw
szy, iako miasto Wileńskie za rozmnoże
niem się różnych nieporządków, tak w han
dlach у rzemiosłach codzień do większego 
przychodzi zniszczenia, a ieszcze za rozaze-
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Tzeniėm różnych iurysdyk: y przeszkód,; dla 
których handel', w swą klubę podług po
rządków innych miast wprawić się nie może 
rżemiesnicy zaś 'dla ludzi lóznycłi y' pokut
nych nie tylko ustawać, ale y na dobrach 
szwankować muszą, a za tym od różnych 
oby watelów narzekanie następować musi, 
zabiegaiąc tedy temu, a życząc aby handle 
w mieście Wileńskim, porządnie szli,, re-

^ miesła (sic) zaś iedne drugim.przeszkodą 
nie byli, umyśliliśmy za prozbą sławetnych 
Jana Żempły, Fedora Stephanowicza, Grze
gorza Apanasowicza, Iwana Sopihi, Grzego
rza Puzielewicza, Athanaszego Poznickiego, 
Krzysztopha . Olszewskiego, . Krzysztopha 
Cochtowskiego, Ostaphiego Curanowicza 
imieniem swym у braci swoiey mieszczan 
у kusznierzów Wileńskich, do nas wniesio
ną, tak handlem iako у rzemiosłem bawią
cych się, bractw ich, od antecessorów naszych 
w mieście Wileńskim ufundowane, prawami 
у przywileiami przez królów ichmć polskich 
у wielkich xiążąt Litewskich, ieszcze przed 
unią у potym utwierdzone, pewnemi arty
kułami podług wyrażonego prawa Magde
burskiego у przywileiów nam służących 
obwarować у onym nadać, które oni maiąc 
tym snadniey y prędzey różnym krzywdom, 
szkodom, przekazom w handlach у zaba
wach kusznierskich', a mianowicie przez 
namnożenie się lozhych ludzi, którzy tę za
bawę kusznierską niesłusznie sobie przypi-
suią у przywłaszczała, tak też swawolną a 
nieuskromioną czeladź, dzieiącym się za-
bieżeć starać się będą: Naprzód tedy po-
mienieni kusznierze Wileńscy maią wszela
kim futrem sobolim, rysim, marmurkowym 
lisem, bięlinym. baranim, snmszkowym у 
innym wszelakim zą wpisnym do kupiec
kiego regestru w kramach publice, ha ryn
ku у w ulicach, handlować:' РтіМгеі.щіу, 
suknie męzkie у białogłowskie podszywać, 

tak też czapki, męzkie różnego koloru. у: 
materyėy robić z futrem publicznie. y doma 
za wpisnym do kusznierskiego regestru prze-, 
dawać. Pofrzeciei. &Ъу tą,': zabawą kusz
nierską. w handlu f у rzeinieśle swoim:,tym. 
lepsze brała pomnożenie; у pożytek, co rok 
zbierać się maią do domu swego, kusznier
skiego у w dzień ś. Mikołaia, gdzie przy 
prawach у przywileiach skromnie у ze wszel
ką uczciwością zasiadszy, zgodnie, przystoynie, 
bez żadney alterkatyi y factiey, starszych czte
rech z pośrzodka siebie, ludzi podściwych,nam 
y.miastu dobrze zasłużonych, dwóch z. religii 
rzymskiey, a dwóch z religii greckiey, obierać 
maią, z których ieden z rzymskiey, a drugi, 
z greckiey strony szafarzami maią być, któ
rzy obrawszy у nam prezentowawszy, do 
przysięgi szanoiyać y to co według artyku
łów albo od nas zleconego sobie maiąc 
proponować będą, słusznie у zgodnie, mię
dzy sobą namówić у konkludować będą po
winni. Czwarty:' Schadzki co miesiąc w 
dzień, niedzielny pierwszy miesiącżny dla 
namów swoich składać maią, na które młódź 
iako słudzy ich zawczasu bracią wszystką 
obeyść powinni będą, a ktoby na schadce 
za .obwieszczeniem nie był, a potym słusz-
ney nie dał przyczyny, tedy takowy bez. 
żadney folgi winy groszy dziesięć płacić do 
skrzynki po^YІnieh będzie. Starszy zaś czty-
ry maią wszelkiemi prowentami,, dochoda-. 
mi, rozchodami władnąć,. z których. pienią
dze żebrane maią w skrzyni chować za 
dwiema kluczami, : tak żeby ieden bez dru
giego odbierać dochodów, tak у wydawać 
nie ważył się. Z pomienionych zaś przy-, 
chodów, у rozchodów starsi po skończeniu 
roku swego następującym, po sobie . у zgod
nie obranym starszym rachunki z ;pomie-
nipnycli, rozchodówу przychodów uczynić 
у klucze oddać .powinni będą. Skrzynką 
iednak bracka nie na przedmieściu, ani 



gdzie-indziey, ale w mieście pod iuryzdyką^ 
mieyska/'na mieyśóu pewnym'^;dóbrze' wa-' 
rówariym,' w chowaniu być ma: ;Pląty:: każ
dy brat,' '* któryby ;ucży wszy się zabawy kuśz-
riierśkiey magistrem- chciał zostać,' ma iikan 
żąć' listy;*; iako iest wolnego " 'y' pócśćiwegó 
urodzenia у gdzie 'się '. 'zabawy .swoiey '(uczył). ' 
Szósty:; Tenże 'brat'! zabawy kųsznierskiėy 
nim zostanie" magistrem, ...przed starśźemi 
ukazać sztukę':'mayśirOwstwia ma, a potym-
dó regestru brackiego; wpisać się, nie wprzód 
dy iednak, aż na mieyską.przysięże,' to .za. 
pewnym wkupnem, które hia być ha uwadze 
starszych, a te wkupne' ma. być z innemi 
prowentami do kuszriierśkiey skrzynki. obró
cone. 'Siódmy':'"Każdy, kusznierz mą mieć, 
szablę, muszkiet у inne oręże dla obrony 
miasta у popisów dorocznych. Osmy: Kto-
by zaś' uczy wszy się tu w Wilnie zabawie 
kųsznierskiėy, a nie wpisawszy się do brac
twa, ważył się futro różne," mianowicie so
bole, rysie, lisie, kunie, hornostaie, bielki 
у inne wyprawować, robić/ zszywać, pod-
kroiwać у podszywać pod; szaty, suknie w 
rynku przedawać, tedy takowy,. iakiegokol-
wiek narodu 'y iurisdictiey, w futrach y. 
czapkach swoich zagrabiony być ma; któ
rey grabieży połowa na mury mieyskie, a 
druga polowa do skrzynki . kųsznierskiėy 
obracać się ma. Dziewiąty: Maią postrze
gać .starsi kusznierze, aby kupcy Moskiew
scy y z Rusi przyiezdży nigdzie indziey 
me stawali, tylko w gościnnym domie, a to 
żeby takowi goście z chrześcianami rożney 
zabawy, a nawet y z żydami nie handlo
wali, ale żeby tylko u nich albo kupcy Wi
leńscy miastu przysięgli, albo bracia tylko 
kųsznierskiėy zabawy kupowali; przez in
nego rzemieślnika albo gościa, tak też żyda 
noszących iawnie y' potaiemnie, y szynku-
iących po mieście у przedmieściu od po
mienionych gości nabyte futra zagrabione 

być maią. JJfzięsiąiyĮ:^ A , że {żydzi. ,WUędscy. 
hie tylko, "futrem różnym w'kramach,., ^W; 
sklepach, 'po rynku y' ulicach hąndluią,;.ale 
też do wyrobięnia/onego czeladź chrzęściąp-. 
ską odmawiaią,''tak dalece, ze. 'na- robotę 
chrześcianie dostać nie niogą, tedy pomie-
nieńi kusznierže maią' у będą mieć, wolność, 
żydów w rynku, na ulicy .' у przedmieściu 
z futrem zastawszy, zgrabić, Czeladź.zaś 
od nich odebrać у więzieniem tak swawol
ną czeladź; karać, do czego .urząd nasz bur
mistrzowski sług przysięgłych przydać mą, 
aby po," żydach у pokątnych' mieszkaniach 
rewidować" takową czeladź wolno było; - to
warzysze, zaś' nie tylko u żydów,, ale też 
ani u chrżeścian kupców, ani, u żadnych 
rzemieślników futer wyprawować y:.wyrą^-
biać naymować się у zmawiać nie maią. 
Jedy nasty: Dla lepszego zaś porządku ma
ią у powinni będą starsi pilno postrzegać, 
aby chłopcy, czeladź у towarzystwo do re
gestru kusznierskiego wpisani byl i , . a to 
naybardziey dla tego, aby ieden drugiemu 
nie odmawiał, pod winą zlot. dwudziestu. 
Dwunasty: Niemńiey у to na całości panów 
starszych należeć będzie, aby towary y' ro
bota ich żadnego nie miała fałszu, bo gdzie 

I by takowy między bracią nalazł się, ma być 
z bractwa rugowany у zabawa onemu kusz-
nierska zabroniona poty, ażeby dobrze za 
to pokutował. Trzynasty: Ktoby zaś futro 
celuiąc, robiąc, podkrawaiąc, albo podszy-
waiąc zepsował, tedy takowego brata starsi 
sądzić powinni będą, a ieśliby którey stronie 
ciężki dekret był, tedy appelatio donas, hie 
ma być broniona.' Czternasty: Contributię 
składanki na potrzeby publiczne wszyscy.; 
kusznierze do skrzynki publiczhey kupiec-., 
kiey,. kiedy uchwała zaydzie, oddać powin
ni będą, iednąkże ma być na tyćri rėspę|tį.. 
którzy tylko samym rzemiosłem :będą'sl^ f 

bawić, nie maiąc handlów,, kramu, aby'temi' 



publicznemi składankami nie byli agrawo-
wani, iednakże według możności maią się 
przykładać, co na łokciu koło ratuszu bęj 
dą siedzieli w obrębie. Piętnasty: Popisy, 
monstry, potykania króla imci у insze oka-
zye powinne, bractwo kusznierskie przy cbo-
rągwiach kupieckich odprawować maią, też 
mieć, swóy ołtarz przy cerkwi. świętey Troycy 
ruskięy uniiačkiey,; gdzie, im' oycowie bazy
lianie opatrzą *). Naoštatek: Wszystkie arty-' i 
kuły generaliter у każdy zósobna, iako się 
teraz w sobie maią, na potomne czasy po-
zwalaiąc у nadaiąc; pomienionemu bractwu | 
kusziiierśkiemu Чѵашіету, aby nad te ar-
tykuły sobie: kusźnierze u króla imci; ! bez; 
wiadomości ykonsensu naszego, nie ważyli 
się wyprawować. Do których artykułów, dla 
lepszey wagi, pieczęć publiczną przycisnąć 
у panu. pisarzowi naszemu podpisać; rozka
zaliśmy. Piśan w. Wilnie, dnia szesnastego' 
Septenibra, roku tysiąc sześćset sześćdzie
siąt dziewiątego. Na własne rozkazanie 
szlachetnego magistratu Wileńskiego: Sy-
món Piotrowicz—pisarz ławniczy Wileński; 
na mieyscu radzieckiego Wileńskiego, pod
pisał; My tedy. Michał król, za wniesioną 
przez panów rad у urzędników naszych, na 
ten czas przy boku naszym będących, za 
sławetnemi kusznierzami Wileóskiemi in-
tercessią, widząc takowe porządki kusznier

skie у ich artykuły ku chwale Bożey у 
ozdobie miasta naszego stołecznego Wilna 
spisane, one wespół z przywileiami dawnemi, 
wyżey wyrażonemi, we wszystkich punktach, 
klausulach, paragrafach mocą у powagą 
naszą królewską^approbuiemy, rectificuiemy, 
stwierdzamy, zmacniamy у przy wieczney 
zosta wuiemy,., mocy, . chcąc .mieć,, aby ;, od 
wszystkich, a mianowicie "od urzędu'ziem
skiego^ grodzkiego, mieyskiego Wileńskiego 
V innego wszelakiego wcale y nienarusznie 
zachowane byli. Na co, dla lepszey wiary, 
ręką się naszą podpisawszy, pieczęć w. x. Lit. 
przycisnąć.rozkazaliśmy. : Dan' w Krakowie, 
na seymię koronacyi naszey, dnia pierw
szego Octobra, roku Pańskiego, tysiąc sześć
set sześćdziesiąt dziewiątego, panowania na
szego piervyszego roku. У того привилею, 
при печати, меньшой великого князства Ли
товского заввшоной, подпись руки наяснѣй-
шого короля его милости, пана нашого ми
лостивого, тыми словы: Michał król, а подъ 
тымъ подписомъ другой подпись тыми сло
вы: Waleryah Stanisław Judycki—archidia
kon Wileński; pisarz w. x. Lit. Который 
тотъ привилей,за поданьемъ до актъ че
резъ особу верхупомененую, есть до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ актиковань, при
нять и упиеанъ. 

*) Эти посдѣднія слова безъ вся наго сомнѣнія прибавлена носяѣ вввдеаія увін. 
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113. Подтвердительная привидегія короля Августа II, данная нѣщашшъ состоя-
щииъ подъ городничествомъ города Вильны, освобождающая ихъ отъ постоевъ 

дворянъ во время развыхъ съѣздовъ. 

Король Августъ^ II,,по просьбѣ Виленскихъ го- другіе съѣзды; при этомъ король Августъ отъ себя 
рожанъ, подтверждаете имъ; іпривилегію. своего, освобождаете горожанъ отъ гибернъ, генерикъ 
предшественника короля Владислава гІѴ, по кото- и. другихъ, тяжестей, идущихъ въ пользу город-
рой они освобождены были '„отъ квартирной повин- ничаго. -
ностп для депутатов^, собиравшихсяна сеймы и | 

Roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dzie
wiątego, miesiąca Septembra czternastego 
dnia. 

Na urzędzie; iego królewskiey mości grod-
skim Wileńskim, przede mną Michałem 
Raphałem Szumskim—podstolim у podwo
iewodzim Wileńskim, stawszy ocewisto sła
wetny pan Krzysztoph Anickiewicz opowia
dał, pokładał у do akt xiąg grodzkich Wi-
leriskich spraw- wieczystych przywiley iego 
królewskiey mości wszystkim sławetnym oby
watelom pod iuryzdyką horodnictwa iego 
królewskiey mości Wileńskiego mieszkaią-
cym, na rzecz w nim wyrażoną dany, słu
żący у należący podał, który podaiąc do 
akt, aby był do xiąg grodzkich Wileńskich 
spraw wieczystych przyięty у wpisany, upra
szał; iakoż przyiąwszy a wpisuiąc w xiegi, 
słowo do słowa tak się w sobie ma: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski, 
etc. Oznaymuiemy tym listem przywileiem 
naszym, komu o tym wiedzieć należy. Po
kładany był przed nami list nayiaśnieysze
go, świętey pamięci, króla,imci Jana trze

ciego, antecessora naszego, podpisany, pie
częcią wielką wielkiego xiestwa Litewskiego 
zapieczętowany, pod datą w Krakowie na 
seymie coronationis, dnia dwudziestego pierw
szego miesiąca Marca, roku Pańskiego tysiąc 
sześćset siedmdziesiąt szóstego, panowania 
wtórego roku, potym, drugi przywiley nay
iaśnieyszego, świętey pamięci, króla imci 
Michała ręką podpisany, pieczęcią wielkie
go xiestwa Litewskiego zapieczętowany, pod 
datą w Warszawie, miesiąca Marca dnia 
dwudziestego, roku Pańskiego tysiąc sześćset 
siedmdziesiąt wtórego, którymi przywile-
iami nayiaśnieyszego, świętey pamięci, króla 
imci Władysława czwartego mieszczanom 
naszym Wileńskim, pod horodnicką iuryz
dyką będącym, na prawne wolności służące, 
mianowicie: Aby podczas trybunałów, kom-
missyi, seymików, roków, roczków, у in
szych wszelakich ziezdów publicznych у 
prywatnych, panowie senatorowie у urzęd
nicy wielkiego xiestwa Litewskiego w do
mach ich dworzan, sług, młodzi, czeladzi, 
pachołków,;: piechot,; dragpnii у cugów nie 
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stawiali, potwierdzić raczy. Y wniesiona iest 
do nas przez panów rad у urzędników na
szych proźha, abyśmy pomieniony list mocą: 
у powagą naszą królewską utwierdzili у 
zmocnili, od hybern, genęryk у od aggrą-
wacyey, tak samego pana horodniczego) 
iako od substytutów у slug onego, ochro
nili, y.uwolnili.; My tedy .August- wtóry,:;. krok 
do pomienioney panów rad у urzędników 
naszych, za mieszczanami naszymi Wileń
skimi, pod horodnicką iuryzdykcyą będą
cym, wniesioney proźby, iako słuszney, ła
skawie skłoniwszy się, wyżey mianowany 
króla imci Jana trzeciego list confirmacyi-
ny, iako by tu słowo • w słowo był inse-
rowany, we wszystkich punktach, kondy-
cyach у paragrafach mocą у powagą na
szą królewską stwierdzamy, umacniamy у 
approbuiemy, przy libertacyey w nim wy-
rażoney, także od hybern, generyk у wsze-
lakiey aggrawacyey, tak samego pana ho-
rodniczego, iako od substytutów onego у 
sług, mieszczan naszych Wileńskich horod-
nickich, teraz y napotym będących, cale у 
nienaruszenie wiecznemi czasy zachowuie-
my, у nienaruszenie zachowanych у ochro
nionych mieć chcemy. Na co dla lepszey 
wiary ręką się naszą podpisuiemy у pieczęć 
wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć 

rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia dwu _: 
dziestego wtórego miesiąca Sierpnia, roku 
fańskiego tysiąc sześćset dziewiędziesiąt 
dziewiątego panowania naszego trzeciego. 
U . tego, przywileiu przy pieczęci wielkiey 
wielkiego xiestwa Litewskiego podpis ręki 
nayiaśnieyszego króla imei temi słowy: Au-
"gustus rek.r A .prżypisek u tego uniwersału 
w te słowa: Confirmacya mieszczanom ho-
rodnickim Wileńskim prawa od króla imci 
Władysława czwartego nadanego, po tym 
od królów ichmciów Michała у Jana trze
ciego potwierdzonego, podpis regenta iego 
królewskiey mości wielkiego xiestwa Litew
skiego w te słowa: Michał kniaź z Koziel
ska Puzyna, Wiski, Wierbkoski starosta', 
regent króla imci wielkiego xiestwa Litew
skiego.,^ ńa drugiey stronie u tegoż przy
wileiu drugi napisek рэ łacinie pisany te
mi słowy: Pro cancellariatu illustris et mag-
nifici Stanislai in Szczuczyn et Kadzyn 
Szczuka in acta minoris cancellariae m. 
d. Lithuaniae inductum. Który to uniwer
sał iego królewskiey mości, za podaniem 
onego przez sławetnego pana Krzysztofa 
Anickiewicza iest do akt xiąg grodzkich 
Wileńskich spraw wieczystych woiewodztwa 
Wileńskiego przyięty у wpisany. 
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114. Подтвердительная привилегія короля Станислава (Лещннскаго), данная 
городу Вильнѣ. 

' Король Станиславъ (Лещинскій), желая прійти 
на помощь г. Вильнѣ, потерпевшему отъ уплаты 
44,000 битыхъ талеровъ шведской контрибуціи, 
яредоставляетъ ему слѣдующія'льготы: ' l ) поль
зоваться „старымъ мытомъ"., предоставленнымъ 
еще прежними королями и уничтоженнымъ Жмуд-
скимъ старостою Огинскимъ; 2) половиной „но
вой пошлины", вносящейся въ'скарбъв. кн. Ли
товскаго; 3) тремя грошами отъ всякихъ това-
р'овъ сверхъ установленной пошлины; 4) половиной 

. Roku tysiąc siedmsetnego ósmego, mie
siąca Maia siedmnastego dnia. ; 
,r Ńa urzędzie grodzkim Wileńskim,. przede 
mną Michałem Raphałęm Szumskim—pod-
stplim'j podwoiewodzim Wileńskim, stanąw
szy, oezewisto imć pan Kazimierz Daniłowiez 
—pisarz honoratae communitatis Vilnensis 
na urzędzie prezentował у do akt xiąg 
grodzkich Wileńskich spraw wieczystych 
confirmacyą nayiaśnieyszego króla imci Sta
nisława pierwszego, miastu stołecznemu Wi
leńskiemu, ratione dawnych przywileiów na 
staromytną wolność у pewną ustawną po
datku wydaną rzeczą w niey dostateczniey 
wyrażoną, podał, którą podaiąc, prosił, aby 
była doxiag wyszmienionych inserwowana, 
którey confirmacyey takowy sequitur tenor: 

Stanisław pierwszy, król polski, wielki 
xiąże Litewski etc. Oznaymuiemy tym li
stem naszym, iż doniesiono iest nam przez 
panów rady, urzędników naszych, przy bu-

поваго шеляжнаго, и 5) поголовного податью съ 
коморниковъ (кутниковъ), люзныхъ людей и сосѣ-
дей, находящихся подъ городской юрисдикцией. 
Всѣ эти льготы, кромѣ старого мыта, даруются 
только на одинъ годъ. При этоиъ король назна
чаете иособыхъ коимиссаровъ, какъ для наблю
дения за неисполненіемъ этихъ льготъ, такъ.и 
для разрѣшенія могущихъ встретиться недоразу-
мѣній въ случаѣ злоупотребленія оными. . 

ku naszym rezyduiących, iako miasto Wilno 
iuryzdyki magdeburskiey,. maiąć na siebie 
ułożoną na woyska nayiaśnieyszego króla 
iegomość Szwedzkiego contrybucyą,- teraz 
noviter przez uczynioną przez commissarzów 
tegoż nayiaśnieyszego króla. imci Szwed-
skiego repartycyą na wypłacenie czterdziestu 
у czterech tysięcy talarów bitych, nie mo
gąc sufficere, opisało się w Królewcu szla
chetnemu Neglinowi na dwadzieścia tysięcy 
talarów bitych, nie mogąc sufficere in parte 
contrybucyą od kupców y mieczczan Wi
leńskich wybrawszy у oddawszy, in defectu 
residuae noncollectae pecuniae drugą dali 
pewnym osobom assekuracyą. Dobra wszyst
kie, kamienice, kramy, łukiszki, towary, 
lądem у wodą za pogranice idące, w Kró
lewcu będące, summy swoie, gdziekolwiek 
y u kogo kolwiek, tak w wielkim xiestwie 
Litewskim, iako w Prusiech zostaiące, na
wet osoby swoie invadiando; zaczym sup-
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płieatum fuit, abyśmy temu. miastu na wy
płacenie zaciągnienego długu ex singulari 
dementia nostra in hoc passu afflictionum 
subveniendo et modos de, exolutione porri-
gere raczyli: Jakoż my.król, widząc mąg-
nam 'indigentiani. et egestatem pomienio
nego miasta Wilna, sequentibus toż; samo 
miasto umyśliliśmy saluare remediis, primo: 
iż miasto .Wilno ma wolność, na stare myto; 
mieszczanom у kupcom Wileńskim, od nay-
iaśnieyszych antecessorów naszych nadane, | 
constytucyami seymowymi roku 1578. fol-
lio353, roku. .1589 lbilio 536 et555.wielą 
przywilejami, dekretami seymowymi у com-
missarskiemi approbowaną in cujus liber-
tatis possessione pomienióne miasto Wilno 
było, ale in his coniucturis temporum wiel
możny Ogiński starosta Żmuydzki one per 
violentiam infregit; dla tego, stosuiąc się do 
praw nadanych tę wolność reassumuiemy, 
to obiaśniaiąc, żeby ci kupcy у mieszczanie, 
którzy maią wolność od magistratą, dawali 
do poborców mieyskich tak wiele, iako od 
towarów będzie należało; secundo: Który 
kolwiek kupiec iuryzdyki magdeburskiey 
będzie płacił cło nowe do skarbu w. x. Lit., 
tedy każdy kupiec według tegoż instruk
tarza, ma połowę płacić do miasta Wilna 
natę contrybucyą solio uwadze na tąż samą 
contrybucyą miasta Wilna; tertio: od kamienia 
różnych towarów maią płacić po trzy grosze; 
okrom tego, co według zwyczaiu płacą. 
Quarto: Kto od miodów, piw, gorzałek z 
iuryzdyki magdburskiey zapłaci czopowe у 
szelężne do skarbu w. x. Lit., aby ten po
łowę tey płaty do miasta na tę wnosił con
trybucyą. Wczym wszystkim osobliwy list 
do Wielmożnego xiecia poskarbiego w. x. 
Lit. wydaliśmy; Quinto: Ażeby od sąsiadów, 
komorników, loznych ludzi iuryzdyki mag-
deburskiey, pogłówne wybierali y te pie
niądze na wypłacenie tego długu odbierali. 

A to wszystko ma^trwać, okrom staromytuey 
uprzywileiowaney . wolności, tylko do roku 
iednego,.od daty.tego :listu naszego. A za 
tym szlachetny magistrat ma tę łaskę na
szą per, tubani po całym. mieście ogłosić,; 

exaktorow, wiernych z dobrego sumnienia, 
ex magistratu,; communitąti. et plebe de
putować у od onych de impprtatis et ero-
gatis, strictissimam exigere calculatiońeni; 
daiąc moc deprehensos, infideles exactores 
paena peculatus iudicare, et sine miseri-
cordia afficere. Gdy by zaś magistratus był 
w czym connivens, tedy ad audiendam cal-
culationęm, commissarzów wielebnego x. 
nominata biskupa :Zmudzkiego, у wieleb
nego x. Tołscikiewicza—kanonika Smoleń
skiego, plebana Wileńskiego, urodzonego 
Gabryela Medunieckiego—sekretarza nasze
go, cum potestate in solium commissa de-
leguiemy у requiruiemy, a żeby temu usta
nowieniu naszemu ani przez się, ani przez 
subordynowane osoby non contraveniant, у 
owszem brachium forte etiam militare na 
exekucya tego listu, ąddant, non obstanti-
bus exceptionibus, libertatibus, rescriptis, 
mandatis, in contrarium obtentis, które te-
raznieyszym listem naszym kassuiemy, uchy
lamy y annihiluiemy. Gdy by zaś który z 
mieszczan, z iuryzdyki magdeburskiey, uni-
kaiąc tego podatku, do inney iuryzdyki 
miał przenieść się, takowego z tamtey iu
ryzdyki ad iurisdictionem maideburgensem 
extrahere pozwalamy; czego żadna iuryz-
dyka,żadnymi prawami, przywileiami im-
pedire niepowinna, z tym wyrażeniem, iż 
który kolwiek kupiec według iuryzdyki mag
deburskiey у ustawicznego zwyczaiu miesz-
kaiący pod inną iuryzdyką, . ius civitatis 
przyiąwszy, у do kupieckiey izby wpisaw
szy się, ma takowy kupiec, insistendo pra
wu, tę contrybucyą do izby kupieckiey com-
portare, także у żydzi, w iuryzdyce mai-
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deburskiey mieszkaiący, ' do tey że contry-
bucyey należeć maią. A że do miasta Wil
na, według przywileiu1 nayiaśńieyszego króla-
Władysława IV, antecessora naszego, ka-̂  
hal Wileński/ : ; :nietylko corocznie po złót. 
600 od lat bliska'dziesięci'nie wnosili na 
reparacyą murów, : contraveniendo ugodzie 
z miastem uczynioney, ża to że w kamie
nicach, i od iuryzdyki maideburskiey kupio—j 
nych, deputatów podczas 1 trybunatów nie 
stanowiąc, ale też derogarido władze publićz-' 
ney miasta naszego Wilna uprzywileiowa-
ney, prywatne' wagi u siebie maią, aby na-
mieniemi commissarze ad : exolutionem tey Į 
pensyey zatrzymańey et in' futurum żydów 
cogant. aby wagi prywatne znieśli et in con-

travinientes paenas łmponant ас exequantur 
ieśli by w tym - iakie •'- reskriptą, • mandaty, 
uproszone,;ad malė narrata, były uchylili]' 
Na ; co dla lepszey wiary, do tego listu ; ręką 
naszą5 podpisawszy się',1' pieczęć [ ІШ ;x; Lik 
przycisnąc' rozkazaliśmy. Dań'w Sołach,'-'w 
roku MDCOVlil , miesiąca Maia dnia І Х , pa
nowania naszego IV roku. U którey cón-
firmacyi, ' przy pieczęci! ńinieyśzey • wi' : x 
Lit., podpis ręki nayiaśńieyszego [ króla 'ie
gomość temi słowy: Stanisław król. Z któ
rych act у wypis pod pieczęcią urzędową 
szlachetnemu magistratowi у całemu miastu 
iego królewskiey mości Wileńskiemu iest 
wydań. Pisań w Wilnie, ut supra.' ' ' 

1550 г. 

Отдѣльный подлинный документъ; хранящійся въ Центральн. Архивѣ. 

115. Уномииальныи листъ короля Сипшіунда Августа земскому ігодскарбію и 
ВиленсЕолу воеводѣ Горностаю о томъ, чтобы ни самъ онъ, ни его служебнике 
; не взимали- шузаконеншт торговщо съ дсревянныхъ хозяйственных!» издѣлій. 

Жикгимонтъ Августъ,..!Вожою милостью 
король польскій и проч.. . ,; 

Марщалку дворному, подскарбему. зем-; 
скому, писару нашому, сиравцы воеводства 
Виленского, старрстѣ Слонимскому и Мсти-
боговскому, державны Дорсунишскому, Вир-. 
штанскому и Зельвенскому, . пану Ивану 
Горностаю. Тыхъ часовъ прысылали до 
насъ бурмистры и радцы. и вси мѣщане 
мѣста нашого Виленского, жалуючи о томъ: 
штожъ дей которое торговое тамъ въ.мѣ-

стѣ Виленекомъ въ торги великіе. въ кож-
дый ты день, во второкъ и въ пятни
цу, зъ давныхъ часовъ отъ судовъ, то есть: 
отъ бочокъ, отъ кадей, отъ' ушатковъ, отъ 
дѣжъ, отъ ведерь, и ражокъ, и отъ рѣ-
пютъ, завжды на воеводу Виленского и на 
клточъ Виленскій отъ воза по два тіенязи 
берутъ и съ того ключъ Виленскій на 
кухню нашу и до броворовъ и до лазни 
тыи, суды скупуютъ, а на воеводу Вилен
ского , .также:: съ того торгового таковые 
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потребы покупуютъ; то пакъ дей тепере 
служебники твоей милости, которые отъ 
тебе тое торговое выбираютъ, недбаючи о 
тые два дни врочистые, завжды кождого 
дня и въ недѣлю,. не только отъ тыхъ су
довъ вышей писаныхъ, але и отъ доиюкъ 
и кгонтовъ, отъ дранидъ, отъ лубья и отъ 
лучины и иншихъ всякихъ речей, съ чого 
передъ тымъ торгового не бывало, съ 
кождого возу по грошу, або по два, и по 
три берутъ, за которымъ дей неслушнымъ 
и непобожнымъ браньемъ торгового; мно-
гіи люди' на торги ѣздити переставаютъ, 
а хотя и пріѣдутъ, для того мусятъ кож-
дую рѣчь дорожей продавати, за чымъ ся 
дей въ торгохъ мѣстскихъ шкода и пере-
каза не малая дѣетъ. Иіі маемъ того пев-
ную справу, ижъ за первшихъ воеводъ 
Виленскихъ только въ пятницу, а во 
второкъ отъ бочокъ, отъ кадей, отъ ушат-' 
ковъ, отъ дѣжъ и ражокъ, отъ ведеръ и 
рѣшотъ ничого больше, тольк зъ воза 
торгового по два пѣнези бирано; и коли 
дей въ пятницу на воеводу Виленского 
тое торговое выбирано, тогды и ключникъ 
Виленскій отътаковыхъ речей во второкъ 
торговое ихъ до себе бралъ; а естли ключ
никъ въ пятницу бралъ, тогды на воеводу і 
у во второкъ выбирано. Нижли дей те-
перей служебники твоей милости, длявы-
мысловъ и пожитковъ своихъ, кождого дня 
отъ всякихъ торговое берутъ и всимъ лю-
демъ, который на торгъ пріѣждаютъ, ве

ликую трудность, а имъ мѣщаномъ нашимъ 
въ торгохъ мѣстскихъ шкоду и переказу 
д-блаютъ. Того пакъ н вѣдати, естли то 
они чинятъ зъ вѣдомосгью твоею, або ни, 
и будутъ ли то они сами для пожитковъ 
своихъ ново увели, и твоя бы милость зъ 
мѣстца своего воеводства Виленского при-
казалъ, абы они тыхъ обычаевъ новыхъ 
не уводили, и оного торгового незвычай-
ного, чого передъ тымъ небывало, не бра
ли: бо естлибы тепере за твоей милости 
то ново уведено было, тогды бы воевода 
головный, кому' тое воеводство дадимъ, ііо-
томужъ хотѣлъ выбирати, а то бы было 
не только имъ мѣшаномъ нашимъ, але и 
намъ господарю и всимъ лгодемъ, которые 
на торгъ ' пріѣждаютъ:. зъ великою шко
дою и за тымъ бы всякая речь дорожей 
была продавана. Для чого абы твоя ми-
листь и самъ того стёрегъ и боронилъ и 
служебникомъ своимъ такового торгового не-
звычайного вымышлити недопустилъ; лечъ 
нехай бы они тое торговое во второкъ и 
въ пятницу выбирали, подле давного обы
чаю, по тому, яііъ и : передъ тымъ бывато, 
жебы за тымьнезвычайнымъ браньемъ торго
вого въ томъ мѣстѣ нашомъ Виленекомъ тор-
гомъ мѣстскимъ пікоды и переказы нико
торое не было, и черезъ тобы жалоба отъ 
нихъ о томъ къ намъ не приходила. Пи
еанъ въ Неполоницахъ, лѣта Божого На
роженья л̂фн (1550), мѣсеца Августа 
(29) день, индиктъ й (8). 
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1554 г. 
•••.^•і-ьи 'УУ 

Изъ книги к 4713, за 1593—1594 К, во второй части, л. 141 на оборотѣ. 

Ш . < Листъ короля Сигисмунда Августа Юрію Зеновпчу на заложеніе мѣстечка, 
1 называеиаго Мосармі 

Лѣта. Божого Нароженья тысеча, пять
сотъ деветьдесятъ, четвертого, мѣсеца.Фег, 
враля двенадцатого, дня.:.. ; : i 

На рочкохъ ( кгродскихъ .Февралевыхъ 
въ семъроку деветьдесятъ четвертомъ при-, 
палыхъ и судовне отправованыхъ,. передъ 
нами врадниками кгродскими, Виленскими, 
отъ ясновельможного пана его милости пана 
Криштофа Радивила—княжати на Биржахъ 
и зъ Дубинокъ, воеводы Виленского, гетт, 
ыана найвыешого Виликрго князства Ли
товского, старосты Солецкого, Урендовско-
го, державцы Коконгавзского, на , справы 
судовые воеводства Виленского высажоны-
ми, Миколаемъ Юревичомъ Зеновичомъ— 
намѣстникомъ, Кгабрыеломъ Богдановичомъ 
Рыпинскимъ—судьею, а Щаснымъ Богу-
маткою — писаромъ, постановившисе оче
висто врожоный его милость панъ Юрій 
Зенрвичъ, оповѣдалъ и ку вписанью до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ иокладалъ 
листъ славное a свѣтобливое намети ко
роля его милости зошлого Жикгимонта 
Августа, даный пану Яну Михайловичу 
Зеновьевичу, на дозволенье ему при имѣныо 
его Мосары, надъ рѣкою Дисною, мѣстечко 
посадити, торгъ и корчмы вольные ку по
житку его мѣти, просечн, абы тотъ листъ 
короля его милости зешлого для згубы и 
иныхъ припалыхъ пригодъ до книгъ упи-

санъ былъ. А такъ мы .врадъ, того листу 
короля его милости зешлого огледавши,:и 
читаного выслухавши, дали есьмо его до-
книгъ уписать, который слово отъ слова 
такъ се въ собѣ маетъ:; .. , ., , 
.. Жикгимонтъ Августъ, Божою, милостью 
король польскій и проч. ^инимъ явно тымъ 
листомъ нашимъ нивешнимъ и напотомъ 
будучимъ, кому будетъ. погреба , того вѣ-
дати: билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ 
панъ Янъ Михайловичъ Зеновьевичъ и 
просилъ насъ, абыхмо дозволили ему при 
имѣнью его Мосары, надъ рѣкою Дисною, 
мѣстечко посадати, торгъ и корчмы воль
ные въ немъ ку пожитку его милости, и 
повѣдилъ передъ нами, ижъ то не есть на 
жадной шкодѣ и переказѣ мѣстомъ и кор-
чмамъ нашимъ госиодарскимъ; ино гдыжъ 
то не будетъ на переказѣ и ку шкодѣ тор-
гомъ , и, корчмамъ нашимъ господарскимъ, 
мы зъ ласки нашое госіюдарское, на чоломъ-
битье его то вчинили и дозволили есьмо 
ему и симъ листомъ нашимъ дозвоволяемъ, 
при ономъ имѣныо его Мосары, на вро-
чищу помѣненомъ надъ рѣкою Дисною, 
мѣстечко посадивши торгъ уставити, ко
торого похочеть дня, корчмы вольные зъ 
шинкомъ всякого питья въ томъ мѣстечку 
ему мѣти дозволили и дали есьмо, капщиз-
ны и вси иные доходы и пожитки того 



мѣстечка ку пожитку своему беручи;и при-
влащаючи. И того панъ Янъ самъ и его 
жона; и дѣти и ихъ потомки маютъвѣчне 
а добровольне: вживати,; 0 множачи и; при-
бавляючи пожитковъ србѣ,.подле воли своее; 
вѣдь же; такъ: того • стеречи маютъj яко бы 
ихъ пожитки : кушкодѣ .нашой и :скарбу 
нашого и земского не были розмножаны. 
И ' на то дали есьмо ему на то сесь нашъ 
листъ, до которого иіііечать нашу казали 
есьмо привѣсити, Писанъ у Вильни, лѣта 
Божого Нароженья тысеча пятьсотъ петь-
десятъ четвертого году,1 мѣсеца; 'Октебра 

одинадцатого.дня.мУ того листу, на.парк-
гаминѣ писаного, подпись руки: его корот, 
левекое милости лшсьмомъ латинскимъ,тыми 
словы: Sigismundus Augustus гех^ни печать 
завѣсистая-.: его королевское милости: при-, 
тиснена • есть j .as подпись руки писара его 
королевское, милости такъ есть написано: 
Остафей гг марщалокъ писарь. Которое тое 
оповѣданье .. пана Юрья • Зеновича и • тотъ 
листъ короля его милости за прозьбою его 
до-книга» кгродскихъ Виленскихъ есть впи-
СаНЪ. v;/ >: ;ііѴ.-:: v . ,. 

1575- Г . -

. Отдельный докуиентъ, хранящійся въ Центральноиъ Архивѣ. 

117. Листъ радъ великаго княжества Литовскаго Витебскому каштеляиу Павлу 
Пацу па право владѣнія королевсшшъ имѣніемъ Берзниками за 800 копъ Ли
товскихъ грошей, данпыхъ въ займы королевскому скарбу для веденія Москов

ской войны. 

Мы рады великого, князства Литовского, 
которые есьмо на сесь часъ до Вильни 
зъѣхалися, Валерьянъ зъ ласки Божой 
бискупъ Виленскій, Мальхеръ Кгедройть— 
едектъ Жомойтскій, Миколай Радивилъ— 
воевода Виленскій, канцлеръ великого княз
ства Литовского, староста Лидскій и Мо-
зырскій, державцаБорисовскій, Янъ.Ход-
вевичъ—грабя на ІІІиловѣ и Мыши,. панъ 
Виленскій, староста Жомойтскій,, марша-
локъ земскій великого князства Литовского, 
администраторъ и гетманъ земли Ифлянт-
ское, староста Ковенскій, державца Тель-

шовскій, Щефанъ Андреевичъ Збаражскій 
—воевода Тррцкій,ОстафейВоловичъ—панъ 
Троцкій, подканцлерій великого князства 
Литовского, староста Брестейскій и Коб-
ринскій, Юрій Юрьевичъ Остикъ—воевода 
Мстиславскій, староста Браславсвій, Таври
ло Пвановичъ Горностай—воевода и ста
роста Менскій, державца Каменецкій, Ми-
колсяй Тальвошъ—-каштелянъ Жомойтскій, 
староста Дынемборскій, Григорей Врловичъ 
—каштелянъ Новгородскій, Янъ Миколае-
вичъ Гайко—каштелянъ Берестейскій, ко-
нюшій Городенекій, державца Трабскій, 
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Миколай Криштофовъ Радивилъ—марша-
локъ дворный великого князства < Литов
ского, озмаймуемъ симъ листомъ нашимъ, 
ижъ за поднеееньемъ тыхъ • часовъ войны 
отъ князя великого Московского земли 
Ифлянтской отправуючи намъ его милость 
пана Виленского ку. обронѣ:и ратунку тое 
земли' и потребуючи на отправу его мило
сти ку той потребѣ пенезей. а не могучи 
ихъ достати, вжили есьмо: въ томъ его 
милости пана Павла Паца—каштеляна Ви
тебского, брата нашого, жебы его милость 
на дворъ и имѣнье Верзники, которое на 
сесь часъ ку столу его королевское ми
лости прислухаетъ, а панъ Витебскій от
чизною своею тое имѣнье быти менуетъ, 
якую сумму пенезей до скарбу земского 
далъ его милость, ачъ кольвекъ напенези 
не будучи способенъ, вѣдь же милуючи от
чизну свою, а бачачи такъ кгвалтовную а 
пильную потребу и набывпш на маетность 
свою сумму осмьсотъ копъ грошей Литов
ское личбы, личачи у грошъ по десети 
пѣнезей, ку той потребѣ на.отправу его 
милости пана Виленского, у скарбъ земскій 
далъ и позычилъ; а мы рады вышеймено-
ваные въ той суммѣ у восьмисотъ копахъ 
грошей заставили есьмо и симъ листомъ 
нашимъ заставуемъ его милости пану Ви
тебскому тотъ дворъ и имѣнье Верзники. 
Маетъ его милость панъ Витебскій тотъ 
дворъ и имѣнье Верзники, зъ мѣстечкомъ, 
фольварки и съ пашнями ихъ, зъ бояры 
путными, зъ мѣщаны, зъ.селы и людьми 
одсадньши и тяглыми, къ тому двору при-
слухаючими, съ дынпіами пѣнежными и 
дяклы житными и овсяными, зъ службами 
и со всими повинностями тыхъ людей, зъ 
ставы, съ озери, зъ боры, лѣсами, зъ дере-
вомъ бортнымъ, зъ ловы звѣринными, рыб
ными пташими, и зъ бобровыми гоны, и 

со всякими пожиткаѵ. i г зъ уставы его коро
левское милости поста новлеными, и со всимъ 
по тому, яко на его королевскую милость: до 
сего часу держано было, въ той суммѣ пѣнезей 
у восьмисотъ копахъ грошей, держати и вжи-
вати, почонши отъ теперешнего; пришлого 
свята Внебовзятья Панны Маріи, которое 
будетъ въ нынѣтнемъ року семьдесятъ 
пятомъ, ажъ до тогожъ свята, которое бы
ти маетъ въ року нрышломъ семьдесятъ 
шостомъ. На который рокъ, кгды его ми
лости тая сумма осмьсотъ копъ; грошей зъ 
скарбу его. королевское милости земского 
отдана и сполна отложона и заплачона бу
детъ, его милость тую сумму всю (взявши), 
того двору и имѣнья Берзникъ' зо всимъ 
его королевской милости поступити маетъ; 
а еслибы на тотъ рокъ помененый тая 
сумма пѣнезей зъ скарбу его королевское 
милости пану Витебскому отдана не была, 
тогды его милость до другого таковогожъ 
року а потомъ за неотданьемъ на часъ и 
день помененой суммы , и рокъ отъ року 
тотъ дворъ и имѣнье Верзники совсимъ 
держати маетъ, всихъ доходовъ, нлатовъ 
и пожитковъ, служебъ и повинностей зъ 
людей того двора и имѣнья вживаючи, а 
межи роковъ тотъ дворъ и имѣнье Верз
ники у его милости окуповано зъ моцы и 
держанья его милости брано быти не маетъ. 
А пакли бы въ томъ часѣ задержанья его 
милости съ того имѣнья люди розошлися, 
повѣтремъ вымерли, або отъ людей слу-
жебныхъ знищоны были, або естли бы при-
годне тому двору отъ огню шкода стала, 
тогды за то и для того съ тое суммы ни-
чого вытручано и умёншано, и при отданьи 
и по отданьи тое суммы, никоторая труд
ность о тое его милости чинена быти не 
маетъ. Што все упевняючи, дали есьмо 
его милости пану Павлу Пацу—каштеляну 
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, (0тдѣльный подлинный документъ, хранящейся въ Центральн. Архивѣ. 

118. Листъ короля Сигизмунда Августа Вешвянскому тивуну о порядкѣ взнманія 
серебщизны съ имѣиій, находящихся въ его тивунствѣ. 

Жикгимонть Августъ,; Божею, милостью 
король, польскій и проч.; ... 

Тивуну Вешвенскому пану Каспору Вѣ-
левичу, : -. бояромъ и дворяномъ нашимъ. и 
всимъ тымъ, которые, имѣнья свои: въ. ти-
вунствѣ Вешвенскомъ маюгь, ішто ; яко бу.т. 
дучи намъ:. на. прошломъ вальномъ сеймѣ 
у Вильни съ паны радами нашими духов
ными и свѣтскими, княжаты, наняты и со 
всими землями въ панствѣ нашомъ вели
комъ князствѣ Литовскомъ, уфаленъ есть 
отъ всихъ поснолите дюдатокъ на три го
ды на потребу и оборону земскую, на што 
и мы господаръ призволивши зъ нашихъ 
мѣсть и подцаныхъ, такъже зъ мѣстъ и 
подданыхъ королевое ее милости найвыс-
шое и великое кнегини Боны, пани матки 
нашое, постановили есьмо зъ сохи половое 
и конское по десяти грошей, то есть отъ 
двухъ воловъ десять грошей, а отъ коня 
однаго, хто бы имъ оралъ, также десять 
грошей, а отъ полсохи отъ одного вола 
пять грошей, а отъ земли иустовское, ко
торая бы зъ найму иахапа и которую бы 
тежъ землю держалъ чедовѣкъ, воловъ но 

маюии,,. отъ угаксвыхъ земль отъ кождое, 
яко отъ .полсохи,,.,по, пяти грошей, а отъ 
огородника, полъ /гретя гроша, а отъ (мѣ-
іцанъ мѣстъ нашихъ князскихъ, панскихъ 
и земянскихъ, которые земль' и воловъ не 
маютъ,, яко отъ огородника, полтретя гро
ша, я которыеІ мѣщане землю,пашутъ, тые 
отъ сохъ серебтизну платити будутъ, а 
отъ дому вже,. .ничого., давати неповинни 
такъже и слуги гіанцерные, которые войну 
служатъ, ничого неповинни давати, якожъ 
поручили—есьмо князю Вентцеславу—би-
скупу Жомоитекому тот-ь податокъ отъ 
бирчихъ новѣтовыхъ пріймовати и отби-
рати на невномъ мѣстцы у Вильни, а при 
его милости уставили иисати и ключника 
и подключого Троцкого войского Городен
ского пана Бенедикта Васильевича Про-
тасовича и рокъ отдаванья тыхъ пенезей 
до князя бискуна Жомоитского зложонь 
есть о светомъ Михалѣ свята закону Рим
ского, на который яко въ нынѣшнемъ го
ду иятьдесятъ пятомъ. такъ и потомъ въ 
году иятьдесятъ шостомъ и нятьдеентъ 
седьмомъ, нанове рады нашихъ и кождый, 
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хто ку повѣту не належитъ, на мѣстце на-
значоное черезъ врадниковъ своихъ тую 
серебщизну зъ людей и зъ имѣней ихъ 
отдавати будутъ. А хто ку повѣту при-
слухаетъ до хоружого своего и при немъ 
до одного шляхтича тогожъ хоружства об-
раного на то маютъ отдавати, и гдѣ хто 
отдаетъ, тамъ и присегу чинити маютъ, 
яко справедливе выбралъ и отдалъ. Про 
то абы ты, панове тивуне Вешвенскій, 
обравши при собѣ одного зъ землянъ шлях
ты тамошнихъ, добре осѣлого и побожного 
человѣка, тые пѣнези серебщизные зъ сво
ихъ имѣней и со всихъ имѣней землянъ 
шмяхты и дворянъ нашихъ, итежъсовсихъ 
подданыхъ нашихъ тивунства своего вы
бирали и отдавали бы есте въ часъ, на 
оный рокъ положоный на святый Михаилъ 
римского свята, до князя бискугіа Жомоит-
ского. А тамъ же передъ' его милостью 
присегу вчинити маете, яко отъ всихъ бо
яръ, шляхты и отъ подданыхъ нашихъ 
справедливе выбрали и никому не сфоль-
говали, и отдавши тые пѣнези, не маете 
отъ квиту большей платити, только два 
гроша. Для чогожъ приказуемъ вамъ всимъ 

бояромъ, шляхтѣ, ;:бы каждый зъ васъ;і 
бачечи на потребу носполитую и земскую,-
никоторого сштошенства и омѣшканья у; 
отданью податку уфаленого не чинили и 
тую серебщизну зъ людей и зъ имѣней 
вашихъ, яко вышей есть описано, выбрав
ши, передъ светымъ Михаломъ до тивуна 
Вешвенского и при немъ до бирчого от
давали и присягу на томъ чинили, ижъ 
то справедливе черезъ васъ выбрано и от
дано, а ничого невтаено. а при отданью 
серебщизны не будете большей повинни 
дати, только бирчого ипищого и за квитъ 
отъ зуіюлное сохи чотыри пенези; ест-
лижбы хто передъ рокомъ до тыхъ бир-
чихъ того плату не отдать, а въ томъ 
сплотился, на таковомъ совито посменно
го року изъ децкованьемъ отправовано бу
детъ, вѣдже ты, тивуне,' маешь кождого 
такового недбалого при отдаванью сереб
щизны оповѣдати, што никому опущоно 
не будетъ, кгдыжъ вси однако обороны 
потребуете. Пиеанъ въПетрковѣ, лѣтаБо-
жого Нароженья афне (1555 г.), мѣсеца 
Іюля з (7) дня. (м. п.). 

4 
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119. Листъ короля Сигизмунда Августа Виленскимъ судамъ—земскому и грод-
скому о неподсудности имъ королевскаго монетчика Петра Платына по монетному 

дѣлу. 

Лѣта Вожого Нароженья (1592), 
мѣсяца Апрѣля (5) дня. 

Наврадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ Виленекомъ, передо мною Яномъ 
Болеславовичомъ, маршалкомъ господар-
скимъ, державцою, намѣстникомъ Вилеп-
скимъ, постановившисе очевисто пріятель 
пробера минцы Виленское Петра Платына, 
на име Андрей Петровичъ, оповѣдалъ и ку 
враду до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
покладалъ листъ его королевское милости, 
пана нашого милостивого, подъ датою те
перь идучого року деветьдесятъ второго, 
мѣсяца Февраля шостого дня, съ-подписомъ 
руки его королевской милости и тежъ съ 
подписомъ руки писара его королевской 
милости папа Матея Войны, до его мило
сти вельможного пана ого милости пана 
Демитра Халецкого съ Хальча, подскар-
бего и писара земского великого князства 
Литовского, старосты Могилевского, Васи-
лйшекого, писанный о то, абы его милость 
панъ подскарбій пану Яну Исайковскому 
за листомъ его Петра Платына, который 
на немъ вымогъ двѣстѣ сорокъ пять копъ 
грошей, такъ тежъ на интересы отт, него 
приходячіе на немъ править и вытегать 
велѣлъ и никоторое трудности и перона-
габанья чинити ому не допущалъ, о чомъ 
есть ширей на томъ лист]; короля его ми

лости описано и доложоно есть, просечи, 
абы тотъ листъ короля его милости для 
згубы и инныхъ припалыхъ пригодъ до 
книгъ уписанъ былъ; а такъ я маршалокъ 
Виленскій, того листу короля его милости 
огледавши-и прочитавши, дали есьмо его' 
до книгъ уписать, который тотъ листъ 
слово: у слово такъ се въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Вожою милостью 
король польскій и проч. Всимъ вобецъ и 
кождому зъособна, а звлаща врадникомъ 
земскимъ, кгродскимъ и мѣстскимъ, чіе бы 
то вѣдомости прійти мѣло. Ознаймуемъ 
вамъ, ижъ далъ намъ того справу слуга 
нашъ, проберъ минцы Виленское, Петръ 
Платынъ, ижъ дей вы такъ за заказомъ 
отъ особъ передъ врадъ и судъ вашъ его 
Петра Платына судити и иодъ присудъ и 
поел ушенство свое примушаете, въ чомъ 
онъ собѣ съ кривдою быти видечи, билъ 
намъ чоломъ, абыхмо, болыпъ того такого 
безнравья терпѣти недопущаючи, обороною 
были: прото мы, зъ вирхности нашое го
сподарское, взявши его подъ оброну на-
шую, хочемъ мѣти и приказуемъ вамъ, абы 
есте помененого Петра Платына за зака
зомъ отъ когожъ-кольвекъ зъ особъ передъ 
врадъ и судъ вашъ не судили, зданья и 
екзекуціи на немъ никоторое не чинили, 
але оного, яко слугу нашого, на судъ нашъ 

зз 



отсылали, вынявши только то, штобы ся съ 
правомъ посполитымъ за добровольными 
обликгами его зъгожатися мѣло, на судъ 
вашъ оставуемъ—конечно. Пиеанъ у Кра
кове, лѣтаБожого Нароженья тысеча пять
еотъ деветьдесятъ второго,"" мѣсеца Фев-
раля двадцать первого дня. У того листу 
подпись руки его королевской милости .ты
ми словы подписана есть: Sigismundus rex; 

такъ тежъ подпись руки писара его коро
левской милости пана Матея Войны пись-

"момъ русскимъ такъ есть написана: Матей 
Война — писаръ. Которое оповѣданье и 
тотъ листъ короля его милости, за прозьбою 
пріятёля Платына' Андрея Петровича, до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ естъ впи-

;санъ.• -. ; ,-. • •.- • •. . І ; 
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Изъ связки № 4593, за 1592—1598 г., докум. 1. 

120. Листъ короля Сигизмунда Августа земскому подскарбію Дмитрію Халецкоиу 
о возвращеніи монетчику Нлатыну имущества и чеканныхъ орудій, арестован-
ныхъ Исайковскимъ вслѣдствіе неуплаты Цлатынымъ долга 245 копъ Литовскихъ 

грошей. 

Жикгимонтъ третій Божою милостью ко
роль польскій, и проч. 

Подскарбему земскому и писару нашому 
великого князства Литовского, (старостѣ) 
Могилевскому, Бержницкому, Василиш-
скому и Опескому, пану Деметру Халец-
кому. Далъ намъ того справу проберъ 
минцы Виленское Петръ Платынъ, ижъ 
дей онъ выставилъ друкъ минечный до 
вшелякого битья монеты своимъ власт-
нымъ накладомъ, который дей черезъ колько 
лѣтъ робячи, коштъ немалый поднявіній 
накладъ, ве двѣ тысячи таляровъ учинити 
мусѣлъ, а въ року дей прошломъ тысяча j 
пятьеотъ десятомъ, за намовою и обѣтни- j 
цами певными отъ Яна Исайковскаго, ко- I 
торый твоей милости на тотъ часъ минцу I 

Виленскую въ завѣдованью своемъ мѣлъ, 
помененый Петръ Платынъ, становечитотъ 
друкъ за недостаткомъ своимъ съ пѣнезей 
нашихъ двѣстѣ сорокъ пять копъ грошей 
Литовскихъ выдалъ, а онъ дей Янъ Исай-
ковскій приведши его до таковыхъ шкодъ 
и утратъ обѣтницами своими, тую сумму 
двѣстѣ сорокъ пять копъ грошей Литов
скихъ... нашихъ черезъ его становечи тотъ 
друкъ выданью, яко властный долгъ свой 
на особу его пана Платина вложивши, его 
самого до везенья замку нашого Вилен
ского осадить далъ, а... его властный, так
же друкъ и всѣ инструменты до него на-
лежачіе забравши, шкоды ему' немалые 
починилъ, въ которомъ часъ немалый тра-
печи и мордуючи, листъ запись съ печатью 
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исъ подписомъ руки его и подъ печатьми 
и съ подписомъ рукъ людей сторонныхъ 
подписанными кондиціями и варунками въ; 
немъ описанными на немъ вымоглъ, яко 
то въ томъ листѣ меновите доложоно есть. 
Въ которой той суммѣ По'мененой,'двухъ-
сотъ сороку пяти копъ грошей Литовскихъ, 
домъ свой.,властный . и /готъ. ..увесь друкъ. 
и инструменты до него, надежачіе: со всими 
цыншами заставивши, тую помененую сум
му на заплаты въ року теперешномъ де-
веть'дёсять второмъ'1 илатити иотдати' опн-
сатисе мусѣлъ, ачьбы на тотъ-рокъ не от-
далъ,: тогды вжо тотъ домъ и друкъ увесь 
вѣчне іі]Юігадати мѣлъ; а предся тая сум
ма вся сполна на день Великодня Змер-
твыхвстаня Сына Божого, . также и ин-
тересъ отъ тое суммы до того часу на 
кождый ты день по три золотыхъ. польскихъ 
и'-'но грошей'десяти плачона быть мѣла. 
Зачимъ будучи отъ его до такого сознанья 
примушоный и понеполеный, а не хотечи 
такового безправья на собѣ поносити, по-
кладаючи передъ нами копію листу запису, 
его Исайковскому даного, также и проч
его Исайковского ему Петру Платыну подъ 
печатью и съ подписомъ руки его власт
ное, билъ намъ чоломъ, абыхмо такового 
безправья и кривдъ большъ того поносити 
не допустили, обороною были и фолькгу 
якую учинили, прекладаючи то, кгдыжъ 
ему колько лѣтъ немалая сумма пѣнезей 
въ скарбѣ нашомъ винно зостало. (А такъ 
мы) видечи быти чоломъ-битье его слуш-
ное и зрозумѣвши... даныхъ, ижъ тая сум
ма двѣстѣ сорокъ пять конъ грошей Ли
товскихъ ставечи и выготываючи друкъ 
и вси инструменты до его належачіе... по

мененого Петра Платына съ пѣнезей на
шихъ выдана. А до того, яко намъ справу 
даетъ и въ скарбѣ нашомъ ему не мало 
винно есть, про то хотечи мѣти, абы твоя 
милость тое суммы двухъ сотъ сорока пя
ти копъ грошей .черезъ его на тотъ друкъ 
выданыхъ, яко и интересы отъ нее при-
ходячое, на немъ. править и вытегивати 
не велѣлъ, также ему никоторое трудно
сти и пренагабанья чинити не допущалъ, 
а тотъ опись, который онъ, яко примушоный 
на себѣ: далъ, на сесь часъ, на сторонуіот-
ложивши,:до далыиое науки^ нашое: и, по-
рахованья скутечного, што: ему, въ скарбѣ 
нашомъ винно есть, зоставилъ, также и 
домъ его властный и, друкъ минечный, то 
што-ему водлугъ : опису его забрано и у 
фантъ заведено есть поворочати; казалъ, 
кгдыжъ тая сумма двѣстѣ сорокъ пять копъ 
грошей Литовскихъ на потребы друкумин-
цы Виленское черезъ. его .съ пѣнезей на
шихъ властныхъ, а не его Исайковского, 
выдана есть, иначей того нечинечи подъ 
ласкою нашою. Писанъ у Краковѣ,, лѣта 
Божого Нароженья тысеча пятьсотъ де
ветьдесятъ второго, мѣсяца Февраля ше
стого дня. У того листу подпись руки 
его королевской милости тыми словы под
писана есть: Sigismundus rex; такъ тежъ 
подпись руки писара его королевской ми
лости пана Матея Войны письмомъ рус-
скимъ такъ есть написана: Матей Война, 
писарь. Которое тое оповѣданье и тотъ 
листъ короля его милости, за просьбою нрія-
теля его Платына Андрея Петровича, до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть вни-
санъ. 
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121. Листъ короля Сигизмунда Ш, которымъ онъ даритъ во вѣчнос владѣніе Ка
спару Скорульскому два дома въ г. Вильнѣ. 

Лѣта Вожсто Нароженья тысеча пять
еотъ деветьдесятъ третего, мѣсеца Авгу
ста первого дня. 

На рочкохъ кгродскихъ Августовыхъ, 
въ семъ року деветьдесятъ третемъ при-
палыхъ и судовне отправованыхъ, передъ 
нами врадниками кгродскими Виленскими, 
отъ ясневельможного пана его милости пана 
Криштофа Радивила—кнежати на Биржахъ 
и зъ Дубинокъ, воеводы Виленского, гет
мана найвысшого великого князства Ли
товского, старосты Солецкого, Урендов-
ского, даржавцы Коконгавзского, на спра
вы судовые воеводства Виленского выса-
жоными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зенови
чомъ—намѣстникомъ, Кгабрыелемъ Богда-
новичомъ Рыпинскимъ—судьею а Щаснымъ 
Богуматкою — писаромъ, постановившисе 
очевисто панъ Касперъ Скорульскій, служеб-
никъ скарбовый великого князства Литов
ского, оповѣдалъ и ку вписанью до книга 
кгродскихъ Виленскихъ покладалъ листъ 
съ подписомъ руки его королевское ми-
милости и съ печатью великого князства 
Литовского и съ подписомъ руки его ми
лости пана Матея Войны—писара короля 
его милости, подъ датою року теперь иду-
чого. тысеча пятьеотъ деветьдесятъ тре
тего, мѣсеца Марца осьмнадцатого дня, 
писаный до пана Яна Мѣшковского— 
дворанина короля его милости, абы онъ j 

водле данины и листу короля его милости, 
у два домки, лежачіе тутъ въмѣстѣ здѣш-
немъ Виленекомъ, кадукомъ до столу ко
роля его милости по Бенедиктѣ Гончару 
спалые, менованого пана Каспара Скоруль-
ского увезалъ, просечи, абы тотъ листъ 
короля его милости, для пришлыхъ часовъ 
и згубы, до книгъ уписанъ былъ. А такъ 
мы врадъ, того листу огледавши и вычи
тавши, дали есьмо его, за прозьбою пана 
Каспора Скорульского, до книгъ уписать^ 
который слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Божою милостью 
король польскій и проч. Дворенинови на-
шому врожоному Янови Мѣшковскому. Оз-
наймуемъ тобѣ, штожъ есьмо, зъ ласки на
шое господарское, за залеценьемъ намъ отъ 
ихъ милости пановъ радъ и врадниковъ 
нашихъ, службъ врожоного Каспора Ско
рульского — слуги скарбу нашого, дали 
есьмо ему два домки у Вильни, одинъ на 
передмѣстыо Виленекомъ, до мурованого 
мосту идучи, подле дому Матышкули фур
мана зъ одное стороны, а зъ другое сто
роны подле дому Закличовского, съ третее 
стороны подле Юзя Рапацкого, тыломъ до 
Ицюка, a другій домъ въ мѣстѣ Вилен
екомъ. идучи до Збору, водде церкви рус
ское светого Ивана, противъ Даніеля дру-
кара, зъ будованьемъ, огороды и зо всимъ 
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спратомъ домовымъ и зо всякими речами 
рухомьгаи и нерухомыми, по Бенедыктѣ 
Гончару—мѣщанинѣ Виленекомъ, на насъ 
кадукомъ спалые, ему самому и потомкомъ 
его вѣчными часы. Ты бы о томъ вѣдаю-
чисе, приказуемъ, ижъ бы еси за симъ ли
стомъ нашимъ самъ до Вильна ѣхавши, 
въ тые верхупомененые домы обадва уро-
жоного Каспера Скорульского увезалъ въ 
держанье и уживанье ему подалъ, конечно. 

Пиеанъ у Варшавѣ, року тысеча пятьеотъ 
деветьдесятъ третего; мѣсеца Марца оемь-
надцотого дня. У того листу печать его 
королевское милости и подпись руки тыми 
словы: Sigismundus тех, а подпись руки 
писарское тыми словы: Матей Война—пи-
саръ. Якожъ тое оповѣданье пана Каспо
ра Скорульского и тотъ листъ за прозь-
бою его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
есть вписанъ. 

1593 г. 

Изъ книги № 4713, за 1593—1594 г., л. 372. 

122. Копія изъ книгъ канцелярін вел. ки. Лвтовскаго о порядкѣ судопроизвод
ства въ главномъ Лптовскомъ трибуналѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
еотъ деветьдесятъ третьего, мѣсеца Ав
густа осьмого дня. 

На рочкохъ кгродскимъ Августовыхъ, 
въ семъ року деветьдесятъ третемъ при-
палыхъ и судовне отправованыхъ, предъ 
нами врадниками кгродскими Виленскими, 
отъ ясневельможного пана его милости 
пана Криштофа Радивила — кнежати на 
Биржахъ и зъ Дубинокъ, воеводы Вилен
ского, гетмана шйвыспгого великого княз
ства Литовского, старосты Со.іецкого, Урен-
довского, державцы Коконгавского, на спра
вы судовые воеводства Виленского выса-
жонмми, Николаемъ Юрьевичомъ Зенови
чомъ—намѣстникомъ Виленскимъ, Кгабріе-
лемъ Вогдановичомъ Рынинскимъ—судьею, 
а Щаеншъ Богуматкою—писаром-ь, поста-

новившисе очевисто служебникъ вельмож
ного пана его милости пана Деметра Х а -
лецкого съ Хальча, подскарбего земского 
великого князства Литовского, старосты 
Могилевского, Бержницкого и Опеского, 
панъ Янъ Зерчинскій именемъ его мило
сти пана своего оповѣдалъ и ку вписаныо 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ покла
далъ видимуеъ съ книгъ канцеляріи его 
королевское милости, съ печатью великого 
князства Литовского, и съ подписомъ руки 
его милости пана Кгабріеля Войны—под-
канцлерого, на змоцненье нѣкоторыхъ арты-
куловъ въ семъ видымусѣ меновите ку впи
саныо обывателемъ великого князства Ли
товского належачихъ, просечи, абы тотъ 
видимусъ для вѣдомости кождого до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ у пиеанъ былъ. А 
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тдкъ>мы; врадъ,:: того? оповѣданья- служеб-' 
ника•,его,•.•милости;;-панаподскарбего Яна 
Верчинского именемъ. его милости пана 
подскарбего пана его вчиненого выел ухав
ши, -и, чого.видимусу огледавши и вычи-.. 
тавши,-.:дали есьмо до книгъ уписать, ко
торый , слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маетъ:;, -• ; ; ; 

.гЖикгимонтъ третій, Вожою, милостью, 
король польскій и проч. Ознаймуемъ симъ 
листомъ нашимъ, ижъ за жаданьемъ под-

• скарбего земского великого князства Ли
товского, старосты Могилевского, Берж-
ницкого и Опеского, вельможного Деметра 
Халецкого съ Хальча, о выданье ему ви
димусу съ книгъ канцеляріи нашое при-
вилею потверженья отъ насъ постановенья 
становъ великого князства Литовского, 
на щасливой коронаціи наглой даного, ка-
зали есьмо тую справу въ книгахъ кан-
целяріи. нашое. нашедши въ . сесь нашъ 
листъ, зовомый выдимусъ, вписать и,слово 
отъ слова, по написанью тытулу нашого, 
такъ се въ собѣ маетъ: Ознаймуемъ ижъ 
врады и рыцерство великого князства Ли
товского то собѣ на сеймѣ коронаціи нашой, 
за позволеньемъ всихъ становъ варовали, 
а мы то имъ за вѣчное право мѣти хочемъ: 
Найпервей статутъ правъ великого княз
ства Литовского, теперь новопоправленый 
черезъ депутаты отъ становъ великого княз
ства Литовского на то обраныхъ, на томъ 
сеймѣ коронацей нашое для подтверженья 
поданый, змоцняемъ и до уживанья даемъ, 
яко о томъ привилей нашъ ведле права 
ихъ рускимъ письмомъ обывателемъ вели- ; 
кого князства Литовского выдати розска- , 
зали есьмо и по уживаныо яко на барздей ; 
привести обѣцуемъ, заховываючи имъ зав- ] 
жды вольну съ права и статуту поправу, ] 
кЬдьже такъ, абы непротивъ списомъ уніи і 
яко и статуту звязкомъ уніи ничого шко- ( 

i дити-не маетъ,]Гсуды:трибунальскіе,- кото
рые г до .того часу у великомъ князствѣЛй-
товскомъ .на чотырохъ мѣстцахъ отправо-

; ваны были: одна 7 часть • воеводствъ сужрна 
была у.Вильни, другая у Трока хъ, третяя 
у Новогородку,. четвертая у.Минску, то
гды . за.зезволеньемъ становъ великогокниз-. 
ства Литовского • постановляем!,, ижъ, вси 

. воеводства и повѣты великого, князства. 
Литовского: на дву мѣстц::хъ -сужоны быти 
маютъ—тымъ способомъ, же воеводства и 
повѣты, которые се до того часу у Трокахъ 
судили, же теперь и напотомъ у Вильни 
судити се маютъ; а тые, которые се у 
Минску и въ Новогородку судили, также 
на одно мѣстцо зносимъ, то есть, одинъ 
рокъ у Новогородку, все тое, што передъ 
тымъ у Менску сужоно, a другій рокъ у 
Менску тые всѣ справы, которые у Ново
городку судятъ, отправованы быти маютъ, 
яко.о томъ въ констытуціи трибунальской 
есть описано. Якожъ часть тыхъ судовъ 
судьямъ трибунальскимъ на тыхъ мѣстцахъ 
таковый назначаемъ, то есть: у Вильни 
воеводство Виленское три недѣли, воевод
ство Троцкое три недѣли,. землю Жомоиц-
кую три недѣли, воеводства Полоцкого 
двѣ недѣли судити маютъ, неотъѣзжаючи 
зъ Вильна, а окончивши у Вильни суды у 
Новогородку, або у Менску за недѣль двад
цать двѣ по Великодни судьи становитисе 
маютъ, гдѣ порадкомъ кождого воеводства 
справы понедѣль три судити повинни бу-
дутъ. А ижъ земля Жомоитская, которая 
была одержала особные суды трибунальскіе, 
але ихъ и до того часу не уживала, тогды 
до трибуналу великого князства Литовско
го приступила, и мы то имъ позволяемъ, 
и вжо депутаты земли Жомоитское, кото
рыхъ они прикладомъ иншихъ воеводствъ 
потри на кождый годъ обирати маютъ, 
споломъ зъ другими завжды засѣдать, и 
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суды порадкомъ своимъ вси судити и от-
правовати маютъ. Суды каптуровые и по
ступки до нихъ, которые по смерти коро--
ля его милости отъ становъ Великого княз
ства Литовского, гдѣ-кольвекъ у великомъ 
князствѣ Литовскомъ были постановлены, 
также тежъ уси справы передъ справцою 
староства .Берестейскогр по, смерти пана 
Виленского обраный, отнравованые, утвер-
жаемъ и змоцнясмъ, которыхъ экзекуція 
ведлугъ становенья доходити и отправо-
вана быти маетъ. Староства и державы 
певные, а мяновите староство Берестей-
ское, зо всими дворы, яко панъ Виленскій 
держалъ, и Кобринское староство, Горо-
денское, Олита; держава Мотилевская, дер
жава ПІавленьская зо всими фольварками 
мѣстъ и волостьми, до нихъ здавна и те
перь належачими, и съ тымъ, што чужо-
земцомъ одышло, за постановеньемъ и зе-
зволеньемъ всихъ становъ великого княз
ства Литовского до столу нашого належа-
чіе, такъ варуемъ, же тыхъ староствъ и 
державъ мы и потомкове наши никому 
зо всими доходами ихъ безъ чиненья личбы 
давати не маемъ, одно на личбѣ людемъ 
заслужонымъ водле права народу великого 
князства Литовского, абы вси доходы зъ 
нихъ до скарбу нашого великого князства 
Литовского отдаваны были, опрочъ дохо-
довъ тыхъ отъ насъ черезъ ревизоры на-
потомъ на старосты постановлены будуть, 
альбо которые здавна старостамъ принале-
жатъ; вѣдьжс не нарушаючи ничьего права j 
и доживотья, одъ продковъ нашихъ на-
даного, окономій жадныхъ, кгдыжъ судъ 
противъ праву и звычаевъ такъ въ тыхъ, 
яко и въ иншихъ староствахъ и держа-
вахъ у великомъ князствѣ Литовскомъ ста-
новити и давати не маемъ, минцы тежъ и 
пожитковъ ;п> нее приходячихъ, никому 
отдавати не будемъ, але ее при скарбѣ 

нашомъ великого князства Литовского зав-
жды зоставуемъ, которая альбо накладомъ 
скарбу нашого фольдрована, або тежъ арен
дована, гдѣ бы то было зъ лѣпшимъ по-
житкомъ, нашимъ, отъ насъ и отъ под-
скарбего земского великого князства Ли
товского быти маетъ: не уймуючи въ томъ 
ничого владзы ѵгправа іничіего, водлей кон-
ституцій сеймовыхъ першихъ, То тежъ 
варуемъ, ижъ тымъ, которые были розныхъ 
сентенцій въ обиранью насъ на.королевство 
польское и великое князство Литовское, 
не маемъ жадное неласки показовать, але 
въ однакомъ поваженью кождого зъ нихъ 
маючи, ласкою нашою господарскою вод
лугъ заслугъ опатровати будемъ. Которые 
вси "артикулы мы змодняючи всимъ обы-
вателемъ великого князства Литовского 
сейму корона ціи нашой к у уживанью за 
печатью нашою великого князства Литов
ского выдати есьмо казали. Писанъ у Кра-
ковѣ, лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ осьмдесятъ осьмого, мѣсеца Февраля 
первого дня. Котороежъ то справы сесь 
видимусъ съ книгъ канцелярійскихъ, для 
лѣпшое певности, подъ печатью нашою го
сподарскою, пану подскарбему дати есьмо 
велѣли. Писанъ у Варшавѣ, лѣта Божого 
Наро;кенья тысеча пятьсотъ деветьдесять 
третьего, мѣсецаМая десятого дни. У того 
видимусу печать его королевское милости 
великого князства Литовского притиснена 
и подписъ руки подканцлерого великого 
князства Литовского тыми словы: Кгабріель 
Война — подканцлерый великого князства 
Литовского. Которое тое оповѣданье его 
милости пана иодскарбего, черезъ .служеб
ника его милости Яна Верчинского вчи-
неное, и тотъ видимусъ. для вѣдомости 
кождого, до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
есть вписанъ. 
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123. Мандатъ короля Сигизмунда ПІ о томъ, чтобы въ Литвѣ и Царетвѣ Поль-
скомъ ие дѣлали никакихъ притѣепеній Прусскимъ подданнымъ. 

Король Сигизмундъ III, вслѣдствіе' жалобы 
прусскаго князя Фридриха Георгія на подданннхъ 
рѣчи-посподитой, что они прйчпняютъ разный 
обиды его прусскимъ подданнымъ, симъ мандатомъ 

предппсываетъ всѣмъ своимъ подданнымъ воз
держиваться на будущее время отъ такихъ дѣй-
ствій. ' " ' _ 

, Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ деветьдесять третьего мѣсецаДекаб
ря семого дня. . 

На рочкохъ кгродскихъ Декабровыхъ, 
въ семъ року деветьдесять третьемъ при-
палыхъ и судовне отправованыхъ, передъ 
нами врадниками кгродскими Биленскими, 
отъ ясневельможного пана его милости 
пана Криштофа Радивила — кнежати на 
Биржахъ и зъ Дубинокъ, воеводы Вилен
ского, гетмана найвысшого великого княз
ства Литовского, старосты Солецкого, Урен-
довского, державны Коконгавского, на спра
вы судовые воеводства Виленского выса-
жоными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зенови-
чомъ—намѣстникомъ Виленьскимъ, Кга-
бріелемъ Богдановичомъ Рыпинскимъ— 
судьею а Щаснымъ Богуматкою — писа
ромъ, постановившисе очевисто панъ Еро-
нимъ Чеховичъ, оповѣдалъ и кувписаныо 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ покла-
далъ листъ, подъ датою року тысеча пять-
сотъ деветьдесятъ третьего, мѣсепа, Іюля 
одинадцотого дня, съ подписомъ руки его 
королевское милости, пана нашого мило
стивого, съ печатью великого князства Ли

товского, и съ подписомъ руки писара его 
королевское милости пана Матея Войны, 
писаный до ихъ милости пановъ радъ ве
ликого князства Литовского,, также Дов-
кгеляскихъ преложоныхъ и врадниковъ, 
якогожъ кольвекъ враду и достоенства, 
ознаймуючи ихъ милостямъ всимъ, ижъ бы 
жадное кривды подданымъ освѣцоного кне-
.жати Пруского чинити не допущали, ани 
тежъ ихъ арештовать позволяли и всюды 
они вольно перемѣшкивали, и справы свои 
безпечне отправовали, и жадныхъ кривдъ 
чинити имъ не допущали, и хто бы што 
кольвекъ до иодданыхъ кнежати Пруского 
мѣлъ, до права ихъ власного, имъ нале-
жачого, позывали, о чомъ ширей на томъ 
листѣ короля его милости описано и доло-
жоно есть, просечи, абы тотъ листъ ко
роля его милости для вѣдомости кождого 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уиисанъ 
былъ. А такъ мы врадъ, того листу ко
роля его милости огледавши и читаного 
выслухавши, за прозьбою мснованого пана 
Еронима Чеховича, до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ уписать есьмо его дали, кото
рый слово отъ слова такъ се въ собѣ маетъ: 
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Sigismundus tertius, Dei gratia rex Polo-
niae, etc. Universis singulis palatinis, ca-
stellanis, capitaneis, vice-capitaneis, nostris 
iudicibus, subiudicibus, praeconsulibus, con-
sulibus, advocatis, scabinis, aliisque omni
bus quacunque dignitate,; eminentia et iu-
risditione fungentibus subditis nostris ubi-
que locorum in magno ducatu Lithuaniae et 
dominioruni nostrorum constitutis, qui 
praesentibus' requisiti fuerint. Sincėri et 
fideliter nobis dilecti, gratiam nostram re
giam! Ea positum est nobis, gravi cum 
querella nomini illris in Prussia illustris d. 
Georgi Friderici —marchionis Brandebur-
gen. Stetinen. etc. principis, consanguinei no-
stri charissimi, quodquumsubditi illrtis ipsius 
nonnullis in locis magni ducatus nostri Lith. 
praesertim Vilnae, Coronae et Samogetiae, 
saepius detinentur arestanturque, ac aliis in-
iuriis afficiuntur, ideo a nobis nomine illrtis 
in Prussia ducis petitum est, ut illrtis suae 
subditis remedio iuris aliquo opportuno suc-
curremus. Quod cumea sitpactorum inter 
serenissimos praedecessores nostros et duces 
in Prussia ratio, ut unusquisque ex subdi
tis tarn nostris, quam illustrórum ducum in 
Prussia in eo iudicio, ubi bona seu possesio-
nes sitae fuerint, aut reus domicilium habue-
rit, conveniri et ad extranea iudicia trahi 
non debeat, mandamus sinceritati et fidei 
vestris, ut subditos illrtis suae nullis iniu-
riis afficiantur, aut eos arestent, verum tuto 
ас liberę ubique commorari patiantur, nego-
tiaque illos libere exercere permittant; ideo 
si quispiam aliquid contra illos habuerit, 

eos secundum pacta in foro eorum propria 
conveniat. Volumus insuper, ut litteras hasce 
nostras voce praeconis publicare et ad om
nium, quorum interest, praesertim vero 
magistratuum locorum, quorum vis noti-
tiam deduci curent, pro gratia nostra de-
bitoque officiorum suorum aliter non factu-
rae. Data Varsaviae die undecima mensis 
Iulii, anno Domini millmo quingentesimo no-
nagesimo tertio, regni vero nostri anno sexto. 
У того листу подписъ руки его королев
ское милости письмомъ латинскимъ, тыми 
словы. Sigismundus rex, а подпись руки 
писара его королевское милости пана Ма
й я Войны—письмомъ латинскимъ тыми 
словы: Matias Woyna—notarius. Якожъ мы 
врадъ, заховуючисе въ томъ водлугъ того 
листу короля его милости, казали есьмо 
возному повѣту Виленского ЯнуМиколае-
вичу Косинскому оный листъ въ мѣстѣ 
здѣшнемъ Виленскомъ на рынку обволать 
и копей зъ него списание до брамъ замко-
выхъ имѣстскихъ поприбивати. Который 
то возный, ставши очевисто передъ нами 
врадомъ дня сегоднешнего, въ датѣ вышей, 
менованой, созналъ то, ижъ онъ возный^ 
водле росказанья нашого врадового, тотъ 
листъ короля его. милости тутъ въ мѣстѣ 
здѣшнемъ Виленскомъ на рынку обволав-
піи и копей зъ него по брамахъ поприби-
валъ. Который листъ его королевское ми
лости и сознанье менованого возного за 
прозьбою стороны потребуючое до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ естъ записанъ. 

34 
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124. Рескрнптъ короля Сигизмунда воеводѣ Полоцкому о томъ, чтобы онъ не 
принуждалъ мѣщанъ Подоцкигь держать стражу при замкѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
еотъ деветьдесятъ третьего, мѣсеца Ав
густа двадцать пятого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передъ нами 
врадниками кгродскими Виленскими, отъ 
ясневельможного пана его милости пана 
Криштофа Радивила — кнежати на Бир-
жахъ и зъ Дубинокъ, воеводы Виленского, 
гетмана найвысшого великого князства Ли
товского, старосты Солецкаго, Урендов-
ского, державцы Коконгавзского, на спра
вы судовые воеводства Виленского выса-
жоными—Миколаемъ Юрьевичомъ Зенови
чомъ — намѣстникомъ Виленскимъ, Кгаб-
ріелемъ Рыпинскимъ—судьею а Щаснымъ 
Вогуматкою — писаромъ, постановившисе 
очевисто мѣщанинъ мѣста господарского 
Полоцкого, на име Семенъ Яковлевичъ, 
оповѣдалъ то и ку вписанью до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ покладалъ листъ его 
королевское милости Жикгимонта третего, 
пана нашого милостивого, подъ датою року 
теперешнего тысеча пятьеотъ деветьдесятъ 
третьего, мѣсеца Іюня первого дня, съ 
подписомъ руки его королевское милости 
и съ печатью великого князства Литов
ского, и тежъ съ подписомъ руки писара 
его королевское милости пана Матея Вой
ны, писаный до вельможного пана его ми
лости пана Миколая Монвида Дорогостай-

ского, воеводы Полоцкого, державцы Лю-
бельского, тивуна въ земли Жомоитское, 
Кгондынского и Бойсакгольского, и до 
иныхъ, на потомъ будучихъ воеводъ, ижъ 
бы бурмистровъ, радецъ, лавникомъ и всихъ 
мѣщанъ мѣста господарского Полоцкого до 
сторожи до замку Полоцкого непримуша-
но, просечи самъ отъ себе и всее рады 
мѣщанъ всихъ мѣста Полоцкого, абы оный 
листъ короля его милости для пришлыхъ 
потребъ и нѣкоторыхъ припадковъ изгубы 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уписанъ 
былъ, а такъ мы врадъ, того оповѣданья 
выслухавши и листу короля его милости 
огледавши, дали есьмо его до книгъ упи
сать, который слово отъ слова такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Божею милостью ко
роль польскій, и проч. Воеводѣ Полоцко
му, державцы Велюнскому, тивуну земли 
Жомоитское, Кгондынскому и Войсакголь-
скому, пану Миколаю Монвиду Дорого-
стайскому. Обътяжливе намъ господару 
жаловали бурмистры, райцы, лавники и 
вси мѣщане мѣста нашого Полоцкого, ижъ 
дей твоя милость, пане воевода Полоцкій, 
надъ повинность ихъ примушати кажетъ, 
абы они зъ мѣста Полоцкого до замку на
шого сторожу давали, чого дей они пол
нити не повинни, бо хотя дей передъ 
взятьеиъ замку Полоцкого отъ непріятеля 
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нашого, князя великого Московского, сто
рожа зъ мѣста до замку Полоцкого давана, 
але дей певные пожитки на то мѣсту фун-
дованыбыли, а меновите: два перевозы на 
рѣцѣ Двинѣ и къ тому зъ волости Полоц
кое подачка на то бывала, а теперь, ижь 
тые перевозы обадва отъ мѣста отышли, 
одинъ на колекгіумъ Полоцкое отъ продка 
нашого фундованъ, a другій твоя милость 
у замку держишь и стОрожовіцизну зъ во
лости на. твою милость выбираготъ, тогды 
дей тежъ они тое сторожи зъ мѣста не 
даютъ и давати не повинни, й просили 
насъ, господара, абыхмо о томъ до твоей 
милости листъ нашъ писати велѣли и об-
-тяженья въ томъ имъ чинити не допусти
ли; въ чемъ видечи прозьбу мѣщанъ По-

• лоцкихъ слушную, звлаща, яко они намъ 
справу, даютъ, же передъ тымъ зъ дохо-
довъ съ перевозовъ приходячихъ и зъ во
лости сторожовщизна къ мѣсту, давана бы
ла, и съ тыхъ пожитковъ сторожи они до 

-замку додавати повинни были,, але ижъ 
-теперь то отъ нихъ одышло: и они тежъ 
заприверненьемъ замку Полоцкого за прод
ка нашого, славное памяти короля его ми
лости Стефана, подъ панованьемъ нашимъ, 

ажъ до сего часу тое сторожи до замку 
не давали, про то и теперь хочемъ мѣти, 
абы твоя милость, пане воевода Полоцкій 
и на потомъ будучіе воеводы Полоцкіе, ни-
якого обтяженья мѣщаномъ Полоцкимъ въ 
томъ" не чинечи, даванья сторожи зъ мѣ-
ста до замку нашого Полоцкого ихъ не 
примушалъ,, кривды и утисковъ въ томъ 
имъ чинити не велѣлъ и во всемъ ку нимъ 
въ повинностяхъ ихъ, такъ яко се и до 
сего часу по приверненью замку Полоцко
го подъ панованье нашое звыклость ихъ 
несетъ, заховалъ и заховати велѣлъ, чи
нечи то для ласки наіпое. Писанъ у Вар-
шавѣ, року тысеча пятьсотъ деветьдесятъ 
третьего, • мѣсеца Іюня первого дня. У то
го листу его королевское милости письмомъ 
латинскимъ ТЫМБ словы: Sigismundus rex, 
и печать великого князства Литовского 
притиснена есть, и.подпись руки писарское 
тыми словы: Матей Война—писарь. . Ко-

-торое оповѣданье мѣщанина Полоцкого, по
мененого Семена Яковлевича, и тотъ листъ 
его королевское милости, за прозьбою его, 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть впи-

I сано. . .. • - - , .-. 
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а 425. Упиверсалъ короля Снгнзмуида III къ; свѣтскимЪ; івудамъ "ведУШ! Литов
скаго отомъ, чтобыони,,по поводунѣкЬторыіъдекретовъ, состоявшихся въ нихъ 

..:.. по жалрбѣВиленскаго Свято-Духовскагр братства на митрополита Кіевскаго Ипатія 

.г.,:Потѣя,</на,.будущС9'зре»я такихъ жалобъ, какъ несвойственныхъ свѣтскйиъ су-

.. даиъ, не принимали и декретовъ по, нимъ не постановляв пастоящіе же ихъ 

. г декреты по этому дѣлу кассируются; симъ королевекпмъ универсаломъ. 

" Л ѣ т а отъ Нароженья Сына Божого ты-, 
"сеча :шестьсотъ пятого, мѣсяца: Сентября 
"шестого дня. • ; : ' ' ; ѵ •'• 

На врадѣ госгіодарскомъ кгродскбмъ', ъъ 
замку Виленскомъ передо мною Деметромъ 
Карпемъ — секретаромъ его ; королевской 
милости,1Намѣстнйкомъ' Виленскимъ, по-
становившися сдужебпикъ вёлебного въ Bo
at, его милости отца Ипатея Потѣя — ар-
хіепископа, митрополита Кіевского, панъ 
семенъ Еотлуба, покладалъ листъ универ
салъ его королевской милости до всихъ 
судовъ... у великомъ княжествѣ Литовскомъ 
будучихъ, писаный, ку актикованью до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ, который, 
вписуючи, такъ се въ собѣ маетъ: 

Жикгимонтъ третій, Вожею милостью 
король польскій, и проч. Судамъ головнымъ 
трибунальскимъ, также врадомъ нашимъ 
земскимъ и гродскимъ и мѣстскимъ маг-
дебурскимъ, въ панствѣ нашомъ великомъ 
князствѣ Литовскомъ, всимъ вобецъ и 
кождому зособна, кому бы о томъ вѣдати 
належало. Ознаймуемъ, ижъ дошла до насъ 
вѣдомость отъ вёлебного въ Бозѣ отца 
Ипатея Потѣя—архіепискона, митрополита 
Кіевского, Галицкого и всея Руси, же въ 

poky; тепёрешнемъ тысеча шестьсотъ- пя-
'томъ, нёякій Василей Харевскій а Петръ 
Ильинйчъ, яко се они менуютъу. старостове 

"братства церковного светого5 Духа, въ мѣ-
~стѣ Виленскомъ^ реликгіи Греческое, по
зывали позвы нашими земскими Виленски-
ми: передъ ; Судъ головный трибунальскій 
вёлебного • въ • Возѣ отца Ипатея • Потѣя— 
архіепископа, митрополита Шевского,. Га
лицкого : и всея Россіи, о протестацію че
резъ него до книгъ кгродскихъ Троцкихъ 
и до иныхъ въ году теперепшемъ тысеча 
шестьсотъ пятомъ, мѣсяца Іюня двадцать 
семого дня учиненую, зъ стороною слуш-
ною переводу права отъ того братства цер
кви новое Виленское святого Духа передъ 
судомъ свѣтскимъ трибунальскимъ, въ спра-
вѣ діякона его Антонія Грековича у ко
торого суду головного, яко у ненадежного, 
тое братство одержали декретъ и против
ко особы велебности его, торгнувшися на 
права, привилея и на звирхность ураду 
его митропольего, не за позвомъ, не на 
року, кгдыжъ тамъ отецъ митрополитъ Кіев-
скій позву, року и термину жадного не 
мѣлъ и слушне се на менованое братство 
о такій алый переводъ права на врадѣ 
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кгродскомъ Троцкомъ протестовалъ былъ, 
который то, яко се они сами называютъ, 
старостове братскіе, тотъ поступокъ прав- , 
ный отца митрополита Кіевского, ексце-
сомъ назвавши и до трибуналу его о то 
позвавши, на року припаломѵвъ году те-: 

перешнемъ тысеча шестьсотъ пятомъ, мѣ-
сепд; Августа; дванадцатого дня, недбаючи : 

ничого на обороны • е г о ; которые онъ, чет 
резъ умодованого своего. Захаріаша Смѣ- ; 
шка вносилъ, декретъ суду головного три-
бунальского противко особы его отца ми
трополита одержали, 'якобы выймуючи зъ 
юриздикціи' его духовное поповъ и : брат

ство тое церкви новое;, Виленское и ука-
"зуючи'ёмуфорумъ кудохожёньіо справед
ливости зъ ними "за" границею панства на
шего; въ землиг нёпріятёля крика*' светого 
передъ патріархою Константинопольскимъ^ 

•' іальбо'' 'передъ': якинсь'новьшъ: й'нес'лыха-
* нымъ уродомъ ексархою патріаршймъ,' чимъ 

всимъ'*ихъ помене'ныё Василей-' Харевскій 
и Петръ Ильиийчъ, яко се они называютъ, 

" старостове ! братскіе церкви' 'новое' Виден-" 
' ское; не только' нарушили.юриздйкцію его 
"метрополію, зъ давнйхъ вѣковъ оть прод-' 

ковъ наіпихъ королей ихъ милости поль
скихъ и великйхъ князей Литовскихъ: и 

; отъ насъ самыхъ упривильеваную, але што 
: большая; торгнулйся и на звирхность пашу 
.господарскую и на привился стародавные 

; и :' наши,; мйтрЬпо'литомъ Кіёвскймъ '• нада-
/.шіё;!' шукаіочй собѣу иншое зверхности; и 

юрщдикціи'за ' г^ница^^пашс^^ншо)- 2 

;Го,' въ земляхъ 'поганскихъ, миііо нашую , 
господаjickyro и 'свою духовную,1 въ' пан-" 

"сівахъ нашихъ здавна' уарйвилеваную и" 

правомъ посполитымъ обварованую, спро-
тивяючисе звирхности нашой и духовной, 
оные всѣ вжо менованые Василей Харев-
скій и Петръ Ильиничъ, передъ насъ го-
сподара мандатомъ нашимъ на попиранье 
инстигатора нашого и на жалобу отца ми
трополита Кіевского позваны суть. Прото 

: мы; грсподаръ, съ повинности нашое, по-
стерегаючи того, абы. никто, въ поволанью 

; своемъ надъ f право . носполитое уймы не 
терпѣлъ и яко урадъ духовный владзомъ 
свѣтскимъ, такъ судъ и врадъ свѣтскій 
звирхности и враду духовному, надъ кресъ 
вънравѣносполитомъ замѣроный, при(вла-
щати) собѣ не смѣли, хочемъ мѣть й при
казуемъ вамъ',жебы - таковыхъ въ нена-
"лежномъ судѣ: одёржаныхъ' декретовъ за 
(прав)ные й модные не примовали и оными 
пйк(ому за)сланятисе не допущали. А того, 
якобы звирхность велебного въ Возѣ отца 
митрополиты въ своей цѣлости водлугъ дав-
ното звычаю'зоставала, съ пильностью гіо-
Ьтёрегали и нёвинныхъ, въ судв духовномъ 

' палежномъ Оёужоныхъ, одъ (суду) свет
ского отослапыхъ, екзекуцію выконывали, 
того не чинечи, -съ повинности своее и для 
ласки нашое, конечне. Пйсанъ у Краковѣ, 
лѣта1 Вожого Нароженья тысеча шестьсотъ 
пятого, мѣсеца Августа двадцать девятого 
дня'. T того листу! печать его королевской 

1 милости маестатова • великого княжества 
Литовского и подпись руки ; тыми словы: 
Левъ Сапѣга — канцлеръ 1 великого княз-

'•: ства Литовского. Которая то справа до 
; книгъ 'кгродскихъ Виленскихъ есть запи-

" сана.;':'- •' '"• 
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:• • 1608 г. 

Изъ свкзки .Aė 4692, за 1608 г., докумі 12. ... 

126. Асеекураціонпый листъ короля Сигизмунда третьяго войску Берестейской 
конФедераціи, которымъ снимается съ него отвѣтственность за самовольное іюль-

зованіе доходами Берестейской, Кобринской и Каменецкой экономій. 

Лѣта отъ Нароженья сына Божого ты
сеча шестьсотъ осьмого, мѣсеца Мая третья
го дня. 

На врадѣ кгродскомъ воеводства Вилен
ского, передомною Деметремъ Карпемъ— 
секретаромъ его королевское милости, на-
мѣстникомъ Виленскимъ, постановившисе 
очевисто служебникъ пана Крыштофа Фур-
са, панъ Миколай Васкевичъ, покладалъ 

. выпись съ книгъ канцелярии кгродской 
старостваБерестейского, актикованье ассе-
кураціи одъ его королевской милости да-

. ное ихъ милостямъ паномъ жолнеромъ 
конфедераціи Берестейской, прото перено-. 
сечи тотъ выпись до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ, просилъ, абы былъ до книгъ 
кгродскихъ вписанъ, который я огледавши 
велѣлъ есьми до книгъ вписати, который 
слово отъ слова такъ се въ собѣ маетъ: 
Выпись изъ книгъ кгродскихъ староства. 
Берестейского. Лѣта Божого Нароженья 
тысеча шестьсотъ осьмого, мѣсеца Апрѣля. 
осмьнадцотого дня. На врадѣ кгродскомъ 
въ замку его королевское милости Бере-
стейскомъ, передо мною Еронимомъ Хот-
кевичемъ, паномъ Виленскимъ, старостою 
Берестейскимъ, постановившисе очевисто 
ихъ милость панъ ЮрійПацъ—воеводичъ 
Витебскій и панъ Якубъ Ждчарскій, име
немъ всего рыцерства жолнеровъ конфе-

дераціи Берестейское покладали, и ку за
писанью до книгъ , кгродскихъ. Верестей-
скихъ подали ассекурацію, отъ его коро
левское милости Жикгимонта третьяго, па
на нашого милостивого, войску всему у 
Берестейской конфедераціи будучому дан
ный, за двѣмя печатьми маестатовыми— 
коронного и великого князства Литовского, 
и съ подписомъ руки его королевское ми
лости, такъ тежъ съ подписомъ руки его 
милости пана Евстахія Воловича—пробо-
ща Троцкого, писара и референдара вели
кого князства Литовского,, просечи, абы 
тая ассекурація до книгъ кгродскихъ Бе-
рестейскихъ уписана была; въчомъ я, ви
дечи речь быть слушную, велѣломъ ее. въ 
книги вписать, которая письмомъ польскимъ 
писана и въ слово до слова такъ се въ 
собѣ маетъ: . 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski etc. Oznaymuiemy wszem w obec у 
każdemu zosobna, komu by to wiedzieć 
należało, iż co żołnierze Inflantscy у ry
cerstwo nasze,, którzy pod regimentem wiel
możnego Jana Karola Chodkiewicza—ita-
rosty Zomoydzkiego, hetmana naszego wiel
kiego xiestwa litewskiego w Inflanciech 
usłudze rzeczy-pospolitey przeszłych lat wier
nie у godnie służyli, a po szcześliwey wy-
graney potrzebie Chircholmskiey za wypo-
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wiedzeniem służby miesiąca Października 
ósmego dnia w roku tysiąc sześćset piątym, 
przez tegoż hetmana naszego wielkiego 
xiestwa Litewskiego, bez uyszczenia zapłaty 
żołdu im należącego, w dobra stołu nasze
go wiechawszy w Brzėskiey, Kobryńskiey 
y Kamienieckiey ekonomiach skuteczney 
zapłaty zasłużonego swego przez niemały 
czas czekać musieli, żywności sobie dosię-
gaiąc y stacye wybieraiąc, у prowenta też 
do skarbu naszego należące w tysiąc sześć-
setnym szóstym roku z ekonomii naszych 
wyszpomienionych wybrali у między się po
dzielili; tedy my, maiąc baczenie na wierne у 
godne zasługi ich, które nam y_ w rzeczy-
pospolitey, w Inflanciech oddawali, chcąc 
ich y na przyszły czas chętnieyszemi do 
służb naszych uczynić, z łaski naszey kró
lewskiey prowenta z ekonomii naszych Brze-
skiey, Kobryńskiey у Kamienieckiey do 
skarbu naszego należące, w roku tysiąc 
sześćset szóstym, przez nie wybrane, także 
stacye wszelakie żywnością у pieniędzmi 
z dobr naszych w Koronie у w wielkim 
xiestwie Litewskim, które oni od czasu wy
powiedzenia im służby aż do zapłaty przez 
commissarze nasze z seymu przeszłego od 
rzeczy-pospolitey naznaczone uczynioney wy-
birali, im condonuiemy у assekuruiemy ich 
wszystkich у każdego z nich zosobna upew
niamy, ysz od wszelakich sądów in genere, 
także którzy by potem byli pod regimen
tem hetmanów naszych pni sami у ci, któ
rzy urzędy, albo przełożeństwa iakie tym 
czasem miedzy niemi mieli, strony prowen-
tów y stacyi zwysz mianowanych, żadnego 
przenagabania mieć nie będą. Od czego ich 
tym listem naszym wolnemi czyniemy, nie-
chcąc tego brać przed się, co im у w za
sługach ich żadney winy у do laski na
szey żadney przeszkody czynić nie będzie. 
A co się dotyczę stacyi, przez nich z dobr 

duchownych w Koronie у w wielkim xie
stwie Litewskim wybieranych, tedy my z 
osoby naszey królewskiey żądać o to stanu 
duchownego będziemy, aby у o te stacye od 
nich prawem pociągani u żadnego sądu nie 
byli у aby to im od stanu duchownego 
także było condonowano. A oni też od czasu 
zapłaty im przez commissarze uczynioney 
у od czasu wydania tey assekuracyi naszey 
z dóbr naszych wszystkich wyiechać у one 
dzierżawcom naszym wolno puszczać maią 
у stacyi żadnych tak z dóbr naszych, iako 
duchownych у świeckich więcey wyciągać, 
ani szkód czynić у nikogo uciążać nie bę
dą, ale się sppkoynie zachowuiąc w wierze 
swey przeciwko nam według powołania 
swego rycerskiego statecznie trwać maią. 
A dla lepszey wiary у pewności ten im 
list nasz z kancellaryi. naszey ręką naszą 
podpisaliśmy, pod pieczęciami koronną у 
wielkiego xiestwa Litewskiego, wydać roz
kazaliśmy. Dan w Krakowie dnia wtórego 
miesiąca Kwietnia, roku Pańskiego tysiąc 
sześćsetnego ósmego, panowania królestw 
naszych polskiego dwudziestego pierwszego 
a szwedzkiego cztyrnastego roku. У тое 
ассекурадіи печатей двѣ—короны польское 
а великого князства Литовского маестато-
вые притиснены, а подписи рукъ тыми 
словы: Sigismundus rex, Constanty Wolo-
wicz—proboszcz Trocki, pisarz у referen
darz wielkiego xiestwa Litewskiego. Ко
торая' то асеекурадія помененая до книгъ 
врадовыхъ кгродскихъ есть уписана и сесь 
выпись, подъ печатью моею, пану Стани
славу Гавриловичу выданъ есть. Писанъ у 
Берсетыг.—У того выпису печать притис-
неная одна, а подпись руки тыми словы: 
Przecław Horbowski—glow, у pod. Brzeski. 
Который тотъ выписъ помененый кгродскій 
Верестейскій до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ есть уписанъ. 
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Изъ связни № 4703, за 1588—1610 г.; докум.', 2. 

127. Упиверсалъ короля Сигизмунда III о назначеніи новыгь налоговъ по слу
чаю Шведской войны, данный въ обозѣ подъ Смодеискомъ. 

Сигизмундъ I I I симъ унпверсаломъ доводить 
до всеобщаго свѣдѣніл обывателей великаго княже
ства Литовскаго, что на прошлогоднемъ сеймѣ 
былъ назначенъ новый экстренный налогъ (лано-
вый, шоссовый, чоповое и поголовное жидовское) 
на уплату жалованья инфляндскииъ жолнерамъ, 

Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król pol
ski, etc. "Wszem wobec у każdemu z osob
na iakiego kolwiek stanu, dostoieństwa, urzę
du zwierzchności ludziom, rycerstwu у wszel
kim obywatelom woiewodztwa Wileńskiego, 
uprzeymie у wiernie nam miłym łaskę na
szą królewską. Uprzeymie у wiernie nam 
mili! Oznaymuiemy uprzeymie у wiernie 
(nam miłych), iż stany, obywatele woiewod-
stwa Wileńskiego, ziechawszy się ua sey-
mik gromniczny, teraz nie dawno przeszły, 
prawem pospolitym na obranie deputatów na 
sądy główne trybunalskie opisany, za prze
łożeniem przez posła naszego potrzeb rze
czy-pospolitey у niebespieczeństwa ziemie 
Inflantskiey, a za żądaniem naszym chęci у 
miłości swey ku oyczyznie widząc wielką у 
gwałtowną potrzebę iey, pobór ieden łano
wy у szosowy, czopowe z pogłównym ży
dowskim, o który posłowie ich seymu prze
szłego do braci swey na zezwolenie wzięli, 
teraz go wydać pozwolili w roku terazniey
szym tysiąc sześćsetnym dziesiątym, dnia 
trzeciego Lutego, do dnia czwartego Kwiet-

удачно сражавшимся противъ кн. Зюдермандскаго 
Каролюса; вслѣдствіе этого король и предписыва-
етъ вносить сборы этого налога гетману в. кн. 
Литовскаго для уплаты жалованья вышепомяну-
тымъ жолнерамъ. • . : 

nia na zapłatę rzołnierzom Inflantskim, któ
rzy po niedawno szczęśliwie wygranych bit
wach z ludem nieprzyiaciela naszego xią-
żęcia Sudermanskiego Karolusa, rekopero-
wanie Pernawii yDynimentu nie maiąc za
płaty zosłużonego swego, spolia ściągnąwszy 
w dobrach naszych wielkiego xiestwa L i 
tewskiego do zapłaty położyli się poborcy 
na wybranie poboru tego łanowego у szo
sowego urodzonego Marcina Gurskiego ob
rali, a nam zgodne swoie zezwolenie у po
stąpienie seymiku przeszłego gromnicznego 
przez posły swe oznaymili. My, te chęci у 
dobrą wolą obywatelów woiewodztwa Wileń
skiego pochwaliwszy у wdzięcznie przyiąw-
szy, na tośmy pozwolili y z dóbr naszych 
pobór wydać rozkazali, iak też starostom у 
dzierżawcom dóbr naszych rozkazuiemy у 
wobec stanu duchownego у świeckiego ludzi 
upominami, żądaiąc abyście ze wszystkich 
duchownych у świeckich dóbr pbbor łano
wy у szosowy, z czopowem у pbgłownymi 
żydowskim, według uniwersału na seymie 
przeszłym postanowionego, bez omieszkania 
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żadnego, iako na prędzey poborcy wyszey-
mianowanemu oddawali, pod winą, w uni
wersale poborowym seymu przeszłego opi
saną; a ten pomieniony poborca ten póbor 
do skarbu oddawać będzie powinien, skąd 
zaraz za wiadomością wielmożnego hetmana 
naszego wielkiego xiestwa Litewskiego na 
zapłatę żołnierzowi Inflantskiemu oddawany 
być ma, a czopowe od tego czasu, gdy się 
pierwsze wybieranie iego, w uniwersale prze
szłego seymu naznaczone, skończy, wybierać 
у według uchwały obywatelów powiatu Wi
leńskiego wielmożnemu hetmanowi nasze
mu oddawane być ma. Nacośmy aby też z 
miast, z miasteczek у dóbr naszych, w po
wiecie Wileńskim, leżących wielmożnemu 
hetmanowi naszemu oddane było, pozwolili-
Co do wiadomości wszystkich przywodząc, 
urzędnikom grodzkim woiewodztwa Wileń
skiego rozkazuiemy, aby ten nasz list wszę

dzie, wedle zwykłego sposobu obwołany у 
publikowany był. Dan w obozie naszym pod 
Smoleńskiem, dnia dziewiętnastego miesiąca 
Marca, roku Pańskiego tysiąc sześćset dzie
siątego, panowania królewstw naszych pol
skiego dwudziestego trzeciego, a sżwed-
skiego siedmnastego. 

Roku 1610 Maia trzeciego dnia ten uni
wersał na urzędzie grodzkim przez sługę 
iegomości pana Marcyana Gurskiego, po
borcy powiatu Wileńskiego, do aktykowania 
do xiąg grodzkich Wileńskich pokładano. 
Jan Siesicki ręką swą. Który za razem do 
pana poborcy oddano przez sługę iego pana 
Bernata. 

У того листу печать великая короля 
его милости, нашого милостивого пана, а 
подписъ рукъ: Sigismundus rex. Jan Soko-
liński—pisarz. 

1610 г. 

Изъ связки Л» 4703, за 1610 г., донуи. 13. \ 

128. Листъ короля Сигизмунда ІІІ-го Внленскому войту Нонгарту о разрѣшеніи 
Виленскимъ жнтелямъ приглашать късебѣ на работу стороннихъ каменыцикѳвъ 
и плотниковъ, непринадлежащихъ къ мѣстнымъ цехамъ, по случаю бывшаго 

въ г. Внльнв пожара. (Листъ выданъ подъ Смоленскомъ). 

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

Urodzonemu Piotrowi Nonhartowi—dzier
żawcy Bakoncyskiemu у Lawaryóskiemu, 
Mereckiemu, Orszańskiemu у Przełayskie-
mu leśniczemu, wiernie nam miłemu, łaskę 
nasze królewską. Urodzony, wiernie nam 

miły! Acześmy za instantią wierności twey 
cechy mieszczanom naszym Wileńskim rze
miosła mularskiego у ciesielskiego nadali, 
tak, iż żaden w cechu nie będący, rzemiosła 
tam w Wilnie odprawować nie \ może; ied-
nak, za tern nawiedzeniem Pańskim miasta; 
Wileńskiego przez ogień, iż budowaniu tani-

35 
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temu rzemieśnicy cechów pomienionych po
dołać nie mogą, pozwoliliśmy osobliwem li
stem naszym mieszczanom Wileńskim skąd
inąd rzemieśników do budowania sięgać, 
żeby tym snadniey у prędzey miasto pobu
dować się mogło. O czem wierność twoia 
wiedząc, chcemy mieć y rozkazuiėmy, żebyć 
rzemieśnikom, którzy z innych mieysc, a nie 

z Wilna będą, przeszkody w robocie żadney 
nie czynił. Co wierność twoia uczynisz dlia 
łaski naszey. Dan z oboza naszego pod Smo
leńskiem, dnia X X miesiąca Augusta, roku 
Pańskiego MDCX, panowania królewstw na
szych polskiego X X I I I , a szwedzkiego X V I I 
roku. Sigismundus rex. Jan Sokoliński— 
pisarz wielkiego xiestwa Litewskiego. 

1640 r . 

Изъ связки № 4626, за 1640—1641 г., докум. I. 

120. Универсалъ короля Владислава IV, отмѣняющій собираніе чрезвычайной 
подати съ жителей в. кн. Литовскаго. 

Король Владиславъ ІУ симъ универсаломъ из-
вѣщаетъ в. кн. Литовское, что вслѣдствіе заклю
чения мира съ Оттоманской портой онъ находить 
возможными пріостановить собираніе тѣхъ экстра- i 

Władysław IV, król polski etc. Wszem 
wobec у każdemu z osobna, komu by to 
wiedzieć należało, iżiakośmy przez te wszy
stkie lata szczęśliwego panowania naszego 
sedulo : koło tego chodzili, aby rzecz-pospo-
lita za nagłym nieprzyiacioł nastąpieniem 
viribus destituta nie zostawała, takniemniey 
w to potrafiąc chcemy, żeby subsidia na 
obronę oney uchwalane wiernym poddanym 
naszym uciążenia nie przynosiły; stosując się 
tedy do intencyiey seymowey wydać my roz
kazali z kancellariey naszey listy po seymie 
do woiewodztw у powiatów wielkiego xie
stwa Litewskiego, aby ominantia pericu-
la uwążywszy obronę rzeczy-pospolitey na 

ординарныхъ налоговъ, которые назначены были 
на предстоявшемъ сеймѣ и одобрены многими по-
вѣтовыыи сеймиками, какъ съ имѣній королев-
скихъ, такъ и частныхъ лицъ. 

przyszłych relacyinych seymikach przedsię 
wzięły, iakoż wiele powiatów onę namówiw
szy do nas posłów swych dla approbaciey 
laudum swego przysyłali, których pochwa
liwszy ochotę wdzięczniechmy przyięli. A że 
za łaską Bożą у szczęściem naszym, poseł 
nasz od Porty Ottomańskiey z pokoiem po
wrócił y niskąd natenczas żadnego nie upa-
truiemy niebezpieczeństwa, widząc też po 
woiewodztwach difformitatem uchwalonych 
podatków, a w niektórych contra mentem 
legis większy ciężar na poddanych naszych, 
w drugich zasię, mimo zwyozay dawny, na 
same dobra nasze włożony, wszystkie te lau-
da na wydanie iakich-kolwiek podatków w 



wielkim xiestwie Litewskich uchwalone, (ży
cząc , aby się zupełnie poddani nasi z 
pożądanego cieszyć bez żadnego uciążenia 
mogli pokoiu) znosiemy, у ieśliby u iakie-
go urzędu na kim-kolwiek względem niewy-
dania tych podatków, poborca który otrzy
mał dekret, tedy on nullius valoris być 
declaruiemy у aby napotem nikomu akcyey 
o teraznieysze nie intentowano podatki, mieć 
chcemy. Co aby wszystkich wiadomość tym 

prędzey doszła, ten uniwersał nasz w gro
dzie woiewodztwa Wileńskiego aktykowany 
po paraphiach woiewodztwa tamecznego zwy-
czaynie obwołać у poprzybiiać rozkazaliśmy. 
Dan w Warszawie, dnia X X V miesiąca 
Augusta, roku Pańskiego M D C X X X X , pa
nowania naszego polskiego Ѵ Ш , szwed-
skiego I X roku. Wladislaus rex (m. p.), 
Stanisław—pisarz. 

1651 г. 

Изъ связки Л: 4683, за 1651 г. Докум. & 

130. Листъ короля Япа Казнміра Ольбрихту Горецкому о СФормированіи роты 
пѣшей гвардіи изъ 200 человѣкъ *). 

Король Янъ Казпміръ разрѣшаетъ Ольбрихту 
Горецкому образовать полкъ изъ 200 человѣкъ 
по случаю военнаго времени на слѣдугощнхъ усло-
віяхъ: Горецкій долженъ своими средствами сфор
мировать полкъ . и въ полномъ вооруженіи пред
ставить его па смотръ подлежащему начальнику; 
со дня явки полка Горецкому выдается жалованье 

на содержаніе оного'по 12 злотыхъ на человѣка 
въ мѣсяцъ; офицеры должны заняться обученіемъ 
солдатъ военной дисцпплинѣ по современньшъ 
требованіямъ; во время походовъ жолнеры: не 
смѣютъ дѣлать обидъ жптелямъ; при первой яв-
кѣ полка солдаты должны произнести присягу на 
вѣрность королю и рѣчи-посполитой. 

Лѣта отъ Нароженья сына Божого ты
сеча шестьсотъ пятьдесятъ первого, мѣ-
сеца Февраля двадцатого дня. 

На врадѣ господарскомъ гродскомъ вое
водства Виленского, передо мною Стефа-
номъ Желиковичемъ, подчашимъ Ошмен-
скимъ, дворяниномъ его королевской мило
сти, подвоеводимъ Виленскимъ, постано

вившисе очевисто его милость панъ Оль-
брехтъ Горецкій, покладалъ и ку актико-. 
ванью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
подалъ листъ его королевской милости при-
повѣдный, даный a належачій его милости 
пану Ольбрихтови Кгорецкому, капитанови 
гвардіи пѣшой, просечи абы тотъ листъ 
универсалъ былъ до книгь кгродскихъ Вн-

*) Такихъ документовъ въ актовой втагѣ этого же года находится значительное количество. 
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ленскихъ актикованъ и уписанъ, который, 
уписуючи у книги * слово до слова такъ 
се. въ собѣ маетъ: 

Jan Kazimierz, z łaski Bożey król pol
ski, etc. Urodzonemu Olbrychtowi Gó
reckiemu—kapitanowi gwardyi pieszey, wier
nie nam miłemu, łaskę nasze królewską. 
Urodzony, wiernie nam miły! Iż się pewnym 
z różnych stron pokoiem przychodzi nam 
o całości państw naszych у rzeczy-pospoli
tey obmyszlać у wszelką na danie wstrętu 
nieprzyiacielowi gotowość sposabiać; tedy 
nie tylko woysko w. x. Lit. w służbie za
trzymać, ale też ad proportionem sił nie-
przyiacielskich augmentować, my za rzecz 
potrzebną rozumiemy: przeto dobrze wia
domą mnie wierność twoią w dziele rycer
skim, umieiętność у sposobność przypowia-
dano t. w. służbą, dwieście piechoty ludzi, 
w dziele rycerskim wedle trybu cudzoziem
skiego ćwiczonych, do woyny sposobnych, 
którzy przy tych zwyczaiach, osobliwie czy
nieniu sprawiedliwości у ordynowaniu ofi
cerów zostawać maią, iakich lud cudzoziem
ski w państwach naszych będący zażywać 
zwykł, deklaruiąc przy tym, żeby kto indi-
gena stanu szlacheckiego na służbę pieszą 
chciał się zaciągnąć, nie ma to nić stano
wi szlacheckiemu szkodzić у owszem wzglę
dem zasług swoich łaski naszey doznawać 
będzie równo z inszemi zasłużonemi powi
nien, tedy w. t. zwyżr mianowaną liczbę 
zebrać, oficerów zaciągnąć, ordynować у onych 
że na dzień dwudziesty ósmy miesiąca Lu
tego, w roku teraznieyszym tysiąc sześćset 
pięćdziesiąt pierwszym, zupełnie naminster-
płac przed pisarza polnego wielkiego xie
stwa Litewskiego, albo też namiestnika przy
sięgłego przy hetmanie naszym, albo com-
missarza iego stawić, którzy pilnie у wier
nie lud ten zebrawszy na tychże mieyscach 
od wielmożnego hetmana polnego w. x. 

Lit. naznaczonych munstrować będą, którey 
munstry nie będzie się godziło żadnemu of-
ficerowi iakim-kolwiem sposobem ochraniać, 
albo co takowego na oszukanie iey czynić. 
Po odprawieniu munstry powinien się w. 
t. z pomienioną piechotą zupełnie stawić do 
oboza na mieysce naznaczone od hetmana, 
którego ordynansom we wszystkiem podle
gać będziesz, a tak na kwatyrach, iako у 
w ciągneniu zachowasz się, w. t., wedle 
ustawy hetmańskiey w karze żołnierskiey, 
ludzie swe mocno trzymaiąc у sprawiedli
wość dostateczną wszystkim czyniąc tak, ia
ko by poddani nasi, duchowni y szlachet-
scy, żadnych krywd у gwałtów, oppresiey у 
uciążenia iakiego od nich nie ponosili, a 
mianowicie pod srogim gardła karaniem, 
aby żaden z oficerów у żołdaków w szlach
cie co oni w możności stanu tego nie sta
wał у stanowisk sobie we dworze у w miesz
kaniu iego nie czynił. Ordynuiemy zaś у na
znaczamy, w.t., żołd miesięczny na pomie
nioną piechotę złotych polskich dwanaście, 
rachuiąc na każde głowę po złotych dwa
naście, od tego dnia, którego pierwsza 
munstra przypadnie у odprawiona będzie, 
zaczynaiąc, który to żołd po odprawieniu 
munstru oddany być ma z skarbu naszego 
w. x. Lit. za assygnacyą wielmożnego het
mana polnego w. x. ЩИ., zaraz na trzy 
miesiące na pomienioną liczbę piechoty za-
ciągnioney, y napotym takowyż na każdą 
czwierć dochodzić będzie, gwoli czemu w 
zupełney liczbie zawsze być co ćwierć mun
strować się powinni będą. A ieśliby do licz
by naznaczoney nie dostawało, tedy raz wiele 
wzaiem płaty na się, w. t, szafować ile 
zpłacił tym, którzy pobici byli, albo pou
mierali. Jeśli by też, w. t., albo oficerowie 
zmarłym, albo pobitym żołnierzom na po
trzebę ich co pożyczyli у dowodnie to poka
zali, będzie to przy płacy nagrodzono. A 
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kto-kolwiek w. twoia, pieniędzy rzeczy-po-
spolitey na żołd wziętych na rysztunek wy
dał, tedy te pieniądze dla snadnieyszego w 
służbie zatrzymania a . . . . tym miesiącu, w. 
t, wytrącić masz. Która piechota powinna 
nam będzie y rzeczy-pospolitey, zwyczayną 
przysięgę przy pierwszym popisie wydać. A w 
obozie dla bezpieczeństwa swego kopać się 
powinni będą, a ieśliby do budowania ba-
teryi у inszych fortyfikacyi zażywać ich 
przyszło, tedy podług roboty у niebezpie
czeństwa płacono im być ma. Gdyby też 
który tak z oficerów, iako у piechoty oka
leczany albo poymany był, tedy tacy opa
trzenie у oswobodzenie z więzienia mieć bę

dą. Dan w Warszawie, dnia pierwszego 
miesiąca Stycznia, roku Pańskiego tysiąc 
sześćset pięćdziesiąt pierwszego, panowania 
naszego polskiego wtórego, a szwedzkiego 
trzeciego roku. У того универсалу печать 
привѣсистая а подпись руки короля его 
милости, пана нашого тыми словы: Jan K a 
zimierz król, a другій подпись tymi słowy: 
JanDowgiało Zawisza—referendarz у pisarz 
w. x. Lit. Который тотъ листъ уни-
версалъ, за поданъемъ до актъ черезъ 
особу верхупомененую, есть до книгъ 
гродскихъ Виленскихъ актикованъ и за
писать. 

1664 г. 

Изъ связки № 4661, за 1615—1664 г., докуи. 1. 

131. Уішверсалъ короля Казиміра объ ополчсніи в. кн. Литовскаго по случаю 
Московской войны. 

Король Янъ Казнміръ симъ упиверсаломъ дово
дить до всеобщаго свѣдѣнія, что хотя польскія 
войска и одержали нобѣду надъ Хованскимъ подъ 
Витебском, хотя и ведутся переговоры о шірѣ; 
но такъ какъ Московскіе уполномоченные пред-
лагаютъ невозмоашыя условія и Московскіе пол-

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ шеетьдесятъ четвертого, 
мѣсеца Іюля двадцать второго дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленекомъ, передо мною Яномъ Окгинскимъ, 
маршадкомъ Волковыскимъ, подвоеводимъ 

ководцы—Черкаскій, Баратынскій и Прозоровскій 
вступили уже въ предѣлы рѣчи-посполитой и угро-
жаютъ ея безопасности; то король и объявляетъ 
третью потстку съ нолной увѣренностью, что 
всѣ, кому слѣдуетъ, сядутъ на коней съ полнымъ 
вооруженіемъ. 

Виленскимъ, постановившисе очевисто уро-
жоный панъ Адамъ Стома, слуга его ми
лости пана скарбного великого князства 
Литовского, покладалъ и ку актыкованью 
подалъ униворсалъ, отъ его королевское 
милости, пана нашого милостивого, трое 
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вици на посполитое рушенье въ собѣ за-
вераючи, потребуючи, абы до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ актикованъ и уписанъ 
былъ, который уписуючи у книги слово до 
слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Jan Kazimierz, z Bożey łaski król pol
ski, etc. Wszem wobec у każdemu z osobna, 
komu o tym wiedzieć należy, mianowicie 
wielebnym, wielmożnym senatorom, urzędni
kom ziemskim, grodzkim, rycerstwu, szlach
cie, obywatelom woiewodztwa Wileńskiego 
uprzeymie у iaśniewielm. nam miłym. Wie
lebni, wielmożni, urodzoni uprzeymie nam 
mili! Lubo tractaty przez wielmożnych у uro
dzonych commissarzów naszych seymem na
znaczonych o pokoiu z wielkimi posłami 
moskiewskiemi signanter у wszystka naszego 
wielkiego xiestwa Litewskiego z wielmoż
nym woiewodą Smoleńskim, hetmanem pol
nym wielkiego xiestwa Litewskiego, po szczę-
śliwey у niedawno na Chowańskim pod 
Witebskim otrzymaney victoriey, dalszy od
pór nieprzyiacielowie dawać usiłuią, iednak 
im wielcy posłowie, alias commissarze mos
kiewscy upornie przy niesłusznych preten-
siach swych stawaiąc, do przystoynych sta
nowienia pokoiu śrzodków y condyciey żadną 
miarą (iako nas pomienieni commissarze 
nasi ostrzegaią) przystępować niechcą, a 
tym czasem tractatami zabawiaiąc * у uwo
dząc, gromadne woyska nieprzyiacielskie z 
Czerkaskim, Boratyńskim, Prozorowskim у 
innemi wodzami Moskiewskiemi iuż w pań
stwach naszych pod Prudkami stanęły у 
coraz pomykaią, у woyskom naszym cięsz-
kiemi być zechcą. Inhaerendo tedy daw-
nieyszym uniwersałom naszym у wiciom w 
nich iednym za dwoie do uprzeymośei у wier
ności, waszey wydanym, a nie wątpiąc, iż 
po publikowaniu onych uprzeymosc у wierność 
wasza w należytey ad servitium bellicum 
gotowości iesteście, po trzecie у ostatnie 

wici do uprzeymośei у wierności waszey wda-
iemy, chcąc mieć у surowoprzykazuiąc, abyście 
uprzeymość, wieczność wasza skoro po publi
kowaniu teraznieyszego uniwersału, trzecie 
wici w sobie niosącego, porządnie według sta
tutu wielkiego xiestwa Litewskiego у kwitów 
starych popisowych, a osobliwie podług con-
stituciey roku tysiąc sześćset dwudziestego 
pierwszego, vigore uchwały na seymie w 
roku przeszłym tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
wtórym postanowioney, bez wszelakiey zwłoki, 
na koń wsiadali у pod regiment iaśniewiel
możnego woiewody Wileńskiego hetmana 
wielkiego xiestwa Litewskiego na dzień 
siedmnasty miesiąca Augusta, w roku teraz
nieyszym tysiąc sześćset sześćdziesiąt czwar
tym, na mieyscu pod Dolhinowem popisowi 
naznaczone, stanowili się у zgromadzili, pod 
winami de expeditione bellica opisanemi, w 
czym aby wielmożny woiewodą kasztelan, 
urodzony chorąży ziemski tegoż woiewod-
stwa, powinności urzędu swego dosyć czy
nił, ostrzegamy. Zastawnicy yarendarze у 
w koronie polskiey possessye swoie maiący 
według teyże konstytucyiey anni tysiąc sześć
set sześćdziesiąt wtórego ordinaty pospoli
tego ruszenia satisfacere powinni będą. Ta-
tarowie też wielkiego xiestwa Litewskiego, 
aby nie excipuiac się że w woysku lubo ko
ronnym, lubo wielkiego xiestwa Litewskiego, 
zaraz ruszyli się у tę expeditia pod urzęd
nikami swemi przy woiewodztwach, gdzie 
mieszkaią odprawowali, iakowo przykazuie-
my. Także miasta у miasteczka według tey
że w roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt wtó
rym у dawnieyszych konstitucyi seymowych 
sprawią się konieczne. A żeby się nikt spra
wami w sądach variorum subselliorum nie 
wymawiał limitacie do trybunału wielkiego 
xiestwa Litewskiego, oraz z temi wiciami 
według konstytuciey tysiąc sześćset sześć
dziesiąt wtórego roku wysyłamy. Co do wier 
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domości wszem wobec przywodząc, chcemy 
mieć у rozkazuiemy, aby ten universal nasz 
wszędzie za podaniem onego doxiag, przy-
mowany y po parafiach publikowany był 
konieczno. Dan w Mścisławie, dnia trzyna
stego miesiąca Juliij roku Pańskiego tysiąc 
sześćset sześćdziesiąt czwartego, panowania 
naszego polskiego szesnastego, a szwed-
skiego siedmnastego roku. Po podpisanych 
tych trzecich wiciach doszła nas wiadomość, 
że kniaź Kudyniekiewicz Czerkaski ruszył 
się z woyskiem' z pod Smoleńska у prze-
szedszy in viscera państw naszych, ciągnie; 
przeto gorąco uprzeymość у wierność waszy 
żądamy, abyście nic nie tracąc czasu, na koń 

wsiadali у z iaśniewielmożnym woiewodą 
Wileńskim, hetmanem wielmożnym wielkie
go xiestwa Litewskiego znosząc się, oneniu 
posłusznemi byli. У того универсалу при 
печати большой великого князства Ли
товского, подписъ руки наяснѣйшого ко
роля его милости, пана нашого милости
вого, тыми словы: Jan Kazimierz król, а 
потомъ другій подписъ въ тые слова: Wa-
leryan Stanisław Judycki—pisarz w. x. Lit. 
Который тотъ универсалъ, за поданьемъ 
оного до актъ черезъ особу верхупомене-
ную, есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
актикованъ, и уписанъ. 

1671 г. 

Изъ связки № 4577, за 1670—1671 г., докум. 6. 

. 132. Заручный листъ короля Михаила Альбрихту Гановскому и СтеФану Ильн-
ннчу Боголюбцу въ огражденіе противъ злоупотребленіи и паснлій короннагѳ 

хоружаго граФа Николая Іеронима Сенявскаго. 

Вслѣдствіе жалобы Альбрехта Гановскаго и мѣ-
щанина Боголюбца на короннаго хоружаго Се
нявскаго, что онъ, воспользовавшись несчастіемъ 
этихъ лицъ, принужденныхъ укрываться въ Шкло-
вѣ отъ непріятелев, заставляетъ ихъ навсегда по
селиться въ Шкловѣ, не сиотря на то, что они 

постоянные обыватели Дннабурга, дѣлаетъ имъ 
разныя обиды и даже угрожаете смертію. Король 
Михаилъ симъ листомъ объявляете, что онъ бе
ретъ ихъ подъ свое покровительство и назначаете 
заруку въ 40,000 копъ Литов. грошей—въ случаѣ, 
если бы онъ осмѣлился еще притѣснять ихъ. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ семьдесятъ первого, мѣ-
сеца Іюня осьмого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленскомъ, передо мною Петромъ Рудоми-
ною-Дусяцкимъ — старостою Стародубов-

скимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, постано
вившисе очевисто панъ Стефанъ Слабков-
скій, покладалъ и ку актыкованью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ подалъ листъ его 
королевской милости заручный, съ канце-
ляріи большой Великого квязства Литов-
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ского черезъ пана Альбрихта Кгановского, 
поручника его королевской милости и пана 
Стефана Илинича Боголюбца противку его 
милости пану Миколаеви Геронимови зъ 
Гранова Сенявскому, граби на Мыши и 
ПІкловѣ, хоружому коронному вынесений, 
просечи, абы былъ до книгъ принятъ и 
вписанъ, который уписуючи у книги слово 
до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Michał, z Bożey łaski król polski, etc. 
Urodzonemu Mikołaiowi hetmanowi z Gra
nowa Sieniawskiemu, hrabi na Myszy у 
Szkłowie, chorążemu Koronnemu, Kadom-. 
skiemu, Eohatyńskiemu staroście, wiernie 
nam miłemu, łaskę naszą królewską. Uro
dzony, wiernie nam miły. Supplikowali do 
nas przez niektórych panów rad у urzęd
ników naszych dwornych, przy boku na- | 
szym na ten czas będących, szlachetny A l -
brycht Ganowski, porucznik у obywatel te
raz miasta naszego Dyneborgskiego у sła
wetny Stefan Binicz Boholnbiec, mieszcza
nin antiquitus Dorohobuski, zięć onego, iż 
w. t. zawziąwszy nieiaki rankor y preten-
sie przeciwko onym nietylko wielkie im 
krzywdy przez dozorców w. t. Szkłowskich 
у mieszczan wyrządzonych, a mianowicie Ste-
phanowi Boholubcowi, zabieraiąc ich fortu
ny, towary, z któremi się czasu incursii 
nieprzyiacielskiey, iako do fortecy do Szkło-
wa umknęli, wespół y z matką swoią, pre-
iudicia у wiele inszych violentii czynisz, 
ale też na zdrowie y substantie ich nastę-
puiesz, odpowiedzi у pogróżki czynisz, 
obiecuiąc ich sam przez się, krewnych swo
ich zawiadowców Skłowskich, żołnierzów, 
mieszczan, sług, boiar у poddanych albo 
przez inne subordynowane osoby substantie 
ich zabrawszy o śmierć przyprawić, oczem 
szyrzey prooessa zaniesione wyrażaią, vio-
lenter przy tym przyniewolaiąc, aby w miescu 
w. t Szkłowie osiedli: przeto nie będąc bez

pieczni zdrowia swego, uciekli się z prożbą 
swoią do nas, abyśmy zdrowie у substantie 
ich pod obronę nasze królewską wziąwszy, 
listem naszym zaręcznym ugleytowali, ob
warowali. My tedy król, maiąc wzgląd na 
supplikę ich, postrzegaiąc przy tym tego, 
aby za szczęśliwego panowania naszego ży-
iąc w pokoiu zostawali, violentiam pono
sząc publicam singularemque mieszczanie 
miast naszych у poddani fortun swoich 
mieli securitatem, zwysz pomienionych szla
chetnego Albrychta Ganowskiego у sławet
nego Stephana Binicza Boholubca z maięt-
nościami ich pod protectią у obronę naszą 
królewską cale bierzemy, chcąc' koniecnie 
po w. t. aby się z nimi nie czyniąc żadney 
opressii, niehamuiąc ich у wiolencyi, spokoy-
nie zachował sam przez się, krewnych swo
ich, zawiadowców у dozorców Szkłowskich, 
żołnierzów, sług, boiar, mieszczan, podda
nych у innych subordynowanych osób na 
przerzeczone osoby gdzie kolwiek będące, 
przemieszkiwaiące, tak w drodze, iako yna 
mieyscu, zdrowie у substantie ich na towary 
lądowe у wodne nie następował, ubique lo-
corum, pod zaręką za naruszeniem tego l i
stu naszego zaręcznego czterdziestu tysięcy 
kop groszy liczby Litewskiey, którey poło
wica stronie żałuiącey, a druga do skarbu 
naszego wielkiego xiestwa Litewskiego na
leżeć będzie. Co do wiadomości w. t. do
nosząc, po urzędach ziemskich, grodzkich 
maydeburskich, mieć chcemy, aby ten list 
zaręczny do akt. przyimowali, publikowali, 
extracty wydawali, nie czyniąc inaczey dla 
łaski naszey y s powinności urzędów swo
ich. Dan w Warszawie, dnia dwudziestego 
siódmego miesiąca Maia, roku Pańskiego 
tysiąc sześćset siedmdziesiąt pierwszego, pa
nowania królewstwa naszego wtórego roku. 
У того листу заручного, при печати боль
шой великого князства Литовского, подпись 



руки найяснѣйшого короля его милости 
-тыми словы: Michał król. Который тотъ 
листъ .его королевской милости заручный, 

за поданьемъ оного черезъ особу верху-
мененую до актъ, есть до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ уписанъ. 

1671 г. 

Изъ связки № 4577, за 1670—1671 г., докуй. 4. 

133. У номинальный листъ короля Михаила Троцкому подстолію и Сумнлишскому 
старостѣ Popy, чтобы онъ не нритѣснялъ крестьянъ Сумилишскаго староства не
законными поборами и работами, п прекратилъ свое тиранское обращение съ ними. 

Король Михаилъ симъ листомъ поставляетъ на 
видъ Сумилпшскому старостѣ Popy слѣдующія его 
злоупотребленія: что онъ, вопреки ревнзорскимъ 
уставамъ, беретъ съ каждой уволоки по 1 бочкѣ 
ржи и по 2 овса, по 1 гусю илп вмѣсто его по 
1 зл., но 1 курицѣ или вмѣсто ея по 20 яицъ, 
за какой то вывозъ по 3 зл., и отдѣльно еще по 
i зл. и 4 гр. , за коровъ по 2 зл., что онъ вы-
гоняетъ на работу но G дней съ уволоки и дер-
житъ съ ранняго утра до поздней ночи; прину-

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ семьдесятъ первого, мѣ-
сеца Іюня второго дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленскомъ, передо мною Петромъ Рудоми-
ною Дусяцкимъ — старостою Стародубов-
скимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, поста
новившисе очевисто панъ Янъ Залѣскій 
оповѣдалі. и покладалъ листъ его королев
ское милости упоминальный, зъ канделяріи 
большой великого князства Литовского 
черезъ подданыхъ староства Сумилишского 
до его милости пана Popa, подстолего Троц
кого, вынесеный, просечи, абы тотъ листъ 

ждаетъ съ уволоки вивозить 20 бревенъ; заста
вляем, крестьянъ держать у себя и кормить его 
гончихъ собакъ; взимаетъ овесъ; беретъ половину 
меду на дворъ и въ случаѣ неотдачи онаго за-
бираетъ воловъ; назначаетъ произвольное подым
ное по 10, 15 и болѣе грошей; что такія дѣй-
ствія его и жестокости были причиной побѣговъ 
крестьянъ, послѣ которыхъ онъ ловилъ ихъ, под-
вергалъ еще большимъ пстязаніямъ и пыткамъ. 

былъ до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
актикованъ, принятъ и уписанъ, который 
уписуючи у книги слово до слова тлкъ се 
въ собѣ маетъ: 

Michał, z Bożey łaski król polski, ete. 
Urodzonemu Ferdinandowi Rorowi—podsto-
leinu Trockiemu, staroście Sumiliskiemu, 
nam miłemu, łaskę nasze królewską. Uro
dzony wiernie nam miły! Doniesiona iest nam 
przez niektórych panów rad у urzędników, 
przy boku naszym będących, żałosna ubo
gich poddanych naszych starostwa Sumi-
liskiego supplika, w którey znać dolegli
wości у utrapienia wyrażali, to iest, iż-wier. 

36 
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tw. mimo dawne zwyezaie у ustawy, od com-
missarzów postanowione, od poddanych na
szych dzierżawy Sumiliszskiey z każdey włoki 
po beczce żyta, po dwie beczki owsa K o 
wieńską miarą, po iedney gęsi, albo pie
niędzmi po złotemu, za niepodaniem kurów 
po dwódziestu iaiek, za wywoź iakiś po zlot. 
trzy, y zosobna znowu po złotych cztery у 
groszy cztery, na krowy po złotych dwa 
wybierasz, y na robotę po sześciu dni z 
włoki wypędzasz у wyganiasz, y na niey od 
białego dnia do nocy trzymasz, do wywo
żenia drzewa wielkiego po dwadzieścia sztuk 
z iedney także włoki przymuszasz, psy swoie 
gończe na włoki rozdaiesz у poddanym kar
mić ie rozkazuiesz, a nadto у owies na nich 
wybierasz, od pszczół obcych ludzi w Su
miliszskiey dzierżawie będących połowicę 
miodów na dwor odbiiasz, a gospodarzowi 
у siabrowi iego na podział drugą połowicę 
zostawuiesz, a gdy u którego gospodarza pczo-
ły -wypadną, za wosk woły zabierasz, po-
dymne też według upodobania swego z pół-
włoki po zlot. dziesięciu, piętnastu у więcey 
wybierasz y inszemi różnemi- wymyślnemi 
exactiami у robotami poddanych naszych 
tak dalece trapisz у uciążasz, że poddani 
niemogąc onych znieść precz odchodzić mu
szą, których odiskawszy biiesz, kaleczysz, 

morduiesz, męczysz w pęta a łańcuchy oko
wy wać każesz, woły im zabierasz, na osta
tek o takowe niesłuszne exactie yoppressie 
skarżyć na siebie nie dopuszczasz; wcześnie 
tedy zabiegaiąc, aby poddani nasi przez ta
kowe oppressie cale nie zniszczeli, chcemy 
od was mieć у serio rozkazuiemy, abyś pod
danych naszych Sumiliskich nad dawne usta
wy do robot, podatków у wymyślnych exac
tly nie pociągał у nie przymuszał, ale we 
wszystkim według dawnego zwyczaiu y re-
wizorskiego postanowienia zachował się, 
inaczey nie czyniąc z powinności swey, dla 
łaski naszey. Dan w Warszawie, dnia dwu
dziestego miesiąca Stycznia, roku Pańskiego 
tysiąc sześćset siedmdziesiąt pierwszego, a 
panowania naszego wtórego roku. У того 
листу упоминального при печати большой 
великого князства Литовского подпись руки 
найяснѣйшого короля его милости, пана 
нашого милостивого, тыми словы: Michał 
król, а другой подпись тыми словы: Су-
pryan Paweł Brzostowski — referendarz у 
pisarz wielkiego xiestwa Litewskiego. Ко
торый листъ упоминальный, за поданьемъ 
оного до актъ черезъ особу верхумененую, 
есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ акти
кованъ, принятъ и уписанъ. 



1673 г. 

Изъ связки № 4696, за 1673 г., докум. 8. 

131. Универсалъ подскарбія в. кн. Литовскаго Іеронима Киршенштейна о спо
собе сбора чоноваго и шеляжнаго въ трехъ юрисдикціяхъ. 

Подскарбій в. кн. Литовскаго Іеропимъ Кир-
шенштейнъ симъ универсаломъ доводить до свѣ-
дѣнія подлежащихъ лицъ слѣдующее свое распо-
ряженіе: вслѣдствіе сепмоваго постановленія о 
сборѣ новой пошлины съ напптковъ въ колпчествѣ 
10 шедяговъ съ 3-хъ грошей, онъ всѣ юрисдики 
города Вильны соединилъ въ три,—духовную, шля
хетскую и городскую; эти юрисдики наравпѣ 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ семьдесятъ первого, мѣсе-
ца Мая шестнадцатого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленскимъ, передо мною Петромъ Рудоми-
ною Дусяцкимъ — старостою Стародубов-
скимъ, подвоеводимъ Виленскимъ постано
вившисе очевисто панъ Богуславъ Плихта, 
покладалъ и до актъ книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ универсалъ ясневельможного 
его милости п. Геронима КриспинаКиршен-
штейна — подскарбего великого князства 
Литовского, на речь о немъ нижейпомене-
ную даный, служачій, подалъ, просечи, абы 
тотъ универсалъ былъ до книгъ актъ по-
данъ, принять и уписанъ, которого при
нявши и унисуючи у книги слово до слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

HieronimKryspinKirszensteyn—podskar
bi wielki wielkiego xiestwa Litewskiego. 
Wszem wobec stołecznego miasta ik. mości 
wielkiego xiestwa Litewskiego Wilna oby
watelom, pod iakiemiż kolwiek iurysdyetia-

съ сборщиками должны учинить присягу въ пра-
вильномъ показапіи количества поіученныхъ и 
отданныхъ денегъ; сборщики должны опредѣлять 
количество сбора по предварительному расчету 
количества солоду и добываемыхъ пзъ него на-
питковъ; во время заторовъ должны присутство-. 
вать особые чиновники, по назначенію сборщика 
п скарбоваго дворянина. 

mi iaśniewielmożnego iegomości xiedza bi
skupa, przewielebney kapituły, iaśniewiel
możnego imci pana woiewody Wileńskiego, 
przewielebnego imci xiedza metropolity rus-
skiego, tudziesz mieysckiey zostaiącym, do
noszę do wiadomości. Stosuiąc się do con-
stitutiey na seymie blisko przeszłym o nowo 
uchwalonym podatku, subsidium szelężne 
rzeczonym, napisaney, iz powinności urzędu 
mego szukaiąc iak naużytecznieyszych srzod-
ków, przez któreby ten podatek exactiey od 
win, miodów, piw, gorzałek у wszelakich 
szynkowych trunków w Wilnie robionych у 
z Pruss, z Kowna przywożnych, od trzech 
groszy dziesiątego szeląga, bez uciążenia у 
naruszenia sumienia ludzkiego, także dam-
nificatii prowentu z iak naylepszym publicz
nych rzeczy-pospolitey potrzeb augmentem 
et non commodo privatorum, mógł do el-
fectu być przyprowadzony, visum est, inhae-
rendo ordinatiey pomienioney constitutiey, 
takowym te exactia zacząć porządkiem: Na
przód, poniewasz miasto Wileńskie zostaie 
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na różne iurisdiki podzielone, to iest du
chowne utriusque ritus у świeckie, iako się 
zwTyż pomieniło, przetosz aby wybieraniu у 
wydawaniu tego szelężnego contraventiey у 
contradictiey iakowey przez pomienióne divi-
sie nie było, tedy pro hac vice, facilitando 
negotium, wszystkie duchowne ritus romani 
iurysdiki, wyiąwszy przewielebnego iego
mości xiedza metropolity russkiego, zdało 
się incorporować do iurysdik przewieleb
nej kapituły Wileńskiey, iaśniewielmożnego 
zaś imci pana woiewody Wileńskiego у ich
mościów panów senatorów, dignitarzów, bę
dą się universaliter referować do grodu, a 
mieski do magistratu Wileńskiego. Więc 
że ieneralny imć pan poborca, spoinie z 
imci panem dworzaninem skarbowym, do 
tego podatku naznaczeni, super fidelitatem 
oneris iurament, ad conformitatem legis 
wykonać powinni, zaczym у przewielebna 
kapituła sama od siebie, spoinie z innymi 
iurisdikami przewielebnego iegomość xiedza 
metropolity osobliwie od siebie, od iaśnie
wielmożnego imci pana woiewody Wileń
skiego у innych imć pan podwoiewodzi Wi
leński, nakoniec magistrat Wileński de 
medio suo ludzi chrześcian, wiary god
nych , nie podeyrzanych, dla porządku, 
dozoru у pilności deputować maią. Spo
sób zaś do exaktii podaie się takowy: kto
kolwiek z obywatelów у mieszkańców pod 
wzwysz namienionemi iuryzdykami y wr sa
mym mieście Wileńskim będzie miał wolą 
na piwo, miód nowy szynk robić, gorzałkę pę
dzić, tedy nie wprzód do robienia ma przy
stąpić, aż pierwiey powinien będzie ichmo-
ściom panom poborcy у dworzaninowi do
nieść у opowiedzieć się, z iak wielu beczek 
у iakiego słodu piwo, gorzałkę pędzić, z 
wielu miednicami odrobić umyślił, w czym 
in quantum by fldem datam fraudaret, a suc-
collectorowie, na których attentiey ten do

zór zależeć będzie, doszli by tego, że się 
iego powieść z prawdą nie zgadza, takowy 
każdy podlegać ma poenam in defraudato-
res fisci, wprawie pospolitym a czopowym 
opisanym, należeć, у to do animadversiey 
pp. succolectorów będzie, aby po zlaniu do 
beczek opowiedzianego piwa lub miodu, 
ponieważ ob inaequalitatem beczek trudno 
dóyść, wiele w którey garncy piwa—tedy 
według miary słodu pewności у lidżby garn
ców dochodzili, a zweryfikowawszy wszyst
kie domy szynkowne maią mieć probe in 
orio, po iakiey cenie z którego domu: na-
poie, miody, piwa przy woźne lub u siebie 
robione, gorzałki różne przedawane bywaią. 
Gdzie inita accurata calculatione ogulney 
summy, iak wiele za który napóy z pomie-
nionych wynosi, od dwuch groszy dziesiąty 
szeląg fideliter wybierali, sami między sobą 
na każdy tudzież przez quatery y iurisdyki 
pewnego dnia y na pewnym mieyscu ехас-
tam perceptorum rationem inquirowali; we 
cztyry zaś niedziele przed imci pany po
borcą у dworzaninem zupełną calculatią 
czynili, a przy concluzyi pierwszego kwar
tału imć pan Kazimierz Gintowt—poborca 
od woiewodztwa Wileńskiego, spoinie z imci 
panem Hieronimem Komarem, wielkiego 
xiestwa Litewskiego dworzaninem skarbo
wym, у ze wszystkiemi exactorami, po wy-
konaney przysiędze, iako się sprawie, także 
w drugich in futurum quartalach postąpić -
maią, nie tylko tu w woiewodztwie Wileń
skim, aby y po wszystkim wielkiem xiestwie 
Litewskiem, sat abunde et enudate w con-
stytucyey iest wyrażono. Winiarze zaś, co 
winem różnym Węgierskim, Hiszpańskim, 
Włoskim, Francuzkim у różnemi zamor-
skiemi szynki prowadzą, ex quo ceny: dociec 
trudno, iako na garncy, beczki, antały, oc-
sewty, hufy przedaią, tedy praevia naprzód 
przez pp. succolectorów po winnicach inqui-



sitione, iako wiele wina y po iakiey cenie 
przedaią, wszystkim panom winiarzom prae-
sentibus iniungitur, ażeby co miesiąc każdy 
sam od siebie regestra zupełne od bytu y', 
wyszynkowania z swego, oraz szelągowym 
do ichmciów panów succolectorów, do któ
rych z swey quatery należy, oddawał, a 
przy kopirowaniu quartalu sam osobą swą, 
nie przez substitutą, przed ichmciów pany 
grodowymi, w przytomności imćp. poborcy 
у imć pana dworzanina, na roczkach iu-
rament na tym wykonać powinien będzie, 
iako nie więcey wina у nie za większą 
ummę, nad specificatią w regestrach mie

sięcznych podanych, wyszynkowa! у iako 
sprawiedliwie od wszystkich win różną ce
ną przedanych dziesiąty szeląg od trzech 
groszy oddał. Dat. w Wilnie, dnia szesna
stego Maia, tysiąc sześćset siedmdżiesiąt 
trzeciego.: У того универсалу при печати 
подпись рукъ ясневельможного его мило
сти пана подскарбего великого князства Ли
товского тыми словы: Heronim Kryspin 
Kirszensteyn — podskarbi wielki wielkiego 
xiestwa Litewskiego. Который тотъ универ-
салъ за поданьемъ его чрезъ особу верху-
мененую есть до днигъ кгродскихъ Вилен
скихъ записанъ. 

1674 г. 

Изъ связки № 4684, за 1674 г., докуи. I. 

135. Увиверсалъ генеральной Варшавской конФедерацін почтмейстеру в. кн. Ліі-
товскаго Рейнгольду Бпзннгу, обезпечивающій уплату изъ скарба его частнъгхъ 

расходовъ на содержание почтъ въ предѣлахъ в. кн. Литовскаго. 

Лѣта отъ Нароженья сына Божого ты
сеча шестьсотъ семьдесятъ четвертого, мѣ-
сепа Декабря тринадцатого дня. 

На врадѣ кгродскомъ Виленекомъ, пе
редо мною Петромъ Рудоминою Дусяц-
кимъ—старостою Стародубовскимъ, подвое
водимъ Виленскимъ, постановившисе оче
висто его милость панъ Рейнгольтъ Би-
зинкгъ, почтмайстеръ великого князства Ли
товского, покладалъ и до актъ подалъ уни-
версалъ собѣ служачій и належачій, про-
сечи, абы до книгъ былъ принять и упи-
санъ, который уписуючи слово до слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

My commissarze tak senatu, iako у koła 
poselskiego confederacyą generalną convo-
cacyey Warszawskiey w roku teraznieyszym 
tysiąc sześćset pięćdziesiąt czwartym, na 
commissyą do traktatów Moskiewskich na
znaczeni, oznaymuiemy tym pismem naszym, 
iż doszła nas wiadomość od urodzonego 
pana Keinholda Bizynga, ieneralnego poczt-
magistra wielkiego xiestwa Litewskiego, 
sekretarza ikm., iż mu iako za przeszłe na 
poczty w. x. Lit. de suo erogowane expensa 
według likwidacyey у dekretu commissyey 
pocztowey niedoszła zapłata, tak y na dal
sze do continuowania poczty rzeczy-pospo-
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litey należące z miast y miasteczek w. x. 
Lit. według constitucyi nie dochodzą przy
chody, a za tym poczta rzeczy-pospolitey 
cale ustawać musi. Bacząc tedy ile podczas 
teraznieyszey do traktatów naszych Moskiew
skich, iż na continuacii y na prędkim a 
porządnym expediowaniu poczty w. x. Lit-
dla prętkiey z królem imć y z woyskami 
oboyga narodu у pilney correspondencyey 
in negotio publico siła należy, a zabiegaiąc 
temu, aby poczta w. x. Lit. nie ustawała у 
owszem lepszym, niżeli kiedy sporządzona 
była, użyliśmy przerzeczonego imci pana 
poczt-magistra w. x. Lit., aby w ochocie dob-
rey ku usłudze króla imć у całey rzeczy-
pospolitey nie ustawał, ale iako przed tym 
zaciągaiąc na swóy credit dla porządnego 
poparcia poczty w. x. Lit. starania czynił, 
tak у teraz wszelkich żeby sposobów wy-
naydowal, iakoby cursus poczty sine inter-
ruptione porządnie bez omieszkania odpra-
wował. Co upewniaiąc tym pismem naszym, 
iż cokolwiek pan poczt-magister lub de suo, 
lub też zkądkolwiek zaciągnowszy na credit 
swóy iakie summy na porządne wyprawo-
wanie poczty rzeczy-pospolitey expens skar
bu w. x. Lit. in toto wydana у wypłacona 
będzie, uczyni у wyda, tedy to wszystko in 
publicum rzeczy-pospolitey commodum ero-
gowane za niedosyćuczynieniem od miast 

у miasteczek novellae legis expensa ze skar- : 

bu w. x. Lit. in toto oddanė у wypłacone 
będą у my instantią naszą do króla imci, 
iako у do całey rzeczy-pospolitey za p. poczt-
magistrem w. x. Lit. wnosiemy, aby mu 
nie tylko teraznieysza continuatia poczty, 
erogowane expensa, ale też у za przeszłe 
według liquidacyi skarbowey у dekretu 
przeszłego in toto ze skarbu w. x. Lit. o-
nemu de pleno satisfactia stanęła. W. czym 
pomienionego imć p. poczt-magistra upew
niaiąc, dla lepszey wagi rękoma naszymi 
podpisaliśmy się. Dan w Kadzinie dnia dwu
dziestego ośmego Oktobra, roku tysiąc sześć
set siedmdziesiąt czwartego. У того уни
версалу подпись рукъ тыми словы: Mar
cin Ogiński, woiewoda Trocki, commissarz 
ikmci у rzeczy-pospolitey: Jan Antoni Chra-
powicki, woiewoda Witepski, com. ikmci у 
rzeczy-pospolitey; Alexander Hilary Połu-
biński, marszałek w- x. Lit.; Cyprian. . . . 
Brzostowski, referendarz, commis. ikmci 
у rzeczy-pospolitey; Constanty Pomicki, 
czesznik sieradzki, com. ikmci у rzeczy-po-
splitey; Stanisław Kowalewski, łowczy woie
wodztwa Kijowskiego, commisarz ikmci у 
rzeczy-pospolitey. Который тотъ универ-
салъ за устнымъ поданьемъ черезъ особу 
верху мененую до актъ, есть принять и 
до книгъ уписанъ. 



Изъ связки № 4784, за 1674 г., докуй. 5. 

136. Универсалъ короля Яна Ш купцамъ и шляхтѣ, преслѣдующій уклоненіе 
отъ уплаты соляной пошлины. 

Король Янъ III поставляете на видъ купцамъ, 
шляхтѣ и вообще лицамъ занимающимся торгов
лей,,что они, во время провоза товаровъ, ыину-
ютъ окольными путями таможни и не уплачива-

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ семдес;ттъ четвертого, мѣся-
ца Октебра двадцатого дня. 

На врадѣ кгродскомъ Виленскомь, пе
редо мною Петромъ Рудоминою Дусяцкимъ, 
старостою Стародубовскимъ, подвоеводимъ 
Виленскимъ, постановившисе очевисто его 
милость панъ Александръ Богушевичъ, 
коморникъ его королевское милости, пи-
саръ скарбовый коронный, дворанинъ скарб-
ный великого князства Литовского, покла-
.далъ и до актъ подалъ универсалъ его ко
ролевское милости, служачій его милости 
пану Скоробогатому—скарбному великого 
князства Литовского на речь въ немъ ни-
жей выражоную даный, просечи, абы до 
книгъ актикованъ, принятъ и уписанъ 
былъ тотъ универсалъ, который универ
салъ одъ слова до слова такъ се въ собѣ 
маетъ. 

Jan trzeci, z Bożey łaski obrany król 
polski, et etc. Wszem wobec, komu o tein 
wiedzieć należy, a mianowicie wszelakiego 
stanu y condyciey ludziom, handlami bawią
cym się. Oznaymuiemy, iż nas dochodzą częste 
-querimionie od administratorów myta stare-

ютъ пошлинъ, назначенныхъ на содержаніе ко
роля; нѣкоторые же изъ шляхты провозатъ чужіе 
товары подъ своимъ именемъ. 

go w. x. Lit., na stół nasz należytego, iż 
kupcy omiiaiąc komory, taiemnie ścieszkami 
towary uprowadzaią, unikaiąc płacenia myt 
pomienionych, a panowie niektórzy у szlach
ta, co handle maią, violenter y nieplacąc 
tychże myt, przez komory lądem у wodą 
różne towary przeprowadzała, у nietyłko sa
mi damnificant skarb nasz, ale kupców pod 
swoią protektią biorą, uwodzą у od pła
cenia cła wymuią, pisarzów celnych znie-
ważaią, czyniąc gwałt prawom у znaczną 
uymę skarbewi naszemu; dla czego wszyst
kich wobec, у każdego zosobna tym uni
wersałem naszym upominam, chcąc mieć, 
aby każdy у od wszelkich towarów wodą, 
lądem idących, według prawa у dawnych 
instruktarzów у zwyczaiów czynił satisfac-
tią za myta nasze, sub paenis łegum karze 
nad każdym irremissibiliter extendowane 
być muszą. Na co, dla lepszey wiary do tego 
uniwersału, ręką naszą podpisanego, pieczęć 
naszą przycisnąć rozkazaliśmy. Dat. w P i -
łaszkowiczach. dnia trzeciego mca Września, 
roku Pańskiego tysiąc sześćset siedmdzie
siąt czwartego, panowania naszego pierw
szego roku. У того универсалу подписъ 



руки его королевское милости при печати 
тыми словы: Jan król. Который тотъ уни
версалъ, за поданьемъ до актъ черезъ осо

бу верху мененую, есть до книгъ кгрод
скихъ воеводства Виленского принять, до 
актъ поданъ и уписанъ. 

1699 г. 

Изъ книги Лг 4714, за 1699 г., л. 841. 

137. Универсалъ великаго гетмана в. кн. Литовскаго Казиміра Сапѣги о собв-
раніи капщизны. 

Велпкіп гетманъ в. кн. Литовскаго Казиміръ 
Сапѣга симъ универсаломъ предписываетъ всѣмъ 
вообще мѣщанамъ всѣхъ юрисдиаъ немедленно 
вносить капщизну, назначенную на каплицу св. 
Казиміра, главнаго патрона Короны и Литвы, и 

объявляетъ, что въ случаѣ сопротивленія онъ 
разрѣшплъ пробощу этой каплицы и его депута-
тамъ грабить непокорныхъ и пограбленнаго иму
щества не отдавать до окончательной уилаты кап-
щпзны. 

Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt dzie
wiątego, miesiąca Junii szóstego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Wileńskim, przede mną Michałem Ra
fałem Szumskim—podstolim у podwoiewo-
dzim Wileńskim, personaliter stanąwszy 
iegomość pan Józeph Konstantynowicz opo
wiadał, pokładał у do akt xiąg grodzkich 
uniwersał iaśniewielmożnego imci pana K a 
zimierza Jana Sapiehi—woiewody Wileńskie
go, hetmana wielkiego wielkiego xiestwa 
Litewskiego, na rzecz w nim wyrażoną po
dał, który padaiąc, aby był do xiąg grodz
kich Wileńskich przyięty у wpisany upra
sza!,- iakoż przyiąwszy a wpisuiąc w xiegi, 
-słowo do słowa tak się w sobie ma: Kazi . 
mierz Jan Sapieha—hrabia na Bychowie, 
Zasławiu у Dombrownie, woiewodą Wileń
ski, hetman wielki w. x. Lit. Woytom у 
wszystkim mieszczanom, tak dziedzicznym 

iurysdyk moich, iako у do woiewodztwa 
należących, tudzież iurisdikom у ich miesz
czanom nayiaśnieyszey xiężney Neyburg-
skiey Wileńskim, surowie, pod zarękami 
troiakich excessow, ważność rzeczy przy-
kazuię, abyście wszyscy, neminė excepto, 
kapsczyznę od miodów, gorzałek у piw, daw-
nemi konstitutiami seymów rożnych uchwa
loną у utwierdzoną, do kaplicy Kazimierza 
świętego, nayprincipalnieyszego patrona K o 
rony polskiey. у wielkiego xieztwa Li
tewskiego, oddawali do rąk tych, których 
na to obierze sobie iegomość xiądz proboszcz 
pomienioney kaplicy; nieposłusznych zaś 
temu moiemu universalnemu roskazaniu poz
woliłem tymże, na odbieranie pomienioney 
kapsczyzny deputowanym grabić у grabie
że po tąd nie oddawać, aż póki przy troia
kich excessach nie odda każdy, co na niego 
wyżey pomienionego podatków należeć bę-
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r-dzie; a: ten móy uniwersał chcę,' aby zawsze 
- od wszystkich był conserwowany. Działo się 
w Wilnie, dnia dwudziestego siódmego Ap-

; rila tysiąc: sześćset dziewiędziesiąt dziewią-
-tego roku. U tego uniwersału przy pieczęci 
- podpis ręki temi słowy:. Kazimierz Jan Sa

pieha—woiewodą Wileński, hetman wielki 
wielkiego xiestwa Litewskiego. Który to 
uniwersał, za podaniem onego przez osobę 
wierzchu mianowaną do akt, iest do xiąg 
grodzkich Wileńskich przyięty y upisany. 

1699 г 

Изъ книги № 4718, . за 1703 г., стр. 97. 

138. Универсал'*, короля Августа II о взиманіи подводной поьинностн съ го-
родовъ и містечекъ, расноложепныхъ въ нредѣлахъ в. кн. Литовскаго. 

Въ этолъ упиверсалѣ король Августъ II опо-
вѣщаетъ всѣхъ обывателей в. кн. Литовскаго, что 
назначивши главнымъ почтъ-директоромъ Шрет-
тера, и распредѣлпвши взносъ 12,000 польскихъ 

злотыхъ, слѣдуемыхъ на содержаніе почтъ въ кня-
а;ествѣ, между всѣми мѣстностямп, опъ въ тоже 
время предппсываетъ назначенныя деньги вносить 
безостановочно по прпнадлежности. 

Na urzędzie surrogatorskim Wileńskim, 
przede mną Michałem Kaphałem Szumskim, 
podstolim у surrogatorem woiewodztwa Wi
leńskiego, stanąwszy personaliter imć pan 
Jan Wysocki, sługa wielmożnego imci pana 
Samuela Szrettera, generalnego poczty iego 
królewskiey mości у rzeczy-pospolitey wiel
kiego xiestwa Litewskiego dyrektora, skarb-
nego wielkiego xiestwa Litewskiego, uni
wersał iego królewskiey mości na rzecz ni
żey wyrażonąpomienionemu imci panu skarb-
nemu dany, służący у należący, ad;akta 
xiąg surrogatorskich Wileńskich spraw wie
czystych, prosząc, aby w one był insero-
wany, podał, którego takowy sequitur 
tenor: 

August wtóry, z Bożey łaski król polski 
etc. Wszem wobec у każdemu zosobna, mia
nowicie, wielmożnym woiewodom, kaszte
lanom, urodzonym starostom у ich podsta-
rościm, namiestnikom, dzierżawcom dobr 
naszych, także wóytom у szlachetnym sła
wetnym burmistrzom, raycom, ławnikom у 
innym, w miastach у miasteczkach dobr na
szych wielkiego xiestwa Litewskiego prze
łożonym, у wszystkim in genere ludziom 
donosimy do wiadomości: Iż my, applikuiąc 
się do constitucyi seymowych у uniwersa
łów świętey pamięci nayiaśnieyszych Michała 
у Jana trzeciego, królów antecessorów na
szych, in anno septuagesimo tertio y septu-
agesimo octavo.z kancelariey wyniesionych 

37 
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uniwersałów, które my in omnibus punctis, 
paragraphis et clausulis approbuiemy o 
dochodzeniu prowizyi na pocztę naszą у 
rzeczy-pospolitey wielkiego xiestwa Litew
skiego, у teraz tym uniwersałem zleciliśmy 
z kancelariey wielkiego xiestwa Litewskie
go takowąż wydać exdivizya, do którey 
według prawa у zwyczaiu dawnego należy 
aby insistendo wszystkim constitutiom у uni
wersałom przeszłym annuatim naznaczona 
a republica pensio, dwanaście tysięcy zło
tych, absque ulla remora abhinc od rzeczy-
pospolitey dochodziło, żeby solitum cursum 
poczty wielkiego xiestwa Litewskiego pro-
tractio solutiey powinney nie tamowała у do 
urodzonego Samuela Szrettera, generalnego 
poczty wielkiego xiestwa Litewskiego direk-
tora, wydawana była według tey exdywizyey 
ze wszystkich starostw, dzierżaw, ciwuństw, 
woytowstw, miast, miasteczek dobr naszych. 
Jakoż widząc za nayiaśnieyszych anteces
sorów naszych przed tym, a teraz za pa
nowaniem naszym iterate słusznie sporzą
dzony recesor exdiwiziey absque gravamine, 
iako oekonomiy, tak starostw, dzierżaw na
szych, miast, miasteczek, co które płacić 
maią w ten uniwersał inserować kazaliśmy, 
który tak w sobie ma: 

Z Miasta Wilna dwa tysiące złotych, po
nieważ y na trybunale skarbowym y na 
commissiey praw żadnych incontrario nie 
produkowali; z miasteczka Bolnik złotych 
dwadzieścia; z Szyrwint zł. 30; z Meysza-
goły zł. 20; z Kiernowa złotych piętnaście; 
z Inturek złotych piętnaście; z Bystrycy 
złotych dwadzieścia; zNiemenczyna złotych 
piętnaście; z Miednik złotych piętnaście; z 
Oszmiany złotych trzydzieści; z Markowa zło
tych trzydzieści pięć; z Miadzioła złotych 
czterdzieście; zTrab złotych dziesięć; z Hub 
złotych trzydzieście; z Gieranon y Lipni-
szek złotych cztyrdzieście; z Dud złotych 

dwadzieścia; z Dziwieniszek złotych piętnaście; 
z Dowgieliszek złotych dwadzieście; z Kre
wa złotych piętnaście; z . . . . złotych dwa
dzieścia pięć; z Lidy złotych trzydzieście; 
z Nowego Dworu złotych dwadzieścia; z Ey-
szyszek złotych szesnaście; z Badunia zło
tych trzydzieście; zWasiliszek złotych dwa
dzieścia; z Ostryny złotych trzydzieście; z 
Wiłkomierza złotych cztyrdzieście; z Ku-
piszek złotych sto; z Onikszt złotych sześć
dziesiąt pięć; z Ucian złotych sześćdziesiąt; 
z Subocza złotych dziesięć; z Abel złotych 
piętnaście; z Bużyman złotych trzydzieście 
pięć; z Łagomian złotych trzydzieście; z 
Brasławia złotych trzydzieście; z Opsy zło
tych piętnaście; z Dryswiat złotych piętna
ście; z Trok złotych dwadzieścia pięć; z 
Olity złotych piędziesiąt sześć; z Olkinik 
złotych czterdzieście; z Merecza złotych 
czterdzieści; z Lozney złotych trzydzieście; 
z Niemonoyc złotych dwadzieścia; z Lemna 
złotych czterdzieście; z Żosiel złotych pięt
naście; z Żyżmor złotych dwadzieścia pięć; 
z Dawy złotych dwadzieścia; z Budnik zło
tych piętnaście; z Sumiliszek złotych dwa
dzieścia sześć; z Oniszek złotych dwadzie
ścia; z Oran złotych dziesięć; z Metel zło
tych dziesięć; z Przełay złotych piętnaście; 
z Grodna złotych dwieście; z Krynek zło
tych piędziesiąt pięć; z Mostów złotych trzy
dzieście pięć; z Filipowa złotych dwadzieścia; 
z Łunney złotych dwadzieścia; z Wasilko
wa złotych dwadzieścia pięć; z Nowego Dwo
ru pod Grodnem złotych trzydzieście pięć; 
z Sokółki złotych czterdzieście; z Odelska 
złotych trzydzieście; z Kuźnicy złotych trzy
dzieście; z Skidla złotych dwadzieścia pięć; 
z Przerosła złotych dwadzieścia; z Prze-
wałki złotych dziesięć; z Wizayn złotych 
czterdzieście pięć; z Kwasowki złotych pięt
naście; z Jezior złotych piętnaście; z Lipska 
złotych piętnaście; z Koryzina złotych dwa-
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dzieścia; z Chodorowki złotych piętnaście; | 
z Dąbrowy złotych dziesięć; z. Sokolan zło
tych dziesięć; z Berystek złotych dwadzie
ścia; z Kowna złotych cztyrysta piędziesiąt 
pięć; z Pun złotych sześćdziesiąt; z Puszty-
nia złotych trzydzieście pięć; z Fren złotych 
sześćdziesiąt; z Wierzbołowa złotych sześć
dziesiąt; z Stokliszek złotych trzydzieście 
pięć; z Kormałowa złotych dwadzieścia; z 
Wiłkoniszek złotych dwadzieścia pięć; z 
Władysławowa złotych trzydzieście; z Rum-
szyszek złotych piętnaście; z Dorsuniszek 
złotych piętnaście; z Poniewieża złotych 
czterdzieście pięć; z Szadowa złotych sto 
siedmdziesiąt; z Kławan złotych trzydzieści; 
z Wąwolnik złotych sto trzydzieście; z Gul
biną złotych sto; z Jedeykan złotych pię
dziesiąt; z Żagor złotych sześćdziesiąt pięć; 
z.Janiszek złotych dwieście; z Szawel zło
tych dwieście; z Radziniszek złotych dzie
sięć; z"Zamosza zł. sześć; z Rosien zł. sto 
dwadzieścia; zPłungian złotych sto piędzie
siąt; z Botek złotych dwadzieścia pięć; z 
Płotel złotych sześćdziesiąt; z Retowa zło
tych sześćdziesiąt; z Wilii sześćdziesiąt pięć; 
z Jurborka złotych sześćdziesiąt; z Wie-
lony złotych sześćdziesiąt pięć; z Wieliszni 
złotych sześćdziesiąt pięć; z Połongi złotych 
po trzydzieście; z Feydan złotych trzydzie
ście; z Eragoły złotych dwadzieścia; z Jas-
woyn złotych trzydzieście; z Jaszek złotych 
trzydzieście; z Beysagoły złotych trzydzie
ście pięć; z Skirstymonia złotych dwadzie
ścia; z Tendziagoły złotych trzydzieści pięć; 
z Korszewa złotych dwadzieścia pięć; z 
Bierznian złotych czterdzieście pięć; z Jelsz 
złotych sto piędziesiąt; z Twer złotych dwa
dzieścia; z Gorzd złotych ośmdziesiąt; z 
Tryszek złotych trzydzieście; z Dyrwian 
Wielkich złotych dwadzieścia; z Dyrwian 
Małych złotych dwadzieścia; z Użwent zło
tych piętnaście; z Tyrkszl złotych cztyrdzie-

ście; z Korcian złotych piętnaście; z Woy-
niuty złotych czterdzieści; z miasta Polocką 
złotych sześćset piędziesiąt pięć; z Dzisny 
złotych dwieście; z Czerwian złotych dzie
sięć; z Nowogródka y z Juryzdyk złotych 
trzysta sześćdziesiąt pięć; z Cyryna złotych 
trzydzieście; z Słonima złotych dwieście; z 
Dzitowa złotych dwadzieścia pięć; z Woł-
kowyska złotych dwadzieścia; ze Mścibowa 
złotych siedmdziesiąt; z Ponzowa złotych 
dwadzieścia; z Wołpy złotych sto piędzie
siąt; z Jatoky złotych dwadzieścia; z Wi
tebska złotych sześćset piędziesiąt у pięć; z 
Suraża złotych dwadzieścia; z Jezieryszcza 
złotych trzydzieście; z Dusiat złotych trzy
dzieście; z Lukinowicz złotych trzydzieście; 
z Orszy złotych trzydzieście; z Mohilewa 
osmnaście set złotych; z Borysowa złotych 
siedmdziesiąt; z Czaus złotych siedmdziesiąt; 
z Luboszan alias z Bereziny złotych dwa
dzieścia; z Czerekowa złotych dwadzieścia; 
z Haczy złotych pięć; z Łasicy złotych pięć; 
z Brześcia złotych trzysta; z Kamieńca zło
tych sto; z Kobrynia złotych sto piędzie
siąt; zMiteyki złotych dwadzieścia; z Pru-
żaney złotych dziewiędziesiąt; z Wohinia 
złotych trzydzieści; -z Malcza złotych dwa
dzieścia; z Horodca złotych dwadzieścia; z 
Szereszowa złotych sześćdziesiąt; z Pierczat 
złotych dwadzieścia; z Dziwin złotych pięt
naście; z Pińska złotych dwieście piędzie
siąt; z Łahyszyna złotych dwadzieścia; z 
Motola złotych szesnaście; z Nobla złotych 
piętnaście; z Mścisławia złotych sto piędzie
siąt; z Kryczewa złotych piędziesiąt; z Ra 
domia złotych dwadzieścia; z Rasney zło
tych piętnaście; z Mińska złotych pięćset; z 
Hyna złotych piętnaście; z Krasnosioł zło
tych czterdzieście; z Radoszkiewicz złotych 
piędziesiąt; z Mozyra złotych dwadzieścia 
pięć; z Zahala złotych piętnaście; z staro
stwa Rzeszy złotych dwadzieścia; z Roha-
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czewa złotych dziesięć; z Bobruyska zło
tych czterdzieście; z Czeczerska złotych dwa
dzieścia pięć; z Homla złotych dwadzieścia 
pięć; z Propoyska złotych dwadzieścia; z 
Bzeczycy złotych dwadzieścia; zDyneborka 
złotych sześćdziesiąt; z Lucina złotych czter
dzieście; z Marynawzen złotych dwadzieścia. 

Który to regestr exdiwiziey w ten uniwer
sał wpisać kazaliśmy, a stando circa quanti-
tatem przeszłych seymów у tak wiele con-
stitucyi powagą naszą roskazuiemy wszyst
kim ekonomiom, starostwom, dzierżawom, 
ciwunstwom, woytowstwom, particularnym 
miastom у miasteczkom dobr naszych in 
genere wszystkim wielkiego xiestwa Litew
skiego, aby według onego każde z nich 
annuatim w mieście naszym stołecznym Wil
nie w dzień świętego Jana Krzciciela święta 
rzymskiego według nowego kalendarza do 
rąk urodzonego Samuela Szrettera—gene
ralnego poczty naszey у rzeczy-pospolitey 
wielkiego xiestwa Litewskiego dyrektora, 
na mieyscu należytym, kędy poczta zwykła 
expediowac, lub do substitutą onego wna-
szali у oddawali, temu oraz, które za przeszło-
dawnieysze zeszły lata, ab anno rnillesimo 
sexcentesimo octuagesimo sexto dotąd nie 
sub: paenis triplicis pensionis według daw
nych constitucyi, uniwersałów у dekretów 
trybunalskich; a in casum niewnoszenia przez 
retardatią, abo contradykcyą prawu у de
kretom, tak temu uniwersałowi naszemu 
przy wyraźnym dawnym prawie, na termi
nie pomienionym świętego Jana przez con-
cursus poczty tamować by się zawsze mu
siał. Vigore tego uniwersału у dekretów 
do wszystkich ekonomiy naszych, у do każ
dego starostwa, dzierżawy, miast у miaste

czek maią do skarbu rzeczy-pospolitey dwo
rzan na execucya cum paenis ordynować, 
tak у dalszą rozprawę o tęż prowizią poczto
wą z delatorami wszystkiemi' urodzonemu 
dyrektorowi poczty wielkiego xiestwa Litew
skiego w trybunale głównym zawsze forum 
naznaczamy. Do którego uniwersału dla 
lepszey wagi przy podpisie ręki naszey pie
częć wielkiego xiestwa Litewskiego przy
cisnąć rozkazaliśmy. 

Dan w Warszawie, na seymie walnym 
miesiąca Lipca, roku tysiąc sześćset dzie-
więdziesiąt dziewiątego, panowania naszego 
wtórego roku. 

U tego uniwersału, przy pieczęci wielkie
go xiestwa Litewskiego, podpis ręki nay
iaśńieyszego króla iegomości, pana naszego 
miłościwego, Augusta wtórego temi słowy: 
Augustus rex. A na drugiey stronie pieczęci 
na tym uniwersale iego królewskiey mości 
przypisek w te słowa pisany: Uniwersał 
do starostw, dzierżaw, miast, miasteczek 
na wydanie podwodnych pieniędzy, na pro-
wizyą poczty wielkiego xiestwa Litewskiego 
według regestru exdywizyi dawney w tym 
uniwersale specificowanego. Który ten uni
wersał iego królewskiey mości, za podaniem 
onego przez iegomości pana Jana Wysoc
kiego, sługi wielmożnego iegomości pana 
Szretera, generalnego poczty iego królew
skiey mości у rzeczy-pospolitey wielkiego 
xiestwa Litewskiego directora, skarbnego 
wielkiego xiestwa Litewskiego, do akt, iest 
do xiąg surrogatorskich woiewodztwa Wi
leńskiego spraw wieczystych, ze wszytką 
rzeczą, w onym wyrażoną, iest. przyięty у 
wpisany. 



Изъ книги № 4717, за 1702 г., л. 107. 

139. Универсалъ Августа ІІ-го всѣмъ обывателянъ it. кп. Литовскаго о соѵранс-
II i и общественнаги спокойствия и порядка. 

Король Августъ II доводить до свѣдѣнія всѣхъ 
обывателей в. кн. Литовскаго, что ва истекшемъ 
сейиѣ Варшавскомъ, чрезъ нарочитыхъ депута-
товъ, былъ заключенъ примирительный трактатъ 
между всѣми политическими партЬіми рѣчи-поспо-

Roku tysiąc siedmsetnego wtórego, mie
siąca Februarii dziesiątego dnia. 

' Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim "Wileńskim, przede mną Michałem 
Raphałem Szumskim, podstolim у podwo-
iewodzim Wileńskim, ten uniwersał, od nay
iaśńieyszego króla iegomości do woiewod-
stwa Wileńskiego orzesz w nim niżey sze-
rzey specifikowaną wydany, do akt xiąg 
grodzkich Wileńskich podano, w te słowa 
pisany. 

August wtóry, z Bożey łaski król polski 
etc. Wszem wobec у każdemu z osobna, 
komu to wiedzieć należy, a osobliwie wie
lebnemu w Bogu, iaśniewielmożnym, uro
dzonym senatorom, dignitarzom, urzędni
kom ziemskim, grodzkim, rycerstwu, szlach
cie, obywatelom woiewodztwa Wileńskiego, 
uprzeymie у wiernie nam miłym, przy of-
fiarowaniu łaski naszey królewskiey. Oznay-
muiemy, iż po tak wielu nieustających 
publicznych у priwatnych usiłowaniach sta
rania naszego królewskiego około uspokoie-
nia difierentiarum w. x. Lit., gdy stany ko
ronne całey rzeczy-pospolitey na seymie te-
raznieyszym walnym sześćniedzielnym War-

литой, вслѣдствіе KOTopai'o должны быть возоб
новлены какъ право собственности нолитическихъ 
преступниковъ, такъ и старинный отношенія в. 
кн. Литовскаго съ Короной на основаній правъ 
„coaeąuationis". 

szawskim za naypierwszy cel obrad swoich 
internam pacificationem przedsięwziąwszy, 
zaszłe mala et dissidia' wielkiego xiestwa 
Litewskiego za sprawą nay wyższego Boga, 
pokoiu y applikacyą naszą królewską, przez 
deputatów od nas destinowanych у od stron 
uproszonych, gruntownemi y skutecznemi 
na wieczne czasy zatamowali у uspokoili 
srzodkami, które w traktacie generalnym, 
eo nomine sprawionym, przez podpisy у ac-
ceptatią obudwuch stroń utwierdzonym.... 
obszerniey y doskonaley wyrażone są. Prze to 
my król, z wiadomością у zezwoleniem pp. 
rad у urzędników naszych у . urodzonych 
posłów ziemskich, podziękowawszy maiesta-
towi Boskiemu za osobliwą nad tą oyczyzną 
opatrzność, oraz zabiegaiąc, aby ta dobroć 
Boska dalszym rozlaniem krwi chrześeiań-
skiey, gwałtami, naiazdami, . mordami, у 
innemi exorbitantiami obrażona nie była, ; у 
żeby się co kolwiek ex orbitę legum ro-
styrki у niesnaski domowe poruszyły, ad 
antiquum ius et observantiam debitam wed
ług coaequatiey przywróciło się, ninieyszym 
listem uniwersałem naszym uprzeymie w. w. 
у wszystkie in genere stany w. x. Lit. ob-



wieszczamy. Tudzież gdy strony wszystkie, 
lub osoby niechętne у przeciwne sobie 
przez pomieniony traktat generalny urazy 
swoie wszelkie sercem, podściwością prawdzi
wą chrześciańską wzaiemnie do siebie da
rowały у spoinie na wiek wieków umorzyw
szy wieczną niepamięcią zagrzebły, tam in 
civilibus, quam in criminalibus; tedy mocą 
у zwierzchnością naszą królewską serio re-
quiruiemy, aby iuxta obloquentiam pomie-
nionego traktatu generalnego rządy wszel
kie, munia, ministeria, urzędy w swoich 
praerogativach dawnych wedle prawa daw
nego у świeżego coaequationis porządku we 
wszytkich osobach maioris ac minoris.... 
ły inviolabiliter zostawały у wolne onych 
exertitium bez wszelkiey przeszkody było, 
zachowuiąc iednak dla nas cła staroruskie, 
iuxta antiquum usum do stołu naszego na
leżące, także aby dobra komu kolwiek pod
czas zamieszania domowego bezprawnie od
padło do possessyi dawnych possessorów, 
urzędy ziemskie, grodzkie locorum ubi bo
na consistunt ad requisitionem partis, którey 
należeć będzie, ex nunc przywrócili у po
dali, wyiąwszy dobra in possessione łegitima 
będące, oraz prawa y praetensie zapisowe 
na dobrach, lub creditowe wszystkim stro
nom należące, które upadać nie maią, у 
owszem dla tym prętszey satisfactii w try
bunale wielkiego xiestwa Litewskiego ro-
sprawić się у rozeprzeć, non obstantibus, 
nec operantibus quidquam processibus, stante 
discordiarum motu odNovembri anni mil-
lesimi septingentesimi aż do teraznieyszego 
terminu obtentis у owszem cale remotis po
winni będą. Nakoniec vigore tegoż gene
ralnego tractatu, powagą naszą królewską 
warmemy, iż wszyscy w tym zacnym naro
dzie, bądź mocą domu у fortuną wsparci, 
bądź zwierzchności władzą wyniesieni, bądź 

popularibus favoribus aucti, pod spólnym 
prawem, sądem y karą w równości żyć 
maią у ziemskiemu pokoiowi, swobodom 
szlacheckim, publicznym consultatiom cięż-
kiemibyć nie powinni, у we wszelkich prae-
tensyach y differentiach iure mediante non 
vi experiri. W czym magistratus wszelkich 
subseliorum 'y sądów surowie upominamy, 
aby każdemu sprawiedliwość bez respectu 
żadnego podług prawa dawnego у świeże
go coaequationis administrowali, postępuiąc 
podług surowości onych contra transgresso-
res et contemptores legum et rebelles iuri 
publico, oraz zabiegaiąc podobnemu w tey 
rzeczy-pospolitey zamieszaniu, a ktoby kol
wiek zaś prywatną zemstę z tych okazyi 
przeszłych iawnie, lub skrycie przez się, 
lub śrzodki subordynowane miał moliri, ta
kowy, iako pospolitego pokoiu gwałtownik, 
ex authoritatis legum contemptori iuri pu
blico rebellis у winowayca ma podlegać, bez 
wszelkiego personarum respectu, vigore le
gum, у dla tego aby unikaiąc wszelkich 
okazii do wzruszenia pokoiu pospolitego 
wszystkie stany wielkiego xiestwa Litew
skiego w staropolskiey iedności у miłości 
według ргатда żyiąc od prywatnych ziazdów, 
praktyk, zbierania ludzi swawolnych, naiaz-
dów у innych wiolencyi supersedowali, ale 
wszystkie studia у siły swoie na zasczyt у 
obronę dostoieństwa naszego у całości dobra 
pospolitego obrócili, pilno zalecamy. Co aby 
tym prędzey do wiadomości wszytkich 
przysło, ten uniwersał nasz grodom у wszel
kim urzędom aktykować у wszędy po mias
teczkach у parafiach publikować przykazu-
iemy. Dan w Warszawie, dnia dwódziestego 
ósmego miesiąca Stycznia, roku Pańskiego 
tysiąc siedmsetnego wtórego, panowania na
szego piątego. U tego uniwersału, przy pie
częci wielkiey wielkiego xiestwa Litewskie-
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go, podpis nayiaśnieyszego króla imci ręki 
temi słowy: Augustus rex. Który ten uni
wersał, za podaniem onego przez osobę wysz 

mianowaną do akt, iest do xiąg grodzkich 
woiewodztwa Wileńskiego, przyięty aktyko-
wany y upisany. 

1705 r . 
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Roku tysiąc siedmsetnego piątego, mie
siąca Marca dziewiętnastego dnia. 

Na urzędzie surrogatorskim Wileńskim, 
przede mną Michałem Raphałem Szumskim, 
podstolim y surrogatorem woiewodztwa Wi
leńskiego, stanąwszy oczewisto Ilia у Mi
chał Tufanowie, kupcy iego carskiego wie-
liczeństwa, extrakt uniwersału z xiąg wo
iewodztwa Wltepskiego wydany, sobie słu
żący, do akt surrogatorskich Wileńskich po
dali, którzy podaiąc do akt prosili, aby do 
xiag wysz mienionych był przyięty у wpi
sany. Jakoż ony przyiąwszy, a w xiegi wpi-
suiąc słowo do słowa tak się w sobie ma: 

Wypis z xiąg surrogatorskich woiewod-
stwa Witepskiego. 

Roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego pią
tego, miesiąca Februarii trzynastego dnia. 
Przede mną Samuelem Kazimierzem z Bru-
siłowa Dorohinickim Kisielem, chorążym 
у surrogatorem woiewodztwa Witebskiego, z 
woli całego woiewodztwa nil derogando, 
authoritate iaśnie wielmożnego imci pana 

Ludowika Pocieia, podskarbiego у pisarza 
ziemskiego wielkiego xiestwa Litewskiego, 
obranym na sądy surrogatorskie, a potym 
od tegoż iaśnie wielmożnego imci pana 
podskarbiego przez uniwersał utwierdzonym, 
stanowszy personaliter Д1а у Michał Tufa
nowie, kupcy iego carskiego wieliczeństwa, 
ten uniwersał sobie służący, z rzeczą w nim 
wyrażoną do akt xiąg surrogatorskich podali, 
które, w xiegi wpisuiąc, tak się w sobie ma: 

Marcyan Dominik Wołowicz, marsza
łek wielki wielkiego xiestwa Litewskiego, 
starosta Ducki, administrator ceł wielkiego 
xiestwa Litewskiego, Ludwik Konstanty, na 
Włodawce у Różance Pociey, podskarbi wiel
ki wielkiego xiestwa Litewskiego, Wołpiń-
ski, Borciański starosta, ichmć pp. pisarzom, 
substitutom, strażnikom na komorach y przy-
komorach wielkiego xiestwa Litewskiego, 
tak cła nowopodwyszonego donatimm ku-
picckiego, iako też in subsisidio auctional-
nego zostaiącym, donosiemy do wiadomości: 
Ponieważ iaśnie oświecony xiąže imć pan 



- 296 -

hetman wielki wielkiego xiestwa Litew
skiego, maiąc compassią; na Illą Tufanem 
у Michałem Tufanem, zagranicznenii kup
cami Moskiewskiemi, przez wtargnioną do 
miasta Wilna incursią od adherenta nie-
przyiacielskiego pana Micuty zrabowanemi, 
wydał uniwersał swóy do komory, przyko-
morków ceł wielkiego xiestwa Litewskiego, 
aby od płacenia cła wszelkiego pomie-
nieni Tufanowie z towarami, tak z Moskwy 
do Litwy idąc, iako y nazad powracaiąc, 
przez lat dwie wolni byli., deklaruiąe, • iż 
coby kolwiek od nich do skarbu przynale
żeć miało przy kalkulatiey pro persoluto 
przyięto będzie/Przeto my, providendo tak 
nie iriałey stracie zrabowanych kupców, oraz 
zabiegaiąc, aby cursus' mercimoniorum nie 
ustawał, у nie widząc być przez to nay-
mnieyszey uymy skarbowi, tym uniwersa
łem-naszym -pilno zlecamy, abyście wiel
możni panowie, gdy się na którey komorze 
zdarzy odprawa którego kolwiek z tych 
kupców, to jest, 111 i lub Michała Tufanów, 
z Moskwy, do państwa naszego przyieżdża-
iących, lub nazad powracających, na kwi
tach numerowanych specificatią wszystkich 
towarów, które zrewidowane podtenczas będą 
wyraziwszy, у wiele by do skarbu należeć 

.miało, za każdym razem konnotowawszy у 
w kwicie y na praszportach nie a nomine, 
ale summę, wiele by. przychodziło, napisaw
szy, ani cła, nowopodwyszonego donidimim 
kupieckiego,. ani subsidium audiomlnego 

„nie biorąc,;wolno przepuszczali. Waruiemy 
to, iednak, iż ten uniwersał nasz ma tylko 

służyć. Uli у Michałowi Tufanom na .lat 
dwie, od daty w. uniwersale .wyrażonej y na 
własne onych towary. A ieżeli by pod prae-
textem swoim cudze towary przeprowadzo
ne były: tedy za dowodem słusznym na 
skarb conflscowane być maią, czego abyście 
waszmość mości panowie iako naypilniey 
postrzegali, у do tego, który dispositią od 
nas skarbową mieć będzie, iako nayprędzey 
znać dawali, pilno zalecamy, et sub priva
tume functionis intimuiemy. Y natośmy dali 
ten uniwersał nasz z podpisem rąk naszych. 
Pisań w Wilnie, roku tysiąc siedmsetnego 
czwartego, miesiąca Decembra ośmnastego 
dnia. 

U tego uniwersału przy pieczęci podpis 
ręki y z przepiskiem temi słowy: Marcyan 
Wołowicz—marszałek wielki wielkiego xie
stwa Litewskiego у administrator ceł rze
czy-pospolitey wielkiego xiestwa, Litewskie
go, tylko na dwuch kupców Uli у Michała 
Tufanów y na. własne tyło onych towary. 
Który to ten uniwersał, za podaniem przez 
osób wyszmianowanych, iest. do xiąg surrO-
gatorskich przyięty у wpisany, z których у 
ten wypis pod pieczęcią urzędową z pod
pisem ręki wielmożnego imci pana surro-
gatora panu Uli у Michałowi Tufanowiczom, 
kupcom iego carskiego wieliczeństwa wy
dań. Pisań w Witepsku. U tego extraktu 
uniwersału przy pieczęci corecta w te sło
wa: correxit Jaroszewicz. Który to extrakt 
uniwersału, za.podaniem onego przez osób 
wysz wyrażonych, iest do xiąg surrogator-
skich Wileńskich przyięty у wpisany. 



1708 г. 

Изъ книги № 4722, за 1708—1710 г., л. 396. 

141. Ѳрдинансъ гетмана Яна Сапѣги казацкому ротмистру Толочкѣ, чтобы онъ 
не дѣлалъ наѣздовъ на имѣніе Выговскаго. 

Гетманъ в. кн. Литовскаго Лнъ Сапѣга симъ 
унпверсаломъ нредписываетъ казацкому ротмистру 
Толочкѣ подъ страхомъ смертной казни воздер
жаться отъ наѣздовъ на ниѣніе конюгааго в. кн. 

Roku tysiąc siedmsetnego ósmego, mie
siąca Maia dziewiętnastego dnia. 

Na urzędzie grodzkim Wileńskim, prze
de mną Michałem Raphalem Szumskim, 
podstolim у podwoiewodzim Wileńskim, 
stanąwszy, personaliter iegomość pan J ó -
zeph Moncewicz, ordynans od iaśnie wiel
możnego iegomości pana Jana hrabi na 
Lachowiczach, Wieloniu, Kuzminie у Ra
wiczu Sapiehy—hetmana wielkiego w. x. 
Lit., ienerała, Wielkopolskiego, Bobruyskie-
go starosty, do imci pana Tołoczki—rotmi
strza iego królewskiey mości kozackiego 
wydany na rzecz niżey wyrażoną, Wiel
możnemu iegomości panu Wyhowskiemu— 
koniuszemu w. x. Lit. służący у należący, 
od acta xiąg grodzkich woiewodztwa Wi
leńskiego podał, który podaiąc, abydoxiag 
wyżmianowanych był ingrossowany, upra
szał. Którego takowy sequitur tenor-

Jan hrabia na Lachowiczach, Wieloniu, 
Kuzminie у Rawiczu Sapieha—hetman wiel
ki w. xiestwa Litewskego, ienerał, Wielko
polski etc. starosta, iego mości panu To-
łoczce—rotmistrzowi iego kmci kozackiemu, 
daię ten ordynans, za doyściem którego 

Литовскаго Выговскаго — Масаляны и возвратить 
назадъ пограбленное прежде имущество; при этомь 
препровождаете къ нему и заручпый королевски 
листъ. 

masz waszmość mości pan, nie ścieląc sobie 
żadnych praetensyi do dobr Masalany na
zwanych, wielmożnego imci pana Wyhow-
skiego—koniuszego w. x. Lit., onych za-
iazdu, rabunków у innych pod gardłem 
nieczynić exakcyi, z ludźmi do tego sobie 
przybranemi, a osobliwie woyskowemi, na 
usłudze rzeczy-pospolitey będącemi; gdyż -
się o to criminalissime z waszmością, iako 
z naiezdnikiem, przeciwnym orderom moim, 
sądzić deklaruię. Tudzież serio intimuię, 
aby bydło, konie ceteraque rerum, zabie
rane przy naiazdach, po trzykrotnych ad-
minimum, waszmość pan restituat integer-
rime. Grdzie też у list zaręczny naiaśniey-
szego króla imci Stanisława pierwszego 
chce in summa dobra przerzeczone conser-
vari immunitate et integritate. Co tedy in 
rigore paenarum legum powtóre zaleciw
szy, in renitentiae casum pozwy z kan-
cellaryi woyskowey wydać rozkazałem. Na 
większy dowód podpisałem się. Dat w Wil
nie, dnia ośmnastego Maii, anno tysiąc siedm
setnego ósmego. U tego ordynansu przy pie
częci podpis ręki z connotacyą temi słowy: 

I Jan Sapieha—hetman w. w. x. Lit., iaś-
38 
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niewielmożnego mp. Ordynans imć panu 
Tołoczkowi—rozmistrzowi iego królewskiey 
mości kozackiemu, aby na dobra Masalany 
wielmożnego imć pana koniuszego w. x. 
Lit. naiazdów nie czynił m. pr. Piotrow

ski—woyski, pisarz grodzki woiewodztwa 
Wileńskiego. Który ordynans, zapodaniem 
onego przez osobę wyż mianowaną do akt, 
iest do xiąg grodzkich Wileńskich przyięty 
у wpisany. 

1710 r. 

Изъ книги Л: 4722, за 1708—1710 г., л. 1203. 

142. Универсалъ гетмана в. кн. Литовскаго Людовика Потѣя Виленскому губернатору 
и магистрату о томъ, чтобы приняты были мѣры для защиты проѣзжихъ куп

цовъ отъ нападеній бродягъ. 

Гетманъ в. кн. Литовскаго Людовикъ Потѣй симъ 
универсаломъ доводить до всеобщаго извѣстія, 
что вслѣдствіе появившихся около Вильнн раз-
бойниковъ, нападающихъ какъ на проѣзжихъ обы
вателей княжества, такъ и купцовъ, онъ назна-

чплъ особаго губернатора, который своею властію 
долженъ рѣшать всѣ уголовный дѣла, при содѣй-
ствіи мѣстнаго гарнизона и въ случаѣ надобно
сти и мѣстныхъ войскъ. 

Koku tysiąc siedmsetnego dziesiątego, mie
siąca Februarii iedynastego dnia. 

Na urzędzie grodzkim Wileńskim, prze
de mną Stephanem Szwykowskim — sędzią 
grodziom Wileńskim, Oniskim y Zozdziey-
skim starostą, stanowszy personaliter imć pan 
Jan Horbatowski ten uniwersał do akt 
xiąg grodzkich Wileńskich podał, który 
przyiowszy, a wpisuiąc do xiąg w słowo 
do słowa taksie w sobie ma: Ludwik Kon
stanty na Włodawie yKożance Pociey, het
man w. w. x. Lit., Ratyński, Wołpieński, 
Borciariski, Puński etc starosta, iaśnie-
wielmoźnym, wielmożnym ichmości p. se
natorom duchownym у świeckim, dignita-
rzom, urzędnikom ziemskim, grodzkim, ry

cerstwu, szlachcie, obywatelom woiewodz
twa Wileńskiego, moim wielce m. panom 
у braci, tudziesz szlachetnemu magistratowi 
Wileńskiemu miasta ikmości Wilna у wszyst
kim in genere iurisdykom. Po zaleceniu 
chęci moich, a zabiegaiąc licentiom znay-
duiącym się przez swowolne ludzie, którzy 
nie maiąc służby, ieno po różnych gościń
cach koło stołecznego miasta Wilna wie
szają się różnym ichmć panom obywatelom 
w. x. Lit., przeymuiąc podwody, wiolencyę 
czynią, nie mniey у kupców, handle swoie 
prowadzących, po gościńcach z kupami swe-
mi swowolnemi zabiiaią, co się evidenter 
у nad kupcem Torobskim—naiaśnieyszego 
Cara imci pokazało, iakoż у do miasta 
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samego przybywszy, teyże licentii zaży-
waią, za czym ex munere officii mei, zabie-
gaiąc takowym licentiom у aby każdy za 
swóy występek podług prawa, ile pod ten 
czas zamieszany, karanie odniósł у złość 
ludzka srogością prawa pospolitego powściąg-
niona у pohamowana była, żeby tak z 
ichmć pp. obywatelów w. x. Lit., do Wilna 
przyieżdżaiące, iako też у kupcy handle 
swoie prowadzące, zdrowia у fortun swoich 
bespieczni być mogli, dla zatrzymania, te
dy takowey licentii y uskromienia oney, 
ponieważ na ten czas w woiewodztwie Wi
leńskim sądów grodzkich niemasz, za gu
bernatora ieneralnego woiewodztwa Wileń
skiego у miasta ikmci stołecznego Wilna 
imci pana Michała Raphała Szumskiego— 
podstolego у podwoiewodzego Wileńskiego, 
na pomieniony urząd gubernatorski usta
nawiam у zupełną moc daię imci у zlecam, 
tak dla rozporządzenia wszystkich spraw 
kriminalnych, które ienokolwiek tak w mieś
cie, iako у w woiewodztwie całym znaydo-
wać się у ściągać do władzy у urzędu 
ichmość będą, nikomu nie czyniąc, anida-
iąc szyrzyć šię takowym swowolnym ku
pom, także у tych, którzy iuż są w deten-
cyi w zamku ikmci Wileńskim. A inquan-
tum by takowe znaleść się mogli, których 

ludźmi garnizonu zamkowego Wileńskiego 
uskromić, w tenetcyą wziąć imć pan pod-
woiewodzy у gubernator woiewodztwa Wi
leńskiego nie mógł, tedy naybliszsze regi-
menta, w woiewodztwie Wileńskim stoiące, 
do pomocy imci ludźmi powinni będą zada
niom sobie zuać, do których y ordynans 
wydałem. Nie mniey temuż imości panu 
podwoiewodzemu у gubernatorowi Wileń
skiemu daię moc, ażeby podług prawa у 
funkcyi swoiey, we wszystkie miary у wagi 
w mieście iego królewskiey mości Wilnie 
mierzaiące у ważące, weyrzawszy, zwerifi-
kował у należyte postanowienie uczynił, co-
by z krzywdą kupuiących, iako y przeda-
iących, ile podczas tak wielkiey karistyi nie 
było. Do którego instrumentu dla lepszey 
twierdzy у wagi ręką mą podpisawszy, pie
częć przycisnąć rozkazałem. Dat w Teres
polu pod Brześciem, roku tysiąc siedmset
nego dziesiątego, miesiąca Januarii trzydzie
stego dnia. U tego uniwersału przy pie
częci wielkiey woyskowey, podpis ręki iaś
niewielmożnego imć pana hetmana wiel
kiego w. x. Lit. etc. tymi słowy: Ludwik 
Pociey, hetman wielki w. x. Lit. Który to 
uniwersał, przez osobę wysz wyrażoną po
dany, do xiąg grodzkich Wileńskich przy
ięty у wpisany iest. 



1711 г. 

Изъ книги № 4723, за 1711 г., л. 1191. 

Полномочный посолъ в. кн. Литовскаго Воло-
вичъ свпдѣтельствуетъ, что во время переговоровъ 
его съ императоромъ Петромъ Великимъ ему от-
вѣчено было слѣдующее: Царскія войска до сихъ 
поръ еще не выведены изъ яредѣловъ княжества 
вслѣдствіе предосторожности, чтобы не напали 
Турки или Шведы, но имъ уже приказано высту- I 

Roku tysiąc siedmsetnego iedynastego, 
miesiąca Augusta dwudziestego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Wileńskim, przede mną Michałem 
Raphałem Szumskim, podstolim у podwo-
iewodzim woiewodztwa Wileńskiego, stanąw
szy personaliter. imci pan Jakub Grzybow
ski excerpt z reskryptu nayiaśnieyszego Ca
ra imci na instrukcią naiaśnieyszey rzeczy-
pospolitey pełnomocnemu posłowi iaśnie 
wielmożnemu imci panu Wołowieżowi, mar
szałkowi wielkiemu wielkiego xiestwa L i 
tewskiego danego, od acta xiąg grodzkich 
woiewodztwa Wileńskiego podał, którego 
takowy sequitur tenor: 

Excerpt z reskryptu naiaśnieyszego Cara 
imci danego na instrukcyą naiaśnieyszey 
rzeczy-pospolitey kreditowaną pełnomocne
mu posłowi iaśniewielmożnemu imci panu 
Wołowiczowi, marszałkowi wielkiemu wiel
kiego xiestwa Litewskiego, ad quartum. 

A że według obietnicy у dekłaracyi imci 

пить въ походъ противъ Турціи; что же касается 
до прптѣсненій и обидъ, сдѣланныхъ царскими 
солдатами обывателямъ в. кн. Литовскаго, то Го
сударь назначить для разбирательства особыхъ 
коммпссаровъ и желаетъ, чтобы таковые же были 
назначены и со стороны рѣчи-посполптой. 

pana posła xiążęcia Dołhorukiego woyska 
iego carskiego wieliczęstwa z państwa rze
czy-pospolitey przez nieiaki czas były niewy-
prowadzone, y to się czyniło nie dla czego 
inszego, tylko dla spólnych interessów, to 
iest, naprzód obawiaiącsię incursyi turec-
kiey, która się teraz iawno pokazała, a po
tym dla wszelkiey ostrożności, żeby gene
rał szwedzki Krassow z Pomorami znów 
nie wszedł do Polski; a ieżeliby takiey po
trzeby nie było, toby iuż dawno woyska iego 
carskiego wieliczęstwa wyprowadzone były, 
gdyż one z skarbu iego carskiego wieli
częstwa biorą pieniężne stipendia, a od rze
czy-pospolitey tylko chleb у furaż prae-
tenduie się. A te woyska teraz z w. x. Lit. 
wszystkie wychodzą, także y z większey 
części Korony Polskiey ustępuią у kupią 
się tylko w tych mieyscach, gdzie od nie-
przyiacielskiey incursyi iest niebespieczeń-
stwo, a i z tamtąd wynidą, iak prętko można 
będzie iść do ziemie Tureckiey ad opera-

143. Извлечете изъ рескрипта императора Петра Великаго на инструкцію вели
каго княжества по поводу продовольствія императорскаго войска и соединенныхъ 

дѣйствш противъ Турокъ. 
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tiones przeciwko nieprzyiaciela, w czym żą
damy, aby у woyska rzeczy-pospolitey do
pomogli у carskiemu wieliczęstwu według 
traktatu wiecznego pokoiu у wiecznego ob-
ronitelnego soiuszu. Atak za pomocą Bożą 
ta woyna może być wyniesiona w kraie 
Tureckie у cale ustaną wszelkie ciężary 
prowincyom rzeczy-pospolitey, gdyż na po
tym у żadnych prowiantów od rzeczy-po
spolitey żądać nie będą, a w wielkim xię-
stwie Litewskim у teraz prowiantów do By-
gi у innych mieyse zbierać iego carskie 
wieliczęstwo nie rozkazał y napotem tego 
potrzebować nie będą. Co zaś imci pan po
seł uskarża się na tak wiele od woysk iego 
carskiego wieliczęstwa uczynionych krzywd, 
zdzierstw y irrytacyi, tego iego carskie wie
liczęstwo woysku swoienm nigdy czynić nie 
pozwalał, ale surowie zakazywał, у winnych 
karać roskazywał, iako у teraz po uczynio-
ney propositii od imci pana posła iego car
skie wieliczęstwo na różne mieysca ordynuie 
dla inquizicyi kommisarzów, z któremi trzeba 
aby y rzecz-pospolita komisarzów od sie
bie wysłała, a ci po inquizycyi maią z wi-

nowayców czynić satisfakcią obywatelom rze
czy pospolitey. A ieżeli się pokażą zaboy-
stwa, żeby takich exequowali, azznaczniey-
szych oficerów iego carskie wieliczęstwo 
po przybyciu swoim do woysk у sam uczy
niwszy inquizycya, sprawiedliwość świadczyć 
roskaże. A teraz nim przybędzie, dał kom-
misyą xiążęciu imci Dołhorukiemu, ut 
adtendat, iako supremus w sądach iego 
minister. 

U tego excerptu koroboracya przy pie
częci z podpisem ręki iaśnie wielmożnego 
imci pana Wołowicza, marszałka wielkiego 
wielkiego xiestwa Litewskiego, temi słowy: 
Że tak sonat w oryginale rozhoworów у 
repliki nayiaśńieyszego Cara imci, pro melio-
ri fide ręką się własną podpisawszy, pieczęć 
przycisnąć rozkazałem. Dat ut supra, Mar-
cian Wołowicz, marszałek wielki wielkiego 
xiestwa Litewskiego, pełnomocny poseł. 
Który to excerpt, za podaniem onego przez 
wyż wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg 
grodzkich woiewodztwa Wileńskiego przyięty 
у wpisany. 



1712 г. 

Изъ книги № 4724, за 1712 г., л. 734. 

144. Упнверсалъ короля Августа II объ уплатѣ старыхъ таможенныхъ пошлинъ. 

Король Августъ II сиыъ универсаломъ поведѣ-
Баетъ, чтобы шляхта и другіе богатые люди не 
уклонялись отъ уплаты торговыхъ пошлинъ и не 
провозили подъ своимъ именемъ чужихъ тосаровъ, 
чтобы пошлины оплачивались доброю прусской 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca • Maia dwunastego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Wileńskim, 
przede mną Michałem Raphałem Szumskim, 
podstolim у podwoiewodzim woiewodztwa 
Wileńskiego, stanąwszy personaliter imć pan 
Józeph Wysocki, uniwersał ikmości do 
komor ceł starych w. x. Lit. należący, ad 
akta xiąg grodzkich Wileńskich podał, który 
podaiąc prosił, aby ze wszytką w nim wy
rażoną rzeczą był w xiegi przyięty y upi-
sany, iakoż przyiowszy a wpisuiąc w xiegi 
de verbo od verbum, tak w sobie sonat: 
August wtóry, z Bożey łaski król polski etc. 
Oznaymuiemy wszem wobec у każdemu 
zosobna, wszelkiey condycyi, a mianowicie 
stanu kupieckiego y iakim kolwiek handlem 
bawiącym się ludziom. Ponieważ w exakciey, 
z dawna zwyczayney, cła starego wielkiego 
xiestwa Litewskiego, do stołu naszego na
leżącego, różne się na komorach y przyko-
morkach cum detrimento skarbu naszego 
у dawnych zwyczaiów dzieią inconvenientie, 
że niektórzy senatorowie у urodzeni urzęd
nicy, szlachta у obywatele wielkiego xiestwa 
Litewskiego, kupieckie towary wziąwszy pod 

монетой; прп этомъ король подтверждаете преж
нее распоряженіе, по которому жпдамъ запреще
но было быть администраторами пошлинъ и до
зволено быть только стражниками. 

swoią protekcią у tituł, nova forma, in prae-
iudicium dawnych zwyczaiów, tynfową tyl
ko monetą cum diminutione skarbu stołu 
naszego cło płacić zwykli; zabiegaiąc tedy 
indemnitati skarbu naszego, donosiemy do 
wiadomości, stosuiąc się do dawnych zwy
czaiów postanowiamy, aby się żaden zoby-
watelów wielkiego xiestwa Litewskiego nie-
ważył, ku szkodzie skarbu naszego, kupiec
kie towary pod swoią brać protekcyą, sub 
poena confiscationis tych że towarów, ale aby 
kupcy sami przez się od swych towarów, 
według dawnych zwyczaiów, iako do tych 
czas in usu et praxi było, dobrą pruską 
monetą płacili, iniungimus. A ponieważ żydzi 
od zawiedywania y administracyi ceł lege 
publica są abrogowani, ale aby chrześciań-
skie ludzie et bene possessionati exactores 
ceł byli, tedy te cum consensu nostro regio 
edicta conserwuiemy. A że na przykomor-
kach dla szczupłości importancyi у prowizii 
chrześciańscy strażnicy być nie podeymuią 
się, tedy w tym punkcie legem reservando 
na strażnikowstwie tego podatku ceł żydom 
być pozwalamy, a to dla defraudaciey skar
bu naszego, które się skrytemi у wymyśl-
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nemi sposobami przez kupieckie ludzie in 
detrimentum skarbu naszego dziać zwy
kły. Jeżeli by zaś iakowe exorbitance lub 
depactacie na komorach cła starego enia-
narent, tedy o to inculpati w sądach na
szych skarbowych przed wielmożnym pod
skarbim nadwornym odpowiadać maią, de-
cernimus. Go aby wszystkim do wiadomości 
doyść mogło, ten uniwersał nasz publiko
wać roskazaliśmy. Pisań w Warszawie, dnia 
dwudziestego Aprila, anno tysiąc siedmset
nego dwunastego. U tego uniwersału przy 

pieczęci pokoiowey iego królewskiey mości 
podpis naiaśnieyszego króla i. mości temi 
słowy: Augustus rex. A przypisek: uni
wersał generalny, aby wszyscy handluiące 
w wielkim xiestwie Litewskim według daw
nego zwyczaiu, cło stare do stołu naszego 
płacili. Michał z Tęczyna Osoliński, regent 
koronny d. ch. starosta Mielnicki. Który 
to uniwersał, przez osobę wyż wyrażoną 
za podaniem do akt, iest do xiąg grodz
kich Wileńskich przyięty у wpisany. 

1712 r. 

Изъ книги Л« 4724, за 1712 г., л. 455. 

145. Ординансъ великаго гетмана в. кн. Литовскаго Потѣя генералу Бирону, 
чтобы онъ не позволялъ русскииъ солдатамъ дѣлать екзекудіи при взиианіи 

провіанта. 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Kwietnia szóstego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Wileń
skim, przede mną Michałem Raphałem 
Szumskim, podstolim у podwoiewodzym wo
iewodztwa Wileńskiego, stanowszy persona-
liter imć pan Józeph Woynowski, ordynans 
od iaśnie wielmożnego pana Pocieia, het
mana w. w. x. Lit., wydany do w. imć pana 
Bironowa, ienerała ikmć, w interesie woie
wodztwa Wileńskiego, na rzecz w nim ni-
żey wyrażoną, od acta xiąg grodzkich wo
iewodztwa Wileńskiego podał, którego ta
kowy sequitur tenor: Ludwik Konstanty na 
Włodawie у Rożaco Pociey, hetman wielki 

wielkiego xiestwa Litewskiego, Ratyński, 
Puński, Borciański, etc. starosta. Wielmoż
nemu imć panu Bironowi, generałowi ikmć, 
po zaleceniu chęci moich daię ten ordynans, 
za którego odebraniem, abyś w. mść pan 
ludziom Cara imci, przybyłym do woiewodz
twa Wileńskiego dla wybierania prowian
tów, żadney onym nie dozwalał exakcyi, 
ani exekucyi dopuszczał, fortissime iednak 
broniąc onym exequowania у wybierania, 
zatargi żadney nie czynił. Co pilno zale-
caiąc dla lepszey wiary ręką mą własną 
podpisawszy pieczęć na ten czas pokoiową, 
w niebytności wielkiey, przycisnąć rozkaza
łem. Dat. w Możeykowie, dnia dziewiętna-
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stego Marca, anno Domini tysiąc siedmset
nego dwunastego. U tego ordynansu, przy 
pieczęci podpis ręki iaśnie wielmożnego imć 
pana hetmana wielkiego wielkiego xiestwa 
Litewskiego temi słowy: Ludwik Pociey, 

hetman wielki w. x. Lit. Który to ordy
nans, za podaniem onego przez wysz wy
rażoną osobę do akt, iest do xiąg grodzkich 
Wileńskich przyięty у wpisany. 

1712 r. 

Изъ книги № 4724, за 1712 г., л. '456. 

146. Ординансъ гетмана в. кн. Литовскаго Нотѣя ротмистру Венгерской хоругви 
Сузину, чтобы онъ недозволялъ дѣлать екзекуціи русскимъ солдатамъ при взи

мали провіаита. 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Kwietnia szóstego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Wileńskim, 
przede mną Michałem Raphalem Szumskim, 
podstolim у podwoiewodzym woiewodztwa 
Wileńskiego, stanąwszy personaliter imć 
pan Józeph Woynowski, ordynans od iaśnie 
wielmożnego imci pana Pocieia, hetman 
wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego, 
wydany do imć pana Suzina, rotmitsrza 
chorągwi Węgierskiey, w interesie woie
wodztwa Wileńskiego, na rzecz w nim ni
żey wyrażoną, od acta xiąg grodzkich wo
iewodztwa Wileńskiego podał, którego ta
kowy sequitur tenor. 

Ludwik Konstanty na Włodawie у Różan
ce Pociey, hetman wielki wielkiego xiestwa 
Litewskiego, Ratyński, Puński, Borciański 
etc. starosta, imć pan Suzinowi, rotmist
rzowi chorągwie mey Węgierskiey. Po za
leceniu chęci moich daię ten ordynans, 

za którego odebraniem, abyś wasz mość 
pan ludziom Cara imci przybyłym do Wilna 
dla prowianta wybierania żadney niedo-
zwalał exakcyi, aniexekucii dozwalał, ied-
nak nie czyniąc zatargi z onemi fortissime 
bronił tego wszytkiego, tak miasta, iako 
też całego woiewodztwa Wileńskiego; co 
pilno waszmość panom zalecaiąc, dla lep-
szey wiary, ręką moią podpisawszy, pieczęć 
na ten czas pokoiową, w niebytności wiel-
kiey, przycisnąć rozkazałem. Dat. w Mo-
żeykowie, dnia dziewiętnastego Marca, anno 
Domini tysiąc siedmsetnego dwunastego. 
U tego ordynansu przy pieczęci podpis ręki 
iaśnie wielmożnego imć pana hetmana wiel
kiego wielkiego xiestwa Litewskiego temi 
słowy: Ludwik Pociey, hetman wielki w. x. 
Lit. Który to ordynans, za podaniem one
go przez wyszwyrazoną osobę do akt, iest 
do xiąg grodzkich woiewodztwa Wileńskie
go przyięty у wpisany. 
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1712 г. 

Изъ книги № 4724, за 1712 г., л. 470. 

147. Письмо князя Репнина Виленскому хоружому Скорубсшшу о немедленной 
доставкѣ провіанта. 

Князь Рѣпнинъ увѣдомляетъ Виленскаго хору-
жаго, что воеводство Виленское не доставляете 
русскимъ вопскамъ провіанта, и что вслѣдствіе 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Aprila ósmego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości 
grodzkim Wileńskim, przede mną Michałem 
Raphałem Szumskim, podstolim у podwo-
iewodzim woiewodztwa Wileńskiego, sta
nąwszy personaliter imć pan 'Kazimierz 
Petrowicz, list prywatny od iaśnie oświe
conego хіесіа Repnina pisany, do wielmoż
nego imć pana chorążego woiewodztwa Wi
leńskiego, ad acta xiąg grodzkich Wileń
skich podał, którego takowy sequitur tenor: 

Wielmożny mości panie chorąży woiewodz
twa Wileńskiego a mnie wielce mości pa
nie! Przy zwykłym moim honorze donoszę, 
żem list waszmość pana odebrał, za któ
rego dziękuię, oraz у za przysłanie copii 
listu iaśnie wielmożnego imć pana hetmana 
wielkiego w. x. Lit., a teraz proszę wasz
mość pana, aby ichmość panowie woiewodz
twa Wileńskiego prowiantu"'y furażu wysy
łali iako nayprędzey do magazynu Lidzkie-

этого онъ намѣренъ послать туда нѣсколько рус-
скихъ іюлковъ для понужденія, чего впрочемъ и 
не желалъ бы дѣлать. • ; , 

go, gdyż woyska nayiaśńieyszego Cara imoś-., 
ci, pana mego miłościwego, bez prowiantu: 
sustentować: nie mogą. Inquantum pomie
niony prowiant nie będzie odwieziono, tedy 
będę przymuszony, dla wielkiego niedostat
ku, commenderować niektórych regimen
tów do woiewodztwa Wileńskiego dla wy
syłania tegoż prowianta, czego sobie nie 
życzę. Tym skończę, żem iest wielmożnego 
mości pana chorążego woiewodztwa Wileń
skiego życzliwym у uniżonym sługą—Kniaź 
Repnin. . U tego listu data w te słowa:' 
Trab, dnia dwudziestego piątego Martii, 
s. v. annó tysiąc siedmset dwunastego. A 
tytuł na tym liście takowy: Wielmożnemu 
memu wielce mości, panu imci panu Jano
wi Skorubskiemu, chorążemu woiewodztwa 
Wileńskiego, a memu mości panu oddać 
należy. Który list, za podaniem onego przez 
wyszwyrażoną osobę' do akt, iest do xiąg 
grodzkich Wilenkich przyięty у wpisany. 

; ; 39. 
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1713 г. 

Изъ книги № 13, за 1713 г., л. 504. 

148. Рескршгтъ короля Августа II Виленскому магистрату о томъ, чтобы онъ 
не обременялъ мѣщанъ и цеховыхъ излишними налогами, взыскапіямп и на-

казаніями. 

Король Августъ II запрещаетъ Виленскому 
войту и магистрату причинять слѣдующія обиды 
Виленскимъ горожанамъ: облагать цехи чрезмѣр-
ными налогами; сажать въ тюрьму невинннхъ 
цеховыхъ старшинъ и яодвергать ихъ пстязаніямъ; 
взимать въ свою пользу частные сборы; взимать 
съ цеховыхъ болѣе 'k части городскихъ сборовъ, 

Roku tysiąc siedmsetnego trzynastego, mie
siąca Apryla iedynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Wileńskim, 
przede mną Michałem Raphałem Szumskim, 
podstolim у podwoiewodzym woiewodztwa 
Wileńskiego, stanowszy personaliter sławet
ny pan Jan Jurgi Belan, reskrypt od naiaś-
nieyszego króla imci Awgusta wtórego wy
dany do szlachetnych panów—wóyta, bur
mistrzów, rayców, ławników у do sławetne
go pospólstwa kupieckiego miasta ikmości 
Wilna, z rzeczą w nim niżey wyrażoną, 
wszystkim cechom у całemu gminowi tegoż 
miasta ikmci Wilna służący у należący, ad 
acta xiąg grodzkich Wileńskich spraw wie
czystych podał, który podaiąc prosił, ażeby 
ze wszystką w nim wyrażoną rzeczą był 
do xiąg pomienionych przyięty y upisany. 
Jakosz ony przyiąwszy, a w xięgi wpisuiąc, 
dė verbo ad verbum tak się w sobie ma: 

August П , z Bożey łaski król polski etc. 
Urodzonemu wóytowi, szlachetnym burmist
rzom, raycom, ławnikom у sławetnemu 

такъ какъ наоснованіп королевскихъ прпвилегій; 

и листовъ 1ІІ ч. должепъ: взимать магистратъ, 
2І4 лзба купеческая и *Ы ч. цехи; не позывать 
къ себѣ цеховыхъ старшинъ къ отчету, такъ какъ 
таковой они обязаны давать только общему со-
бранію; не запрещать цеховымъ заниматься тор
говлей напитками. 

pospólstwu kupieckiemu miasta naszego Wil
na, wiernie nam miłym, łaskę naszą kró
lewską. Doszła nas żałosną supplika przez 
sławetnych Jana Jurgi Belan, Theodora 
Gregorowicza, Symona Bartlewicza, imieniem 
wszystkich cechów у gminu naszego Wilna 
miasta, iż wierność wasza, zawziowszy gniew 
у niechęć ku wszystkim cechom у całemu 
gminowi, wielkiemi składankami aggrawuie-
cie niewinnych, w niczym nie podeyrzanych, 
nie przekonawszy prawem, szczegulnie hań
biąc starszych rocznych, w złodzieyskim 
więzieniu trzymacie, okowami у mieczem 
grozicie, iednych więzicie, drugich biciem 
publicznie na ratuszu kaleczycie, y iako 
chcąc onych oprymuiecie, ехаксуе у różne 
podatki na nich wymyszlacle у onych gwał
townie do wypłacenia przymuszacie, regest
rów niesłusznych, sobie należących, wyma
gacie, mimo prawa, przywileie, dekretą, res-
krypta, listy upominalne, od naiaśnieyszych 
królów imchość polskich у wielkich xiążąt 
Litewskich, antecessorów naszych, miłości-
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wie temu gminowi nadane у konfirmowane, 
nawet mimo swóy dobrowolny list pod datą 
na ratuszu Wileńskim dnia trzynastego 
Septembra, roku tysiąc sześćset trzynastego 
dany, którym cechy, do gminu przyiowszy, 
obowiązali się wszystkie kondicye, w, nim 
wyrażone, wiecznemi czasy trzymać; a ten 
list od naiaśnieyszego ś. pamięci króla imci 
Zygmunta trzeciego, antecessóra naszego, 
osobliwym listem pod rokiem tysiąc sześć
set czternastym iest approbowany. Także 
mimo dekret króla imci Jana Kazimierza, 
antecessóra naszego, z oczewistey contro-
wersyi między cechami, iako aktorami, a 
pospólstwem kupieckim, iako pozwanemi, w 
roku tysiąc sześćset czterdziestym dziewią
tym, trzynastego Nowembra, w Warszawie 
ferowany, według których praw, przywile-
iów, reskryptów,1 dekretów у kwitów daw
nych, także listu urodzonych commissa-
rzów, roku tysiąc siedmsetnego czwartego, 
dwudziestego piątego Oktobra, cechów 
przez kwatery taxowac niemieliście, asse-
kuruiąc się nie więcey, tylko od onych 
podług dawnego zwyczaiu, publicznie uchwa
lonych, składanką tylko czwartą cześć od-

- bierać, poniewasz magistrat iedną część, 
kupiecka izba dwie części, a cechy czwartą 
część przykładać maią; o prywatnych zaś 
składankach, które bywaią na chwałę Bożą, 
na ozdobę kaplic, na msze, a apparaty у 
na pogrzeby ubogich ludzi, do tych cale 
magistrat, ani, kupiecka izba, nie ma się 
interessować, ani liczby z onych słuchać. 
Także przełożeni gminowi za swego star
szeństwa nie przed magistratem, ani kupiec
ką izbą, ale przed całym gminem у przed 

starszymi rocznemi cechów wszystkich z per
cept у expens ze wszystkich cechów złożo
nych, radzić et communitati rachować się 
у taksować się maią. Insuper gminowi ci, 
którzy szynki maią, aby im wolno wszelkie 
trunki, iako to wina, miody, piwa przeda-
wać, a do składanki magistratowey y ku-
pieckiey nie byli pociągani, у aby magi
strat nie przymuszał gminowych ludzi' na 
kwatery chodzić. Zaczym my król, stosu-
iąc się do instanciey pp. rad naszych, na 
ten czas przy boku naszym rezyduiących, 
a chcąc wszystkie cechy nasze Wileńskie 
у wszystko pospólstwo przy ich ze prawach, 
przywilejach, listach, reskryptach, dekre
tach nienarusznie wiecznemi czasy zacho
wać у od takowych aggrawacyi, więzienia 
у bicia, które od wierności waszey ponoszą, 
uwolnić, tym naszym reskryptem wszystkie 
prawa, przywileie, approbuiemy y confir-
muiemy, pod zapłaceniem winy piąciu set 
czerwonych złotych, in casu dość nieuczy-
niehia punktom, w tym liście naszym ni-
-nieyszym dla łaski naszey у winy pomie
nioney. Dan w Warszawie, dnia dwudzie
stego wtórego miesiąca Lutego, roku Pań
skiego tysiąc siedmsetnego trzynastego, pa
nowania naszego siedmnastego roku. U tego 
reskryptu podpis ręki naiaśnieyszego króla 
iego mości Awgusta wtórego, przy pieczęci 
wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego temi 
słowy: Augustus Rex. Który to dokument 
naiaśnieyszego króla iego mości, za poda
niem onego przez wyszwyrazoną osobę do 
akt, iest do xiąg grodzkich woiewodztwa 
Wileńskiego spraw wieczystych przyięty у 
wpisany. 



Изъ книги № 4725, за 1713 г., л. 216. 

Ш . Ординансъ гетмана в. кн. Литовскаго Людвика ІІотѣя полковнику Пут-
камеру, чтобы онъ выступилъ изъ Виленскаго монастыря св. Духа. 

. Гетманъ в. кн. Литовскаго вторично предписы
ваете полковнику Путкамеру очистить отъ постоя 
Св. Духовскій монастырь и впредь, не занимать 

- Roku tysiąc siedmsetnego trzynastego, 
miesiąca Februarys dwudziestego wtórego 
dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Wileńskim, 
przede mną Michałem Raphałem Szumskim, 
podstolim у podwoiewodzym woiewodztwa 
Wileńskiego, stanowszy personaliter w Bogu 
wielebny oyciec Nikonor Komkowicz, na
miestnik oó. Bazylianów Wileńskich, przy 
cerkwi S. Ducha zostaiących, ordynans od 
iaśnie wielmożnego imci p. Pocieia, hetma
na wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego, 
wydany do imci pana Pudkamera, pół-
kownika ikmci regimentu pieszego, iaśnie 
wielmożnego imć pana woiewody Trockiego, 
z rzeczą w nim wyrażoną, w Bogu wieleb
nym ichmć oo. Bazylianom Wileńskim, przy 
cerkwi S. Ducha zostaiącym służący у na
leżący, ad acta xiąg grodzkich Wileńskich 
podał, którego takowy sequitur tėnor: 

Ludwik Konstanty na Włodawie у Ró
żance Pociey—hetman wielki wielkiego xie
stwa Litewskiego, Borciański, Ratyński, 
Szereszewski, Puński starosta, imci p. Pud-
kamerowi — pólkownikowi ikmci regimen
tu pieszego iaśnie wielmożnego imci pana 

его, такъ какъ въ районѣ этого монастыря нѣтъ 
никакой юрпсдики. 

woiewody Trockiego. Po zaleceniu chęci mo
ich, poniewasz oo- świętoduscy, bratscy 
Wileńscy graeci ritus, in circuitu mona-
sterii zostaią nie maiąc żadney iuryzdyki, 
ani przyległości, zaczyni daię ten ordynans, 
za którego doyściem abyś wasz mość imć 
pan z monasteru pomienionego ex nunc 
ustąpił у więcey się ab hinc nie intereso
wał, a mieścił się w dobrach pierwszym 
ordynansem sobie naznaczonych, nim w 
krotce doydzie wasz mość panu na regi
ment insza moia dyspozycya, co wasz mość 
panu serio у powtóre zalecam. Dan w 
Warszawie, die siódmego Februarii, roku 
tysiąc siedmsetnego trzynastego. U tego or-
dynansu podpis ręki iaśnie wielmożnego 
imci p. hetmana wielkiego wielkiego xiestwa 
Litewskiego przy pieczęci temi słowy: Lud
wik Pociey—hetman wielki wielkiego xie
stwa Litewskiego; a przypisek przy pieczęci 
pokoiowey w te słowa: Kamieniczki zaś у 
dworki puste, co do monasteru zapisane 
od miasta Wilna у płacą podatek miastu 
Wilnu, nie powinny bydź rozumiane za iu-
ryzdykę, iako у zdawna nie byli, abyś wasz 
mość pan się nie interesował do tych ka-
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mieniczek у dworków pustych, pod gard
łem zalecam у punkt assygnacyi do tych 
Bazyliańskiey iurysdyki kassuię, annihiluię. 

Który to ordynans, za podaniem onego przez 
wyszwyrazoną osobę do akt, iest do xiąg 
grodzkich Wileńskich przyięty у wpisany. 

1729 r. 

Изъ книги № 4744, за 1729 г., л. 555. 

150. Ординансъ гетмана в. кн. Лнтовскаго ІІотѣя татарамъ, живущимъ въ Ви
ленскомъ воеводствѣ, чтобы они являлись по требовашю для исполненія декре

товъ трибунала. 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
dziewiątego, miesiąca Oktobra trzynastego 
dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim woiewodztwa 
Wileńskiego przede mną Józefem Korwi
nem Piotrowskim, woyskim Czernihowskim, 
podwoiewodzym Wileńskim, comparens per-
sonaliter imć pan Benedykt Szuscicki, or
dynans, od iaśnie wielmożnego imci pana 
Pocieia, woiewody Wileńskiego, hetmana 
wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego, Ta
tarom woiewodztwa Wileńskiego, na rzecz 
w nim wyrażoną wydany, ad acta xiąg grodz
kich woiewodztwa Wileńskiego podał, te
nore sequenti pisany: 

Ludwik Konstanty na Włodawie у Ró
żance Pociey, woiewodą Wileński, hetman 
wielki w. x. Lit., panu chorążemu Ta
tarskiemu woiewodztwa Wileńskiego у wszyt
kim Tatarom, w woiewodztwie Wileńskim 
osiadtości swoie niaiącym. Po wyrażeniu woli 

moiey, daię wasz mość ten móy ordynans, 
za którego pokazaniem у doyściem onych, 
abyście kożdego czasu wielm. imć . panu 
Wolskiemu, chorążemu woiewodztwa Wi
leńskiego, byli posłuszni w potrzebie, gdyby 
praetendował was do zaiazdów у poiazdów 
do dobr, których przy dekretach trybunal
skich -wielkiego xiestwa Litewskiego, co 
wasz mość у powtóre pilno zalecam. Dat. w 
Grodnie, trzeciego Septembra, tysiąc siedm
setnego dwudziestego dziewiątego. U tego 
ordynansu przy pieczęci podpis takowy: Lud
wik Pociey — woiewodą Wileński, het
man wielki wielkiego xiestwa Litewskiego. 
Deinde connotatio pod pieczęcią tymi expri-
mitur słowy: Connotatur w kancellarii woysk 
wielkiego xiestwa Litewskiego: Ignacy 
Antoni Ziemicki. Który to takowy ordynans, 
za podaniem onego przez wyżwyrażoną o-
sobę do akt, iest do xiąg grodzkich woie
wodztwa Wileńskiego przyięty у zapisany. 
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1733 Г . ,• 

Изъ книги № 4748, за 1733 г., л. 671. 

151. Универсалъ стражника и региментаря в. кн. Литовскаго А. Нотѣя ко всему 
Литовскому дворянству, нредписывающШ быть готовымъ къ защитѣ короля 

Станислава (Лещинскаго). 

Стражникъ и региментарь в. кн. Литовскаго 
Потѣй, вслѣдствіе вмѣшательства русскаго пра
вительства въ дѣла избранія польскаго короля, 
выразившагося въ осадѣ Праги, симъ универса-

Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego 
trzeciego, miesiąca Octobra dnia dziewięt
nastego. 

Na urzędzie ikmei surrogatorskim "Wi
leńskim, przede mną Jerzym Horainem— 
podczaszym у surrogatorem woiewodztwa 
Wileńskiego, comparendo personaliter imć 
pan Michał Kublicki, uniwersał od iaśnie 
wielmożnego imć pana Antona' Pocieia, 
strażnika wielkiego у generalnego woysk 
wielkiego xiestwa Litewskiego regimentarza, 
do woiewodztwa ; Wileńskiego pisany, ad 
acta podał, którego tenor sequitur talis: 

Antoni na Włodawie, Różance у Rzeczycy 
Pociey—strażnik wielki у generalny woysk 
wielkiego xiestwa Litewskiego regimentarz, 
WołkowyskijŻyżmorski, Radomyski, Surazki 
etc. starosta. Jaśnie oświeconym, iaśnie wiel
możnym, wielmożnym ichmć panom sena
torom, dignitarzom, urzędnikom ziemskim 
у grodzkim, rycerstwu, szlachcie у obwa-
telom prześwietnego woiewodztwa Wileń
skiego, m. waszmość panom у braci. Po za
leceniu usług moich braterskich, wątpić 
mi nie należy, że dotąd nie tylko prze-

ломъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что онъ 
приглашаете все рыцарство вооружиться и стать 
за свободно избраннаго короля Станислава Ле
щинскаго, за свои права и вольности. 

świetnym prowineyom Korony polskiey у wiel
kiego xiestwa Litewskiego, sacra unione złą
czonym, lecz у całemu światu zakonkludo-
waney szczęśliwie, gloriose gesti operis 
elekcyi у promulgowania ex unanimi voto-
rum assensu, wolnego narodu polskiego na 
thron pana pierwszego Stanisława, za króla 
polskiego, przez woiewodztwa, powiaty у 
ziemie powracaiąc ad propria niechybna in-
notuit wiadomość, oraz pactorum conven-
torum publiczne ante altare Domini in sancta 
sanctorum rzeczy-pospolitey zaprzysiężenie. 
Nie wchodzę in panegiros obszernych ex-
pressyi, ż iaką animadwersią y cyrcum-
spekcyą na tey elekcyi indem nitas wiary 
świętey katolickiey, praw, swobód, wolności 
illessae pupiłlae li beri veto, per elekto
rem populum intacte zachowana, owo zgoła 
quodcunque actum est claritate personae dig-
num, severitate exempti salubre, regi 
magnitudine aeternum, у cokolwiek świąto
bliwa kochaiących synów oyczyznie progres-
sów dalszych, in bonum finem disponowanych, 
securitatis et tranquillitatis publicae samego 
dostoieństwa maiestatu nowo obranego pana 



w utrzymaniu operari usiłowała intencya. 
Teraz z przęiętych expedycyi imci pana ie-
nerałaLacy у imci pana woiewody Kra
kowskiego, do Carowey ieymci ordynowa
nych, na widok polskiemu narodowi, non 
vereantis. fortunae ultima icolnemu narodowi 
у państwu zginienia minantia pericula poka-
zuią sie spectra. Nie dość, że woysko Mos
kiewskie przeko paktom y soiuszom zawar
tym z monarchią rossyiską, z gwałtownym 
in viscera regni sub tempus zaczynaiącey 
się elekcyi wtargnieniem, wprowadzone, 
wyciska lacrymam cadentem z ruiną po
spólstwa w marszach y subsistencyach od 
zapamiętałych у zabłąkanych oyczyzny sy
nów, astutam dotąd gestantibus in pectore 
vulpem proteguiące, a w rzeczy samey gran-
dia interessu swego wystawuiąc molimina, 
z woli naiaśnieyszey Carowey ieymci imć pan 
generał Lacy, iako sam we swoim wyraża 
dyaryuszu sub data 24 Septbris do imci p. 
Birona—naywyszego dworu Carowey ieymci 
podkomorzego, adressowanym, przybywszy 
na Pragę z proźbą у groźbą do szkodliwey 
bono publico iedności, oddaloną a vera 
unione у spólnego oyczyzny ratowania, bra
cią naszą przywiodszy zfoinentowaną, wo
iewodztwa Nowogrodzkiego у Mińskiego czą
stką у nadwornymi swymi adherentami ius 
nawet cardinale wolney elekcyi, iako duszę 
z ciała wydzieraiąc, niesłychaną, horret 
animus wspomnieć, pod karczmą Grochową 
na tey stronie Wyspy półmile od Pragi, 
a o milę za przeprawą, a solito reguni 
electoral! campo, pod Moskiewskimi flinta
mi wypraktykował elekcyą, y z niebacznemi 
na wolności zachowanie oyczyzny synami 
elektora Fryderyka Sasa, mimo poprzysię-
żoną cudzoziemca exklusie, nominował, у 
wziowszy na siebie osobę prymasa promul
gował. A cóż mówić o formie poprzysiężo-
ney pactorum couventorum przez iednego 

intruza od gwardyi Litewskiey vetante lege, 
półkownika, ukreowanego niby ministrem 
saskim Fleminga, niepewnego także was-
sekurowańiu ewakuacyi- woysk rossyiskich z 
państw rzeczy-pospolitey in casum niepo-
trzebowania pomocy imci pana generała Lacy 
gwarancyi dostatecznie o tym przekopio
wane z authentyków przęiętych y po kan-
cellariach aktykowane prześwietney prowin-
cyi w. x. Lit. corrodencia viscera cellatris 
informować będą instrumentą. Za czym wi
dome tey rzeczy-pospolitey, z wrodzoney ku 
oyczyznie miłości generalne z woli ikmei 
pana mił Stanisława pierwszego у rzeczy-
pospolitey electionis seymu postanowienia, 
przyiowszy regimentarstwo nad woyskiem 
w. x. Lit. opuszczone et in praedam oddane, 
na obronę ginącey wolności zbieram rycer
stwo, y z nim iako kochaiącym oyczyznę, 
fortuny, substancie, same nawet zdrowie in 
victimam salwowaniu oney konsekruiąc post-
positis przegrożek minis klaryguie hasło: 
potius mori, niżeli królowi panu mm. у rze
czy-pospolitey fallere fidem; 'y żeby szukaią-
cemu iustam doloris compositionem in hoc 
calamituoso rzeczy-pospolitey statu w ser
cach waszmość panów intencya moią przy 
zgromadzającym się inter vibratos undique 
enses woyska obmyszlone z woiewodztw у 
powiatów, iakim się podoba sposobem se
kundowały siły amore dobra pospolitego ob-
testor. A kiedy się zdrada, iako żar w po
piele ukryty, w nieugaszone woyny exar-
descens pożary ruin dezolacyi rzeczy-pospo
litey przez wprowadzenie woysk rossyiskich 
in conventibus seditiosis fixam założywszy 
mansionem, przez korrespondencyą zawzię
tych na zgubę oyczyzny obiawia patryotów, 
więć ażeby manifest przez rzecz-pospolitą, 
podczas seymu electionis plausibiliter od 
wszystkich zaniesiony akceptowaniem s t w i e r 
dzony, odpisami roborowany у całemu światu 
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wiadomy,,, z pogromieniem tanti facinoris 
niepowetowanych - krzywd rzeczy-pospolitey, 
quod nee ventura silebunt lustra, пес ignota 
rapiet sub nube, vetustas, optatum votive 
successus in executione odebrał effectum, 
życzę oraz łaskawemu у dobroczynnemu 
osobę moię z prześwietnym rycerstwem wm. 
wm. panom oddaię respektowi. Dat. w obo
zie, dnia szesnastego Octobra, tysiąc siedm

setnego trzydziestego ; trzeciego roku. U . 
tego uniwersału podpis ręki przy. pieczęci, 
w te słowa exprimitur: Antoni Pociey—straż-, 
nik w. у reg. g. w. x. L i i , Który to ta--

j kowy uniwersał,; za. podaniem onego przez 
wyż pomienioną osobę ad acta, iest do xiąg. 
grodzkich surrogatorskich Wileńskich przy-
ięty у wpisany. . 

1757 r. 

1 Изъ книги № 4771, за 1757 г., л. 416. 

152. Публикация распоряженія генералъ-Фельдмаршала Апраксина о подводахъ 
длясоюзнаго войска, идущаго въ Олиту. 

Генералъ-фельдмаршалъ Апраксинъ доводить оныхъ за опредѣленную плату, въ противномъ же 
до всеобщаго свѣдѣнія обывателей в. кн. Литов- случаѣ казакп будутъ брать для себя таковыя на-
скаго, что 2,500 казаковъ идетъ въ Олиту чрезъ сильно безъ всякой отвѣтственности за ; могущія 
Литовскій край; такъ какъ для нихъ нужны под- произойти отъ сего, дурныя послѣдствія. 
воды, то чтобы обыватели не отказывали имъ въ 

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt siódmego, 
miesiąca Junii czternastego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Wileń
skim przede mną Jerzym Abramowiczem— 
podczaszym у podwoiewodzym woiewodztwa 
Wileńskiego, comparendo personaliter imó 
pan Mikołay Wasilewski—półkowy kwater
mistrz woysk Rossyiskich, list ałias publi-
kacyą, od imci pana ienerała feldmarszałka 
wydaną, sequenti tenore pisany, ad acta 
podał: 

Nayiaśnieyszey Imperatorowey ieymci ca
łey Rossyi ienerał - feldmarszałek woysk 

iey wieliczęstwa, na pomoc wysokim w ali
ansie nachodzącym się państwom, lądem 
у wodą posłanych, postanowiony y giene-
ralną komędę maiąc у, orderów ś. Apostoła 
Jendrzeja, Białego orła у ś. Alexandra New
skiego kawaler, leyb-gwardyi Semionowskie-
go półku podpołkownik, Stefan Apraxin. 
Podług danego mi od moiey naymiłościw-
szey у auguścieyszey samowładnącey Pani 
rozkazu władzy у pełney mocy wiadomo 
czynię: Poniewasz za ordynansem moim 
brygadyer Krasnosczoków, z dwuma tysię-
cami у pięciu set kozaków, ma iść do Oli-
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ty, a maiąc potrzebę w podwodach dla wo
żenia dla siebie prowiant у furaż do na
znaczonego (mieysca), więc ia za słuszną 
rzecz sądziłem tyni listem moim wszystkim 
po trakcie nachodzącym się obywacielom 
publikować, ażeby namienione podwody tak 
wiele, iak oznaczony brygadyer Krasnosczo-
ków potrzebować będzie, za słuszną zapłatę 
dawano; gdyż naprzeciwko temu, ieżeli taka 
łatwość czyniona nie będzie, a wysznamie-
niony brygadyer, iako bez tego obeyść się 
nie mogący, przymuszonym będzie one ka
zać brać, od czego czasem ieżeli iakiekol-

wiek inkonweniencye albo krzywdy uczy
nić się mogą, nikt za to winy kłaść nie po
winien. W kampaniencie pod Kieydanami, 
Maii trigesima prima die, tysiąc siedemset 
piędziesiąt siódmego roku. U tego listu pu-
blikacyi podpis ręki w. imci pana ienerała 
feldmarszałka całey Rossyi woysk his ex-
primitur verbis, russkim pismem: Стефанъ 
Апраксинъ. Który to takowy list publikacyi,. 
za ustnym у oczewistym przez wyżwyrażoną 
osobę podaniem do akt, iest do xiąg grodz
kich woiewodztwa Wileńskiego przyięty 
zapisany. 

1757 r. 

Изъ книги № 4771, за 1757 г., л. 415. 

153. Публнкація расноряженія генералъ-Фельднаршала Апраксина о подводахъ 
для союзнаго войска, идущаго въ Городну. 

Генералъ-фельдмаршалъ Апраксинъ доводить 
до свѣдѣнія обывателей в. кн. Литовскаго, чтобы 
они давали русскимъ войскамъ подводы въ Городну 
изъ Виленскаго воеводства за извѣстное возна

граждение ; въ противномъ же случаѣ таковыя 
будутъ забираться насильственно безъ всякой от-
вѣтственности за послѣдствія. 

Roku tysiąc siedmset piędziesiąt siódmego, 
miesiąca Junii czternastego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grod-
skim Wileńskim, przede mną Jerzym Abra
mowiczem—podczaszym у podwoiewodzym 
woiewodztwa Wileńskiego, comparendo per
sonaliter imć pan Mikołay Wasilewski— 
półkowy kwatermistrz woysk rossyiskich, 
list, alias publikacyą od imci pana ienerała 

feldmarszałka wydaną, sequenti tenore pi
saną, ad acta podał: 

Nayiaśnieyszey Imperatorowey ieymci całey 
Rossyi generał feldmarszałek woysk iey wieli-
czeństwa, na pomoc wysokim w aliansie na
chodzącym się państwom, lądem у wodą posła
nych, postanowiony у generalną komendę 
maiący, orderów świętego Apostoła Jędrzeia, 
białego orła у świętego Alexandra Newskiego 

40 
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kawaler, ІеуЬ-gwardji Semipnówśkiego pólku 
podpołkowńjk Stefan Apraxin. Podług da
nego mi bd m'oiėy'.' haymiłościwśzey y'; au-
gnścieyśźey ' samowładnącey Pani rozkazu, 
władzy у pełriey mocy,' wiadomo czynię: 
Ponieważ za órdynansem moim imć pan 
ІёпеШ-lėytnant.Zybin, ż Kołondi, z iednyni 
Uragunskim .pólkiem y' dwuńiia' tysiącami 
kozuków '.' z "Wileńskiego woiewodztwa ma 
iśc Sb Grodna,; a 'mąiąó; pdtTŻeD,ę--*w'''pbd--
ШШсЪ 'dla wożenia; ;zą: sobą prowianty te 1 

raz do- oznaczonego1 inieysca,: więc' ia słusz
ną rzecz sądziłem tym listem moim wszy
stkim po trakcie nachodzącym obywacielom 
publikować, aby namienione podwody tak 
wiele, iak oznaczony ienerał-leytnant potrze
bować będzie, za słuszną zapłatę dawano, 
gdyż naprzeciwko temu, ieżeli taka łatwość^ 

czyniona nie będzie,' a imć p/aenerał-leyt-
nanf •• Zybih,'- iako,' bez' tego obeyść się ńie-
mogąćy, przymuszonym' będzie' one kazać 
brać,'Ód' czego czasemieżeli lakiekolwieS 
inkonweniencye: albo i krzywdy uczynić się 
mogąVnikt żató wiii'y kłaść nie powinien: Dań 
w kampaieiicie' pod 'Eieydariami^ Maii trzy
dziestego .pierwszego, die, tysiąc" siedmset 
•piędziesiąt siódmego'1 rokii: •* • U tego listu 
alias publikacyi : • podpis;1 r§ki'; wielmożnego 
iinci pana generała' feldmarszałka; całey- Eoś-
syi woysk; his; exprim'itur-"'verbis,; rusśkim 
pismem: Отефанъ: Апраксинѣ. Który to ta
kowy list publikacyi, za ustnym у oczewistym 
przez wyż wyrażoną osobę podaniem do akt, 
iest do xiąg grodzkich woiewodztwa Wileń
skiego przyięty у zapisany. 

i \ * 

1772 r. 

Йзъ книги A° 4787, за 1771—1773 г., л. 467. 

Ш . Унйверсадъ генералъ-маіорагра#аСалтыкова о томъ, чтобы никто не і і л ъ 
вывозить заграницу хлѣбавъ зернѣ. 

Генералъ-маіоръ гр. Салтыковъ доводить до 
свѣдѣнія обывателей в. кн. Литовскаго, что по 
данной ему власти надъ частію Литовскаго края, 
нъ считаете необходимымъ принять мѣры пред

осторожности противъ могущаго разразиться го
лода и болѣзни и запрещаете кому бы то ни было 
вывозить за границу хлѣбъ подъ опасеніемъ кон-
фискаціи онаго. 

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt wtó
rego, miesiąca Februaryi trzeciego dnia. 

Coram actis grodu woiewodztwa Wileń
skiego, comparendo personaliter iegomość 
pan Jan Estko, uniwersał przez i. w. iego
mości pana grafa Sałtykowa—generał-ma-

iora woysk rossyiskich, komendanta Sahct-
Peterburskiego legionu у orderu świętego 
Jerzego kawalera, wydany, ad acta podał, 
którego tenor de verbo ad verbum sequi-
tur estque talis: 

Graf Sałtykow — generał - maior woysk 
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nayiainfeyszey Imperatrowey całey Rossyi, 
komendant' Sąnct-Petęrburskiego legionu 
у orderu świętego Jerzego kawaler:' Czy
nię wiadomo nmięyszym uniwersałem moim, 
iż maiąc nie tylko komendę nad częścią 
Litwy, ale oraz у baczność mnie powie
rzoną, tak na terazńieysze, iako y na 
przyszłe czasy, aby ile możność starać się 
krayten od nieszczęśliwości zachować, która 
.wyniknąć może: nay większa у nayszkodliw-
£Ża przez karystyą, zkąd głód у choroby 
różne pochodzić maiąj więc zapobiegaiąc 
takiemu upadku zalecam y iak naysurowiey 
przykazuje, aby nikt się nie ważył cuius-
cunque generis z osób za granice, tak lą
dem, iako у wodą wywozić zboże. Wiem, 
że każdy prawdziwy patriota sprawiedliwą 

mi w tym ostrożność przyznawszy spodzie
wać się każe, że się nie znaydzie z óbywS-
telów. takowy, co by sięi temu zbawiennemu 
sprzeciwię zechciał dziełu, a w przeciwnym 
razie przyrzekam, że 5zboże' 'takowe"' beż 
wrszelkiey zapłaty odbierane będzie. Dat. w 
Wilnie, w karicelaryi' Sańct-Petęrburskiego 
legionu, roku tysiąc siedmset siedmdżiesfąt 
wtórego, miesiącaK Januaria : trzydziestego 
pierwszego dnia, 's. v. dwudziestego. U tego 
uniwersału przy wyciśnioney na czerwonym 
laku pieczęci podpis takowy: Graf Sałtykow. 
Który to takowy uniwersał, za podaniem 
przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest'do 
xiąg grodzkich województwa Wileńskiego 
przyięty у wpisany. ' 

1797 r. 

Изъ книги № 4809, за 1797 г., л. 696. 

155. Раскладка на цовѣты Фуражировки вренныхъ лошадей русекихъ 
войскъ. 

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt siód
mego, miesiąca Julii siedmnastego dnia, 
veteris, : a dwudziestego ósmego novi styli. 
Przed aktami grodzkiemi Wileóskiemi sta
nąwszy osobiście w. imć pan Michał Zabłoc
ki—woyski rotmistrz powiatu Orszańskiego, 
rozkład koni dla woysk iego imperatorskiey 
mości na powiaty, z nakazu rządowego, 
marszałkom powiatowym zalecony, у przez 
nich że uczyniony у podpisany do.akt po

jął , , którego treść takowa: 

ВоцЫаЛ koni woysk iego imperatorskiey 
mości na powiaty z nakazu rządowego przez 
nas niżey piszących się marszałków powiato
wych uczyniony, w Wilnie dnia dwudziestego 
trzeciego Julii, tysiąc siedmset dziewiędziesiąt 
siódmego roku. Primo. Dziewięćdziesiąt siėdm 
koni Moskiewskiego dragońskiego pułku 
będzie .w Słonimskim 'powiecie, który wedle 
ogólnego dymów całey Litwy dwuchkroć 
sześciu tysięcy dwuchset trzydziestu pięciu 
rozkładu, licząc na każdego konia pó dy-
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. mów piędziesiąt dziewięć, z dymów swoich 
iedenaście tysięcy ośmiuset piędziesiąt sied
miu, furażować powinien koni sto dziewię
dziesiąt dziewięć, a niema iak dziewiędzie-
siąt siedm, więć na furażowanie superuią
cych koni sto dwa, licząc na każdego konia 
za furaż zimowy у razem za różne z tąd 
wynikaiące straty, po złotych sto szesnaście, 
zapłaci złotych iedynaście tysięcy ośmset 
trzydzieście dwa. Secundo. Dziewiędziesiąt 
siedm Inhermanłanskiego dragońskiego puł
ku koni stać będą w powiecie Brasławskim, 
który z dymów pięciu tysięcy sta dziewię
ciu, powinien furażować koni ośmdziesiąt 
sześć, a ma ośmdziesiąt siedm, więc od su-
peruiących nad proporcyą dymów koni ie-
dynastu odbierze opłaty złotych tysiąc dwie
ście siedmdziesiąt sześć. Tertio. Dwieście 
trzydzieście cztyry konie Ekaterinosławskie-
go dragońskiego pułku stać będą w po
wiecie Kowieńskim, który z dymów czterech 
tysięcy czterechset trzydziestu ośmiu, fura
żować powinien koni siedmdziesiąt pięć, a 
furażuie dwieście trzydzieście cztyry, więc 
od superuiących koni sto piędziesiąt dzie
więciu, bierze opłaty złotych ośmnaście ty
sięcy cztyrysta czterdzieście cztyry. Quar
to. Dwieście trzydzieście cztyry koni Ap-
szerońskiego dragońskiego pułku stać będą 
w Brzeskim powiecie, który z dymów dwa
naście tysięcy dwudziestu, furażować powi
nien koni dwieście trzy, a ma dwieście trzy
dzieście cztyry, więc od superuiących nad 
proporcyą dymów koni trzydzieście ieden 
bierze opłatę złotych trzy tysiące pięćset 
dziewiędziesiąt sześć. Quinto. Dwieście trzy
dzieście cztyry Jamborskiego pułku konie 
stać będą w Szawelgkim powiecie, który 
z dymów dziesięciu tysięcy"" dziewięciu set 
czterdziestu siedmiu < furażować powinien 
koni sto ośmdziesiąt pięć, a ma dwieście 
trzydzieście cztyry, więc od superuiących 

koni czterdziestu dziewięciu, bierze opłaty 
złotych pięć tysięcy sześćset ośmdziesiąt 
cztyry. Sexto. Dwieście trzydzieście cztyry 
Muromskiego pułku, konie stać będą w po
wiecie Grodzieńskim, który z dymów iede-
nastu tysięcy dwuchset dwudziestu ośmiu, 
furażować powinien koni sto dziewiędziesiąt, 
a furażuie dwieście trzydzieście cztyry, więc 
od superuiących koni czterdziestu czterech 
bierze opłatę złotych pięćtysięcy cztyry. Sep
tinio. Dwieście trzydzieście cztyry konie Tul
skiego pułku . stać będą w Upitskim . po
wiecie, który . z dymów dziesięciu tysięcy 
czterechset dwudziestu sześciu, furażować 
powinien koni sto siedmdziesiąt sześć у 
ma dwieście trzydzieście cztyry, więc od su
peruiących koni piędziesiąt ośmiu, bierze 
opłatę złotych sześćtysięcy siedmset dwa
dzieścia ośm. Octavo. Dwieście trzydzieście 
cztyry konie Pskowskiego pułku stać będą 
w Wileńskim powiecie, który z dymów ie-
dynastu tysięcy czterechset czterech fura
żować powinien koni sto dziewiędziesiąt 
trzy, a furażuie dwieście trzydzieście cztyry, 
więc od superuiących koni czterdzieście ie
den bierze opłatę złotych cztery tysiące 
siedmset piędziesiąt sześć. Nono. Dwieście 
trzydzieście cztyry koni Starosolskiego pułku 
stać będą w Rosieńskim powiecie, który z dy
mów dwunastu tysięcy ośmiuset dziesięciu fu
rażować powinien koni dwieście siedmnaście, 
a furażuie dwieście trzydzieście cztyry, więc 
od superuiących koni siedmnastu bierze 
opłatę złotych tysiąc dziewięćset siedmdzie
siąt dwa. Becimo. Sześćdziesiąt sześć czwar
tego Jegierskiego pułku konie. Undecimo. 
Szeććdziesiąt sześć piątego Jegierskiego puł
ku konie stać będą w Telszewskim po
wiecie, który z dymów iedynastu tysięcy 
sześciuset trzynastu furażować powinien koni 
sto dziewiędziesiąt sześć, a nie furażuie 
tylko sto trzydzieście dwa, więć na fura-
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żowanie koni sześćdziesiąt cżtyry płaci zło
tych siedm tysięcy cztyrysta dwadzieścia 
cztery. Decimo secmdo. Sześćdziesiąt sześć 
koni Jegierskiego pułku stać będą w po
wiecie Trockim, który z dymów sześciu 
tysięcy dwudziestu czterech furażować po
winien koni sto dwa, a.niema iak tylko 
sześćdziesiąt sześć, więc na furażowanie 
trzydziestu sześciu koni zapłaci złotych trzy 
tysiące dziewięćset sześćdziesiąt. Decimo 
tertio. Sześćdziesiąt sześć siódmego Jegier
skiego pułku, stać będą w Wołkowyskim 
powiecie, który z dymów dziewięciu tysięcy 
dwuchset óśmdziesiąt czterech furażować 
powinien koni sto piędziesiąt sześć, a nie
ma tylko sześćdziesiąt sześć, więc od supe
ruiących koni dziewiędziesiąt zapłaci zło
tych dziesięć: tysięcy cztyrysta czterdzieście. 

• Decimo' quarto. • Sześćdziesiąt sześć ósmego 
Jegierskiego pułku stać będą w powiecie 
Prużańskim, który z dymów ośmiu tysięcy 
sześciu furażować powinien koni sto trzy
dzieście cztyry, a ma tylko sześćdziesiąt 
sześć, więc za furażowanie superuiących 
koni sześćdziesiąt ośm, ma płacić złotych 
siedm tysięcy ośmset óśmdziesiąt ośm. De
cimo quinto. Dwieście dwadzieścia sześć arty-
leryi koni stać będą w powiecie Zawileyskim, 
który z dymów dziewięciu tysięcy sedmiuset 
sześciu powinien furażować koni sto sześć
dziesiąt cztyry, a ma dwieście dwadzieście 
sześć, więc od superuiących koni sześćdzie
siąt dwuch bierze opłatę złotych siedm ty
sięcy sto] dziewiędziesiąt dwa. Decimosexto. 
Trzysta pięć artyleryi koni stać będą w Osz
miańskim powiecie, który z dymów trzynastu 
tysięcy trzechset trzydziestu sześciu fura
żować powinien koni dwieście dwadzieście 
sześć, a ma trzysta pięć, więc od superu
iących koni siedmdziesiąt dziewięć bierze 
opłatę złotych dziewięć tysięcy sto sześć
dziesiąt cztyry. Decimo septimo. Dwieście 

dziewiędziesiąt artyleryiskich koni. stać będą 
w powiecie Lidskim, który z dymów dwu
nastu tysięcy sześciuset piędziesiąt dwuch 
powinien furażować koni dwieście czter
naście, a ma koni dwieście dziewiędziesiąt, 
więc od superuiących koni siedmdziesiąt 
sześciu bierze opłatę złotych ośm, tysięcy 
ośmset szesnaście. Decimo octavo. Trzysta 
dziewiędziesiąt artyleryiskich koni stać będą 
w powiecie Wiłkomirskim, który z dymów 
siedmnastu tysięcy stu dwudziestu pięciu 
powinien furażować koni dwieście .dziewię
dziesiąt, a ma trzysta dziewiędziesiąt, więc 
od superuiących. koni stu bierze opłaty zło
tych iedynaście tysięcy sześćset. Decimo no
no. Sto ośm koni Godlewskiego pułku, w 
którym powiecie stać będą, temu powiatowi 
opłacą niżey wyrażone powiaty za koni sto 
ośm złotych dwanaście tysięcy pięćset dwa
dzieście ośm. Vigesimo. Nowogrodzki powiat 
z dymów piętnastu tysięcy ośmiuset sześciu 
powinien furażować koni dwieście sześćdzie
siąt sześć, a nie furażuie żadnego, więc 
opłaci złotych trzydzieście tysięcy ośmset pię
dziesiąt sześć. Vigesimo primo. Kobryński 
powiat z dymów dwunastu tysięcy czte-
rechset piędziesiąt furażować powinien koni 
dwieście dziesięć, a niefuraźuie, żadnego 
więc opłaci na furażowanie koni dwieście 
dziesięć złotych dwadzieście cztyry tysiące 
trzysta sześćdziesiąt. 

Wiadomość, który powiat od którego у 
гсіеіе ma opłacać. Primo. Wileńskiemu po
wiatowi na żywienie koni trzydziestu pię
ciu opłaci powiat Trocki złotych cztery ty
siące sześćdziesiąt. Temuż powiatowi Wileń
skiemu opłaci powiat Prużański na żywie
nie koni sześciu złotych sześćset dziewiędzie
siąt sześć. Sccundo. Wiłkomirskiemu po
wiatowi na żywienie koni sto opłaci powiat 
Nowogrodzki złotych iedynaście tysięcy sześć
set. Tertio. Zawileyskiemu powiatowi naży-
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wienie koni sześćdziesiąt dwuch opłaci po
wiat Nowogrodzki złotych siedm tysięcy 
sto dziewiędziesiąt dwa. Quarto. Oszmiań-
skiemu powiatowi na żywienie koni siedm-
•dziesiąt, dziewięć opłaci powiat N owogrodzki 
złotych dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt 
cztyry. Quinto. Lidskiemu powiatowi na ży
wienie koni dwudziestu pięciu opłaci powiat 
Nowogrodzki złotych dwa tysiące dziewięć
set. Temuż powiatowi Lidskiemu na żywie
nie koni piędziesiąt ieden opłaci powiat Pru-
żański złotych pięć tysięcy dziewięćset sześć
set. Sexto. Grodzieńskiemu powiatowi opłaci 
•powiat Wołkowyski na żywienie koni czter
dziestu ezterech złotych pięć tysięcy sto cztyry. 
Septimo. Brzeskiemu powiatowi opłaci .po
wiat Kobryński na żywienie koni trzydzie
ście ieden złotych trzy tysiące pięćset dzie
więdziesiąt sześć. Octavo. Bosieńskiemu po
wiatowi na żywienie koni piętnastu opłaci 
powiat Tełszewski złotych tysiąc siedmset 

-czterdzieście. Temuż powiatowi na żywienie 
koni dwóch opłaci powiat Kobryński zło
tych dwieście trzydzieście dwa. Nono. Sza-
welskiemu powiatowi na żywienie koni czter
dzieście dziewięć opłaci powiat Tełszewski 
złotych' pięć tysięcy sześćset óśmdziesiąt 
cztyry. Decimo. Upitskiemu powiatowi na 
żywienie koni piędziestu ośmiu opłaci po
wiat Słonimski złotych sześć tysięcy siedmset 
dwadzieścia ośm. Undecimo. Kowieńskie
mu powiatowi na żywienie koni sto piędzie
siąt dziewięć opłaci powiat Kobryński zło-

" tych ośmnaście tysięcy cztyrysta czterdzieście 
cztyry. Decimo secimdo. Brasławskiemu po
wiatowi na żywienie koni iedynastu zapłaci 
powiat Prużański złotych tysiąc dwieście 
siedmdziesiąt sześć. Decimo tertio. Na sto 
óśmdziesiąt koni husarskich pułku Godlew
skiego temu powiatowi, w którym ten pułk 
stać będzie, opłaci powiat Słonimski na ży
wienie koni czterdziestu' czterech złotych 

-pięć tysięcy sto cztyry. Temuż Ipowiatowj «ną 
żywienie koni czterdzieście .sześć opłaci po
wiat Wołkowyski złotych pięć .tysięcy trzysta 
trzydzieście sześć. Temuż powiatowi f,na 'ży
wienie koni ośmnastu opłaci -Kobryński złp-

-tych dwa .tysiące óśmdziesiąt ;ośm. - , , i 
Takowe summy, z pgutoych",dymów ca

łey Litwy wynikaiące ,• :kążdy powiat na 
.dymy swoie rozłoży, у , do wybierania ,od 
.obywatelów przy podatkach publicznych 
kancellaryom grodzkim czyli exaktorom 
podatków .poleci, a kancelłąrye , za :kwi-
,tami marszałków powiatowych, lub od nich 
umocowanych, w każdym roku, dopóki 
-koni wyż .rzeczone po powiatach •• stać będą, 
dwoma jatami: pierwszą w roku terazniey-
szym—ostatnich dni Octobra, drugą marco
wą—ostatnich dni Aprila w roku .następują
cym tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt ósmym, 
wyż pomienionym powiatom, bez żadnych 
zwłok у trudności, pod odpowiedzią za nay-
mnieyszą depactacyą, złotem wedle kursu 
teraznieyszego lub monetą srebrną, za przy
słaniem od tych że powiatów umocowanych 
plenipotentów opłacać będą, awzaiemnie te 
powiaty, które biorą pieniądze na furażo
wanie koni, remontę woyskową od komend 
woyskowych na konie dawać się maiącą 
odbiorą у powiatom płacącym furażowanie 
koni oddadzą.—My marszałkowie, niżey pi
szący się, wzaiemnie siebie imieniem po
wiatów naszych zabespieczamy y na to się 
podpisuiemy. W Wilnie, roku, miesiąca у dnia 
wyż pisanych veteris styli.—U tego rozkła
du koni woysk iego imperatorskiey mości 
podpisy iaśniewielmożnych marszałków у 
zastępców niektórych. wówczas niebyłych, a 
od siebie uproszonych temi wyrażała się 
słowy: Gaspar Czyż—marszałek -powiatu 
Wileńskiego mp. Franciszek Pozniak mp. 
Oszmiański. Ignacy Czechowicz—marszałek 
powiatu Zawileyskiego.. Antoni Narbut— 
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marszałek powiatu Lidzkiego mp. Józef 
Balcewicz—starosta Lidzki, zastępca za i. 
w. marszałka powiatu Wiłkomirskiego. Da-
mazy Romer—podkomorzy powiatu Troc
kiego. Jgnacy Siwicki—marszałek powiatu 
Kowieńskiego, k. ord. ś. Anny. Tadeusz 
Alexandrowicz. Franciszek Kownacki—mar
szałek x. Ż . powiatu Szawelskiego. Adam 
Wierszeyski—marszałek Nowogrodzki. Ray
ski—podkomorzy Kobryński. Woyciech z 
Pusłowa Pusłowski—powiatu Słonimskiego 
marszałek. Franciszek Kulesza—marszałek 
powiatu Wołkowyskiego. Zeno Wysłouch— 

podkomorzy Brzeski. Felicyan Grabowski— 
marszałek Prużański. Ignacy Micewicz— 
marszałek powiatu Rosieriskiego. Zapewnia-
iąc rachubę у opłatę za tę liczbę dymów, 
która podług taryfy nayduie się w Tel-
szewskim powiecie, podpisuię J . Plater. Mi
chał Straszewicz m. pr.—Który to roskład 
koni woyska iego imperatorskiey mości na 
powiaty z nakazu rządowego marszałkom 
powiatowym zalecony, za podaniem onego 
przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest do 
xiąg grodzkich powiatu Wileńskiego spraw 
wieczystych przyięty у wpisany. 



ш . 

И н с i p у к ц i и и с в й м и к о в ы я п о с т а н о в л е н ! я. 

41 



1593 г. 

Изъ книги № 4713, за 1593—1594 г., л. 367 на оборотѣ. 

156. Постановление Литовскихъ дворянъ на Виленскомъ съѣздѣ. 

Дворяне в. кн. Литовскаго. собравшись на сей-
микъ въ Вильнѣ, постановили: 

1) По случаю временнаго отъѣзда короля въ 
Швецію согласиться на собираніе податей, нуж-
ныхъ для сохранения общественной безопасности 
и отпразленія короля; 

2) Для защиты внѣщнихъ границъ назначить 
въ каждомъ воеводствѣ стражу, которая должна 
послѣ иовѣстки гетмана стать въ опредѣленное 
мѣсто въ нолномъ вооруженіи; 

3) Въ случаѣ дѣйствптельнаго нападенія непрі-
ятеля собраться на сеймъ въ Новогородкѣ; 

4) Въ случаѣ спокоиствія деньги, предназна
ченный для этой цѣли оставить у сборщиковъ на 
нужды рѣчи-посполитой; 

5) Подати, назначенныя въ 1591 году, принять 
отъ сборщиковъ указаннымъ въ документѣ лицамъ 
и хранить ихъ впредь до особаго распоряженія 
на Слонимскомъ сеймѣ; 

6) Неправильно отнятое право трибуналомъ отъ 
сборщиковъ водпаго сплава въ Ковнѣ п передан
ное мѣщанамъ возвратить этпмъ же сборщикамъ, 
какъ шляхтичамъ и удовлетворить ихъ убытки; 

7) Намѣреніе короля назначить Виленскимъ епи-
скопомъ поляка считать противозакоішымъ и вы
разить ему чрезъ пословъ, что въ случаѣ назна-

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ девятьдесятъ третего, мѣсяца Августа 
осьмого дня. 

ченія такого епископа, Литовское дворянство не 
будетъ признавать его дѣйствительнымъ и не до
пустить его къ исправленію должности; вслѣд-
ствіе чего и просить короля назначить епископа 
до отъѣзда въ Швецію; 

S) Непазначеніе королемъ намѣсто Брестскаго 
старосты какого-то Рудомнны дворянство считаетъ 
для себя обидой и просптъ назначить непре-
мѣнно какого нпбудь родоваго шляхтича, имѣю-
щаго въ Брестскомъ воеводствѣ осѣдлость; 

9) Просить короля выдать правилегію, чтобы 
имѣнія, заложенныя еще предъ уніей, позволено 
было казпѣ выкупить и завѣдываніе ими возло
жить на подскарбія; 

Ю) Просить также назначить Ошмянскимъ зем-
скпмъ писаремъ Вильчка; 

11) Объ удовлетворепіи скарбнаго Лукаша Ма-
монича за затраты, сдѣланныя имъ на турецкую 
кампанію; 

12) О принятіи оборонитедьныхъ мѣръ противъ 
казацкихъ нападеній на Мозырскій повѣтъ и воспре-
щеніп крестьянамъ отходить на Нпзъ; 

13) Проспть короля уничтожить привилегии, 
выданная разнымъ лицамъ во время коронац'щ, 
на даровое владѣніе разными столовыми королев
скими имѣніями въ княжествѣ Литовскомъ. 

Пришедши передъ мене Криштофа Ра-
дивила—-княже на Биржахъ, изъ Дубинокъ 
воеводу Виленьского, гетмана найвышшо-
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го великого князства Литовского, Солец-
кого, Урендовского и Борисовского ста
росту, державцу Коконгавзского, урожоный 
панъ Янъ Ловейко — маршалокъ повѣту 
Мозырского, секретарь короля его милости, 
посолъ зъ воеводства Виленьского, име
немъ ихъ милости пановъ радъ духовныхъ 
и свѣцкихъ, и пословъ земскихъ зъ вое-
водствъ и повѣтовъ великого князства Ли
товского, на зъѣздъ Виленьскій головный 
собраныхъ, донеслъ до мене на врадъ по-
становёнье, на письмѣ учиненое, всихъ 
становъ великого князства Литовского, и 
просилъ, абы я ку вѣдомости своей при
пустивши до книгъ кгродскихъ воевод
ства Виленьского записати казалъ, кото
рое постановенье слово отъ слова упису-
ючи, такъ се въ собѣ маетъ. 

My rady, urzędnicy ziemści, posłowie z 
woiewodztw, ziem у powiatów, rycerstwo у 
wszystkie stany wielkiego xiestwa Litewskie
go, duchowni у świeccy, oznaymuiemy: iż 
ziechawszy się tu naziazd główny do Wil
na, nam przez listy iego królewskiey mo
ści na dzień trzydziesty Julii, w roku te
raznieyszym tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt 
trzecim złożony, a wyrozumiawszy to tak 
z pisania króla iego mości, iako też rela-
ciiey posłów naszych, którzy na seymie byli. 
że iego królewska mość, nasz miłościwy pan, 
do królewstwa swego dziedzicznego Szwiec-
kiego na czas odieżdżae raczy, co acz z 
żalem nam słyszeć przyszło, iednak Pana 
Boga o to prosimy, aby w opatrzności swey 
Boskiey iego królewską mość, pana nasze
go miłościwego, maiąc przez angioły swe 
święte szczęśliwie prowadzić у dawszy iego 
królewska mość fortunnie oyczyste królew-
stwo otrzymać у osieśc у porządek w nim 
wszelaki postanowić, a potym nam iego 
królewską mość, naszego miłościwego pana, 
w dobrym zdrowiu ze wszelakimi pociecha

mi przywrócić у do nas nazad przyprowa
dzić raczył. A iż pod ten obiazd iego kró
lewskiey miłości stany Korony polskiey mię
dzy inszymi porządkami obronę kraiów 
swych у bespieczeństwo od wtargnienia nie-
przyiacielskiego namówiwszy у postanowiw
szy, pozwolili na to złożyć pobór taki, iaki w 
roku prżeszłem tysiąc pięć set dziewięć
dziesiąt pierwszym na seymie walnym War
szawskim postanowion był, s którego bez
pieczeństwo granic swych naprzód opatrzyw
szy, potym według postanowienia z domu 
iego królewskiey mości y na wyprawę do 
Szwecyie pewną sumę dać pozwolili. My 
też pod ten że czas odiazdu iego królew
skiey mości w państwach tuteyszych oba-
wiaiąc się wtargnienia iakiego od sąsiad, 
nieprzyiaciół naszych przyległych, zwłaszcza 
od Tatar, aby kiedy pod tym odiazdem ie
go królewskiey mości niewiadomie w gra
nice w. x. Litewskiego, a do ziemi Żmód-
skiey inszy nieprzyiaciele nie wpadli у nie 
wtargnęli się, tedy też takowym niebez
pieczeństwom zabiegaiąc a zgadzaiąc się z 
bracią naszą pany Polaki, z któremiśmy unią 
związani, takowyż też pobór, iaki był w tym 
roku tysiąc pięć set dziewiędziesiąt pierw
szym na seymie Warszawskim postanowion, 
a w tym że roku ziazdem głównym Wi
leńskim approbowan, тога ziazdu naszego 
teraznieyszego głównego pozwalamy, to iest: 
łanowe albo powłóczne, szosowe у czopowe 
we wszystkim według ufały w onym roku 
dziewięćdziesiąt pierwszym uczynioney, z 
którego to poboru iego królewskiey mo
ści, panu naszemu miłościwemu, na wy
prawie do królewstwa Szwieckiego pobór ła
nowy, albo z włók szosowe wszystko ogułem, 
iako o tym szyrzey w uniwersału opisano 
iest, pozwalamy; także pobór z żydów w. 
x. Litewskiego będących takowy, iż każdy 
żyd т а у powinien będzie pogłówne zka -



żdey głowy, żadnego niewymuiąc, po pól 
złotego polskiego, według porządku w uni
wersale poborowym w roku teraznieyszym 
uczynionym, opisanego, który pobór od ży
dów, z poborem wyszey mianowanym, iakoż 
у szosowym na potrzebę iego królew
skiey mości dać pozwalamy. A na opatrze
nie granic w. x. Lit. у dla inszych pil
nych potrzeb rzeczy-pospolitey woiennych 
znagła przypadaiących, pobór czopowy w 
wielkim xiestwie Litewskim ze wszystkimi 
iego należnościami, w7edług uniwersału zu
pełnie zostawuiemy, który pobór czopowy 
poborcę powiatowi, iako z naywiększym po
żytkiem być będzie mogło, wybrawszy, do 
panów deputatów, na to od nas obranych, 
oddać maią, wedle taksy naszey, na tym 
ziezdzie do uniwersału wpisaney, mianowi
cie do tych deputatów, to iest, z kola se
natorskiego , do wielmożnych pana Jana 
Abramowicza — na Wornianach, woiewody 
Mińskiego, a pana Demetra Chaleckiego 
zChalcza, podskarbiego ziemskiego у pi
sarza w. x. Lit., a z koła rycerskiego do 
urodzonych pana Jana Naruszewicza—łow
czego w. x . Lit., pana Malchera Szemie-
ta—marszałka ziemie Żmóydzkiey, Bienia
sza Bohdana Ogińskiego z Kozielska—pod
kanclerzego Trockiego y pana Mikołaia 
Zienowicza—namiesnika Wileńskiego, speł-
na oddać у liczbę z niego uczynić będą 
powinni, według uniwersału. A panowie 
deputaci y ten pobór odebrawszy, to co ie
go królewska mość, iako wyżey napisano 
iest, naznaczone królowi iego mości, na
szemu miłościwemu panu, oddać maią; a 
czopowe, które na obronę państwa tutey-
szego wielkiego xiestwa Litewskiego, to 
iest, zostawione to, aby na tę obronę, na 
którą iest uchwalone, wcale zostawało, mia
nowicie: iż państwo tuteysze w. x. Lit., tak 
obrony, iako nabarziey przestrogi o tako

wym zwłaszcza prętkim nieprzyiacielu, iaki 
iest Tatarin, potrzebuie. Tedy użyliśmy w 
tern iaśnie oświeconego xiążęcia iego mości 
pana woiewody Wileńskiego, hetmana nay-
wyższego w. x. Lit., aby i. x. mość, iako 
miłośnik oyczyzny у hetman, którego też 
to urzędowi właśnie należy, straż wszędy 
w granicach dosięgaiąc przez niewiadomość 
o sprawie у o przedsięwzięciu tego nieprzy-
iaciela tam, gdzie iego mość tego potrzeba 
być będzie rozumiał, mieć raczył-

Na którą straż wszyscy zgodnie pozwo
liliśmy i. x. mości z tego poboru czopowe
go przyiąć iezdy koni sto, na każdego ko
nia na czwierć lata płacąc po złotych pięt
nastu polskich, który maią być chowani 
na takowym ziezdzie, aż do przyiazdu szczę
śliwego, da pan Bóg, iego królewskiey mo
ści pana naszego. 

A ta straż gdy dosięże wiadomości o nie
przyiacielu, żeby się, czego panie Boże ucho-
way, do tego państwa w. x. Lit. brać miał, 
tedy iako nayprędzey ma o tym dawać znać 
iego mości panu hetmanowi, a iego mość 
pan hetman powinien będzie przestrogę o 
tym nieprzyiacielu uczynić do woiewodztw 
у powiatów, bliżey przyległych, tamtym po
granicznym od Tatar przez swe własne po
słańcy, a z przestrogą o tym nieprzyiacielu 
pisania swe do dalszych woiewodztw у po
wiatów ma posiać do Wilna do iego mo
ści pana podskarbiego w. x. Lit., które ie
go mość pan podskarbi, a w niebytności 
iego mości, pan skarbny, tam gdzie będą 
należali, rozesłać powinien będzie. A oso
bliwie ich mościom panom senatorom wiel
kiego xiestwa Litewskiego, których iego 
mość na tenczas dosiądź będzie mógł, te 
niebespieczność oznaymienia naznaczywszy 
przez pisanie swe pewny czas do ziechania 
się ich mości do Nowogródka dla obmy
ślania poratowania у dania odporu od w 
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takim niebezpieczeństwie nieprzyiacielowi. Za 
którym oznaymieniem iego mości ich mość 
panowie senatorowie, których pisanie iego 
mości dóydzie, у który by iedno kolwiek 
w tey niebespieczności od nieprzyiaciela 
wiadomość mieli, powinni będą ziechać się 
do Nowogródka, у tam, będzie li tego po
trzeba, dla potężnieyszego odporu temu ta
kowemu nieprzyiacielowi ma być pozwolo
no, aby iego mość pan hetman nasz lu
dzie służebne za te pieniądze poboru czo
powego, na to postąpionego, ile to czopo
we wyniesie, przyimował, a panowie depu
taci wyszey mianowani maią у powinni bę
dą, za zezwoleniem na tym ziezdzie w No
wogródku uczynionym, za listami przepo-
wiednymi iego mości pana hetmanowymi 
te pieniądze czopowe na żołnierze obrócić. 
Na co my na liczbie od panów deputatów 
przy liściech przypowiednych hetmańskich 
у kwiciech rotmistrzowskich miasto goto
wych pieniędzy przyiąć obiecuiemy у po
winni będziemy. 

A nadto y sami przeciwko każdemu nie
przyiacielowi przy iego mości panu hetma
nie naszym, za oznaymieniem iego mości, 
ruszyć się y tam, gdzie iego mość oznay-
mi, stanowić się mamy у powinni będziemy, 
dzierżąc to się, że nas bez gwałtowney po
trzeby rzeczy-pospolitey do ruszenia z do
mów naszych, które bez wielkiey szkody 
w rzeczy-pospolitey być by nie mogło, wy
ciągać у przywodzić nie będzie raczył. 

A jeśli pod ten czas odiechania króla 
iego mości pan Bóg nas w pokoiu zacho
wać będzie raczył, czego sobie życzym, te
dy ten pobór czopowy, oprócz tego wydatku 
na straż, zupełnie przy ich mościach panów 
deputaciech na potrzeby rzeczy pospolitey 
zostawać ma, które pieniądze panowie de
putaci cało na żadną rzecz, nie ruszaiąc 

rzeczy pospolitey, dochować powinni będą 
sub paena peculatus. 

A iż każdey R. p. jeśli na obronie, tedy 
nie mniey na sprawiedliwości należy, którą 
acz kolwiek w pewnych rzeczach urzędami 
zwykłymi ziemskimi, grodzkimi, także są
dem głównym trybunalnym konstitucią sey
mu przeszłego opatrzoną mamy, iednak iż 
w tey konstytuciey tego nieobiawiono, aby 
się tym sądem execucia działa, tedy gdy 
tego potrzebę wielką być baczymy, spoinie 
się z sobą namówiwszy, zastanowiamy i iego 
królewskiey mości, naszego miłościwego 
pana, prosimy, aby у pod tym czasem od-
iazdu iego królewskiey mości ichmość pa
nowie pieczętarze, za osądzeniem rzeczy abo 
kauz w sądzie, wyszey mianowanych, wy
wołania у podniesienia według zwyczaiu 
prawa pospolitego osobom tym, którzy te 
potrzebować będą, krom omieszkania wy
dawali. 

Ktemu strzegąc у tego, aby pobór w ro
ku 91, na ziezdzie naszym głównym Wi
leńskim uchwalony у wybrany, tak przy 
poborcach zatrzymany, wcale rzeczy pospo
litey doszedł, uchwalamy у postanowiamy, 
aby wszyscy poborcy, sami aktorzy, by 
zmarli, tedy ich sukcessorowie, pieniądze 
wcale zupełnie, tak, iako ie wybrali, tu do 
Wilna na dzień dwudziesty miesiąca Sep-
tembra w roku teraznieyszym 1593 znieśli 
sub pena peculatus, co się ma rozumieć 
pod utraceniem gardła у maiętności, a 
forum o to panom deputatom z nimi do 
trybunału, gdzie kolwiek się na on czas 
sądy odprawować będą. Który pobór ciż 
mianowani panowie deputaci naszy, to iest, 
z koła senatorskiego pan woiewodą Miński, 
pan podskarbi ziemski, a z koła rycerskie
go pan łowczy w. x, Lit., pan marszałek 
ziemi Żmóydzkiey, pan podkomorzy Trocki 
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у pan namiesnik Wileński, wyszey miano
wani, od poborców do rąk swych odebraw
szy у wyciągnąwszy wcale у zupełnie rze
czy-pospolitey dochować maią, na; żadne 
rozchody niewdawaiąc, także sub pena pe
culates у pod tąż winą, iako na poborcę 
wyszey uczyniona. A forum także o to do 
trybunału, o co będzie wolno każdemu 
szlachcicowi, chociaż iedney osobie, na to 
do Litewskiego pozwać y na rzecz pospoli
tą tego requirowae. A chować te pieniądze 
panowie deputaci maią wcałości, na żadną 
by naywiększą potrzebę nie naruszaiąc, do | 
spólney namowy у Zgody na ziezdzie Sło
nimskim głównym. Po tym ziezdzie na
szym przed seymem przyszłym pierwszym 
wszystkich stanów w. x. Lit., na okup dóbr 
królewskich iego mości, tak w wielkim xię-
stwie Litewskim, w ziemiach Ruskiey у 
Żmóydzkiey przynamniey za te pieniądze, 
które od poborców tamieyszych do rąk pa
nów deputatów oddane będą, iakoż czas 
pewny dla słuchania liczby od poborców 
naznaczamy dzień trzydziesty miesiąca De-
cembra roku 1593, aż póki się wszystkie 
odprawią, pod tąż winą wyszey opisaną, aby 
się rzeczy pospolitey usprawiedliwienie od 
nich nie omieszkiwała, a to ich mość pano
wie deputaci z miłości oyczyzny, krom wsze
lakiego solarium za ten pobór roku 91 
darmo użyczyć у odprawić obiecali. 

Pokazali też to posłowie z powiatu K o 
wieńskiego, że mieszczanie Kowieńscy ukry-
waiąc się od konstituciey w roku 91 uczy-
nioney spław wodny według onego uniwer
sału chociaż wydali, iednak subtelnościami, 
a fortelnym naciągnieniem prawa pospoli
tego у nie samą przystoyną sprawiedliwo
ścią poborcę i arendarze tego spławu, do 
sądu trybunalskiego naciągniowszy, prawo 
sobie przeciw poborcy y arendarzom otrzy- I 
mali, czym iż nie poborcy, ale rzeczy pospo

litey szkodę przeciwko uniwersałowi ziazdu 
Wileńskiego w roku 91 uchwalonego uczy
nili, у prawo przeciwko wszystkim uchwa
lam seymowym у constituciami dawno zwy
kłymi przewiedli, a iż na tern ziezdzie te-
raznieyszym Wileńskim, przed nam i sena
torami у posłami ze wszystkich woiew odztw, 
ziem у powiatów będącym, iaśnie у znacz
ne się to pokazało, iż według tego uni
wersału ziazdu Wileńskiego w roku 1591 
wydanego, у inszych uniwersałów, y iako 
panowie poborcowe słusznie ten spław wod
ny arendowali, tak też arendarze ten spław 
słusznie wedle uniwersału wybierali, co my 
widząc iako rzecz słuszną, iż ten spław wo
dny zawsze przy poborze szlacheckim wy
bierany bywał у właśnie do niego należy, 
zlecamy ich mości panom deputatom za 
poparciem poborcę tamesznego pana Ży-
bulta Hanskopowicza, iako tym którzy ten 
pobór in toto requirowae maią, o takowy zły 
przewód prawa onych do trybunału przy-
ciągnowszy, prawem tego na nich recupe-
rować, aby się to wszystko wedle pozwu ich 
do skarbu r. p. wróciło, także przesąd у 
yvina, która za takowym złym przewodem 
prawa ich od poborcy niewinnie wzięta, 
aby się onemu od nich wróciła, a ich mość 
panowie deputaci przy czynieniu liczby od 
pana poborcę tamesznego powiatu Kowień
skiego tych pieniędzy, co za spław przycho
dzić miało do tego czasu folgę panu po
borcy uczynić maią, aż ta suma za s pław 
wodny wysz pomienioną od mieszczan K o 
wieńskich zapłacona y odyskana będzie. 

A iż biskupstwo Wileńskie nad prawo 
pospolite tak długiego dwa kroć, a co większa 
że nas wiedzieć dochodzi, iakoby iego kró
lewskiey mości przeciwko prawom у wol
nościom naszym, zwyczaiom dawnym acz 
spisy unii Polakowi dać chciał, czego nad 
o iego królewskiey mości, panu naszym 
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nie dzierżymy, wszakoż za takimi nowinami, 
które nas dochodzą, w czas się pocznwaiąc 
i temu aby się nam prawa nie wymowali 
żabie gaiąc prosić i upomnieć się u iego 
królewskiey mości, swego miłościwego pana, 
przez posły mamy, aby iego królewskiey 
mości to biskupstwo Wileńskie, przed od-
iazdem swym do Szwecyi, wedle praw na
szych Wileńskiego xiestwa Litewskiego, iako 
o tym przywileia dawne przodków iego kró
lewskiey mości opisane, mamy człowiekowi 
narodu Litewskiego dać raczyli, z tą prote-
stacyią, że gdzie by iego królewska mość, 
nasz miłościwy pan, to biskupstwo Wileń
skie, nad prawo nasze Polakowi dać raczył, 
że my tego za biskupa Wileńskiego mieć, 
przymować у cierpieć nie będziemy у biskup
stwa w possessyą brać, y onym rządzić у 
władać im nie dopuśczymy у owszem temu, 
aby to niedochodziło wszystkimi siłami, wsze
lakim sposobem, zastawiać się у oponować 
wedle naywiększego przemożenia naszego 
będziemy, a w tym obiecuiemy sobie sło
wem naszym szlacheckim, że ieden dru
giego odstąpić nie mamy, wszyscy spoinie 
przy sobie stać chcemy у będziemy. 

Wniesiono też y to w pośrodeknas od 
braci naszych ichmość panów obywatelów 
woiewodztwa Brzeskiego, iż po żeyściu z tego 
świata starosty przeszłego Brzesckiego, nie
boszczyka sławney pamięci pana Jana Kiszki, 
starostwo to iego królewska mość do tey 
doby nikomu, dać nie raczył, zaczym lu
dziom w sprawiedliwości świętey ukrzywdzenie 
wielkie się dzieie, a nadto iż ich dochodzi 
wiadomość, iako by iego królewska mość 
starostwo Brzesckie Ławrynowi Bu dominie 
dać miał, • co bacząc być przeciwko prawom 
у wolnościom naszym, gdysz Rudoniina nie 
będąc sliachcicem z starożytnych szliachci-
ców, sądzić tego starostwa sądowego у dóbr 
do niego należących, na którym wszystkiey | 

rzeczy-pospolitey wiele należy, obstantibus 
legibus moc dzierzeć nie może, przetoż 
iego królewskiey mości, pana swego mości-
wego, prosić mamy, aby iego królewska 
mość to starostwo Brzesckie dać raczył nie 
Rudominie, ale szlachcicowi, którego kolwiek 
starożytnego, komu będzie łaska у wola 
iego królewskiey mości, byle był z dawnych 
przodków swych szlachcicem wielkiego xie
stwa Litewskiego urodzonym; ktemu aby 
miał prawdziwą, a nie zmyśloną osiadłość 
w powiecie Brzesckim. Co acz sobie tu
szymy, że iako rzecz słuszną u iego kró
lewskiey mości, pana swego miłościwego, 
prożbę naszą otrzymamy, wszakoż gdy by 
inaczey- to być miało, iegomości pana pod
skarbiego ziemskiego wielkiego xiestwa L i 
tewskiego upominamy у tym obowiążuiemy, 
aby ikmć tego starostwa takiemu człowiekowi, 
który go trzymać nie może według praw 
naszych postępować wolen swych puszczać 
nie raczył, aż było iego królewskiey mości 
wedle praw naszych szlachcicowi iakiego 
starożytnego zasłużonego y tam że w tym 
powiecie osiadłemu dać raczyła a my у w 
tym iegomości upewniamy у obiecuiemy, że 
tego iegomości pomagać i zastępować go 
iako w spólney rzeczy naszey będziemy. 
A gdzie by iegomość pan podskarbi takie
mu człowiekowi ustąpił, tedy tego na iego
mości samym patrzyć będziemy, a opowia
dania, protestacie, zeznania wszystkie у wsze
laki po ześciu nieboszczyka pana Jana Kiszki, 
kasztelana Wileńskiego, starosty Brzesckiego, 
przed surogatorem czynione być maią, tak 
ważne iakoby przed całym zupełnym urzę
dem grodzkim uczynione byli. Jarmark 
Brzescki przywileiem iego królewskiey mości 
y constitucyią Wileńską utwierdzony iż do 
używania do tey doby nie przyszedł, aby 
zaraz skutek na czasy naznaczone wziął, 
pozwalamy. 
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Przy tym. też iego królewskiey mości, pana 1 
naszego miłościwego, prosimy, aby nam te- ' 
raz przed odiazdem do królestwa Świeckie
go przywileiem swym pańskim pozwolić ra
czył, wszelakie dobra r.-p., w wielkim xię-
stwie Litewskim lezące, zawiedzone wsum-
mach przed unią, ieśli by gdzie czyie do
żywocie w tym czasie ex privata za pienią
dze skarbu naszego pospolitego od nas zło
żonego, okupić, z takowym warunkiem, aby 
ie, okupiwszy pan podskarbi ziemski wiel
kiego xiestwa Litewskiego, trzymał у wszyst
ko pożytki z takich okupionych dobr do 
skarbu naszego spólnego uczynieniem liczby 
oddawał z dokładem tego, żeby tych dóbr 
у pożytków z nich nieoddawszy nam spełna 
summy pieniędzy za te dobra zapłacono y z 
rąk pana podskarbiego, albo temu, komu 
to zgodnie od wszystkich stanów wielkiego 
xiestwa Litewskiego zlecone będzie, niebrano, 
co aby trwało do seymu przyszłego, albo 
zgodnego inszego postanowienia. Doniesiona 
też w pośrodek nas skarga wszystkich oby-
watelów powiatu Oszmiańskiego na pana 
Adama Marchacza, iż on upewniwszy yslu-
biwszy wszystkim obywatelom powiatu Osz
miańskiego, rękodaynie upewniwszy, iż nie 
tylko aby się o pisarstwo ziemskie Oszmiań-
skie starać miał, ale by у w dom iego 
przywiley był przeniesiony, onego brać у 
pisarzem być nie miał, co iż nad obietnice 
у upewnienie swe wszystkim obywatelom 
powiatu Oszmiańskiego uczynił, o to pi
sarstwo mimo deputata inszego, to iest pana 
Wilczka, którego sobie wszyscy mimo in
szych życzyli, starał się у otrzymał, prosić 
królewskiey iego mości, aby iego królew
ska mość panu Janowi Wilczkowi, któ
rego oni sobie zgodnie życzyli, to pisarstwo 
ziemskie Oszmiańskie dać raczył, abo tę 
causę na decisią z nim do sądu głównego 
trybunalskiego Mińskiego teraz w tym roku 

odesłać raczył, gdyż tego pana Marchacza 
wszyscy obywatele powiatu Oszmiańskiego 
za pisarza przymować у przyznawać, ani 
też spraw żadnych przed nim mieć niechcą. 

Doniesiona też iest proźba z wielu woie-
wodztw у powiatów za panem Łukaszem 
Mamoniczem—skarbnym wielkiego xiestwa 
Litewskiego, aby mu była nagroda uczy
niona za to, że on podczas gotowania się 
przeciw niebespieczeństwa Tureckiego dzie
więtnaście tysięcy у sześć set złotych pol
skich pożyczaiąc, nakładu złotych sześć ty
sięcy wydał, iako mu to dekretem panów 
deputatów iest przyznano, tedy to, iaką rzecz 
słuszną rozumieiąc, a postrzegaiąc w tym 
kredytu r.-p. uznawamy, aby było z rest 
tych tam poborów, na teexpeditia uchwa
lonych, które przy iegomości panu podskar
bim są у znać iuż musie ten dług płacić 
począł, iż by do końca dopłacony był. A co 
się tknie szkody iego, którą mianuie w 
arendzie myta nowo podwyższonego, że za 
wolnościami, przez listy iego królewskiey 
mości nadanemi, niemało tego myta do 
rąk iego nie doszło, na tym, iż rzecz
pospolita szkodować nie powinna, ma pan 
skarbny w prawie należącym z temi, kto 
mu tego myta nie dodał, czynić, do czego 
onenm skarbu król iegomość pomagać ma; 
także у tę szkodę, którą on sobie w tey że 
arendzie mytney, zatrzymaniem kupców w 
ziemi Moskiewskiey mianuie, iż na tym szko
dę niemałą podiął, to my do iego królew
ska mość, naszego miłościwego pana, od
syłamy, pewni tego będąc, iż iego królew
ska mość rozkazawszy w skarbie wiado
mość wziąć o tym, wiele by szkody podiął, 
nagrodę za to uczynić rozkazać będzie ra
czył. 

Między inszymi sprawami, które się na 
tym ziezdzie odprawowali, donosili potrzeby 
swe panowie żołnierze z panem pisarzem 

>' " 42 
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polnym, prosząc, aby się im zaplata zasłu
żonego ich stała, ukazuiąc, iż to iako na 
przyszłych ziezdziech naszych, tak też iego 
królewskiey mości nabieganie czynili, za-
czym też iako na ziezdzie, tak przez listy 
iego królewskiey mości pozwolone otrzymali, 
aby to im z rest poborów przeszłych zapłacono 
było. Która to resta, iż dla zapłaty im 
dawno są naznaczone, y iako pozwolenie 
iego królewskiey mości, tak у zgoda ziaz-
dów naszych na to iest, teraz pozwolamy, 
aby te wszystkie resta lat przeszłych, które 
kolwiek, tak przy iegomości panu podskar
bim iuż są, iako y te, które ieszcze nie re-
quirowane, na zapłatę panom żołnierzom 
obrócone byli, a czego by z tych rest im 
do zapłaty nie dostawało, to oni u iego 
królewskiey mości у w rzeczy-pospolitey na 
seymie upominać maią, do czego у my po
moc wszyscy obiecuiemy. 

Na tym ziezdzie naszym głównym Wi
leńskim przełożyli nam posłowie powiatu 
Mozyrskiego niebezpieczeństwo od Kozaków, 
którzy iako czasów przeszłych wielkie szko
dy у uciski ludziom narodu szlacheckiego 
у ich poddanym czynili, tak у teraz im da-
ley у tym barziey się zmacnaią, czemu za
biegając uchwale, przeciwko im na ziezdzie 
przeszłym Wileńskim w roku 91 uczynioney, 
przeciwko tey swolwolności kozackiey, pocią
gamy у w exekucya tą constitucią przywieść, 
usiłować powinni będziemy, z dokładem tego, 
iż panowie woiewodowie, starostowie, dzier
żawcy dobr króla iegomości, także ich na
miestnicy powinni będą takowych ludzi, któ
rzy z miast, wsi na Niz idą, hamować, у 
do więżenia sadzać, także у tych, którzy tam 
na Nizie swowoleństwem się bawiwszy, z 
łupami nazad przychodzą, у w dobrach 

królewskiey iegomości przemieszkiwała, aby 
у tych takowych do więzienia brali, у lu
dziom, którzy by od nich chociaż pierwiey 
ukrzywdzeni byli, sprawiedliwość czynili. 

Doszło też nas wiedzieć, iż niektórzy lu
dzie przeciw przywiliom iego królewskiey 
mości na koronacyi w Krakowie wydanego 
у prawem utwierdzonego, dobra у pożytki 
pewne od Grodna, Brześcia у inszych klu-
czów, do stołu iego królewskiey mości na
znaczone, otrzymawszy, ze wszystkiemi na 
się trzymaią, do skarbu iego królewskiey 
mości nic z nich nie daiąc, przeciwko pra
wu z wielką szkodą skarbu iego królew
skiey mości, o co iż cognitia nie może być 
iedno na seymie walnym, przeto obiecuiemy 
to sobie, iż na pierwszym blisko przyszłym 
seymie walnym wszyscy zgodnie mamy tego 
poprzeć, w żadną sprawę się nie wdaiąc, 
aż by pierwiey ta sprawa dekretem iego 
królewskiey mości skończona była, zacho
wuiąc wcale ten przywiley w Krakowie, na 
koronatii nam dany. 

A gdzie by też ikmć tym artykułem, 
które prawa, wolności naszych zachodzą, 
dosyć uczynić nie raczył, tedy panowie de
putaci s posłaniem tego poboru do iego 
królewskiey mości zatrzymać się maią do
tąd, aż by się ze wszystkimi nami w tym 
porozumieli у wiadomości od nas wszystkich 
dosięgli, co z tym daley czynić będą mieli. 
A to postanowienie nasze zgodne my wszyscy 
obiecawszy sobie wcale trzymać, one ręko-
maśmy naszymi podpisali у pieczęćmi na
szymi zapieczętowali. Data w Wilnie, dnia 
siódmego miesiąca Augusta, roku 1593. 
Якожъ тое постановенье зъѣзду головного 
Виленского естъ до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ слово въ слово вписано. 
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Дворяне Виленскаго воеводства, собравшись на 
сеймикъ въ обвкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣда-
ній, дали своимъ посламъ инструкцію слѣдующаго 
содержанія: 

1) Но засвпдѣтельствованіи королю вѣрнопод-
данническихъ[чувствъ воеводства, дворяне обязы-
ваютъ своихъ пословъ выразить королю неудоволь-
ствіе воеводства по случаю назначенія сейма въ 
мѣстѣ неузаконенному т. е. въ Краковѣ; при 
этомъ они заявляютъ, что на будущее время не 
согласятся на такой сеймъ, какъ противный уніи, 
о чемъ и будутъ разсуждать на Слонимскомъ 
съѣздѣ; 

2) Относительно государственной безопасности 
воеводства совершенно соглашаются принять дво-
якія мѣры: быть готовыми протнвъ войны съ юж
ными сосѣдяип—Казаками, Турками, и Валахами 
и заключить прочный мпръ съ Московскпмъ госу-
дарствомъ; 
. 3) Относительно желанія короля назначить на 

Виленское епископство не Литвина воеводство за
являете что это было-би совершенно противоза
конно,—оно даже не смѣетъ думать, чтобы это 
случилось; въ случаѣ же, еслибы состоялось та
ковое пазпаченіе, то послы обязываются напом
нить' Литовскимъ канцлерами чтобы онп не при

кладывали къ такой нривилегіи печатей, чтобы 
также и всі, чины рѣчп-носполитой содѣйство-
валп строгому исполнению международшкъ правъ, 
въ противпомъ же случаѣ послы обязываются учи
нить протеста и оставить сепмъ; 

4) Указывая па опасности, угрожающая рѣчи-
посиолптой отъ Татаръ, ноеводетно ностаплястъ 
на иидъ и отъѣздъ гетмапа въ Кракопъ, могу-

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
еотъ девятдесятъ четвертого, мѣсяца Де-
кабра тридцатого дня. 

щШ имѣть очень дурныя послѣдствія въ случаѣ 
нападенія неприятелей; 

5) Требуетъ извлечепія средствъ къ приличному 
содержанію короля; 

6) Просить рѣчь-посполитую и короля о при-
нятіи мѣръ къ прекращенію притѣсненій и раз-
боевъ причиняемыхъ въ Гданскѣ подданными поль-
скимъ; 

7) Для успленія оборонптельныхъ средствъ рѣчп-
посполптои просить сеймъ о присоедпненіи Эстоніи 
къ Коронѣ и Лптвѣ; 

8) Протестуетъ противъ Люблинскаго трибу
нала, который незаконно старается присоединить 
къ Коронѣ часть Брестскаго воеводства; 

9) Обязываетъ пословъ оказать помощь Мицутѣ» 
обиженному тѣмъ-же трибуналомъ; 

10) Позаботиться о принятіи мѣръ къ прекра-
щенію внутреннпхъ безпорядковъ, происходящихъ 
вслѣдствіе религіозныхъ столкновеній; 

П ) Довести до свѣдѣнія короля о нарушеніяхъ 
лифляндской констптуціи и просить ето о прпня-
тіи мѣръ къ огражденію цѣлости оной; 

12) Просить короля, чтобы разсмотрѣніе при-
вилегій на право владѣнія землей совершилось 
только на вальномъ сеймѣ и чтобы лица наруша-
ющія этотъ законъ были строго наказываемы; при 
этомъ предложить его вниманію и удовлетворевіе 
просьбы по такому же дѣлу Гарабурды; 

13) О разслѣдованіи дѣла Ковенскпхъ мѣщанъ 
отказавшихся платить подати и наказаніи винов
ных!.; 

Остальные пункты заключаюсь въ себѣ хода-
тайстпа но частнымъ дѣламъ. 

На врадѣ его королевское милости кгрод
скомъ воеводства Виленского, передъ на
ми Криштофомъ Радивиломъ, княжатемъ 

1594 г. 

Изъ связки № 4648, за 1574—1598 г., докум. 9. 

157. Инструкція дворянъ Виленскаго воссодства посламъ на сеймъ въ Краковѣ. 
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на Биржахъ, зъ Дубинокъ, воеводою Вилен
скимъ, гетманомъ найвышшимъ великого 
князства Литовского, старостою Солец-
кимъ, Урендовскимъ, державцою Кокон-
гавскимъ, постановившисе ихъ милость 
нѣкоторые обыватели великого князства 
Литовского, въ повѣтѣ Виленскомъ, кото
рые се были на сеймикъ теперешній въ 
року нинѣшнемъ тысеча пятьсотъ девять-
десять четвертомъ мѣсяца Декабра двад
цать девятого дня, за листомъ его коро
левское милости прыпалымъ, тутъ до мѣ-
ста Виленского зъѣхали, и то што зъ со
бою о добромъ речи посполитое згодне 
намовили, на письмѣ съ печатьми своими 
и съ подписами рукъ своихъ кувписанью 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ подали, 
писаный тыми словы: 

Instrukcya seymiku Wileńskiego na dzień 
dwudziesty dziewiąty Decembris, w roku 
teraznieyszym dziewięćdziesiąt czwartym od 
iego królewskiey mości złożonego, ich mo-
ściom panom posłom, od nas obranym у 
uproszonym, wielmożnym ich mości panom, 
panu Janowi Hlebowiczowi na Dąbrównie, 
stolnikowi wielkiego xiestwa Litewskiego, 
staroście Kadoszkowskiemu, dzierżawcy U -
pitskiemu, a panu Alexandrowi Chodkie
wiczowi, Grabi na Szkłowie y na Myszy, 
dana, który ich mość panowie posłowie co 
nayprzystoyniey zaleciwszy iego królewskiey 
mości, panu naszemu, wierne poddaństwo 
nasze z poradowaniem się, szczególnie zwró
cenia się iego królewskiey mości z dzie
dzicznego królewstwa do Korony polskiey, 
dziękuiąc za tak pilne staranie y obmy-
szliwanie, które dla ręczy pospolitey na
szey nie lituiąc trudów у prace, ale у zdrowia 
swego pańskiego podeymować raczy z win
szowaniem zdrowia długodobrego, у pano
wania fortunnego, wprzód ku czci у chwale 
pana Boga Wszechmogącego, a potym ku do

bremu oyczyznie naszey у postrachowi wszech 
nieprzyiaciół państwu iego królewskiey mo
ści wiernie tego życząc iego królewskiey 
mości, naszemu miłościwemu panu, co na 
instrukcyi ich mościom podano iest od nas 
wiernie życzliwie postrzegać tego maią. 

Zacząć to w instrukcyi iego królewskiey 
mości przez pana naszego posła iego kró
lewskiey mości proponowanego, iż iego 
królewska mość sam upatrować у mia
nować to raczy, że teraznieysze złożenie 
na meyscu niezwykłym w Krakowie stało 
się z uchyleniem prawa, (iakoż tak iest), 
gdyż w konstytucyi unii per expressa te 
słowa formalia są, iż seymy w Warszawie 
bywać maią. A gdzieby kazus iaki przy
padł znaczny, żeby tam seym złożon у od
prawo wan być nie mógł, tedy wolno będzie 
królowi iego mości, za dołożeniem у radą 
panów rad obóyga narodu, tam go złożyć, 
gdzieby commodius być mogła w Polscze. 
Ten tedy seym w Krakowie złożony prze
ciw prawu nad zdanie (iako nam у wia
domość o tym wielu ich mości panów se
natorów wielkiego xiestwa Litewskiego) ro
zumiemy być nie słuszny у ieśli nam oby-
czaiem zwykłym wszyscy tak, iakośmy na 
insze seymy nie sprzeciwne constytucyi na 
uniey strony seymów opisany iechać, czyli 
też pewną liczbę tak z senatorskiego, iako 
y z poselskiego koła nań odprawić będziem 
mieli, na ziezdzie Słonimskim zlecamy to 
porozumieć się w tym z inszymi wszystki
mi ich mością pany senatory у рапу posły 
z woiewodztw у powiatów wielkiego xie
stwa Litewskiego, którzy się do Słomma 
ziadą. A na co się tam wszyscy ich mość 
panowie senatorowie у panowie posłowie 
zgodzą, na tym ich mość panowie posłowie 
naszy przestać maią. Wszakże, ieżeli by 
się (czego Boże uchoway) wszyscy ich mość 
na iedno zgodzić nie raczyli, tedy panowie 



posłowie naszy przy większey części ich 
mość panów senatorów у panów posłów 
przestawać zdaniem swym maią. 

A iż w tey propozycyi królewskiey iest 
praecipuum, abyśmy wszystkie inne sprawy 
у potrzeby domowe opuściwszy, tylko o tym 
namowy czynili у posłom poruczyli , aby 
tylko o gotowości przeciw Turkowi obmy-
śliwali, zabiegaiąc przyszłey niebespieczno-
ści; do tego się radzi dla miłości brater-
skiey у związku unii przychilemy у ni 
wczem braci naszey wydać nie chcemy, ie-
dnak u sąsiada gasząc na własny dom ba
czenie mieć potrzeba, abowiem za tym ta
kowym daniem przyczyny od Kozaków у 
z plądrowaniem ordy у ziemie wołoszskiey, 
w czem у sam król iego mość przestrogę 
czynić nam raczył od Tatar pomsty 
przez Loiową górę tey ziemi do wielkiego 
xiestwa Litewskiego się spodziewać у temu 
zabiegać prędszego obmyśliwania у goto
wości, aniż przeciw Turkowi potrzeba, na 
co się oglądać bardziey powiniśmy. Druga, 
iż z Moskiewskim wiecznego przemierza 
nie mamy, który za przyięciem у postano
wieniem pokoiu wieczystego, abo unii z na
mi, nam у cesarzowi iego mości chrze-
ściiańskiemu wielką у potężną pomocą prze
ciw poganom zawsze być może; przeto nie 
maiąc z nim wiecznego przemierza musim 
y na to oglądać, abyśmy sił naszych tak 
barzo nie wyciągali, żeby potym po wyjściu 
przemierza ten nieprzyiaciel na nas na 
osłabiałe we wszystkich prawie silach na
szych nie trafił, za czym by nie ieno nas 
woiować, ale czego panie Boże racz ucho
wać у posieść oyczyznę nasze łacno mogli. 
A tak panowie posłowie naszy, maią się o 
to pilnie starać u iego królewskiey mości 
pana naszego у wszystkich stanów koron
nych panów braci naszey, na tym seymie 
w Krakowie będących, aby pewne у wa

rowne utwierdzenie takie, iakiesię iiaysłu-
sznieysze w tey sprawie będzie zdało, wszy
stkim ich mościom panom senatorom у pa
nom posłom z wielkiego xiestwa Litewskie
go odnieść mogli, tak od iego królewskiey 
mości pana naszego, iako у od panów Po
laków, braci naszey, żeby wieczne przemierzę 
z Moskwą strony xiestwa Litewskiego у 
strony Korony polskiey zawarte było. 

A iż niemniey nam należy oglądać się 
na cale zawsze zatrzymanie praw wolno
ści у swobodności woyczyznie naszey, iako 
y na wszelaką niebespieczność od nieprzy-
iaciół, tedy iż iego królewska mość pan 
nasz m. mieysca przedniego wsenacie xiestwa 
Litewskiego biskupstwa Wileńskiego dać 
do tey doby człowiekowi narodu naszego 
Litewskiego nie raczył, tak iako to był we
dług praw naszych у powinności swey pań-
skiey ku nam powinien uczynić na pierw
szym seymie zaraz, kiedy wakowało to bi
skupstwo Wileńskie, człowiekowi narodu na
szego oddać ie według konstytucyey o wa-
kancyach napisaney; tedy panowie posło
wie naszy, nie wdaiąc się w żadne sprawy 
seymowe, (powinni będą) iego królewską 

Į mość prosić, aby iego królewska mość bi
skupstwo Wileńskie Litwinowi na początku 

I seymu dać raczył, a gdy by iego królewska 
mość uczynić tego nie chciał, (czego my 
od iego królewskiey mości Ipanu naszym 
nierozumiemy), aby się iego królewska mość 
wykonać tego wzbraniać miał, co uczynić 
dla nas z powinności swey ku nam iest po
winien; tedy panowie posłowie naszy, na
pomniawszy wprzód ich mość pany senato-
ry wielkiego xiestwa Litewskiego, na ten 
czas przy królu iego mości będących, aby 
z powinności swey senatorskiey y pomniąc 
na obietnice swe, które na głównym ziez
dzie Wileńskim w roku(?), wszem stanom 
wielkiego xiestwa Litewskiego uczynić ra-
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czyli, takież na obowiązek swóy na dru
gim głównym ziezdzie Wileńskim w roku 
dziewięćdziesiąt trzecim słowem szlachec
kim w tym utwierdzony, że żadnego extra-
neum, ani Polaka oprócz narodu Litewskie
go człowieka na biskupstwie Wileńskim 
cierpieć у w possesyą maią brać onego, 
dopuszczać niemaią według dalszey dekle-
racyey ich mości w konstytucyi o tym bi
skupstwie Wileńskim, na tym że ziezdzie 
Wileńskim uczynionoy statecznie tego do
trzymać oyczyznie, swey raczyli; ich mości 
panom pieczątarzom ten że obowiązek przy
pomniawszy maią prosić у napomnieć ich 
mość, aby ich mość ku nadwątleniu praw 
у wolności xiestwa Litewskiego , którego 
ich mość raczą być stróżmi przysięgłymi, 
pieczętować przywileiu na biskupstwo Wi
leńskie mimo Litwina żadney inney nacyi 
człowiekowi nie raczyli, dotrzymywaiąc w 
tym cale у statecznie wiary у powinności 
swey ku oyczyznie naszey. A ich mość tak 
panów senatorów у panów posłów koron
nych, braci naszey, maią o to panowie po
słowie naszy prosić, aby czyniąc dość związ
kowi unii у powinności (w. x. Lit.) ku nam 
pomogli im tego wiernie у życzliwie... u 
iego królewskiey mości, abyśmy cale у nie
naruszenie według praw у zwyczaiów na
szych у według związku unii przy swobo
dach у wolnościach naszych zostawali, ofia
rując ich mościom, że z tym od nas braci 
swey są odprawieni na ten seym bez zamie-
rzoney mocy do takiey obrony у gotowości 
przeciw poganom z powinney miłości naszey 
ku ich mości panom braci naszey, pomniąc 
na związek unii przystępować, iako by ich 
mość bez naruszenia praw naszych у związ
ku uniey sami na potrzebnieyszą przeciw 
tym nieprzyjaciołom być rozumieli, którą 
obronę у gotowość namawiać у stanowić 
przeciw poganom z bracią naszą, pany Po

laki, daiemy moc niezamierzoną panom po
słom naszym, do którey zaraz skoro to, co 
się wyżey pomieniło, otrzymaią, przystępo
wać będą. A ieśliby tego otrzymać nie mo
gli, tedy iako dobry stróżowie praw у wol
ności naszych, nie wdaiąc się w żadne 
sprawy seymowe, z protestacyą tylko uczy
nioną do nas się braci swey nazad zwró
cić maią. Oo nam panowie posłowie naszy 
w tey instancyey pomienieni bona fide mieć 
będą powinni ni w czym tych artykułów 
nie odstępuiąc. 

Iż też iego królewska mość przestrzegać 
nas w tym raczy, że za daniem przyczyny 
przez niżowe Kozaki splundrowania ordy у 
ziemie Wołoskiey potrzeba się nam w 
wielkim xiestwie Litewskim obawiać nier 
bespieszństwa у pomsty prędkiey od Tata
rów, (co sami upatruiemy) widząc tey zimy 
być wielką pogodę służącą im do woyny 
w nasze kraie za umarznieniem rzek у 
błot, a tym bardziey z tey przyczyny, że 
o tym dobrze wiedzą, że nigdzie у żadne
go woyska na granicach wielkiego xie
stwa Litewskiego przeciwko im gotowego 
nie mamy; tedy nie mogąc my na tym na
szym seymie prędszego у pewnieyszego za-
bieżenia tey niebespieczności, którą też 
nam iego królewska mość w tey instruk-
cyi przez posła swego przypominać ra
czy, wynaleść, naiazdy na domy szlachec
kie, rozlania krwie, plundruiąc państwa iego 
królewskiey mości Ukrainę posiadaczem 
daley bym bardziey się wzmacniaią; przy
chylają się tedy do postnnowienia wszyst
kiego xiestwa Litewskiego na głównym 
ziezdzie Wileńskim w roku dziewięćdziesiąt 
trzecim uczynionego, uprosiliśmy u iego 
xiążęcey mości pana woiewody Wileńskiego, 
aby iego xiążęcia mość, inko miłośnik oy-
czyzny y z powinności urzędu twego het
mańskiego ku oyczyznie naszey, po ten czas 
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niebespieczny у za tak dalekim odiecha-
niem z xiestwa Litewskiego do Krakowa 
wielu ludzi przednich, tu w wielkim xię-
stwie Litewskim nie ieżdżąc do Krakowa 
zostać у tym niebespiecznościom у w oy-
czyznie naszey zabiegać raczył, upewniw
szy w tym iego xiążęcey mości, gdyby, cze
go Boże uchoway, niebespieczność iaka od 
Tatar у niżowych. Kozaków, abo skąd inąd 
tu na oyczyznie naszey przypadła, że we
dług tey konstytucyi od wszech stanów wiel
kiego xiestwa Litewskiego na głównym 
ziezdzie Wileńskim w roku dziewięćdziesiąt 
trzecim uchwaloney, we wszystkim się zacho
wać у temu postanowieniu naszemu dosyć 
czynić mamy у panom posłom naszym to 
zlecamy, aby na przyszłym ziezdzie Słonim
skim, iako naypilnieysze staranie oto u dru
gich braci naszey ich. mości panów senato
rów у panów posłów wielkiego xiestwa L i 
tewskiego czynili, aby pod odprawowaniem 
tego niezwyczaynego seymu w Krakowie, 
iako niebespieczniey xiestwo Litewskie po
trzebno obronie przy iego xiążęcey mości, 
iako przy terminie naszym opatrzono być 
mogło. 

A iż też nas, iako wiernych sług, podda
nych iego królewskiey mości, naszego mi
łościwego pana, z wielkim żalem naszym 
bardzo obchodzi tak lekkie uszanowanie 
maiestatu, z wielką niebespiecznością zdro
wia iego królewskiey mości, pana naszego, 
od ludzi swawolnych we Gdańsku, którzy 
nie ieno że przed oczyma iego królewskiey 
mości, pana naszego, wielkie despekty z 
rozlaniem krwie y zabiianiem na śmierć 
ludzi uczciwych braci naszey, urzędników у 
sług ikmei czynili, ale też do gmachów у 
do tych pokoiów, w których iego królewska 
mość mieszkanie swe pańskie mieć raczy, 
strzelali, tedy zlecami to panom posłom na
szym, aby ze wszystkiemi stany na tym 

seymie będącymi, iako nayprzystoynieyszy 
sposób do przystoyney у uczciwey nagrody 
z przystoynym postrzeżeniem dignitatis iego 
królewskiey mości pana naszego у sławy 
narodów naszych wynaleźli z pokaraniem 
tych swawolnych występków. 

A iż do obrony przeciw poganom przy
bycie nie małey potężności być rozumiemy 
przywróceniem у incorporowaniem Aestonie 
do Korony у do wielkiego xiestwa Litew
skiego; przeto prosić panowie posłowie na
szy, porozumiawszy się w tym, nie ieno pany 
posły wielkiego xiestwa Litewskiego, ale 
też y z koronnymi iego królewskiey mości 
maią, aby iego królewska mość według 
pakt у powinności swey pańskiey Aestonią, 
nie odkładaiąc na dalszy czas, do Korony у 
do wielkiego xiestwa Litewskiego przywró
cić raczył. 

Między inszymi reczami nas dolegaią у 
to niemnieysza z wielką część woiewodztwa 
Brzeskiego tribunal Lubelski nullo iure 
przeciw związku unii dekretami swymi wcią
gać się do Korony waży tak, iż у do exeku-
cyi ony przywodzić by chcieli, o czym cho
ciaż się dawno na seymiech zmianka czy
niła у często czyni, iednak iż skutku swego 
nie wzięło y to między improwizy niniey-
szemi reczami panowie posłowie na pamięci 
mieć maią у bez dalszego dokładu ta spra
wa uspokoiona była. 

Teyże podobna sprawa szlachcica Litew
skiego pana Micuty, który nad wolność у 
prawa tymże trybunałem iest bardzo u-
krywdzony, iako sam skargi swey poprzeć 
nie zaniecha, panowie posłowie dopomóc 
mu maią. 

Nie mnieysza y to iest niebespieczność w 
rzeczy-pospolitey, a prawie iako szkodliwa 
iskra, która chociaż bywa mała, wielki ied
nak pożar za sobą miec może, że ludzie 
niepohamowani albo raczey swawolni, naru-
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szaiąc sami umyślnie pokóy pospolity, czy
nią rozruchi o różności w nabożeństwie, nie 
tylko słowy przyczynę daiąc, ale też у do 
sediciey у tumultów szkodliwych się biorąc, 
na zbory chrześciańskie się rzucaiąc у one 
biorąc tak w Koronie polskiey, iako y tu 
w wielkim xiestwie Litewskim y na różnych 
mieyscach w ziemi pruskiey przeciw konfe-
deracyi, a ku rozerwaniu pokoiu pospolitego: 
przeto obmyszlawaiąc pokóy z postronnymi, 
nie mniey uspokoić domowe rozruchi po
trzeba,—maią się tedy ichmość panowie po
słowie starać, aby iako namocniey to ob
warowano było, żeby pod winami w konfe-
deracyi у w prawie opisanymi у karaniem 
takie swowoleństwo było hamowane. 

Prośba pana Ostrowskiego, starosty Dy-
namenskiego y prestrogą, którą przedłożył 
na seymiku naszym, iż zachodzi rzeczy-po
spolitey panowie posłowie naszy donieść do 
iego królewskiey mości maią, zabiegaiąc 
temu, aby się tam w tey ziemi Inflańskiey 
nic przeciwko institutii o ziemi Inflańskiey 
uczynioney nie wykraczało. 

Doniesiona też iest do nas prośba- od ie
gomości pana Jana Haraburdy na seymiku 
naszym, abyśmy się w to włożyli do iego 
królewskiey mości, pana naszego, żeby pozwy 
zadwornymi o maiętność Swisłocką dobra 
przed uniią za uczciwe posługi iegomości 
panu Michałowi Haraburdzie, kasztelanów1 

Mińskiemu, oycu iego daną molestowan za 
dworem, gdyż związek unii y konstitucya 
nie gdzie indziey, iedno na seymie tylko 
walnym, cenzurę takich przywileiów oka-
zuie: przeto zlecamy panom posłom naszym 
tę prośbę iego do iego królewskiey mości 
donieść, iako naypilniey tego postrzec, żeby 
się rozeznawanie przywileiów według przy
sięgi- iego królewskiey mości nam w tym 
uczynioney nie'gdzie indziey, iedno na sey
mie odprawowało у pena na takich, aby 

według opisania w constytucyi exekwowana 
była, aby się na potym nie ważyli przeciw 
constytucyey na unii uczynioney ludzi tur-
bować. 

Iż też w tym szkodę r.-p. wielką być 
widziemy, iako to wiadomości naszey doniósł 
pan Zibut Hanskopowicz—woyski у poborca 
Koweriski, iż mieszczanie Kowieńscy uchra-
niaiąc się płacenia poborów, które z wiel
kiego xiestwa Litewskiego- wszyscy płacili 
do niego, iako do poborcę swego poboru, 
dać nie chcieli: zaczym są prawem prze
konani у iuż znać na banicyą z trybunału 
odesłani; maią tedy ichmość panowie po
słowie naszy przyczynić się do tego, aby winny 
naleziony był, aby na tym pobór nie szko-
dował. 

Dobra królewskie iegomości, iż za sta
raniem rzeczy-pospolitey są niektóre skła
danych miał by być tak król iegomość, iako 
y rzecz-pospolita wszystek, co iako się ob
róciło, r.-p. o tym wiedzieć ma. 

Pobory wybrane z wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, a potym od poborców odyskane 
iż próżno leżącego tym potrzeba obmyślić, 
żeby w zdanie cokolwiek.... г. p.... 

Poprawa statutu iż nie dochodzi, upomi
nać się, aby dokończona była, gdy że wszy
stko xiestwo Litewskie niemały nakład na 
to uczyniło. 

Strony zasłużonego panów rotmistrzów у 
żołnierzów wszystkich ukrainnych wielkiego 
xiestwa Litewskiego, aby im w starości 
lat ich zapłata dla ratunku у ich doszła 
nędzy, ichmość panowie posłowie naszy pre sić 
za nimi maią. 

Ichmościom panom obywatelom powiatu 
Oszmiańskiego y z strony pisarstwa ziem
skiego Oszmiańskiego maią ichmość pano
wie posłowie naszy, porozumiawszy się w 
tym z pany 'posły Oszmiańskiemi, dopo
móc prosić. 
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Strony pana Jana Czyża, sekretarza iego 
królewskiey mości, o niedobranie poboru z 
woiewodztwa y z miasta Wileńskiego dla 
powietrza, aby ta sprawa koniec swóy wzięła, 
starać się o to ichmość panowie posłowie 
naszy maią. 

Także też strony pana Piotra Haraburdy 
o resztę poborową у o zapłatę długu w skar
bie iego królewskiey mości aby koniec temu 
stać się mógł. 

Jegomość pan woiewodą Mścisławski pro
si, aby przy starostwie Mścisławskim zostać 
mógł. 

Strony służb у utrat ichmość xiążąt 
Wyszniewieckich, które oyciec у brat ich
mość pan starosta Czerkaski dla rzeczy-po
spolitey ponosili, dopomóc ichmościom prośbą 
swą panowie posłowie naszy maią, aby ich-
mości nagroda zato doszła. 
- Z strony pana Krzysztofa Dzieszka aby 
za znaczne y utratne posługi swe mógł na 
"wsi Manastyranach, na granicy Siedmigrodz-
kiey у Wołoskiey leżącey, wieczność otrzymać, 
aby ieśli by to być nie mogło, na wsi Tuch-, 
nie, którą trzyma pod Toruniem, aby mu 

summa iaka wniesiona była, ichmość pa
nowie posłowie naszy maią mu być pomocni 
prośbą swą w tym. 

Także za panem Piotrem Warakunskim 
przyczynić się ichmość maią, aby za znaczne 
posługi w r.-p. pokazowane у za ochronie
nie starania zdrowia iego na wiosce Bay-
sagołskiey we Żmóydzi wieczność mu dana, 
abo summa wniesiona była. 

Którą instrukcyę, ze zgodą nas wszyst
kich uczynioną, daiemy ichmościom panom 
posłom naszym z przyciśnieniem pieczęci у 
z podpisem rąk naszych do niey. Pisań na 
seymiku naszym w Wilnie trzydziestego 
dnia Decembra, roku tysiąc pięćset dziewięć
dziesiąt czwartego. У тое инструкціи пе
чатей притисненныхъ и подписовъ рукъ не 
мало. Которая инструкція ихъ милости па
новъ обывателевъ воеводства Виленского 
есть слово въ слово до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ вписана, съ которыхъ и сесь 
выписъ подъ печатью кгродскою воевод
ства Виленского сторснѣ потребуючей есть 
выданъ. Писанъ у Вильни. 

43 



Изъ связки № 4577, за 1670—1671 г., докуи. 3. 

158. Сеймиковое постановленіе дворянъ Виленскаго воеводства о назначено 
подати на содержаніе войска. 

Дворяне Виленскаго воеводства, собравшись въ 
обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣданій, вслѣдствіе 
первыхъ оповѣгценій, принятыхъ за вторыя и ко-
ролевскаго универсала, постановили слѣдующее: 

Для сохраненія безопасности рѣчи-поснолитой 
отъ Оттоманской Порты согласиться на назначе-
ніе 5000 ч. войска; для содержанія его назначить 
три подымныхъ со Всѣхъ вообще имѣній какъ 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ семьдесятъ первого, мѣся-
ца Мая двадцать девятаго дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ 
Виленекомъ, передо мною Петромъ Рудоми-
ною-Дусяцкимъ, старостою Стародубов-
скимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, поста
новившисе очевисто панъ Адамъ Дембскій, 
о поборахъ и ку актикованью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ подалъ лявдумъ 
ихъ милости пановъ обывателевъ воевод
ства Виленского на речь въ немъ нижей 
мененую, просечи, абы тотъ лявдумъ былъ 
до книгъ уписанъ, которое, принявши и 
усписуючи у книги, слово до слова такъ 
се въ собѣ маетъ: 

My senatorowie, dignitarze, urzędnicy 
ziemscy, grodzcy, rycerstwo, szlachta у wszy
scy obywatele woiewodztwa Wileńskiego, du
chowni у świeccy, żeśmy wszyscy się na 
dzień dwudziesty szósty miesiąca Maia w 
roku teraznieyszym tysiąc sześćset siedm
dziesiąt pierwszym, popisowi woiewodztwa 

королевскихъ, такъ духовныхъ и свѣтскихъ; на
значить двухъ сборщиковъ,—одпого отъ.дворянъ, 
другаго отъ духовенства; просить короля не со
бирать всеобщаго ополченія; къ концу срока по
дымной подати назначить; фискальный сеймикъ 
для преданія суду недоимочниковъ; настоящее 
войско по окончаніи вояпы считать распущен-
нымъ. 

Wileńskiego naznaczony, za wiciami iedne-
mi za dwoie od iego królewskiey mości, pa
na naszego miłościwego, wydanemi у uni
wersałami imci pana chorążego woiewodz
twa naszego zgromadzili, oznaymuiemy у 
obowiązuiemy się tą naszą zgodnie namó
wioną uchwałą, vigore prawa na blisko prze
szłym seymie postanowionego, pospolite ru
szenie ze wszystkich woiewodztw у powia
tów wielkiego xiestwa Litewskiego in ca-
sum niedoyścia convocaty, aby w ręku у 
dispositiey iego królewskiey mości zostawa
ło, iest declarowane, któremu inhaerendo 
iego królewska mość in praesenti necessitate 
publice wici na pospolite ruszenie wydać 
raczył, a oraz z oycowskiey opatrzności com-
passiey nad stanem szlacheckim, wieloma in-
commodis bollorum ettemporum wycięczo-
nych, optionem zatrzymania części woyska 
w służbie rzeczy-pospolitey zostaiącego, przez 
umoderowanego podatku uchwałę in vim 
pospolitego ruszenia proposuit; tedy у my, 
stosuiąc się do tegoż prawa у woli iego 
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królewskiey mości, podany sposób ad praer 
sentem tylko casum następuiącego niebes-
pieczńśtwa ćura debitą vaeneratione przy-
muiąc, tak declaruiemy у dotrzymać sacro-
sancte subpaenis legum przyrzekamy: że 
na zatrzymanie pewney liczby woyska, w 
służbie rzeczy-pospolitey zostaiącego, to iest 
pięciu tysięcy ludzi, pozwalamy, na które 
wydać troie podymnych, według ostatnich 
abiurat bez wszelkich defalcacii ze wszyst
kich dobr, tak iego królewskiey mości, 
miast, miasteczek у dzierżaw (ponieważ za
szedł na to iego królewskiey mości assensa-
tus), iako też z dobr duchownych у świec
kich, ziemskich, także szlacheckich dzie
dzicznych, zastawnych, arndownych, a quo-
cunque titulo u iakich kolwiek osób zosta
iących, nemine excepto, sub poenis in vo-
lumine legum sancitis, mamy у tę declara-
tią naszą tak do iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, donosiemy, iako 
też na commisiey do zapłaty woysku z sey
mu przeszłego naznaczoney, na ten czas w 
Wilnie odprawuiącey się, przez iego mość 
pana sędziego ziemskiego, commisarza wo
iewodztwa naszego; opowiedziawszy do exe-
cucyi przywodzić, nieodłącznie obiecuiemy. 
Naprzód, aby żaden od wydania pomienio-
nego podatku uwalniać się niemógł, wszyst
kich generaliter a specifice cuiuscunque 
status et conditionis obywatelów woiewodz
twa naszego, tudzież miasta v dzierżawy 
iego królewskiey mości injuuginms, aby ne
mine excepto, począwszy od daty tey uchwa- f 
•ły woiewodztwa naszego aż do dnia, świę- \ 
tych apostołów Piotra у Pawia, in anno 
currenti był wnoszony, od świeckich do po
borcy od nas zgodnie obranego, iego mość 
pana Jana Brzezińskiego, a z dobr ducho
wnych—do poborcy duchownego, a venera-
bili capitulo Vilnensi naznaczonego, przy 
których te pieniąVl/.e, nie wnosząc do skar

bu rzeczy-pospolitey, zostawać у tylko za 
assygnaciami iaśnie wielmożnego imci pa
na woiewody Wileńskiego, hetmana wiel
kiego xiestwa Litewskiego, na pomienione 
woysko wydane być maią. Z których po
datków liczbę nie gdzie indziey, tylko przed 
wydarzonemi z pośrodka nas : z seymiku 
przyszłego deputatami iego mość pana po
borcę uczynić.: A ieśliby pan Bóg oyczyznę 
nasze w tym czasie uspokoił, żeby iego 
królewska mość od nas ani pospolitego ru
szenia, ani woyska nie potrzebował; tedy po
mienione podatki na zapłatę starych zasług, 
na przeszłym seymie naznaczoney, ściągać 
się у zachowany inviolabiliter od ich mość 
pana poborcy naszego y' w drugiey racie 
potrącony za gotowego być ma. Obliguie-
my się przy tym ich mość panów urzędni
ków grodzkich woiewodztwa naszego, aby 
roczki immediate po terminie wydania po
datku tego następuiące sądzili y na nich 
paenas, in volumine legum expressas, prze
ciwko wszystkich retentorów pomienio-
nego podatku irremissibiliter extendo-
nali, waruiąc iak sobie, abyśmy za wyda
niem według tey uchwały naszey troyga 
podymnych pociągani do pospolitego rusze
nia, luboby у trzecie wici wyszły, nie byli, 
w nagrodę którego pospolitego ruszenia 
optionem od iego królewskiey mości pro
ponowaną przyicliśmy, tak też y to, aby 
woysko, któreśmy dla tak nagłey potrzeby 
rzeczy-pospolitey in subsidium iego królew
skiey mości ich mościom panom koronnym, 
braci naszey ex vinculo unionis, przeciwko 
potędze Porty Othomaiiskiey protunc daie-
my, niema być za kwarcialnego żołnierza 
liczone, ani w dalszą służbę rzeczy-pospo
litey wciągane, ale po expirowaniu teraz-
nieyszey okazii exnunc vigore przeszłey con-
stiluciey zwinione. Co wszystko aby robore 
inviolabiliter miało tę zgodne uchwalą у 
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postanowienie nasze podpisami rąk naszych 
utwierdziwszy, przyrzekamy to sobie, że 
approbationem onego et coaequatioriem z 
drugiemi woiewodztwy na przyszłym, da 
Bóg, seymie żadną miarą nie odstąpiemy. 
Pisań w Wilnie, roku tysiąc sześćset sie
demdziesiąt pierwszego, miesiąca Maia dwó-
dziestego siódmego dnia. У того лявдумъ 
подписи рукъ тыми словы: Michał Рас, 
woiewoda Wileński, hetman wielki wielkie
go xiestwa Litewskiego, marszałek seymi
ku, Hrehory Podbereski—woiewoda Smoleń
ski, Jeronim Kryspin Kirszenszteyn—pod
skarbi wielki wielkiego xiestwa Litewskie
go, Cypryan Paweł Brzostowski—referen
darz у pisarz wielkiego xiestwa Litewskie
go, Tomasz Kazimierz Girski—kantor pra
łat Wileński, administrator dóbr biskup
stwa Wileńskiego, Benedykt Żuchowski—ka
nonik Wileński, dziekan Żmuydzki, Jan 
Karol na Dolsku Dolski—krayczy wielkie
go xiestwa Litewskiego, Piotr Rudomina 
Dusiacki—starosta Starodubowski, podwoie-
wodzi Wileński, Michał Drucki-Sokoliński, 
marszałek Orszański, Mikołay Franciszek 
Rosochacki—ciwun Trocki, pisarz ziemski 
Wileński, starosta Niemonoycki, Jan Zyg
munt Tyzenhayz—chorąży woiewodztwa Wi
leńskiego, Kazimierz Mintowt Czyż—podko
morzy Wileński, Mateusz Jan Zakrzewski— 
sędzia ziemski Wileński,. dworzanin iego i 

I królewskiey mości, Michał Konstanty Ko1-
lęda—podsędek woiewodztwa Wileńskiego, 
Jerzy Tyszkiewicz—woyski woiewodztwa Wi
leńskiego, starosta Obelśki ręką swą, K a 
zimierz Chociecki—stolnik Wileński, Jan 
Władysław Brzostowski—starosta Subocki, 
Samuel Kazimierz Giedroyć—woyski Mści-
sławski, Piotr Michał Pac, Jan Wołynicz, 
Wiktoryn Stanisław Dowgiało-Zawisza rę
ką swą, Kazimierz Jan Więckowicz—pod
czaszy woiewodztwa Trockiego, Stanisław 
Wincenty Czyż na Woronie, Gabryel Gie-
droyć, Jan Miedzechowski, Alexander Gie-
droyć, Michał Leo Tur na Subaczach—mie
cznik Brasławski, Andrzey Kołodzierzyn-
ski, Alexander Syciński, Alexander Dow-
giało Narbut, Andrzey Bohdziewicz, Mar
cin Kazimierz Wileyko, Marcin Kazimierz 
Giedroyć, Andrzey Czyż z Worony ręką swą, 
Jan Marcian z Konopek Konopacki, To
masz Stanisław Matuszewicz, Jan Chryzo
stom Pietraszewicz, Kazimierz Ludwik Szo-
łucki, skarbnik Trocki, dworzanin iego kró
lewskiey mości, Stanisław Michał Proksza, 
Jerzy Władysław Bohusz, Stanisław Kozioł 
Poklewski, Stanisław Omulski, Jerzy Bar
toszewicz. Которое тое лявдумъ за пода-
ньемъ до актъ черезъ особу верху поме-
неную, есть до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ актикованъ, принять и уписанъ. 



1698 г. 

Изъ связки № 4677, за 1694—1698 г., докуй. 7. 

І5Э. Инструкция дворянъ Виленскаго воеводста на сеймъ pacificationis. 

Дворяне Виленскаго воеводства, собравшись на 
антекомиціальный сеймикъ, дали своимъ носламъ 
инструкцію слѣдующаго содержанія: 

1) по засвидѣтельствованіи королю вѣрнопод-
данническихъ чувствъ воеводства, просить его о 
выводѣ войскъ изъ предѣловъ воеводства; 

2) о принятіи мѣръ къ успокоенію взволнован-
ныхъ умовъ въ рѣчи-посполитой и вознаграждении 
лицъ, понесшихъ разоренія и убытки; 

3) носламъ вмѣняется въ обязанность устра
нять все то, что можетъ клониться къ сорваиію 
сейма, а въ случаѣ несчастія стать на сторону 
другихъ воеводствъ и лучшихъ въ республикѣ 
людей; 

4) для поднятія экономическаго благосостоянія 
державъ просить короля о выдачѣ въ скарбъ 
обѣщанныхъ имъ мялліоновъ; также точно и о 
выдачѣ литовскому войску заслуженная жало
ванья; 

5) требовать особаго постановления о строгомъ Į 
исполнения правъ coaequationis Литвы съ Короной. 

G) требовать сложенія съ шляхетскихъ имѣній 

Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ós
mego, miesiąca Marca szóstego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Wileńskim, 
przede mną Kazimierzem Janem Sapiehą, 
woiewodą Wileńskim, hetmanem wielkim 
wielkiego xiestwa Litewskiego, postanowiw
szy się oczewisto imć pan Mikolay Anto
niewicz—woyski opowiadał, pokładał у do 
akt grodzkich Wileńskich instrukcyą wo
iewodztwa Wileńskiego, na seymiku ante-
comicialnym postanowioną, a wielm. ichmć 

ежегодной подымной подати и повѣрки непра
вильно составленныхъ абъюратъ; 

7) ходатайствовать о повѣркѣ.. и исправленіи 
тарифы податей в. кн. Литовскаго; 

8) объ облегченіи гиберны съ имѣній духов
ныхъ; 

9) о воспрещеніи коронному канцлеру прикла
дывать свою печать на бумагахъ, адресованныхъ 
княжеству; 

10) о вознагражденіп подканцлера в. кн. Ли
товскаго за затраты его отца присужденіемъ ему 
Члуховскаго староства; 

11) объ оставленіи всеобщаго ополченія въ рас-
поряженіи короля съ цѣдію сохраненія его без
опасности; 

12) объ открытіи мояетнаго двора съ цѣлію 
исправленія и уравненія съ сосѣдями цѣнности 
монетъ; 

13 и 14) объ удовлетвореніи ходатайствъ Бреет-
скаго воеводы и Виленскаго тивуна Тышкевича 

Į по частнымъ дѣламъ. 

panom posłom na seym pacificationis do 
Warszawy daną, podał w te słowa pisaną: 

Instrukcyą od nas senatorów, dignitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa-
szlachty у wszystkich in genere obywateo 
łów woiewodztwa Wileńskiego, na seymik 
antecomicialny na dzień piąty miesiąca 
Marca, roku teraznieyszego tysiąc sześćset 
dziewiędziesiąt ósmego za innotesteneyami 
od ikmei, pana naszego miłościwego, wyda-
nemi у publikowanemi, do Wilna zgroma-



dzonych, wielmożnym ichmć panom Micha
łowi Rafałowi Szumskiemu—podstolemu у 
podwoiewodzemu, Stephanowi Szwykowskie-
mu—sędziemu, urzędnikom Wileńskim, po
słom od nas Zgodnie na seym pacificatio-
nis walny, sześć niedzielny, pro die decima 
sexta Aprilis w tymże teraznieyszym roku, 
w Warszawie, od ikmci złożony, obranym 
dana. 

Jako cała rzecz-pospolita chwalebne światu 
sławne odległym nagrodom pożyteczne wszy
stkiemi chrześciaństwu w osobie ikmci, pa
na naszego miłościwego, widząc panowanie, 
у nieograniczonych łask у dobroci pańskich 
codzennie doznawaiąc, winna ypanuiącemu 
nad pany nieskończoną chwałę у naiaśniey-
szemu maiestatowi ikmci wszelki wdzięcz
ności trybut, tak specialiter woiewodztwo 
nasze Wileńskie przyznaie, że ikmć, pan 
nasz miłościwy, oświadcza Koronie polskiey 
у wielkiemu xiestwu Litewskiemu więcey, 
a niżeli na zawdzięczenie oyczyzna nasza 
wystarczyć może, na dwie tak hoyne dobro-
dzieystwa, ut nequeant maiora dari; a ztąd 
w powszechney radości z wiernym podań-
stwem na złożony seym stawa przez posłów 
swoich, którzy naypierwiey, niżeli o miłey 
oyczyznie o obronie iey. o prawach у wol
nościach traktować zaczną, wprzódy zdrowia 
у szczęśliwego ikmci. panu naszemu miło
ściwemu , panowania powinszowawszy, za 
niezliczone dobroczynney ręki laski y largi-
tie za oycowskie circa bonum publicum 
pieczołowanie, collectis inunum populorum 
votis należyte dzięki oddadzą. 

Woysko ikmci, pana naszego miłościwego, 
na obronę tey rzeczy-pospolitey dla bezpie
czeństwa pospolitego y na zaszczyt maie
statu ikmci wprowadzone, zbytniey nikomu 
nie mogło inferre molestiey, tak mniema
my, że się nieznaydzie żaden takowy, któ
ry by w tym ikmci malos miał adstruere 

fines, zwłaszcza, gdy ikmć, pan nasz miło
ściwy, w7 kriminalnieyszych postępkach z 
tychże ludzi swoich sprawiedliwość declaruie. 
Wszakże ponieważ za szczęśliwym ikmci, 
pana naszego miłościwego, panowaniem roz-
dwoione inscissa republica civium iey serca 
in unionem animorum przechodzą у przyszły; 
żołnierze zaś ikmci dla szczupłości consi
stency! in visceribus regni daley conserwo-
wać się nie łacno mogliby, ażeby ikmć, pan 
nasz miłościwy, relegować onych raczył, 
ichmć panowie posłowie nasi przy innych 
woiewodztwach у powiatach supplikować bę
dą, upewniaiąc ikmci, pana naszego miłości
wego, ze sami z wrodzoney ku panom 
swym wiary z niezmyśloney maiestatów ich 
miłości, iako wierni dobrotliwego pana słu
dzy у poddani za dostoieństwo ikmci przy 
boku ywaleczney ręce iego zastanawiać się 
gotowy iesteśmy. 

Lubo ikmć pan nasz miłościwy, chcąc 
państwo swoie rzecz-pospolitę naszą w po
żądanym widzieć pokoiu, dla zgaszenia w 
xiestwie Litewskim wnętrznego zapału, i 
wielm. ichmć panów commissarzów nazna
czył był; iednak, że ta commissia niewie-

I dzieć quo pacto in effectu nie była, upra
szać będą ichmć panowie posłowie nasi, 
ażeby ikmć, pan nasz miłościwy, in primor-
diis seymu pacificationis ante omnia te wszy
stkie motus civiles powagą maiestatu swo-
iego, tak iakobyśmy у samego aktu seymo-
wania pomyślny obiecować mogli skutek, 
ułacnić у uspokoić raczył. A ponieważ z 
okazyi tey, że zaczętey wnętrzney woyny 
i. w. imć pan woiewoda Wileński, hetman 
wielki wielkiego xiestwa Litewskiego, у wielm. 
iegomość pan podskarbi w. x. Litewskiego, 
imć pan woiewoda Połocki у inni godni w 
rzeczy-pospolitey dignitarze, urzędnicy у 
obywatele wielkiego xiestwa Litewskiego, per 
nimium wzniecaiących ten pożar zelum, czę-
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ścią- na honorze przez wielką uymę władzy 
ywielm. imci pana wpiewody Wileńskiego, 
hetmana, wielkiego xiestwa Litewskiego, 
przez zabrane violenter et tumultuarie cho
rągwie komputowe, częścią . przez zdesolo-
wane w xiestwie Znraydzkin^ w, woiewodz-
twąch у powiatach russkich dobra dziedzicz
ne, zniszczone funditus. włości, z szczegul-
ney tylko przeciwnych zawziętości znaczną 
ponieśli ruinę, ażeby z wynalaśku rzeczy-
pospolitey szkód recompensam et restitutio-
nem honoris iak nayskutecznieyszym spo
sobem mieć mogli, starać się będą ichmć 
panowie posłowie nasi. Tegoż iaśniewielm. 
iinci pana woiewody Wileńskiego wielkie 
dzieło rozwiązane z odwagą zdrowia ; et 
erogatione wielkich summ związku woysk 
wielkiego xiestwa Litewskiego pod Brze
ściem w rzeczy-pospolitey gratitudinem dać, 
tym tak względem spustoszonych dobr dzie
dzicznych, iako też względem wszystkich 
in antecessum zasług, expens y summ li-
quidowanych, aby tenże iaśniewielmożny 
imć pan woiewodą Wileński, hetman wiel
ki wielkiego xiestwa Litewskiego, debitam 
et realem odebrał satisfactionem et larga 
e serie benemeritorum munificentia posi
lony był, instantissime promovebunt ichmć 
panowie posłowie. 

Że zaś świątobliwa ikmei, pana naszego 
miłościwego, in omnes casus przezorną in
tencya oycowską nam daie przestrogę, aby 
ichmć panowie posłowie nasi, ieśliby iako-
we nieuspokoione et acerba (czego Boże 
uchoway) irruerent fata, seymu.wszelakiemi 
saluberrimis praemuniti byli consiliis, w ćo 
że trudno potrafić, ponieważ pospolicie ne-
scia mens hominis sorte patique futuri, ich
mość panowie posłowie do powszechney in
nych woiewodztw у powiatów et civium 
bene de repubłica sentientium zgody, do 

I prawa przy tym pospolitego у zwyczaiów 
1 dawnieyszych szczerze applikować się będą.' 

. Przyznać każdy musi wielkie woyska rze : 

czy-pospolitey w. x. Lit. merita, wszelakiey 
godne : wdzięczności у nagrody, a daleko 
większą cierpliwość w oczekiwaniu krwawię 
zahorowanych. zasług; trudno iednak dif-
fiteri wielką a prawie abominabile desola-
tionem dobr imkci dzierżaw dożywotnych, 
stołowych, ekonomicznych, duchownych у 
świeckich, co sama res oculis subiecta po-
kazuie у każdego dobro pospolite kocha
jącego przeraża wnętrzności tak dalece, że 
dalszych contribucyi, у podatkowania w do
brach ; funditus zniszczonych omnem exclu-
dit posibilitatem ; instabunt tedy ichinośc 
panowie posłowie do ikmei, pana naszego 
miłościwego, aby milliony ex regali muni
ficentia in levamen ciężarów rzeczy-pospo
litey declarowane, które in sortem w. x. 
Lit., z łaski у szczodrobliwości pańskiey 
cedere maią, in vim przyszłey. companii 
czwierci woyska w. x. Lit., in obsequio rze
czy-pospolitey fideliter zostaiącemu, rozda-
dawane były, a interea generalna zaraz po 
skończonym szczęśliwie seymie commissia 
naznaczona była, ciż ichmość panowie po
słowie nasi zalecą rzeczy-pospolitey exolu-
tionem półtrzeci czwierci żołdów woyska 
w. x. L i i , starego zaciągu winnych, con-
stitucyami dawnieyszemi у dekretami com-
missarskiemi z inportanciy podymnych dwa-
dziestu siedmiorgu w roku tysiąc sześćset 
siedmdziesiątym uchwalonych assekurowa-
nych, instando, aby iako nayskutecznieyszą 
y nayprętszą tych swoich zasług odebrali 
satisfactionem. 

Coaequatio iurium z Koroną polską xie
stwa Litewskiego, z dawnych czasów od oby-
watelów tego xiestwa pożądana, lubo per 
constitutionem seymu szczęśliwey corona-



ėyey ikmości iest approbowana, iednak aby 
' executio tey przez iakie sposoby impedita 
nie była, mvigilabunt ichmość panowie po
słowie. 

Że zaś w tymże nowoustanowionym pra
wie dęfectus шшгаШ względem introdu-
kowanych w taryfę corocznych podatków 
szlacheckiego podymnego, na które pozwo
lić niepodobna, także względem położonych 
abiurat ańni tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
siódmego, po których według pośledniey-
szych w roku tysiącsześćset dziewiędziesią-
tym zaprzysiężonych dymów, wielki decesus 
znayduie się, w tym tedy у w innych punk
tach, a naybardziey ratione zwożenia hy-
berny, urgebunt ichmość panowie nasi, aby 
adaequatam prawu у zwyczaiom, ab anti-
quo w Koronie praktykowanym, adveniat 
rzecz-pospohta moderationem et elucidatio-
nem, iakoby wielkie xiestwo Litewskie po
dobnym sposobem w prawach у zwycza-
iach swoich in toto z Koroną polską po
równać się mogło. 

Tak taryfa podatków w. x. Lit., iako 
perplexe napisana, aby iako naylepiey me
liorowana była, osobliwie w zmnieyszeniu 
koni, któremi woiewodztwo nasze iest prze
ładowane, у porachowawszy się z impor-
tantią nie więcey, tylko dwieście koni na 
się przyiąć może, upomnią się ichmość pa
nowie posłowie serio etiam cum discrimi-
ne seymów. 

Alleviationem hyberny z dzierżaw ikmość 
y z dobr duchownych żeby nie sowitą, ale 
ob notoriam desolationem iedne tylko wyda
wały do woiewodztwa naszego protunc ni
żeli ad reintegrationem przyda. 

Bzieie się praeiudicium prawom xiestwa 
Litewskiego, że ichmość panowie pieczę-
tarze koronni in munia xiestwa Litewskie
go wdaiącsię, uniwersały ikmości, do xie

stwa Litewskiego wychodzące, pieczęcią ko
ronną pieezętuią, które praciudicia et abu-
sus aby in posterum nie działy się doyrzą 
ichmość1 panowie posłowie, aby to prawem 
obostrzono było. 

Oraz iusta desideria iaśnie oświeconego 
xiecia imci pana podkanclerzego w. x. Lit. 
względem erogowaney znaczney przez ze
szłego iaśnie oświeconego xiecia imci pod
kanclerzego у hetmana polnego w. x., ro
dzica imci, pro gloria gentis summy, także 
patrono starostwa Człuchowskiego у innych 
interessów, aby należyte od rzeczy-pospoli
tey ukontentowanie mieć mogły,—ciż ich 
mość panowie zalecą. 

Pospolite. ruszenie, iako iuż constitucią 
coronationis pozwolone ikmość, ieżełiby tego 
gwałtowna potrzeba była, у teraz w ręku 
ikmości zostawać będzie, a z tąd in quan
tum by xiąże imć de Conty iakową vim rze
czy-pospolitey miał inferre, ikmość pan nasz 
miłościwy praesidium maiestatu swoiego 
obronę mieć będzie. 

Znaczney łaski ikmości rzecz-pospolita od
biera documentum, kiedy depravatam mo-
netam in valore, pretio et quantitate na 
bardzo dobrą у wyborną reducere przez ot
warcie mennicy declarować raczył, za co 
ikmości,panu naszemu miłościwemu, ichmość 
panowie posłowie, iako nayuniżeósze od
dawszy dzięki, zniosszy się z tymi ichmość, 
którzy vim cudendae monetae maią, invi-
gilabunt у starać się będą, aby przy szczod-
robliwey deklarowaney ikmei łasce, którą ro
zumiemy że ikmć felici coronae raczy eventio, 
mennica iako nayprędzey otworzona у pienią
dze w niey iuxta legem imperii et vicinorum 
principum tak srebrne, iako у złote były bite. 

Desiderium iaśnie wielmożnego imci pa
na woiewody Brzeskiego, względem szkód 
od wielmożnego imci pana Ogińskiego—cho-



— 345 -

rążego w. x. Lit., na dziesięć tysięcy zło
tych uczynionych w Brześciu у w maięt
ności za naiazdem na maiętność у dwór, 
przez uformowanie przeciwko rzeczy-pospo
litey związku, promovebunt ichmość pano
wie posłowie, aby pomienióne szkody na
grodzone były et pro violatione publicae se
curitatis za naiazd subeat paenis legibus 
sancitis. 

Similiter desiderium wielmożnego imci 
pana Tyszkiewicza—ciwuna Wileńskiego,ra-
tione convulsionis decretorum у innych pre-
tensii do wielebnego imci xiedza plebana 
Łyngmianskiego maiących, ichmość pano
wie posłowie omni conatu promować będą 

Takową tedy ichmość pp. posłom na
szym instructią dawszy, obowiązuiemy ich
mościów fide, honore et conscientia, żeby 
to wszystko, iako nayskuteczniey, promo-
wowali. Pisań w Wilnie ut supra. 

U tey instructii podpisy rąk iaśnie wiel
możnych, wielmożnych ichmość panów oby-
watelów woiewodztwa Wileńskiego temi sło
wy podpisane są: Kazimierz Sapieha—w het-
maństwie w. w. x. Lit., marszałek seymiku 
przedseymowego; Stephan Kurcz—woiewo
da Brzeski; Jerzy Tyszkiewicz—ciwun wo
iewodztwa Wileńskiego; Kazimierz Woło-
wicz—sędzia ziemski Wileński; Michał K o -
szczyc—pisarz ziemski Wileński; Jerzy Wła
dysław — Boreyko podczaszy woiowodztwa 
Wileńskiego; Jan Krzysztof Żaba—podczaszy 
Mścisławski; Alexander Pietkiewicz; Jan 
Karol Tymiński p. z. W.; Jan Skorulski— 

m. K. ; Malcher Pietkiewicz—stoi. Orszań-
ski; Andrzey Abramowicz—skarbnik Wileń
ski; Michał Monkiewicz; Gabryel Medonec-
ki s. k. J . ; Samuel Monkiewicz—pod. Rzecz.; 
Stanisław Żochowski; Stephan Kostrowic-
ki—chorąży Derbski; Franciszek Skarbek 
na Kielczewicach Kielczewski; Samuel Sza-
durski—stolnik In.; Kazimierz The. Dom-
browski—skarbnik ziemie Ryw.: Kazimierz 
Ciołek Drzewiecki; Alexander Pieczątka 
Lewonowicz; Joseph Kazimierz Hliniecki— 
woyski Starodubowski, podstarości Wileń
ski; Piotr Kazimierz Wilczewski—kapitan 
ikmości; Jan Strawiński; Michał Jarhowski; 
Michał Monkiewicz; Władysław Kazimierz 
z Jastrzębia Jastrzembski—łowczy ziemie 
Dobrzyńskiey; Jerzy Michał Demidecki Doł-
mat; Matheusz Michał Haniewicz—obozn. 
woiewodz. Wileńskiego; Matheusz Stani
sław Bronie Wardomski—strażnik woie
wodztwa Wileńskiego; Władysław z Bohda
na Towiański; Samuel Antoniewicz—woys.; 
Jendrzey Michałowski; Theodor Michałow
ski; Alexander Dyrwoniszko; Stanisław Moy-
gis; Michał Dowmont, Stephan Jakób Jun-
dził Dziedziula; Symon Suroz; Karol Za
leski—podczaszy ikmość; Stephan Tarasz-
kiewicz; Piotr Michał Hliński—k. w. W. K a 
zimierz Suroż; Bazyli Antoni z Wersoki 
Wersocki: Władysław Giecewicz.— Która to 
instructią woiewodztwa Wileńskiego za po
daniem oney do act, iest do xiąg grodz
kich Wileńskich wpisana. 

44 
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Roku tysiąc siedmset dwunastego, miesią
ca Septembra trzeciego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim Wileńskim, 
przedemną Michałem Raphałem Szumskim, 
podstolim у podwoiewodzym woiewodztwa 
Wileńskiego, stanowszy personaliter imci 
pan Jan Peter tę taksę ad acta xiąg 
grodzkich Wileńskich podał, którego tako
wy sequitur tenor: Urząd duchowny res
pektem iurysdyk, a urząd grodzki woie
wodztwa Wileńskiego, według prawa con-
stytucyi у dawnych zwyczaiów, wespół z 
szlachetnym magistratem Wileńskim, chcąc 
miasto tuteysze w należytym mieć porząd
ku, podaie do wiadomości wszystkim oby
watelom w mieście ikmei Wileńskim y na 
przedmieściach iego, pod różnemi iurisdi-
kami mieszkającym, ażeby według punk
tów niżey wyrażonych każdy zachować się 
у sprawować się chciał, pod winą ważno
ści występku у penami niżey wyrażone-
mi serio przykazuie się. Primo. Szynków 
we dni ś. tak chrześcianie, iako у żydzi, 
aby odmykać nie ważyli się aż pokazaniu, 
pod winą kop ośmiu Lit. у dalszym kara
niem. Secundo. Kramarze w swoich kra
mach aby nie siedzieli у nie przedawali 
we dni ś., tudziesz у żydzi; a ieśli by kto 
miał inaczey postąpić, ma być karany za
grabieniem towarów przedanych, abo też 
winą podług ważności rzeczy przedaney. 
Tertio. Miary y garce stare у nowe w do

mach szynkownych aby byli sprawiedliwe 
у cechowane od grodu у miasta ikmei Wil
na; a u kogo się naydzie miara abo gar
niec niesprawiedliwy у nie cechowany, ma 
być przez urząd grodzki y mieyski zabrany у 
spalony, a za to będzie winą pieniężną ka
rany. Quarto. Beczka do mierzenia zboża 
różnego bez cechów urzędów zamkowego у 
mieyskiego nie powinna u każdego gospo
darza mieć chowana chiba za wiadomością", 
a u którego by się znaleść mogła, za do
niesieniem do urzędu grodzkiego у magi
stratowego, maią być beczki zabrane do ra
tusza; a za to karany będzie winą kop dzie
sięciu Litewskich. Quinto. Piekarze у pie-
karki chleby у pirogi większe a większe aby 
piekąc przedawali, a ieśli by który albo 
która dla krnąbności у swoiey złości nie 
chcieli większe piec podług ceny zboża, ma 
bydź chleb takowych przez urząd grodzki 
у mieyski zabrany y na szpitale у ubogie 
z więźnie rozdany; sami zaś piekarze ypie-
karki publiczną karą przy ratuszu będą 
karani. Sexto. Rzemieślnicy, służący у żony 
ich ażeby u bławatach nie chodzili, ale we
dług dawnych zwyczaiów у stanu swego 
zachować się chcieli, pod winą w prawie 
opisaną. Septitno. Kramnikowie. rzemieślni
cy у innego stanu ludzie у obywatele nie 
powinni w mieście y na przedmieściach z 
szablami, szpadami y z żadnym orężem cho
dzić, oprócz popisów у innych okazyi, po-
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niewasz у same prawo broni; a gdyby się i 
ważył kto tak s kramników, służących у rze
mieślników у innych obywatelów chodzić, 
excepto magistratu, tedy za doniesieniem ta
kowego, szabla albo szpada ma być na urząd 
mieski odebrana, a za to ma być karany 
winą tąż groszy dziesięciu Litewskicb. Octa
vo. Złotnicy chrześciane żeby roboty żadney 
nikomu od srebra, iako tyło próby iedyna-
stey srebra, podług artykułów cechowych, 
od magistratu postanowionych, у swoie ce
chy do robot swoich przykładali. Nono. Ży
dzi złotnicy ażeby żadney złotnickiey roboty 
nie robili, złotnikami nie byli, srebra nie zle
wali, poniewasz żadnego prawa nie maią у 
owszem wszystkie prawa, constytucye bronią 
dla tego, że wielkie szalbierstwa znayduią się 
у złodzieystwa ukrywaią się między żydami. 
Decimo. Ciż żydzi krawcy, kusznierze, ażeby 
dla chrżeścian robot nie robili; a który żyd 
zechce krawiecką y kusznierską robotę ro
bić, maią się do cechów przykładać, tak 
iako inni żydzi rzemieślnicy, szklarze у bla
charze przykładaią się у powinności czynią. 
Unclecimo. Ciż żydzi у tatarowie aby czeladź 
chrześciańską, tak męskiey, iako у białey 
płci, na usługach swoich podług consty-
tucyi у prawa u siebie nie chowali, iako 
tyło iednego piwowara у furmana, kiedy w 
ogrodę maią iechać y to za consensem 
zwierzchności urzędów grodzkiego, ale do 
służby swoiey zapłaciwszy iurgielt odpra
wili. A u którego by się żyda abo tata-
rżyna nalazł chrześcianiń у ehrześcianka na 
służbie, ma być takowy służący karany w 
przody więzieniem sześciu niedziel, potym 
plagami; żyd zaś y tatarzyn winy zapłacić 
sto grzywien y dalszemi będzie karany pe
nami. Duodecimo. Żydzi przekupnicy, od 
chrżeścian dla siebie na zarobek niepo-
winni pierwiey kupować do godziny dzie-
wiątey, aż każdy gospodarz sobie kupi vic-

tualia, ani też zabiegaiąc na przedmieście 
w pole kupować nie ważyli się, pod winą 
kop ośmiu, abo podług osoby y siedzieniem 
w więzieniu przez cały tydzień, ale każdego 
przyieżdżaiącego cum vitualibus nie przeymu-
iąc w polu y na przedmieściach na rynek 
iachać popuszczali. Decimo tertio. Ciż żydzi 
chrześcianom w handlach, rzemiesłach prze
szkadzać nie maią, pod winą w statucie у 
constytucyi opisaną, tudziesz ciż żydzi nad 
preskripcyą z granic у ulic swoich w dalsze 
publiczne ulice nie ważyli się wdzierać у 
mieszkać w mieście Wileńskim pod winą у 
karaniem, w dekrecie kommissarskim wy-
rażonemi. Decimo quarto. Ciż żydzi nie maią 
zakupować towarów żadnych у żywności, 
przed chrześciany, poprzedzaiąc у rano za
biegaiąc, pod zapłaceniem winy, gdy onego 
poszlakuią, w constytucyi wyrażoney. Deci
mo quinto. Cyrulicy у inni rzemieślnicy, ia-
ką kolwiek bawiący się w mieście Wileń
skim zabawą, nie będący w cechu, ażeby 
mieyskie prawo przyięli у do cechów wpi
sali się, a ieśli by który w cechu nie był 
у prawa mieyskiego niemiał, a pokątnie ro
bił, tułał się po domach, kamienicach, pa
łacach у cyrulicy po łaźniach prywatnych, 
o takowych panowie starsi cechów powinni 
do grodu donosić у onych, iako łóznych у 
partaczów do więzienia brać у łapać wolno; 
toż samo у o łaziebnikach rozumiano być 
ma, mianowicie ci karani być powinni, którzy 
non medici, sed homicidae nie leczą, ale 
kaleczą ludzi. Decimo sexto. Coby wszelkie, 
wmieście Wileńskim mieszkaiące, pod róż
nemi iuryzdykami, handle odprawuiące, 
szynki maiące, a żadney do. miasta powin
ności, według prawa, przywileiów, consty
tucyi przyzwoitych, nie pełniąc, protekcyą, 
ukrywaią się wolne ad cuiusvis instantiam 
pozwać do trybunału wielkiego xiestwa L i 
tewskiego у pen prawnych dochodzić, kto-
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rych in fundo civili handle у szynki maią, 
coram iurisdictione civili respondere powin
ni. Decimo septitno. Kupcy przybyli z róż-
nemi towarami do miasta Wilna, ażeby nad 
trzy dni funtem, łokciem nie przedawali, wed
ług constytucyi, materie wszelkie abo też 
sztukami, tudziesz у futra, a po wyściu 
trzech dni abo hurtem wszystkie towary, to 
iest, materie, futra, bławaty przywozne in-
digenis przedał, abo z miasta, nie przeszka-
dzaiąc tuteyszym kupcom у obywatelom w 
handlach, wyiezdżał. A ieśli by tego prze
ciwny był, takowego towary przy assystencyi, 
od magistratu Wileńskiego naznaconey, przez 
urząd grodzki zabrane być maią. Decimo 
octavo. Szynków wszelakich w klasztorach 
у poświątnych domach, także handłów cu-
iuseuncpie generis towarów y officyn rze
mieślniczych cum praeiudicio ubogich lu
dzi zagęściły się, dla czego w zakonach 
у klasztorach, także domów poświątnych 
brachium spirituale, oraz w kamienicach, 
domach, tak w mieście y na przedmieściach 
będących, urząd grodzki z magistratem 
postrzegać у bronienia, ażeby wszyscy do 
cechów wpisywali się у wszelkie onera ci-
vitatis ponosili. Decimo nono. Przedzielni-
kom у łóznym, w mieście samym y na przed
mieściach zostaiącym. bez żadney służby 
będącym, nie więcey gospodarz powinien 
płacić od dnia na chlebie przedzielnika 
iako tylko groszy ośmnaście, a na chlebie 
gospodarskim groszy dziesięć: a ieśli by 
ważył się kto dać więcey, takowy zapłacić, ma 
winy kop sześć Litewskich. Vigesimo. Ko-
pieyki z zagranicy, na odmianę monety ta-
larowey у tynfowey, do miasta Wileńskiego 
sub quocunque titulo przywozić śmiały wa
żył się, przez co monetę podwyszał, tedy o 
takowym dawać wiedzieć do urzędów grodz
kiego y mieskiego, gdy przybędzie, abo też 
odmienia czy na talary za granicę wywo

zić miał z miasta, pod winą tysiąca grzy
wien y innemi penami serio przykazuie się. 
A gdy takowego urząd grodzki у mieyski 
poszlakuie, ma onego ze wszystkim tern 
confiskować у gospodarza samego prawem 
karać penami у winami. Vigesimo primo. 
A że wielkie trudności przyieżdzaiącym do 
miasta Wilna dzieią się w monecie talaro-
wey у tynfowey, że nie maią determi-
nacyi, po czemu ma currentią w mieście 
Wileńskim у w innych miastach, dla czego 
occurendo, urząd grodzki wespół z magi
stratem determinuie cenę, ażeby ubique lo
corum w w. x. Lit. za złotych ośm talar 
bity brano, tudziesz y tynfa, nad to żaden wię
cey brać у dawać nie powinien będzie у 
pod utratą rzeczy y cięszkim karaniem. 
Vigesimo secundo. Ponieważ przez loznych 
ludzi, a służby żadney nie maiących, mnoży 
się wielkie swawoleństwo, złodzieysłwa, że-
browstwa у inne występki, ażeby każdy go
spodarz oloznym stanu szlacheckiego do 
zamku, a mieyskiego do miasta, abo iu
ryzdyki zwierzchności, ieżeli by się znaydo-
wać miał, donosił, pod winą kop czterdzie
stu. A u kogo by się naydować miał, że 
przechowywa u siebie, nie donosząc do urzę
du, abo złodzieystwo doświadczono, ma być 
tak karany, iako prawo będzie kazało. Vi
gesimo tertio. Miasta Wileńskiego przywi-
leiów prawom wielkie staią się convulsie, 
że prywatnemi wagami, hirami towary 
wszelkie.kupuiąc yprzedaiąc, mimo publicz
ną wagę ratuszową wagą: zabiegaiąc tako
wym convulsiom y preaiudiciom, szkodzą
cym miastu Wilnowi, od tąd wolno będzie, 
przez urząd mieyski przy urzędzie grodz
kim, takową wagę, hiry, gdzie kolwiek in 
circumferentia miasta Wileńskiego zabie
rać у towary obsigilłare, aut deponere in 
officio illo, do którego ad cuiusvis insUm-
tiam zapozwany będzie. Vigesimo г/шиіо-
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Mury publiczne około miasta zawiedzione, 
a zepsowane przez urobienie dziur onych, 
ażeby reparowane у dziury zamurowane 
były, iako przedtym było podano ważności 
restauracji mury, a daley od tąd nikt się 
nie ważył dziur wybiiać у mury psować, o co 
forum do zapozwania cum spiritualibus ad 
spirituale, cum secularibus ad seculare. 
Vigesimo quinto. A że nad preascriptią pra
wa śmieli у ważyli się przy murach miey-
skich budynki stawić у one sine consensu 
magistratus deocupare, tedy ci, którzy maią 
domy przy murach mieyskich postanowio
ne, ten censum do prowentów mieyskich 
corocznie pewną pensią płacić у mury po-
prawować, a odtąd ażeby żaden cuiuscun-
que status, chiba na trzy abo cztery sążnie 
naydaley od muru, dom budować nie ważyli 
się, po winą zabrania materyi у zepsowa-
nia domu recenter buduiącego. Vigesimo 
sexto. Ubogich zdrowych, niechcących ro
bić, przy kościele tułających się у żebrzą
cych, każdy gospodarz wiedząc o takowym 
z domów swoich, a ubogi od kościoła od
pędzał do panów swoich у służby, ażeby 
próżnóiąc swawolnie pana Boga nie obrażali, 
przez piiatyki, a łotrówstwa nie mnożyli się. 
Vigesimo septinio. Kominy ażeby każdy go
spodarz często chędożyć kazał; który by 
nie uczynił, a miał by się komin zagorzeć 
z wielką trwogą ludzi patrzaiących (czego 
uchoway Boże) у szkoda miastu stać się 
miała z okazyey gospodarskiey, tedy secun
dum arbitrium officii ma być karany ex-
cepto fortuibos casus. Pod czas zaś ognia 
(od którego niech pan Bóg broni у chowa!) 
każdy ratować dopomógł, nosząc wodę albo 
rozrywaiąc krukami, a nie biegać do tego 
mieysca kraść. Który by na ten czas po
smakowany był, iako złodziey ma być kara
ny. Vigesimo octavo. О ноу pod kamienicą 
będzie każdy gospodarz у ludzie na swoich 

ulicach у kamienicach będące, aby kazali 
wywozić za miasto у ulice przed sobą- chę
dożyć, a które są puste у żadnego miesz-
kaiącego nie będzie, tedy successor у pos
sessor powinien będzie kazać chędożyć; a 
gdzie by successora nie było, tedy sąsiedzi, 
około mieszkaiący, po połowicy z sobą zło
żywszy się, powinni będą chędożyć y ten 
gnóy za miasto w pole wywozić, pod winą 
kop dziesięciu Litewskich, nieskładaiąc się 
żadnemi protekeyami. Vigesimo nono. To 
też przykazuie się, ażeby kamienicy, domy 
puste, pod Jakąkolwiek iuryzdyką zostaiące, 
każdy przełożony iurisdictii kazał przez ze
słanych przerewidować, ażeby trupów nie 
było w pustkach, przez co by (uchoway 
Boże!) zaraza powietrzowa miała by .się od
nowić, pod winą kop czterdziestu у dal
szym karaniu. Trigesimo. Gnoiów do pu
stek у placów w mieście będących, aby nie 
wozili у miasto niezagnoili, wyrzucaiąc na 
ulice, przez co fetores augentur, serio in-
hibetur, ażeby za miasto wywożono. Który 
zaś do pustek wywozić miał, abo kazał, 
gdyby takowego poślakowano у onemu do
wiedziono, tedy ma zapłacić winy kop dzie
sięć, a ten gnóy z pustek y z ulic będzie 
powinien wywozić za miasto. Także na 

I ulice z kamienic у domów aby nie wyrzucali, 
pod wysz namienioną winą. Gru zaś, abo 
piaski, od pożaru kamienic na ulice wy
rzucone, każdy gospodarz swoim kosztem 
ma za miasto w pole wywieźć pod tąż wi
ną. Trigesimo primo. Na wywożenie gno-
iów у kup wielkich, w mieście będących, 
każdy gospodarz, na kwaterach mieszkaią
cy, gdy przez sługę urząd oznaymi, ażeby 
dał konia z wozem wywieść tego dnia 
dziesięć fur abo wozów za miasto w pole; a 
ktoby był sprzeciwny, tedy zawsze, gdy exe-
kucya będzie, za wozów dziesięć trzeba bę
dzie wywieźć dwadzieście wozów у dalsze-
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mi penami. Trigesimo secundo. Siemienicy 
po wszystkich iuryzdikach, pałacach miesz
kający, ażeby co sobota rynsztoki у ulice 
publiczne na rynku okoła ratusza czyścili у 
chędożyli, pod winą dziesięciu kop groszy 
у braniem do więzienia urzędowego. Tri
gesimo tertio. Chlebnice, krupnice, łakotnice, 
pierożnice у inne łokci niemaiące, a różnie 
tułaiąc się po ulicach żydowskich у innych 
mieyscach prywatnych przedaią swoie to
wary, ażeby od sądu, od magistratu lokacie 
naymowali y na publicznym mieyscu pod 
ratuszem, abo gdzie magistrat, abo pisarz 
prowiantowy miasta naznaczy, siedzieć po
winni będą, pod zagrabieniem wszystkich 
towarów у karaniem w więzieniu. Trigesimo 
quarto. Skrzynie abo rury, na ulicach bę
dące у ługi swoie do rur maiący, gospo
darze ażeby nakrywać kazali, one nakry
wali pod winą kop trzech Lit. We wszyst
kich tedy punktach od dnia dzisieyszego 
kto by się nie chciał zachować у sprawo
wać się, będzie karany od urzędu według 

stanu winą, wyżey wyrażoną, y innemi pe
nami. Do których pro documento rękami 
naszemi podpisawszy się, pieczęć przycisnąć 
rozkazaliśmy. Dat w Wilnie dnia dwudzie
stego czwartego miesiąca Augusta, roku 
Pańskiego tysiąc siedmsetnego dwunastego. 
U tey taksy podpisy rąk temi słowy: Jan 
Jerzy Grotuz—podstarości, sądowy deputat 
powiatu Grodzieńskiego у director e medio 
ikmości panów kollegów, destinowanych na 
ratusz z tryb. w. x. Lit.; Marcian Dusiac-
ki Eudomina—podczaszy у deputat powiatu 
Brasławskiego, kommisarz tryb. w. x. Lit. 
Michał Karasiewicz Tokarzewski, stoi. Brze., 
kommisarz z tryb., deputat powiatu Upic-
kiego; Piotr Korsak Udzielski, podczaszy 
у deputat woiewodztwa Potockiego; Michał 
Raphał Szumski—podstoli у podwoiewodzy 
Wileński. Która to taksa za podaniem oney 
przez wyż wyrażoną osobę do akt, iest do 
xiąg grodzkich Wileńskich przyięta у wpi
sana. 
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Изъ книги № 4724. за 1712 г., л. 488. 

161. Сеймиковое постановденіе дворянъ Виленскаго воеводства. 

Постановление э т 0 состоялось вслѣдствіе уни
версала кн. Рѣпнина о выдачѣ провіанта для 
русскпхъ союзныхъ войскъ. Въ немъ дворянство 
воеводства указываетъ на послѣдеій трактатъ съ 
Россіей, по которому Лптовскій кран освобож-' 

Roku tysiąc siedmsetnego dwunastego, 
miesiąca Aprila iedynastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Wileńskim, 
przede mną Michałem Raphałem Szum
skim, podstolim у podwoiewodzym woie
wodztwa Wileńskiego, stanowszy persona
liter imci pan Heronim Wołk, lauduni 
seymiku woiewodztwa Wileńskiego, z rzeczą 
w nim we srzedzinie dostateczniey wyrażo
ną, ad acta xiąg grodzkich woiewodztwa 
Wileńskiego podał sequentis tenoris: My 
senatorowie, duchowni, świeccy, urzędnicy 
ziemscy, grodzcy, rycerstwo, szlachta, oby
watele woiewodztwa Wileńskiego, za inno-
tescenciami wielmożnego imci pana Jana 
Skorubskiego, chorążego woiewodztwa Wi
leńskiego, na dzień ósmy miesiąca Apryla 
zgromadzeni, kiedy nadspodziewanie у upew
nienie od iaśnie wielmożnego imci pana 
Wołowicza, marszałka w. w. x. Lit., peł
nomocnego rzeczy-pospolitey posła, o po
stanowionym de receuti traktacie z nayiaś-
nieyszym Carem imością, że iuż więcey woy-
ska auxiliame nie miały nas extenuare wy
maganiem prowiantów, iaśnie oświecony xią-
źe imość Repnin, generał woysk iego Car
skiego wieliczeństwa, uniwersały swoie do j 

дается отъ этой повинности; указываетъ на не
давнюю экзекуцію Чадцаева, какъ противозакон
ную, и проситъ покровительства и защиты какъ 
у гетмана такъ и у рѣчи-посполптой. 

całego woiewodztwa wydawszy, onemi re-
quiruie prowiantowy furażów, zesławszy oraz 
ludzi kilkaset na exekucia, pod comendą 
imci pana Czadaiowego, pod-pólkownika iego 
Carskiego wieliczeństwa będących, w czym 
woiewodztwo prospiciendo sobie, pozwoliw
szy naprzód in eum finem ubezpieczenie 
od iaśnie wielmożnego imci pana hetmana 
wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego, 
że auxiliares nie mieli iuż unquam prae-
tendować z woiewodztwa alimentacyi, po
zwoliło pro sustentamine woyska w w. x. 
Lit., contribuere pewną liczbę beczek zbo
ża; o takowym wymaganiu prowiantów od 
auxiliarnych przez umyślnego delegata swe
go doniosła iaśnie wielmożnemu imci panu 
hetmanowi wielkiemu w. x. Lit., od które
go imć pomyślny otrzymawszy reskrypt у 
wszelkiey ku woiewodztwu adhezyi do-
wTód, będąc regulowane do niepozwolenia 
na żadne prowianty auxiliaribus ex ratio-
ne ustanowionego traktatu y deklaracyi od 
nayiaśńieyszego Cara imci, tudziesz ex ipsa 
impossibilitate, na teraznieyszym zgromadze
niu obraliśmy do iaśnie oświeconego xię-
cia imci Repnina, generała woysk iego 
Carskiego wieliczeństwa, za postów imci pana 



Benedykta Januszewskiego, miecznego Wi
leńskiego, y imci pana Tobiasza Lipskiego, 
skarbnika Wileńskiego, dawszy ichmć in
strukcyą z tą kategoryczną całego woiewodz
twa deklaracią: że, ex praemissis superius 
rationibus, żadnego nie obiecuie dać pro
wiantu, ani furażu, intuitu przy obiecaniu 
iaśnie wielmożnego imci pana hetmana wiel
kiego wielkiego xiestwa Litewskiego, że 
całe woiewodztwo (ea qua potest authoritate 
od execucyi proteget), do którego to iaśnie 
wielmożnego imci pana hetmana, cum omni 
cultu et gratitudine świadczoney propensyi 
ku woiewodztwu, [deputowaliśmy e medio 
nostri ichmć pp. delegatów, także у do 
imci pana Czadaiowego, podpółkownika iego 
Carskiego wieliczeństwa, z tą denuntiatią, 
żeśmy przez umyślnych posłów swoich do 
i. x. imć Bepnina odzew uczynili у x. imci 
imposibilitatem wydania prowiantów remon-
strowali. Którym posłom pro viatico statui-
mus po złotych dwuchset z podatku złoto
wego, który podatek ex nunc ze wszystkich 
ingenere dymów królewskich, duchownych, 
ziemskich, mieskich y iuryzdyk wszystkich 
według abiuraty tysiąc sześćset dziewiędzie-
siątego roku, acz inpauco numero, iednak 
publica, ex praegnantinecessitateprzycisnieni 
exigentia, dla conserwacyi całego woiewodz
twa, przykładem inszych woiewodztw у po
wiatów uchwalamy, na wszelkie potrzeby у 
expensa całego woiewodztwa, aby woiewodz
two, ad normam inszych woiewodztw у po
wiatów, tym sposobem mogło mieć inpromtu 
suum depositum pro omni eventu. Do któ
rego podatku wybierania z każdego dymu 
po złotu iednym obraliśmy za commis-
sarzów wielmożnego imci pana Skorubkie-
go—chorążego woiewodztwa naszego у imci 
pana Samuela Monkiewicza, czesznika Wi
leńskiego, którzy ichmć, uniwersałami swe-
mi obwieściwszy o tym podatku całe wo-

iowodztwo, maią na odbieranie onego ad 
primam Maii praesentis być w Wilnie. 
Pro salario zaś na obudwuch ichmć uchwa
lamy z każdego dymu po dwanaście groszy, 
które solarium in equali sorte należeć ich
mość z tym obowiązkiem, aby tych pienię
dzy 'na żadne inne expensa у wypłacenie 
przeszłych długów tak sobie, iako nikomu 
innemu nie wypłacali, ani potrącali, szcze-
gulnie one conservando pro ultima siti ca
łego woiewodztwa. Za którego iednostayną 
zgodną disposicią у wolą one expendere 
powinni będą, a za tym przed całym wo-
iewodztwem de perceptis et expensis tego 
podatku oportuno tempore, deponere cal-
culum tenebuntur. Ktob by zaś tego po
datku nie wydał, na takowego wolni będą 
ichmść pp. commissarze extendere suam 
executionem, przy ichmć pp. rotmistrzach 
tegoż woiewodztwa. Względem zaś wysłu
chania relacyi ichmć pp. posłów naszych ex 
eadem potcstate, którą ma w. imć pan cho
rąży nasz commissam sobie in omnibus 
occurrentiis convocandi, nas obwieścić wo
iewodztwo, o powrocie ichmć pp. posłów у 
determinować będzie dzień ziazdu naszego, 

[ zabiegając dalszym od auxiliarnych pre-
tendowaniom z woiewodztwa naszego pro
wiantów. Uczyniliśmy odzew do ww. ichmć 
pp. posłów naszych, na teraznieyszy seym 
obranych, deferendo ichmościom, że nas 
auxiliares agrediuntur у rzeczą samą ram-
punt umówiony traktat, co ażeby amisere 
starali się, in facie całey rzeczy-pospolitey 
у zabiegli temu, obligowaliśmy ichmć przez 
osobliwy list nasz. Dat w Wilnie dnia ósmego 
Maji, anno tysiąc siedmsetnego dwunastego. 
U tego laudum podpisy rąk ichmć pp. 
obywatelów woiewodztwa Wileńskiego temi 
słowy: Hieronim Kosowski—podkomorzy Mo
zyrski, starosta Domanowski, dyrektor sey-
miku woiewodztwa Wileńskiego, Michał 
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Raphał Szumski—podstoli у podwoi* wodzy 
Wileński, Michał Jan Tyzenhauz—chorąży 
nadworny wielkiego xiestwa Litewskiego, 
starosta Inturski, Karol Jan Korsak—chorąży 
woiewodztwa Smoleńskiego, Kazimierz Szum
ski—horodniczy Wileński, starosta Karpo-
wicki, Jakób Zielonacki—podstarości Wileń
ski, Władysław Kazimierz z Grieczan G-iecze-
wicz—podczaszy Orsźański, Jakub Wołk, 
Heronim Wołk, Józeph Woynowski, An

drzey Jastrzębski, Stephan Taraszkiewicz— 
regent grodzki Wileński, Jakub Michał z 
Borowa Borowski, Michał Damecki—czesz-
nik Brasławski, Kazimierz Petrusewicz, Wła
dysław Jastrzębski, Adam Jan Jawor, Ew-
stachi Wilkaniec, etc. Które to laudum, 
za podaniem onego przez wyż wyrażoną 
osobę do akt, iest do xiąg grodzkich Wi
leńskich przyięte у wpisane. 

1724 r . 

Изъ книги № 4739, за 1724 г., л. 1326. 

162. Инструкции дворянъ Виленскаго воеводства, данная депутатамъ отправляе-
мыиъ на еейиъ. 

Дворяне Виленскаго воеводства, собравшись на 
"антекомиціальный сейыикъ, дали своимъ посламъ 
инструкцию слѣдующаго содержанія: 

По засвидѣтельствованіи королю вѣрноподдан-
нпческихъ чувствъ воеводства, послы обязывают
ся заявить: 

1) что воеводство соглашается въ настоящее 
время признать конституции прогалаго Варшавска-
го сейма, какъ основаннаго на защитѣ святой 
вѣрн, свободы и права; но на будущее время 
будетъ считать таковыя незаконными, какъ соста
вленный безъ участія земскихъ дспутатовъ отъ 
воеводствъ и повѣтовъ; 

2) требуетъ со стороны коммиссаровъ, водущпхъ 
переговоры со Всероссійскнмъ царемъ, большой 
осторожности, чтобы въ трактаты не вошло че
го нибудь вреднаго для которой либо пзъ про-
винцій рѣчп-посполитой и благодарить короля 
за трактатъ со Швеаіеі; 

3) такой же осторожности требуетъ и со сто
роны поеловъ,-ведущихъ переговоры съ Австріей; 

4) въ видахъ предупрежденія сорванія и на-
стоящаго сейма, требуетъ, чтобы обѣ булавы—во
роны и в. кн. Литовскаго были розданы но закону; 

5) относительно требованій Прусскаго двора, при
знать за этимъ княжествомъ королевскій твтулъ— 
воеводство рекомендуетъ посламъ согласиться съ 
мнѣніемъ всей рѣчи-посполитой; 

6) относительно вооруженій, сложеныхъ въ Ко-
ролевцѣ Витебскимъ скарбнпкомъ Владиславомъ 
Войной и суммъ придерживается мнѣній другихъ 
воеводствъ; 

7) для поднятія матерьяльпаго благосостоянія 
Курляндіи и Семигаліи требуетъ, чтобы по смер
ти настоящего князя пикакія тяжести не были 
налагаемы безъ согласія рѣчи-посполитой; 

8) относительно продолжения христіанской вой
ны съ врагами св. треста, требуетъ, чтобы на 
некоторое время оная была пріостановлепа; 

9) относительно содержанія воПскъ в. кн. Ли
товскаго (ста paro набора) требуетъ, чтобы но
вый подати на сей предметъ были назначены не 

45 
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иначе, какъ на сеймѣ съ согласія чиновъ рѣчи-
посполитой; 

10) относительно содержания артиллеріи в. кн. 
Литовскаго находитъ, что назначенныхъ на сей 
предметъ доходовъ совершенно достаточно, при 
этомъ требуетъ ежегоднаго подробнаго отчета въ 
израсходованіи денегъ генераломъ артпллеріи въ 
скарбовомъ трибуналѣ; 

11) относительно чекапа монетъ требуетъ, что
бы эти монеты были похожи на таковыя же въ 
сосѣднихъ съ княжествомъ государствахъ; 

12) требуетъ пересмотра документовъ на владѣ-
нія королевскими столовыми имѣніями, сохраняя 
однакоже таковыя имѣнія за позднѣйгапми вла-
дѣльцамп; 

13) на освобожденіе Шавельской экономіи не 
соглашается; 

14) относительно Суходневоіі соли для княжест-. 
ва полагаетъ лучше получать таковую чрезъ Ко-
ролевецъ и Ригу; 

15) относительно задворныхъ королевскихъ су-
довъ придерживается мнѣнія всѣхъ чиновъ рѣ-
чи-посполитной; 

16) относительно разоренія гвардіей имѣній зем-
свихъ и Нейбурскихъ, а также истоловыхъ, тре
буетъ, чтобы на будующее время этого не было; 

17) требуетъ сложенія съ имѣній шляхетскихъ 
подымной подати; 

18) передачи завѣдыванія скарба в, кн. Литов
скаго въ надежныя руки; 

19) просить короля о составленіи новаго зако
на относительно взиманія пошлинъ съ украинскихъ 
воловъ, отяравляемыхъ въ Гданскъ, такъ какъ ко
ронный скарбъ, въ ущербъ скарбу в. кн. Литов
скаго и торговлѣ, взимаетъ въ польской Пруссіп 
вторыя пошлины; 

20) для успѣшной дѣятельности Литовскаго 
трибунала полагаетъ необходимымъ раздѣлить его 
засѣданія надвѣ части: въ Вильнѣ—для провин-
дій Литовскихъ, а въ Минскѣ и Новогородаѣ—для 
провинцій Русскихъ; точнѣе опредѣлить поря-
докъ его дѣйствш съ разныхъ сторонъ: со сто
роны выдачи декретовъ, мѣста засѣданій, помѣ-
Щенія депутатовъ, рѣшенія споровъ по долгамъ 
вагаловъ разнымъ лицамъ и проч.; 

21) просить короля о сложеніи съимѣній шля
хетскихъ части подымнаго съ переводомъ этой 
части на нкѣвія королевскія въ видѣ гиберны; 

22 и 23) првдлагаетъ опредѣлить время и сред

ства для возвращения бѣглыхъ крестьянъ въимѣ-
ніяхъ королевскихъ, земскихъ и духовныхъ; 

24) просить объ утвержденіи конституціей какъ 
прежнихъ фундушей Ченстоховской Ясной горы, 
такъ и новѣйшаго, завѣщапнаго Котломъ; 

25) вмѣняетъ въ непремѣнную обязанность де-
путатамъ требовать наказанія Торунскихъ дисси
дентовъ, сжегшихъ католпческія образа, хотя бы 
даже пришлось сорвать сепмъ; 

26) разрѣшеніе сіюровъ между езуитами и ша
рами предлагаетъ на благоусмотреніе сейма; 

27) просить рѣчь-посполнтую сдѣлать особое 
распоряженіе о выдачѣ генеральному почтмейсте
ру в. кн. Литовскаго недоимки въ 7,500 зл., ко
торыхъ онъ до сихъ поръ не можетъ получить 
ни изъ короннаго скарба, ни изъ Литовскаго; 

28) объ освобожденіи отъ повинностей камен-
ныхъ домовъ ксендзовъ канониковъ; 

29) о назначеніи сеймомъ определенной пош
лины за приложеніе печатей къ привилегіямъ и 
др. документамъ; 

30) о вторпчномъ рѣшеніи дѣлъ въ трибуналѣ 
в. кн. Литовскаго, по коимъ не было большинства 
голосовъ,вмѣсто передачи ихъ въ ассесорскій судъ; 

31) объ удовлетворено рѣчи-посполитой за 
смерть Тизенгаузена, замученнаго Калмыками 
русскаго Императора; 

32) объ объявленіи прескриптами всѣхъ ка-
тодиковъ, переходящихъ въ лютеранство; 

33) о невыдачѣ квитанціи Инфлянскому каш-
теляну, впредь до предъявденія имъ публична-
го отчета иредъ сеймомъ; 

34) о воспрещеніи крестьянамъ поступать въ 
духовное званіе; 

35) о возобновленіи законовъ относительно бе
зопасности сеймиковъ; 

36) о воспрещеніи учрежденіямъ и лицамъ тя
гаться съ жолнерами по дѣламъ, получившимъ 
аминстію; 

37) объ удовлетворении Прездецкаго, войско-
ваго секретаря, жалованьемъ и возвращеніемъ ему 
суммы, захваченной Шведами; 

38 и 39J ходатайство по дѣламъ частныхъ лицъ; 
40) вмѣняетса посламъ требовать, чтобы дѣла 

по Нейбурскиаъ ииѣніямъ были рѣшаеиы не на 
сейиѣ, а въ Литовскомъ трибуналѣ; 

41) о возобновленіи конституціи, восирещающей 
духовенству позывать шляхту въ свои суды но 
спорнымъ дѣламъ о крестъянахъ; 
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42) о возобновленіи по древнему обычаю моста 

на Вилія, извѣстнаго подъназваш'емъ „Камеинаго"; 
43) по дѣламъ Острожскихъ имѣніп придержи

ваться мнѣнія всей рѣчи-посаолитой; 
44) для пополненія ежегодной недоимки въ вое-

водствѣ съ чоповаго-шеляжняго просить рѣчь-пос-
политуго объ уничтожении на этотъ предметь древ-
нѣвшихъ привилегій разнымъ духовнымъ ли-
цакъ и юрисдикамъ; 

45) объ удовлетворено ходатайства разныхъ 
лицъ: 1) наслѣдниковъ Виленскаго воеводы, 2) 
Троцкаго воеводы Огпнскаго, 3) Минскаго старос
ты Завиши, 4) маршалка в. кн. Литовскаго Во-
ловича; 

съ 46 по 59 слѣдуютъ ходатайства по частнымъ 
дѣламъ разныхъ духовныхъ u свѣтскпхъ лицъ; 

59) возобновить прежнее предложеніе объ ис-
правленіп нѣкоторыхъ статей Литовскаго трибу
нала, не получившпхъ еще утвержденія рѣчи-пос-
политой, ] съ новою предосторожностіго, чтобы 
патроны не дѣйствовали въ ущербъ сторонѣ сла-
бѣйшеи; 

60) требовать сеймоваго подтвержденія какъ 
прежнихъ, такъ и позднѣйшпхъ фундацій раз
нымъ католпчеекимъ духовнымъ орденамъ въ Впль-
нѣ и княжествѣ; 

61) требовать строгаго исполненія междуна
родна™ права въ назначеніп должностей:; Ли-
товцамъ—въ Литвѣ, Короннымъ—въ Коронѣ; 

62) о воспрещеніи крестьянамъ переходить съ 
одного мѣста на другое впредь до востребованія 
вотчиннаго владѣльца; 

63, 64) ходатайства по частнымъ дѣламъ; 
65) о назначеніи двухъ депутатовъ Инфлянд-

скихъ въ главный Литовскій трибуналъ какъ въ ви-
дахъ ураипенія Инфляндскаго княжества въ пра-
вахъ, такъ и спорныхъ дѣлъ обывателей обопхъ 
княжествъ; . 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
czwartego, miesiąca Augusta dwudziestego 
piątego dnia. 

Na urzędzie ikmości grodzkim Wileńskim, 
przede mną Benedykiem Janem z Rusino
wa Wolskim—podwoiewodzym Wileńskim, 
starostą Strubskim, comparens personaliter 
imć pan Jan Białunski, instrukcyę seymiku 

6fi) о возвращеніи имѣнія Старый Дворецъ къ 
Волпянскому староству; 

67) объ утвержденіи имѣній за Смоленскими 
и Стародубовскпми ссылочными; 

68) о назначеніи цѣнности червонаго золотаго 
въ 13 тынфовъ и 1 битый шестакъ; 

69) просить рѣчь-посполитую назначить край-
нииъ пунктомъ заграничной вывозной торговли 
г. Ковно—еъ тою цѣлью, чтобы избавить мѣстныхъ 
торговцевъ отъ произвола Пруссаковъ, покупаю-
щихъ хлѣбъ по своей увеличенной мѣрѣ, а также 
запретить послѣднимъ заниматься вербовкой кресть
янъ; 

70, 71, 72) ходатайства по дѣламъ частнымъ; 
73) объ утверждении сеймомъ Виленскихъ мель-

ницъ за патрономъ Короны и Литвы св. Казиміромъ; 
74) въ видахъ поднятія благосостоянія г. Виль-

ны и устраненія затрудненій въ помѣщеніи де
путатами предложить, чтобы пустыя . каменицы 
были починены имъ на счетъ воеводства, или же 
отданы частнымъ лицамъ для этой цѣли въ соб
ственность; 

76) требовать воспрещенія диссидентамъ возоб
новлять своп сборы; 

7G) для прекращенія постоянныхъ безпорядковъ 
студентовъ В и ленской Академіи требовать сеймо
ваго постановления, чтобы виновныхъ позволено 
было позывать въ гродскіе и земскіе суды, или 
же подвергать отвѣтственности самнхъ ксендзовъ 
езуитовъ на ихъ пмѣніяхъ; 

77) требуетъ воспрещенія духовенству пріоб-
рѣтатъ земскія пмѣнія, а равно и возврата прі-
обрѣтенныхъ прежде; 

А вообще вмѣняетъ въ обязанность посламъ не 
возбуждать на сеОмѣ иикакихъ постороннихъ пре-
пій и не заключать нпкакихъ частныхъ обществъ. 

antekomiciyalnego w. Wileńskiego, na rzecz 
w niey wyrażoną, do akt xiąg grodzkich 
Wileńskich podał, w te słowa pisaną. 

Instrukcya od nas senatorów duchownych 
у świeckich, dygnitarzów, urzędników ziem
skich, grodzkich, rycerstwa, szlachty w. Wi
leńskiego, na seymik antekomicialny za uni
wersałami ikmci, ad mentėm novellae le-



gis. wydaneini, na dzień dwudziesty pier
wszy Augusta, ad locum solitum consilio-
rum, w zamku Wileńskim zgromadzonych, 
dana Wielm. ichmć panom Kazimierzowi 
Sapiezie, Wolpieriskiemu, Onikszczańskiemu, 
Rakunciskiemu etc. staroście, Michałowi 
Aloizemu Sawickiemu—pisarzowi ziemskie
mu, posłom naszym. 

Po niedoszłych tak wielu seymach cum 
dispendio kosztów niezmiernych rzeczy-po
spolitey, kiedy dobroć ikmości pana naszego 
miłościwego ypańskiey iego prowidencyi fluc-
tuantem rzeczy-pospolitey, styrem prawie od
bitą, od brzegu na przepaści oycowskie imkci, 
p. naszego miłościwego, staranie ad promon-
toriuni bonae spei kierować raczy, iako pokor
ne ichmć panowie posłowie nasi ikmei uczy
nią dziękczynienie, tak z tym się klarogo-
wać będą: że przy dostoieństwie pańskim 
y maiestacie ikmości spoinie przy wolności 
у swobodach swoich poty z staropolską 
rezolucyą stawać będą, póki commune poz
woli fatum luce gaudere et aura. A że całey 
rzeczy-pospolitey szczęście y commereya na 
długo wiecznym ikmei p. naszego miłościwego 
zawisło zdrowiu у panowaniu, życzy woie-
wodztwo Wileńskie, ażeby ikmć, pan nasz 
miłościwy, sit tot annorum dominus, quot 
coelum sidera numerat. 

Primo. Constytucya seymu przez tego 
traktatowego pacificationis Warszawskiego 
lubo w tym wszystkim, cokolwiek ieno pro 
securitate wiary ś. praw у wolności staro
żytnych ac tuitione maiestatis iu ordine 
ugruntowanego, ab intra generalney poboru 
у obmyślaney regularney płacy zreparticyą 
y lokacyą woyska własnemu statutum wo-
iewodztwo Wilens. gratissimo animo akcep-
tuie, iednak quam aceurratissime waruie, 
aby in futurum takowe konstytucye bez 
posłów ziemskich, woiewodztw у powiatów 
у ich wyraźnych instrukcyi nigdy nie u-

stanowione, niepisane były, ani to sancitum 
pro praeiudicato habentes rigid issime sub 
nullitate onych у pod innemi, iak nayob-
myślnieyszemi warunkami opisać у obostrzeć 
przez combinacyą następuiącego seymu 
ichmć pp. posłowie nasi ante omnia starać 
się, sub fide honoreque obligantur. 

Secundo. Trudno nie wyznać grato pec-
tore oycowskiey ikmei circa indemnitatem 
et integritatem publicam czułości, kiedy 
nam potrzebne y barzo zbawienne wzglę
dem traktatu z koroną szwedzką instilla-
re raczy consideracyi, co że magna instat 
deliberatione y ta materia równo cum prae-
tenso titulo nayiaśnieyszego Cara imci, ce
sarza wserossyiskiego plėnis ordinibus venti-
łanda et ponderanda, przeto nie tylko wiel-
kiey ichmć panów posłów commitimus anim-
adversyi, ażeby junctis et communicatis ze 
wszystkiemi ichmć pany posłami wszystkich 
trzech prowincyi et cum plenis ordinibus 
consiliis hanc seriem tak delikatnie trak
towali, iako by rzeczy-pospolitey wiaką-kol-
wiek nie interessowali woynę, atymbarziey 
ażeby in futurum collisionem iakowey nie 
przynieśli prowineyey et ne quid nociviiu-
ribus, libertatibus, praerogativis et inmm-
nitatibus nationalibus oyczyzny naszey ukry-
temi irrepat sposobami, ale też odio nostro 
fraterno et secuturis paenis, ieśliby cokol
wiek przez niedozor ichmć panów posłów 
naszych szkodliwego rzeczy-pospolitey ema-
nare miało, obstringimus et obligamus te-
neritudinem ichmci delikatnego sumienia. 

Tertio. Równym sposobem alianse z nay-
iaśnieyszym cesarzem imcią chrześciańskim, 
pilney imć panów posłów naszych commiti
mus animadversiy, ne quid respublica ex-
inde detrimenti patiatur. 

Quarto. Jak szkodliwy obrad publicznych 
scopulus, o który oneraria rei publicae na-
vis przez kilka seymów nieszczęśliwie przy-
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niosło naufragium, ponieważ powaga ikmości 
od następuiącego averti ma seymu, za czym 
podziękowawszy ichmć pp.: posłowie nasi 
nayiaśnieyszemu maiestatowi pańskiemu pro 
hoc studio, pilną invigilabunt aplikacyą, 
iako by władzy buław korony polskiey у 
w. x. Lit. circa sua iura antiquiora et circa 
moderna circumscriptione, sine ullo prae-
iudicio comraendy zachowana у obwarowana 
była, ceterum insistendo deklaracyi ikmei. 

Qitinto. Ratione dandi tituli Tegii xieciu 
ichmości Pruskiemu informuie constytucyą 
anni tysiąc sześćset iedynastego titulo len
no pruskie folio 23-io że Joanni Sigismundo 
у braci iego dała rzecz-pospolita prawo lenne, 
prawo miecza onych stanie, a post decessum 
z tey familii idących ad dispositionem rei-
publicae ducatus redeat, w którym punkcie 
ad commune sensum plenae reipublicae, 
ichmć pp. posłowie nasi regulować się będą. 

Sexto. A że w mieście królewskim na 
ratuszu Knypawskim deponowana przez imci 
pana Władysława Woynę —skarbnika Wi
tebskiego, sługi imci pana Sinickiego, ge
nerała woysk w. x. Lit. moderunku, iako 
to: flint tysiąc dwieście, pistoletów par pięć 
set, szkorni par pięć set, gotowey summy 
sto tysięcy kapitału, a prowizyi dekretem 
przysądzoney ośm tysięcy tynfów у barwę 
na tysiąc dwieście ludzi, ut restituantur, o 
czym wszystkim ad unanimem assensum 
totius reipublicae konformować się będą 
ichmć pp. posłowie nasi. 

Septinio. Xiestwo Kurlanskie y Semigal-
skie in miserrimo zostaiące statu non post-
rema pare reipublicae, ażeby od wszelkich 
impetycii, ciężarów wolne były, et antiqua 
gaudeant immunitate we wszystkim, stosuiąc 
się do konstiytucyi seymu przeszłego, aby 
miało omnem securitatem a republica cir-
cumscriptam. Y ponieważ w teraznieyszym 
xiążęciu ichmości Kurlańskim ius feudi pra

wie extinguitur, tedy aby post fata tegoż 
imci to xiestwo ad corpus reipublicae, non 
obstantibus oneribus, które sine scitn et con
sensu caley rzeczy-pospolitey nie mogą być 
wniesione, jfedeat, urgentissime promowo-
wać będą ichmć pp. posłowie. 

Octavo. Prosekucya woyny chrześciań-
skiey przeciwko nieprzyiacielowi krzyża ś. 
lubo by rzeczy-pospolitey była potrzebna 
ad recuperanda avulsa, mianowicie Wołoch 
yMultan, iednak wycięczona externis et in-
ternis malis sufficere temu nie może, dla 
tego ichmć pp. posłowie starać się będą, 
aby respirium mieć mogła. 

Nono. Względem woyska w. x. Lit. sta
rego zaciągu ponieważ prowincyi w. x. Lit. 
po uchybionym у wydanym piętnasto-złoto-
wym podatku na przed tym konfederacyi 
kongresie wszystkich swoich pretendowa
nych znacznie podziałanych szkód woysku 
totaliter ustąpiła, e converso woysko zasług 
swych liberę condescendowało; za czym nil 
restat, tylko aby ta transakeya per consti-
tutionem imminentem była roborowana, sine 
ulteria od woyska praetensione, doyrzą ichmć 
panowie posłowie. 

Decimo. Respektem altyleriy w. x. Lit. 
którą nam ikmć p. nasz miłościwy zalecać 
raczy, ta ponieważ dobrze iest opatrzona 
у dobra Lipniskie, (rieranowskie у insze 
attinencie z podatkiem simpli quarty, na 
apparat woienny uchwalonym są, ordyno
wane, zaeżym aby to prawo było reasumo
wane, a w. generał altilery w. x. Lit. 
strictissimum reddat calculum na każdym 
trybunale skarbowym, lege futura ichmć 
pp. posłowie obwarowali, insinuat woie-
wodztwo. 

Undecimo. Ponieważ iegokmć, pan nasz 
miłościwy, proponować raczy otwarcie 
mennic, zaczym у woiewodztwo nasze na to 
zezwalaiąc, aby ta moneta ad aequalitatem 
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bonitatis, valoris, ponderis et pretii cum 
vicinis w. x. Lit. była wybiiana, a tego 
iaśnie wielmożny imci pan podskarbi wiel
ki w. x. Lit. doglądał, cum fide dignis 
possessionatis et iuratis commissariis, a re-
publica assignatis, ichmć pp. posłowie nasi 
curabunt. 

Duodecimo- Avulsa od dóbr stołowych 
ikmci, według dawnych praw 'y constytucyi 
mensae regiae, restitui powinne, iędnakże 
novarum coloniarum possessores za przy
wileiami antecessorów ikmci, ażeby conser-
wowani circa iura et possessiones byli, in-
stabunt ichmć pp. posłowie nasi. 

y|T^gžWQ..Ekonomia-Szawolska ponieważ 
propter egestatem reipublicae nie może być 
eliberowana, za czym manente eadem pen
sione, którą ze skarbu w. x. Lit. wypłaca 
się ikmć, eliberacya ad feliciora tempora od
kłada się. 

Decimo quarto. J n puncto soli suched-
niowey dla xiestwa Litewskiego reponitur, 
że xiestwo Litewskie non praetendit exinde, 
że commercia z Królewca у Rygi cessare 
musiały by, ponieważ z commutacyi to
warów na sól naywiększy promanat handel. 

Decimo quinto. Sądy ad latus ikmci na
znaczone, ex quo sancita konfederacyi prze-
szłey, cokolwiek ad securitatem maiestatu 
ściąga się, per futuram legem reassumentur, 
tedy aby ostały у w tym punkcie aby ichmć 
pp. posłowie nasi do iednostayney na te 
zgody wszystkich stanów rzeczy-pospolitey 
conformowali się, woiewodztwo zaleca. 

Decimo sexto. Gwardya ikmci że w. w. 
x. Lit. dobra ziemskie y Neyburskie nawet 
у stołowe ikmci ruinuie przez lokacyą у 
wybieranie porcyi, racyi, ne fiat hoc ulterius 
obwaruią ichmć pp. posłowie. 

Decimo septimo. A ponieważ stan szla
checki, contra cardinialia iura wolności swych, 
iest mere insuperabili obciążony podatkiem 

dymowym continue trwaiącym, tedy ichmć 
pp. posłów naszych per omnia woiewodz
two nasze obliguie, aby ten ciężar zniosszy 
more regni do utrzymania repartycyi "y lo-
cacyi woyska remedia sufficientia obmy
ślili, stosuiącsię do iednostayney zgody sta
nów rzeczy-pospolitey у w. x. Lit. 

Decimo octavo. Securitatem skarbu wiel
kiego xiestwa Litewskiego, który iest ner
vus belli, ichmć pp. posłowie ante omnia 
promovebunt, oraz że ikmć, pan nasz mi
łościwy, vigilantissimus patriae pater, w 
godne у sprawiedliwe oddaie ręce, quam 
humillime podziękuią, conservando per omnia 
otrzymanie pomienionego skarbu bez de-
paktacyi handluiących, które tantisper nie 
znayduią się. 

Decimo nono. Skarb koronny aby niebyt 
przeszkodą skarbowi wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, zwłaszcza gdy handluiących kup
ców, iako to zagranicznych Ukraińców prze
mienianiem et variis terricula mente neces-
situie do tego, aby tak woły Ukraińskie, 
iako у inne towary na szkodę skarbu wiel
kiego xiestwa Litewskiego nie przez Litwę, 
ale • przez Koronę ku Gdańskowi przepro
wadzane były, tym naybarziey sposobem przy
wodząc ich do tego, iż inquantum by z 
Ukrayny przez Litwę pędzone być miały, 
zagraniczne woły ku Gdańskowi, tedy po 
odebranych prowiantach celnych do tako
wych wołów lub towarów w. w. x. Lit. 
skarb koronny, inusitata unquam praxi et 
methodo, przeciwko prawu у wszelkiey słusz
ności, powtóre cło koronne w Prusiech pol
skich wymagać у wybierać przegraża się у 
usiłowuie, w którey to tak wielkiey szko
dzie skarbowi wielkiego xiestwa Litewskiego, 
contra omne ius et fas dzieiącey się, aby 
novella lege zabieżono było, upraszać będą 
ikmci ichmć pp. posłowie. 

Vigesimo. Trybunat wielkiego xiestwa L i -
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te wskiego ponieważ bardzo zagęszczony spra
wami у nie może być ukrzywdzonym prętko 
sprawiedliwość, tedy ad instar koronnego 
aby był na dwoie rozdzielony,—w trybunale 
Wileńskim aby się sądziły woiewodztwa у 
powiaty Litewskie, a w Nowogródku у Miń
sku woiewodztwa у powiaty ruskie у któ
rych remissyi z Wileńskiego do Wileńskiego 
przyszłego, a z Nowogrodzkiego do Miń
skiego, a z Mińskiego do Nowogrodzkiego 
być maią do expensow nie przywodząc pra-
wuiących się, nie wymuiąc dekretów remis-
syinych według konstytucyi koronnych roku 
tysiąc sześćset iedynastego, tysiąc sześćset 
siedmdziesiątego, o regestrach trybunalskich 
niedosądzonych, z tychże samych regestrów, 
które na konkluzyi.sądów marszałek у pi
sarz trybunalski у deputat, miedzy niemi 
siedzący, podpisać maią, drugi trybunał 
sądzić ma, pisarz zaś iako stronom dekretą 
у dekretały wydawać ma, który trybunał 
dla Litewskich w Wilnie, a dla ruskich w 
Mińsku у w Nowogródku po niedziel dwa
dzieścia pięć sądzić się będzie. Tenże try
bunał, aby iedney sprawy przez kilka dni 
nie sądził, a expensa prawne aby omnino 
ukrzywdzonym przysądzone były, domówią 
się ichmć pp. posłowie. W tymże trybunale 
sprawa aby ta się naypierwiey sądziła, która 
naypierwiey naznaczona у tych spraw re
gestr ma być osobliwy, a conserwaty pror-
sus skassowane niech będą. W tymże try
bunale obchodzenie koła przez imci pana 
marszałka cassetur, ale do namowy etiam 
in accessoriis ma być brano. Tenże mar
szałek trybunalski aby iednego regestru, 
który de iure którego dnia wołać należy 
nie skończy wszy, drugiego nie brał do wo
łania po wyszłey godzinie aby puktualnie 
według zegara godzinowe sprawy przywo
ływał, starać się powinni ichmć pp. posło
wie. I to też ma być warowano, ażeby każ

dego marszałkowie trybunału zwyczaiem ko
ronnym, a capite ichmć panów deputatów 
siedzieli nie tam gdzie patronowie, iako by 
clara voce, lucra których się domawiaią, 
proponowane były, które to trybunał, ażeby 
wespół z aktami trybunalskiemu y ziem-
skiemi woiewodztwo fixum miał w zamkn 
Wileńskim locum, curabunt ichmć pp. po
słowie, aby to mieysce albo na ratuszu Wi
leńskim przez reparacyę onego, albo przez 
erekcyę inną murów czyli kamienic było 
designowane przez ichmość panów kommis-
sarzów, a republica destynowanych, którym 
kommissarzom restauracya ratuszna od mia
sta, tudzież designandi loci w zamku na try
bunał, cognitio commitatur, imć pp. posłowie 
domówią się. Na tenże trybunał, ażeby depu
taci pewni у nieodmienni na zawsze mieli na
znaczone gospody, domówią się ichmć pp. 
posłowie. Oreassumpcyą const: anni tysiąc 
sześćset dziewiędziesiątego у o kommisyą in 
eum finem do miasta Wilna przy urzędach 
ziemskim, grodzkim, iako by te wszystkie 
gospody praevia cognitione libertowanych у 
nielibertowanych kamienic były per com-
missarios in perpetuum rozdzielone, a na 
teyże commissyi żydzi kahałn Wileńskiego, 
po różnych iuryzdykach, pałacach у kamie
nicach mieszkaiący у od płacenia długów 
szlacheckich, duchownych legacyi, duchow
nych funduszów zagęszczonemi protekcyami 
mimo iuryzdykcyą woiewodzińską ochrania-
iący się, pociągnieni do płacenia kahalskich 
długów, oraz względem roczney kwoty in 
certa et infallilbili quantitate osądzeni; na 
koniec z miastem o wszystkie zachodzące 
ab utrinque pretensye sine iniurią chrze-
ściańskiey querulancyi per decisionem decre-
toriam commissionis disiudicati byli. Oraz aby 
nigdzie indziey, ieno w ulicach у kamie
nicach, w dawnych komissyach y constytu-
cyach opisanych у żydów designowanych, 
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mieścili się у mieszkać koniecznie cogan-
tur, proponować będą ichmć pp. posłowie. 
In ordine tegoż trybunału aby inquizycye 
y calculacye mere regni przez urzędy grodz
kie у ziemskie, cum omnimoda circum-
scriptione za remissami trybunalskiemi były 
expediowane, a tak za te inquizycye, kal-
kulacye/ iako też za exekucye urzędowe 
dekretów, aby quantitas solutionis za pracę 
ichmciów determinetur et circumscribatur, 
tudzież aby urzędy ziemskie у grodzkie od 
dekretów niestannych nie brali przesądów, 
lecz aby to wszystko, cokolwiek ad bonum 
ordinem iudiciorum, dobrego administrowa
nia, sprawiedliwości świętey należy, obo
strzono у opisano było, instantissime ichmć 
pp. posłowie domawiae się powinni będą. 

Vigesimo primo. Ponieważ sub dulcissima 
oliva paeis z osobliwey providencyi Boskiey 
у starania ikmci, pana naszego miłościwego, 
dobra królewskie znacznie reintegrowały 
się, że większą mogą supportare hibernę, 
dla supplements którey dobra nasze ziem
skie szlacheckie, dotąd intolerabile onus 
pódymnego ponosić muszą, zaczyni ażeby 
ichmć pp. posłowie nasi o alleviacyą tako
wego ciężaru z dóbr naszych ziemskich ex 
auctione hiberny urgentissime starali się, 
obliguemy. 

Vigesimo secundo. Nie mniey ponieważ 
constitucya novellae legis dla skróconego 
czasu o wyszłych poddanych z dóbr kró
lewskich, od którego by czasu miały być 
wydawani, determinacyi dawności expresse 
nie wyraziła, tenutores zaś takowych dóbr 
królewskich nie według obloquencyi con
stytucyi, usurpativopraetextu wyszłych, pod
danych inwentarzami, ani abiuratą nie do
wiedzionych y hyberny niepłacących, ani 
domami mieszkaiących, etiam ab immemora 
byli tempore w dobrach ziemskich szlachec
kich zasiedziałych, nie mai violenter od-

bieraią y zyskuią, tedy aby- ichmć pp. po
słowie nasi takowych poddanych z dóbr 
królewskicli wyszłych, requirowali, od ia-
kiego czasu maią być wydawani -wyszli 
poddani z rzetelną expressya przez consty-
tucie opisać starali się, zalecamy. 

Vigesimo tertio. Podobnym sposobem wzglę
dem wyszłych poddanych z dóbr szlachec
kich у duchownych ziemskich processus 
prawa prolongować zwykł, przez różne nowe 
inweneye, ażeby takowe sprawy urzędy grodz
kie sine apellatione do trybunału sądziły 
miedzy wszystkimi stanami, tak świeckiemi, 
iako duchownymi, abbreviate processu у ad 
executiohem dekretą przywodziły, ichmć pp. 
posłowie domawiać się będą. Similiter z 
miasta Wilna y iuryzdyk wszystkich wyszli 
poddani, aby byli wydawani. 

Vigesimo quarto. Jasna góra Częstochow
ska że per constitutionem od całey rzeczy-
pospolitey dotationem fundacyi . prowentów 
swoich otrzymała, nil iustius est, tylko ażeby 
у przyszłą constytucyą approbacyę mieć 
mogła; także fundacya tychże ichmć xięży 
Pawlinów Częstochowskich w Wilnie, przez 
w Bogu zeszłego imci pana Kotła — pod
skarbiego wielkiego wielkiego xiestwa L i 
tewskiego zaczęta, salva meliori dotatione 
corroboratio obstringat, instabunt ichmć pp. 
posłowie nasi. 

Vigesimo quinto. Akcya dyssydentów To
ruńskich iako serce pańskie ikmci oftendet, 
kochaiącego pana Boga, wiarę rzymską ka
tolicką, tak całą rzeczy-pospolitę, iniustum 
provocat zelum, vindicando honoris samego 
Boga у matki iego, która iako iest korony 
polskiey у wielkiego xiestwa Litewskiego 
królową у osobliwą swobód naszych obro-
nicielką, tak do ostatniey każdego z nas 
szlachcica prowadzi rezolucyi у w chrze-
ściariskiey walney rzeczy-pospolitey usurpo-
wać sobie dyssydentom na dziedzictwie pol-
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skim nad prawa, monarchami polskimi 
antecessorami ikmei p. n. m. nadane, к<ь 
ściołowi tamecznemu collegium S. J . . nie 
dopuści, zaczym takowego despektu honoru 
Boskiego, : spalenia obrazów, samego Stwo
rzyciela nieba у ziemi у matki iego, etiam 
cum discrimine seymu ichmć pp. posłowie 
nasi byli zelantes у aby ausus takowy ef-
frenatus exemplari poena przez naznaczo
nych ex ordinibus ichmć pp. commissarzów 
у sędziów, salva per omnia ikmei p. n. m. 
authoritate et potestate iudicandi, skarany 
у według prawa rzeczy-pospolitey pro aeterna 
memoria osądzony był, ciż ichmć pp. posło
wie nasi urgebunt. 

Tigesimo sexto. Zachodzą też miedzy ichmć 
xiężą iezuitami ab una, ab altera vero 
ichmć xiężą piarami parte o bliskości miey-
sca szkół у akademii dyfereneye,, rzecz
pospolita zaś, iako.semel pro semper obwa
rowała securitatem et immunitatem akade
mii, iak interes do ikmei ad unanimem as-
sensum rzeczy-pospolitey, manutenendo iura 
et privilegia zaszłych iuż funduszów, ne 
privatum commitium periudicet, ichmć pp. 
posłowie nasi wniosą instancyą у aby gdzie 
kolwiek będąca tam intra, quam extra an-

> nexa reipublicae ufundowane collegia, rezy-
deneye y missye et cuiusvis tituli fundusze 
ichmć xięży iezuitom in fundis suis konser
wowane y per constitutionem aprobowane 
były, promowowali ichmć pp. posłowie nasi, 
insinuamus. 

Vigesimo septinio. Pocztowe pieniądze dla 
zaszłych ante unionem libertacyi z niektó
rych miast у miasteczek w zupełney kwo
cie, per constitutionem opisaney, niedocho-
dzące generalnego imci poczt maistra wiel
kiego xiestwa Litewskiego cursum rzeczy-
pospolitey у decess znaczny wynoszący, 
siedmtysięcy pięćset złotych, causando, iż 
dotąd a republica nie iest takowy decess < 

compensowany, ani skarb w. x. Lit. bez 
osobliwey assygnacyi rzeczy-pospolitey żad
nego supplementu nie czyni, przeto ażeby 
ichmć pp. posłowie nasi o compensacyą eius-
modi decessus, który generalny imć pan 
pocztmagister deducit, - także n warunek in-
postremum niezawodney importancyi ze wszy
stkich miast у miasteczek sub executione 
militari, vigore constitutionis anni millesimi 
sexcentessimi septuagesimi tertii, iako o 
publiczny interes ichmć pp. posłowie nasi 
domawiali się, rekomenduiemy, secundum 
authenticam deductionem imci pana poczt-
magistra. 

Vigesimo octavo. Ponieważ kamienica na
zwana Kędziorska у Klarowska, na ulicy 
zamkowey leżąca, kapitule Wileńskiey na 
rezydencyą ichmć xięży kanoników służą
ce, nie są dotąd libertowane, tedy aby 
równo z drugiemi kamienicami iuri terrestri 
ac immunitati ecclesiae incorporowane byli, 
šalvis iednak reipublicae oneribus, promowo-
wać będą ichmć pp. posłowie nasi. 

Vigesimo nono. J . o. xiążęta ichmć pie-
czętarze wielkiego xiestwa Litewskiego, aby 
od pieczętowania przywileiów ikmei na wszel
kie Koronne non pro arbitrio suo, ale per 
circumscriptum od całey rzeczy-pospolitey 
quantitatem honoraria swoie mieli, wniosą 
ichmć pp. posłowie. 

Trigesimo. Z trybunału wielkiego xiestwa 
Litewskiego compositi iudicii ad paritatem vo-
torum aby remissii nie do sądów zadwornych 
assessorskich, ale do przyszłego trybunału 
wielkiego xiestwa Litewskiego eiusdem fori 
były odysłane y constytucye dawne wszyst
kie w sprawach trybunałowi duchownemu na
znaczonych ut reasumentur. Per consequens 
aby collisie żadne miedzy tymiż parlamen
tami niebyły, lecz te sprawy, które ad compo-
situm indicium należeć maią, tamże sądziły 
się, domawiać się będą ichmć pp. posłowie. 
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Trigesimo primo. Nie poiednokrotne do
noszenie rzeczy-pospolitey przez posłów ziem
skich wielkiego xiestwa Litewskiego ikmci 
у całey rzeczy-pospolitey okrutnego zamę
czenia przez kałmuków woyska naszego 
Cara ikmci wielmożnego imci pana Hero-
nima Tyzenhawza, woyskiego Wileńskiego, 
starosty Poberlańskiego, quam urgentissime 
ichmć pp. posłowie ponowią. 

Trigesimo secundo. Apostaty, którzy bę
dąc katolikami redierunt ad luteranismum 
aby byli praescripti, exponent ichmć pp. 
posłowie. 

Trigesimo tertio. Jaśniewieluiożny imć 
. pan Szretter—kasztelan Inflanski, aby ge
neralnego nie otrzymał kwitu, ńisi praevia 
in facie całey rzeczy-pospolitey liquidatione, 
dopilnować ichmć pp. posłowie tenebuntur. 

Trigesimo quarto. Zbiegłych poddanych 
et. maxime z dóbr ziemskich szlacheckich, 
że nie mało ad spiritualem statum ordy-
nuią się, insciis dominis suis, ażeby temu 
cała rzeczy-pospolita per circumscriptionem 
singularem zabiegła, praecavebunt ichmć 
panowie posłowie. 

Trigesimo quinto. Securitas seymików 
gromnicznych, elekcyinych, relacyinych у 
wszelkich innych aby była reasumowana et 
meliori modo opisana, doyrzą ichmć pp. 
posłowie nasi. 

Trigesimo sexto. Woysku wielkiego xie
stwa Litewskiego, na repartycyach będące
mu, aby podług requizycyi iaśniewielmoż
nego imci pana hetmana wielkiego xiestwa 
Litewskiego rite et legitime dispartinient 
rzecz-pospolitą obserwuiącego у krzywdę 
rycerstwa donoszącego zapłata punktualna 
dochodziła, urzędy także grodzkie aby za 
dawnemi pretensyami amnistyą skassowa-
nemi, zasług nie tamowały у aresztów nie 
przyimowały, a recenter ieśli iakowe naydo-
wać się będą krzywdy, aby praevia deduc-

tione onych, sine gravamine rycerstwa,' 
ducta proportione pretensyi szlacheckiey, a 
reszta rozsądzone były abbreviate processu, 
tudzież aby interes iaśnie wielmożnych ich
mościów panów hetmanów wielkiego xie
stwa Litewskiego ratione liquidacyi była 
plenaria republica rozeznany, przy tym aby 
summa sto tysięcy złotych na postrzelanych 
pod. Olkinikami, laudo publico nalwiu na
znaczoną, a potym per constitutionem rady 
walney Warszawskiey do skarbu wielkiego 
xiestwa Litewskiego przeniesiona, aby miała 
determinatam instantionem (sic), instabunt 
ichmć panowie posłowie. 

Trigesimo septimo. Wielmożny imć pan 
Przezdziecki — chorąży Mozyrski, secreta-
rius od woyska у od całey rzeczy-pospolitey 
ordynowany, że dotąd ze skarbu Koronnego 
nie odebrał pensyi dwuchtysięcy tynfów, ex 
eodem assygnacya naszego króla imci dana 
przez Szwedów z szkatułą temuż imci za
brano ichmć panowie posłowie nasi, iako o 
wydanie powtórney assygnacyi, tak o exo-
lucyą ze skarbu Koronnego domawiać się 
obligantur. 

Trigesimo octavo. Sprawa imci pana Win
centego Mosiewicza—koniuszego Wileńskie
go, z wielmożnym imć panem Marcianem 
Żemłą—podkomorzym Oszmiańskim, o dobra 
do koniustwa wielkiego xiestwa Litewskiego 
należące, za dekretem oczewistym trybunału 
głównego wielkiego xiestwa Litewskiego 
odesłana na sądy seymowe, aby ichmć pa
nowie posłowie nasi, iako publiczny całego 
wielkiego xiestwa Litewskiego interes, sin
gular! studio suo promowowali, oraz o li-
bertacyą kamieniczki Bobrykowska tegoż 
imci pana Mosiewicza starali się, insinuie-
my ichmościom. 

Trigesimo nono. O podobno z libertacyi 
kamienicy Szymkowską nazwaney imci pa
nu Adamu z Stadnickich K olendy—starost 
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-Chiłchowskiemu, przywileiami... sądów ikmci 
.ab oneribus civitatensibus przėz approbacyą 
takowych przywileiów a plena republica, za-
iedno approbacyą przywileiu ikmci, pana 
naszego miłościwego, imci panu Jakubowi 

. Zielonackiemu—sędziemu grodzkiemu Wi
leńskiemu, na kamienicę Tyszkiewiczowską 

• y Karasiowską służącego, vigore przywile
iów ante unionem antecessorom tegoż imci 
nadanego, od całey rzeczy-pospolitey ichmć 
panowie posłowie nasi exposcent. 

Quadragesimo. Dobra Neyburskie, znacz
na prowincyey wielkiego xiestwa Litewskiego 
część, a prawie pars optima nostri, ponie-

, waż inter debitos z liniy Eadziwiłowskiey po 
Hlebowicach successores miedzy i. o. x. 
imcią desuscitabatur, perstrepitum iuris do 
tribunału głównego wielkiego xiestwa L i -

' tewskiego są intentowane, zaczyni ichmć 
•panowie posłowie nasi invigilabunt, iakoby 
ta sprawa nie seymem, ale in debito et com
petent trybunału głównego wielkiego xie
stwa Litewskiego subselio rozsądzona była. 

Quadragesimo primo. Zagęszczone per 
statum spiritualem regularium etspriritua-
lium evocationes extra forum, tak za obli-
gami, iako za różnymi pretensyami etiam 
o dislimitacyę granicy rozeszłych poddanych 
stan szlachecki do konsystorza у koła du
chownego disconvenienter provocantur, za-
ezym ichmć panowie posłowie nasi o reas-
sumowanie dawney constytucyi extra forum, 
urgentissime dopraszać będą. 

Quadragesimo secundo. Most na rzece 
Wilii, titulo murowany, wielką stanowi szla
checkiemu wielkiego xiestwa Litewskiego 
przynosi damnificacyę, xiestwu zaś Żmuydz-
kiemu, powiatowi Upitskiemu, Wiłkomir
skiemu, Brasławskiemu у innych osobliwą 
causat niewygodę, przez ustawiczne od prze
wozu zatrudnenie у płacy wymaganie, tedy 
ichmė panowie posłowie nasi, inter prima 

desideria nostra,, domawiać się będą, ut pro-
videat respublica plena sumni na erekcyą 
takowego mostu y na reparacyą onego, exem-
plo dawnieyszey erekcyi. 

Quadragesimo tertio.Dobra xiestwaOstrog-
skiego ponieważ miedzy i. o. xieciem imć 
Sangunszką—niarszałkem nadwornym wiel
kiego xiestwa Litewskiego et inter ordinem 
militensem sub praetensam cedunt disqui-
sitionem, przeto ichmć panowie posłowie 
nasi cum communi universae reipublicae 
assensu o to iedynie usiłować będą, iako by 
ta materia z iak naylepszym rzeczy-pospo
litey awantażem modifikowana y bonifiko-
wana być mogła. 

Quadragesimo quarto. Decess w czopo
wym szelężnym woiewodztwa Wileńskiego 
corocznie na dwadzieścia tysięcy wynoszon-
cy, z okazyi libertowanych niektórych iu-
ryzdyk duchownych per privilegia ante 
unionem od płacenia czopowego у szelęż-
nego uwolnionych, a singulari constitutione 
od całey rzeczy-pospolitey dotąd nieappro-
bowanych, owszem per constitutionem novel-
lae legis skassowanych, że dotąd iaśniewiel-
możni imci panowie hetmani wielkiego 
xiestwa Litewskiego za renitencye, oponu-
iących się przy przywileiach ante; unionem 
nadanych, z niskąd nie może reeompensari 
sine singulari całey rzeczy-pospolitey dę
te rminatione, urgebunt ichmć panowie po
słowie oney quam sollicitatissime promo-
wować. 

Quadragesimo quinto. Desideria succes-
sorum i. o. kanclerza wielkiego xiestwa L i 
tewskiego ratione summy óśmdziesiąt ty
sięcy złotych, za legacye у koszty zeszłego 
iaśnieoświeconego xiążęcia imci należące 
similiter i. o. xiążęeia imci woiewody.... 
ratione spalomych dóbr przez inkursyą, iuż 
walney radzie Warszawskiej doniesionych, 
item w Bogu zeszłego i. o. siecią imci 
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krayczego wielkiego xiestwa Litewskiego, 
starosty Wiłkomirskiego, ratione desolaeyi 
hrabstwa Szydłowskiego, także desideria 
iaśniewielmożnego imci pana Ogińskiego— 
woiewody Trockiego, zalegaeyą do Moskwy 
odprawowaną, denique wielmożnego imci 
pana Antoniego Ogińskiego—kasztelanica 
Trockiego, względem spendowaney przez oy
ca imci na komendzie Bierżeńskiey summy, 
przy tym wielmożnego imci pana Zawiszy— 
starosty Mińskiego od rzeczy-pospolitey uz-
naney, za iedną wielmożnych ichmców pa
nów Wołowiczów—referendarza wielkiego 
xiestwa Litewskiego у podkomorzego Mści-
sławskiego, in puncto exolucyi summy pro 
publica legatione piae memoriae iaśniewiel
możnego imci pana Wołowicza—marszałka 
wielkiego xiestwa Litewskiego, nakoniec 
imci pana Jana woyskiego—półkownika ie
go królewskiey mości y kolligacyi imci o pre-
tensye у krzywdy, od xiestwa Słuckiego po
noszące, remonstrabunt ichmć panowie po-' 
słowie nasi у za onymi przymawiać się 
będą. 

Quadragesimo \sexio. Nieprzepomniana u 
całego świata dignissimae memoriae iaśnie
wielmożnego imci pana Krzysztofa Zawi
szy—woiewody Mińskiego, całey rzeczy-po
spolitey zasługa et in usibus publiei for
tun consumpcya, ażeby w pozostałych suc-
cessorach ab universa republica congruam 
odebrała recompensationem przez nieodda-
lenie wielmożnego imci pana Felicyana Za
wiszy od starostwa Żedeykańskiego, iako za 
własną summę oyca imci kupionego, ponie
waż starostwo Sumiliskie summa ante unio
nem wniesioną lucrowane, z aktoratu ich
mościów panów reymentów w dyskwizycyę 
iudicii poszła, instancyować będą ichmść 
panowie posłowie. 

Quadragesimo septinio. Podobnym spo
sobem zasługi iaśniewielmożnego imci pana 

Krzysztofa Dominika z Kozielska Puzyny— 
starosty Upitskiego у marszałka trybunału 
skarbowego wielkiego xiestwa Litewskiego 
erogowane w trybunale skarbowych koszta 
pociągaią woiewodztwo nasze Wileńskie, aby
śmy ichmć panom posłom naszym zalecili, 
iakoby trzy assygnacie wydane z tegoż try
bunału skarbowego iaśniewielmożny iego
mość pan podskarbi wielki, wielkiego xie
stwa Litewskiego nie żadnych proweńtów, 
ale novella constitutione destinowanych summ 
na iaśniewielmożnych ichmć panów kom-
missarzów, ex senatu naznaczonych do try
bunału skarbowego wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, po dwa tysiąc złotych na osobę, 
a że ci zasiadali przez trzy kadencye, insta-
bunt do ikmci et statum rzeczy-pospolitėy 
ichmć panowie posłowie, aby w. imć pan 
podskarbi wielki wielkiego xiestwa Litew- ; i 

skiego uczynił satisfakcyę, a in casuali-
quo fato niedoyścia seymu ad senatum 
zalecili. 

Quadragesimo octavo. Invazya granic Ko
rony polskiey w dobrach iaśniewielmożnego 
imci pana Sapiehy—starosty Bobruyskiego, 
wielkopolskich, przez woyska nayiaśńieyszego 
Cara imci stante lege publica et pro prae-
terito et infuturum coercentur. 

Quadragesimo nono. Interes wielmożnego 
imci pana Platera—woyskiego Inflanskiego, 
per constitutionem anni millesimi septin-
gentesimi decimi septimi warowany, wespół z 
interesem imci pana Tomasza Bołdziakie-
wicza—podkomorzego Parnawiskiego pono
wią ichmć panowie posłowie. : 

Quinquagesimo. Doznane merita iaśnie
wielmożnego imci pana Nestorowicza—kasz
telana Brzeskiego, w rycerskich dziełach у 
publicznych rzeczy-pospolitey interessach, 

Į commovebunt instancyą ichmć panów po
słów naszych, aby wieś Oziaty nazwana, w 

i woiewodztwie Brzeskim leżąca, przez imci 
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pana Jana Nestorowicża—podštoli Brzes. 
de proprio aere nabyta y z summa ante 
unionem wniesioną ośmiuset czerwonych 
złotych ze wszystkiemi attinencyami iuri 
terrestri inkorporowane były. : 

Quinquagesimo primo. Toż ichmć pano
wie posłowie nasi instabunt do ikmei pana 
naszego miłościwego, et ad pienam rempub-
licam za iaśnie wielmożnym imci panem Wy-
howskim — kasztelanem Mińskim, ażeby 
ikmć, pan nasz miłościwy, interponere ra
czył swoią powagę do nayiaśnieyszego Cara 
imci, oraz ministra nayiaśnieyszego Cesa
rza imci u dworu będącego, obligowali, ia-
. koby sprawa successionis, która in iudicio 
camerae imperialis agitatur, post fata imci 
pana Gabryela grafa Wyhowskiego, rodzo
nego imci pana kasztelana, abbreviate pro-
cessu secundum composita ' reipublicae, z 
cesarzem imcią et.iura. agentium mogła 
quantoties decidi, przez co by ius unicuique, 
quod suum est, tribuatur.' 

Quinquagesimo secundo. W. imć pan Bie
gański—starosta Starodubowski, ponieważ 
otrzymał tak od ikmei, pana naszego miło
ściwego, dekretem marszałkowskim eornpo-
siti iudicii regni m. d. L . w Grodnie, 
ex assensu reipublicae na niedoszłym sey-

.mie Grodzieńskim relaxacye otrzymał, także 
ichmci pp. ̂ Przezdzieccy — sub simiłi iudi-
cato zostaiący, aby per publicam od całey 
rzeczy-pospolitey legem aprobacyą otrzy
mali, nie przepomnią ichmci pp. posłowie. 

Quinquagesimo tertio. Kamienica wiel
możnego imci pana Wolskiego—podwoie-
wodzego Wileńs. ichmć xięży iezuitom no-
wieyackim przez rodzonego brata grodz
kiego Wileńs. propiis suffragiis applikowa-
na, aby i do taryfy у. iuryzdykcyi grodzkiey 
ingrossowana była, insinuamus iclunść pa
nów posłom. • . 
, Qumquagmmo quarto. Odebrane staro

stwo Linowiskie per malam informationem 
cancellarii w. x. Lit. iaśnie wielmożnego 
imci pani woiewódziney Mińskiey,. mimo 
ius communicativum, aby do possessyi imci 
było przywrócono, de iustitia ikmei insta
bunt ichmść pp. posłowie. 

Quinquagesimo quinto.. Dotąd niewypłaco
na summa ichmć pp. Stryieńskim ze skarbu 
ikmei ekonomicznego tak rescriptami ikmei, 
iako też deklaracyami skarbowemi upew
niona у dekretem skarbowym przysądzona, 
aby tandem sobie wypłaconą mieć mogli у 
przywrócenie folwarku Kamienki, oraz wsi 
Służyk nazwaney, sortiri mogli, domawiać 
się ichmść pp. posłowie będą. 

Quinquagesimo sexto. Podobnym sposobem 
za interessem wielmożnego imci pana 
Grotuza—starosty Wilkiskiego, instabunt. 

Quinquagesimo septimo. Także desideri-
um imci pana Alexandra Rayskiego—iakoby 
in toto według swoiey pretensyi, za instan-
cyą całey rzeczy-pospolitey ikmei, pana na
szego miłościwego, plenarie był satisfactus, 
ichmść pp; posłowie promowować będą. 

Quinquagesimo octavo. Pretensya w Bogu 
wielebnych ichmć panien zakonnic ś. Mi
chalskich, względem przysądzonego placu 
na ogród in.fundo zboru dekretem asses-
sorskim, ichmść pp. posłowie, z gorliwości 
swoiey popierać będą. 

Quinquagesimo nono. Nakoniec, że się do 
tych czas namówiona dawno iuż korrektura 
trybunału w. x. Lit. y na sessyi provin-
cyalney promulgowana у czytana per posi-
tivam legem nie roborowala, tedy aby ichmść 
pp. posłowie takową, cum consensu całey 
rzeczy - pospolitey et additamentis liberis 
punktów, które by się do oney ściągały у 
potrzebne być całey rzeczy-pospolitey zdadzą, 
omni conatu promowować będą у do tey że 
korrekturykawcyą, iakoby ichmść pp. patro-

I nowie, nie mniey zaięci, zabieraiąc od stron 
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sprawy, na wyeisnienie słabszych wystar-
czaiącey,; fortunie nabytemi wlewkami ad 
egenum statum nie przywodzili, ingrossować 
ichmć pp. posłowie curabunt. 

Sexagesimo. Ad extremum, iako począ
tek wszelkich obrad у interressów rzeczy-
pospolitey у całey oyczyzny bierze ufność 
wszelkiey pomyślności, z benedykcyi pro-
widencyi Boskiey, tak skutku z ordynacyi 
tegoż Naywyszego rządcy nieba у ziemi 
spodziewa się omnium votorum et deside-
riorum nostrorum, przeto cokolwiek przod
kowie nasi na chwałę Bożą propriis suf-
fragiis fundacyi, legacyi przymnożyli, tych 
wszystkich ażeby nie tylko generalna con-
stitutione roborowała approbacyą, ale też 
każdą expressya w constytuciyi następuiącey 
specifice wymieniona była, ichmć panom 
posłom zalecamy, mianowicie: fundacyę Słuc-
ką wieleb. i. x. iezuitów, od imci pana He-
ronimaKłokockiego staro-Rzeczyckiego, pro-
movebunt ikmć p. posłowie, ad confirman-
dam; fundacya wieleb. ichmć xięży iezui
tów tertiae probationis Wileńskich, na dob
rach presse ichmć panów Koszczyców imie
nia, item wieleb. ichmć xięży missyonarzów 
Wileńskich, similiter fundacya wielmożnych 
xięży karmelitów antiquae observantiae 
Zaswirska sine praeiudicio parochii Svires-
censis, Kolesnicka, Mińska, Pumpiańska, 
Trzeciowska, insimile ichmć xięźy karmeli
tów bosych fundacyi w Kownie de nova 
radice, które prawnie uczynione, aby a re
publica były confirmowane, praevio assensu 
iaśnie wielmożnego imć xiedza biskupa 
Wileńskiego, instabunt ichmć pp. posłowie. 
Similiter fundacya ichmć xięży iezuitów 
Potockich, in toto per constitutionem apro
bować conabuntur. Fundacya ichmć panien 
Wileńskich zakonu ś. Benedykta, przy koś
ciele świętey Katarzyny, w Wilnie będących, 
de nova radice wprzód przez ichmć pp. 

Mikołaia Hórod yskiego—chorążego Rzeczyc-
kiego, Annę Dmościcką Horodyską—chorą
żynę Rzeczycką—małżonków, anno millesimo 
sexcentesimo decimo octavo, Września dzie
siątego dnia, w Wilnie założoną, w później
szym czasie dobra ziemskie wieczyste do 
niey iedno w posagach po zakonnicach od
dane у zapisane, a drugie za summę posa
gową od samych zakonnic do tey fundacyi 
przykupione, in toto aprobować ichmć pa
nom posłom naszym przez constytucyę pil
no zalecamy. Approbacyą funduszów ichmć 
xięży trynitarzów de redemptione captivO-
rum Antokolskich, Trinitapolskich yOrszan-
skich konwentów, także ichmć xięży domi
nikanów konwentu Zabielskiego у Wileń
skiego Swiętoduskiego, ichmć panien ber
nardynek ś. Michała Wileńskich у pleba
nii Bierżańskiey, ad promovendum ichmć 
pp. posłom naszym rekommendatur.' W pro
wadzenie noviter ad metropolini w. x. Lit. 
Wilno ichmć xięża ordinis sancti Pauli ere-
mitae, przez iaśnie wielmożnego imci pana 
Kazimierza Pocieia—woiewodę Witebskiego, 
Michała Kotła—podskarbiego w. x. Lit. 
pro augendi cultus et gloriae Divinae, aby 
fundacyi swoiey na kamienicach у dworach, 
in nomine nadanych, iako de nova radice 
eriguiąca się fundacya na Niemieckiey u-
licy, ad propulsandam heresinj Loteranam, 
na tey że ulicy kirchę swoią habentera, 
ażeby per legem publicam approbowana 
była, zelo ichmość panów posłów naszych 
rekomenduiemy. Wielebnych ichmość xię-
ży Dominikanów Grodzieńskich fundo
wany klasztor i kościół, na abjuracie dymów 
trzech per constitutionem anni tysiąc sześćset 
trzydziestego piątego uwolniony ab oneri-
bus contributionum, aby per constitutionem 
novam eliminentur, tedy my у folwark 
Kiełbasie nazwany, aby do funduszu incor-
poretur, instabunt ichmć pp. porfcwie. f u n -
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dacya Kowieńska karmelitów bosych, zaczę
ta od wielmożnego imci pana Józefa Oziem-
błowskiego—sędziego Wiłkomirskiego, tu
dzież od iaśnie wielmożnego imci pana Krzy
sztofa Szczyta—kasztelana Smoleńs., iako 
od novellam fundationem folwark Kaczański 
przydany, ex zelo puro gloriae Dei y iako 
nowa fundacya nie zagradzać do dalszey 
ochoty piorum legata у ażeby acceptare 
licent, instat woiewodztwo Wileńskie. Fun
dacya ichmć xięży cistersów w woiewodz
twie Brzeskim y z wioskami, Olezarów Staw, 
Podręczę nazwanymi, od w Bogu zeszłego 
•imci pana Komarowskiego—pisarza ziem
skiego Mozyrskiego, zapisanemi et successive 
przez iaśnie wielmożnego imci pana starosty 
Zmuydzkiego aprobowanemi,* similiter fun
dacya w powiecie Mozyrskim ichmć xięży 
Bazilianów od imć xiedza Jelca—officiała 
Kiiowskiego od stu lat erigowana, a per 
publicam calamitatem, iako na pogranicz
nym mieyscu funditus zdezolowana, ex pie-
tate zaś imości pani Teresy z Przeradow-
skich Komarowskiey—summa dziesiąciu ty
sięcy złotych polskich na Lachowiczach у 
Nosowiczach, per constitutionem tysiąc sześć-
setnegodziewiędziesiątego wniesioną, wspar
te, przez zrzeczenie takowey summy у pos
sessyi dożywotney aby nieporuszone były 
in suo esse,, ichmć pp. posłowie nasi oap-
probacyą onych domówią się. 

Szesdziesiąt pierwszy. Znaczne praeiudi-
tium una cum damno publico całego xie
stwa Litewskiego dzieie się przez to, że 
kanony у wakanse w w. x. Lit. ichmć pp. 
koronnym, etiam non possessionatis w w. 
x. Lit., mimo prawo statutowe у constytu-
cye, tudzież iura coequationis w. x. Lit. 
oddawane bywaią, nie mniey iż iaśnie 
wielmożny imć pan Sapieha — podskarbi 
nadworny w- x. Lit., maiąc munus pod-
skarbstwa nadwornego, ab executione onego 

vigore prawa wyraźnego praeiuditiose ex-
cluditur, przeto ichmć panowie posłowie nasi 
takową convulsyą prawa w. x. Lit. nada
nych demonstrando, aby ab hinc similia 
nie działy się całey rzeczy-pospolitey o in-
stancyą ikmei, pana naszego miłościwego, 
upraszać będą. 

Szesdziesiąt wtóry. Podani swywolni 
dziedziczni, zapieraiące się panów swoich, 
zwykli różnie po lat kilku zamieszkawszy 
miasta, słobody, znowu na drugie mieysca 
wychodzić, у wolnemi się czynić, a przez 
to у osiedli chłopi buntuią się, aby takowy 
zwyczay ich był zahamowany, maią to ichmć 
pp. posłowie nasi warować, aby iuż, gdzie 
raz pod kim łat kilka zmieszkał, tam że 
znowu nazad wrócony był, aż do odezwa
nia się wieczystego pana. Także у gdzie 
indzie spłodzone poddane maią temu na
leżeć, in cuius fundo procreati. . 

Szesdziesiąt trzeci. Interes emeritissimi 
civis w oyczyznie naszey wielmożnego imci 
pana Michała Tyzenhauzą—podkomorzego 
Wileńskiego, od rady walney Warszawskiej 
przez wszytkie seymy że dotąd skutku nie 
wzioł, nie tylko względem tyrańskiego 
zamęczenia świętey pamięci oyca imści 
przez woyska Cara imości auxiliarne, ale też 
zabrane substaneye tak przez też woyska, 
iako у Szwedzkie na kilka kroć sto tysięcy, 
ażeby z obmyślenia stanów rzeczy-pospo
litey był upaoifikowany, imci panowe po
słowie aceuratissime procurabunt. 

Szesdziesiąt czwarty. Iaśniewielmoźny imć 
pan Zaranek—starosta Zmuydz., zwykszy di-
tare się ex ałieno domowi iaśniewielmoż-
nych imć panów Chodkiewiczów, dawaią-
cemu dosyć dowodów. nayiaśn. regnantom 
z całey rzeczy-pospolitey obligacyi wielkich 
swych cum discrimine zdrowia et iactura 
fortun, ponieważ wyniosszy się super equa-
litatem, contemnendo leges patrias, ultimo 
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haeredi y domu tego wielmożnemu imci panu 
Adamowi Chodkiewiczowi—staroście Wi
leńskiemu y' matce onego wielm. imć pani 
Cecylii z Sapiehów Chodkiewiczowey, ad 
praesens Tyzenhawzowey, podkomorzyney 
Wileńskiey, nie tylko że zabrał maiętność 
Petryków, od lat czternastu kilka dziesiąt 
tysięcy intraty corocznie czyniące, ale у 
argenterie, kleynoty, sprawy, domowi temu 
służące, na dwa miliony, podług regestru, 
wynoszące, w klasztorach Supraskim у Ży-
rowieckim deponowane у assekurowane przez 
teraznieyszego iaśnie wielmożnego xiedza 
Kiszkę—metropolitę wszystkiey Rusi у in
nych zakonników, na dotrzymanie sukcesso-
rom ex condicto, potym przez tegoż imci 
pana starostę Zmuydzkiego odebrane, że po 
dekretach trybunalskich exekucya subsequi 
dla potencyi imci dotąd nie może, tudzież 
że przez tąż potency ą starostwo Wieluń
skie, w xiestwie Zmuydzkim leżące, na 
którym wielm. imć pani podkomorzyna 
Wileńska ius comunicativum ma, dotąd 
zniosszy się z imć panią Kaczanowską, w 
nienależytey possessyi ultro trzymaią у one 
depaktuiąc sola, małitia rumuiąe, corocznie 
po kilku dziesiąt tysięcy tynfów z ludzi 
mizernych wydzieraiąc, do ostatniey ruiny 
te starostwo przybrawszy, do zdzierstwa tego 
subiectum bezbożnie imci pana Skrzende-
łewskiego przywodzą, instabunt imć pp. 
połsowie do maiestatu króla imości 'y sta
nów rzeczy-pospolitey, ażeby iak nayprętšze 
satisfakcye у pohamowanie takowych potwor-
ney inaequali republica subsequi mogła w 
obmyślany sposób do restytucyi nieodwło-
czney. 

Szesdziesiąt pięty. Woiewodztwo Inflań-
skie ponieważ equali immunitate swobód 
у wolności równo z wielkim xiestwem Lit. in 
omni activitate gaudet, ażeby mogło mieć 
per constitutionem pozwolono obierać e medio I 

sui do trybunału głównego, w. x; Lit. dwóch 
deputatów, nie tylko ex proxhna, contigui-
tute granic xiestwa Litewskiego, ale też ex 
ratióne zagęszczonych wiele spraw z akto-
ratów obywatelów w. x. Lit. z obywatelami 
w. Inflantskiego intentowanych, domawiać 
się będą ichmć pp. posłowie, iako by po-
mienionego woiewodztwa obywatele w trybu
nale w. głównym w. x. Lit. rosprawowały się. 

Szesdziesiąt szósty. Dobra, nazwane Stary 
Dworzec, od starostwa Wołpiańskiego ode
szły, iaśnie wielmożnego imci pana Wy-
howskiego — kasztelana Mińskiego, circa 
suas immunitates et antiqua privilegia con-
serventur. 

Szesdziesiąt siódmy. Dobra ichmć pp. 
exulantow, circa constitutionem antiquio-
rem et novellam legem et meritis suorum 
praedecessorum, mianowicie pp. exulantow 
Smoleńskich у Starodubowskich etiam per 
legem praesentem aprobentur. 

Szesdziesiąt ósmy. A że rzecz-pospolita, 
opisuiąc cursum monetae na seymiė pacifi-
cationis Warszawskim, czerwony złoty po 
złotych ośmnastu brać у wydawać determi
nowała, w Pruskim zaś państwie у w Gdań
sku nie w większey.iako tylko po tynfów 
trzynastu у szóstaku iedynym przymuiąc, 
a przeto iako handluiącym, tak wszelkiey 
kondycyi ludziom znaczne damnum dzieie 
się, zaczym aby proportionalis currentia była 
czerwonych złotych, aby po trzynastu tyn
fów y szostaku bitym curret czerwony zło
ty, lege recenti circumscribi ichmć pp. po
słowie curabunt. 

Szesdziesiąt dziewiąty. Reasumpcya daw
nych constytucyi in materia handlów aby 
cautela w. x. Lit. z Prusakami, iakoby ultra 
Hmites, przeszlemi constytucyami circum-
scriptas, z towarami wszelkiemi, tudzież z 
zbożem kożdey cuiusvis conditionis handlu
jący, sistendo gradum portu dalszego w 
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mielcie ikmei Kowieńskim towary swoit1 tam
że składał у kupców pruskich, tudzież za
morskich, do handlowania z onemi czekał, 
gdyż Prusacy nie tylko co raz większą wa
gę wymyślaią, iako chcąc na zgubę hand-
luiących, towarami brakuią, nad to chło
pów szlacheckich ziemskich, tudziesz kró
lewskich, częścią przez podkupienie, częścią 
per vim nachodząc na statki pod pretextem 
werbunków zabieraią, gwolij ażeby cała 
rzecz-pospolita seriam circumscriptionem hoc 
in puncto uczyniła, ichmć pp. posłowie re
quirowae będą. 

Siedmdziesiąty. Pretensyę ichmć pp. 
Pawła у Eliasza Marcinkiewiczów—urzęd
ników powiatu Upitskiego, o dobra nazwane 
Miszniowo. przy zamku Hewelskim, w uro-
czyszczu, nazwanym Panfilowie у Paplinie, 
także libertacyą dworku za Ostrą Bramą, 
w Wilnie będącego, imci pana Bogusława 
Bielskiego — skarbnika Inflantskiego, pro-
movebimt ichmć pp. posłowie nasi, aby pier-
wiey ichmciowie podług podania dawnego 
gaudeant sua hereditate, poki miecza stanie, 
a poślednieyszy ab oneribus civitatensibus 
łiberetur. 

Siedmdziesiąt pierwszy. Kamieniczka wie
czysta imci pana Bronca—podczaszego Wi
leńs. Hankiewiczowska, na ulicy Ruduickiey 
będąca, szczupła у przez pożary ogniowe 
zruynowana, aby była libertowana od wszel
kich ciężarów, ichmć pp. posłowie nasi to 
w constytucyą ingrossować będą. 

Siedmdziesiąt wtóry. In sirnili kamienicz
ka w Wilnie, ubogim dla schadzek у schowa
nia w niey skrzynki należąca, tot immuni-
tatibus et privilegiis za antecessorów ikmei 
pana naszego miłościwego opisana, aby od 
stawania gości deputatów, mianowicie pod
czas odprawowania sądów głównycli trybu-
nalnych, roków у innych wszelakich ziaz-
dów, wolna była у przez constytucyą apro

bowana, instabunt ichmość panowie posło
wie nasi/ .' 

Siedmdziesiąt trzeci. Młyny ikmei Wi
leńskie, per speciale privilegium regium et 
praevium rzeczy-pospolitey na seymie L u 
belskim assensum, oddane na chwałę Bo
ską wielkiego patrona Korony polskiey у 
wielkiego xiestwa Litewskiego, świętego K a 
zimierza, aby per recentem constitutionem 
aprobowane były, curabunt ichmć panowie 
posłowie. 

Siedmdziesiąt czwarty. A że miasto ikmei 
Wilno, niegdyś decora metropolis wielkiego 
xiestwa Litewskiego, do niewyrażouey przy
szło ruiny, że fossy zawalone у pustkami 
kamienice у domy nullo custode tenentur, 
infelieya mieszkaniom y przybywaiącym przy
noszą, zaczyni iako kamienice puste w sa
mym mieście, w którey gospody dla depu
tatów na trybunał z całego xiestwa Litew
skiego naznaczone były, żeby same woie-
wodztwo у powiaty, propter commodum pu
blicum, na zawsze dla swoich deputatów 
adinveuto modo contribuendi obmyśliwszy, 
na restauracyą pieniądze semel pro sem
per, czy to przez designowanych atota re-
publica commissarzów, czyli też przez exdi-
vizyę grodową rozebrawszy, nie iako iuż 
swoie własne, fundamentalnie restaurowali, 
do wyczyszczenia zaś fos aby parobcy ży
dowscy у tatarscy, tudzież ludzie lozni do 
miasta ikmei undique nacisnieni, za ob
myślonym sustentamentem a tota republica 
pozwolenia у warowania per constitutionem 
procurabunt. Nie mniey też ciż ichmć pa
nowie posłowie nasi za kahałem Wileńskim, 
anteriori calamitato publiczney niedawno con-
flagraty wcale zniszczonym у exinde iako 
pogłównego na zapłatę woysku, tak wyder-
kalTow у długów szlacheckich wypłacać nie 
mogącym, instabunt, iakoby in supplementum 
onym drugie kahały у przykahałki, w wiel-

47 
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kiem xiestwie Litewskiem będącym, ducta 
proportione składankę uczyniwszy, preten-
syą od kahału Wileńskiego do siebie mia
na y na swych zgromadzeniach kahałowi 
Wileńs. asygnowaną у przysądzoną kom-
portowały. 

Siedmdziesiąt piały. Zbór de nova radice 
erygowano przez ichmć pp. dyssydentów w 
Żupranach; dano nam motivum, abyśmy 
mieli reassumowane constytucye, zakazuiące 
takowych zborów nowych erigować у stare 
restaurować w całym xiestwie Litewskim, 
przypomną ichmć panowie posłowie. 

Siedmdziesiąt szósty. Zagęszczona nimia 
licentia ichmć panów akademików Wileń
skich ex abusu privilegiorum rzeczy-pospo
litey nadanych akademii, których ichmć 
xięża iezuici, non coercendo et sufficienter 
satisfakcyi iniuriatis nie czynią, ażeby cir-
cumscribatur lege presenti, iakoby takowi 
excessantes przez urzędy ziemskie у grodz
kie sądzeni byli, a in casu niewydania 
onych у bronienia, aby sami ichmć xięża 
iezuici de suis bonis, inquibus suntfundati, 
respondeant, ichmciom panom posłom singu-
lariter ingungimus. 

Siedmdziesiąi siódmy. Dobra ziemskie 

szlacheckie per spirituales, seculares et re-
gulares, mimo wyraźne constytucye zakazu
iące takowych dóbr kupować duchownym 
osobom, nabyte, aby nie tylko in futurum 
nabywane nie były, ale też nabyte nullitate 
subiaceant, domawiać się będą ichmć pa
nowie posłowie. 

In coronide desideriorum suorum woie-
wodztwo nasze ichmć panów posłów obli-
•guie, aby per omnia starali się, nie trakto
wać nowych materyi, tangentes rationem 
status, które na seymiki antecommicyalne 
w propozycyach ikmci, pana naszego mi
łościwego, nie były promulgowane, iako też 
aby w żadne ligi in futurum rzecz-pospo-
litą cum absolutis dominiis nie wprowadzano, 
postrzegać tenebuntur. Cetera fidei et dexte-
ritati wielm. ichmć panów posłów commit-
timus. 

Pisań w Wilnie, ut supra. U tey instruk-
cyi podpis ręki temi słowy: Antoni Kazi
mierz Sapieha—starosta Merecki, director 
antecomicyalnego seymiku woiewodztwa Wi
leńskiego. Która to instrukcya, za poda
niem oney przez wyż wyrażoną osobę do 
akt, iest do xiąg grodzkich woiewodztwa 
Wileńskiego przyięta у wpisana. 
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Дворяне Виленскаго воеводства, собравшись въ 
обыкновенноиъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали 
своимъ посламъ инструкцію слѣдующаго содер
жания: 

1) Требовать, чтобы изысканы были другія сред
ства для содержанія войскъ рѣчи-посполитой; по 
этому дѣлу воеводство предлагаетъ отнести такіе 
расходы па счетъ имѣній королевскихъ и духов
ныхъ, но отнюдь не соглашается на податп съ 
имѣній помѣщичьихъ и обязываетъ пословъ под
держивать это желаніе даже если бы дѣло до
шло до сорр.апія cciłsra; 

2) на откритіе неиріязненныхъ дѣйствій про
тивъ сосѣднихъ государстве не соглашаться нп 
подъ какимъ впдомъ; въ случаѣ же нападения 
непріятелей вести только войну оборонительную, 
норядокъ которой долженъ быть опредѣленъ не 
въ senatus consilium, а на сеймѣ; 

3) требовать, чтобы вакантный мѣста въ Коро-
нѣ и Лптвѣ раздавались туземцамъ и чтобы под
тверждены были ио этому предмету нрежнія кон-
ституціи; 
• 4) чтобы воспрещено было духовенству пріоб-
рѣтать шляхетскія имѣнія, a пріобрѣтенпыя что
бы подверглись новому разбирательству; 

5) чтобы воспрещено было консисторіямъ по
зывать въ свои суды но дѣламъ, не подлежащимъ 
ея разбирательству, такъ какъ чрезъ это нару
шаются права шляхты и сеймовыя постановлепія; 

6) требовать, чтобы всѣ вообще дѣла рѣшалпсь 
въ подлежащихъ вѣдомствахъ, неправильно же 
поступивши въ главный трибуналъ чтобы были 
возвращены по принадлежности; 

7) ходатайство митрополита Шеитицкаго о до-
пущеніи его въ сенатъ удовлетворить предостав-
леиіеиъ ему навантнаго енископскаго мѣста съ 

тѣмъ условіемъ, чтобы онъ перешелъ тъ грече-
скаго обряда въ ромскій; иначе на донущеніе его, 
въ сенатъ не соглашаться; 

8) войска удовлетворить выдачею заслуженнаго 
имъ жалованья; 

9) требовать, чтобы вновь назначенныя инди-
генаты и нобилигадіи не были утверждаемы на 
сеГімѣ въ ущербъ прежде заслуженнымъ шляхти-
чамъ; 

10) чтобы опредѣленъ былъ курсъ монеты, осо
бенно червоныхъ злотыхъ, считая каждый вмѣс-
то 18 по 17 злотыхъ; 

П ) ходатайствовать о назначенш на высшія 
служебный мѣста Огннскаго и Радивила; 

12) ходатайствовать о предоставлении Вилен
ской архіепископіи одному изъ двухъ епископовъ, 
или Смоленскому—Гопсевскому, или Жмудскому— 
Гораину; 

13) о выдачѣ расчетной квитанціи наслѣдни-
камъ Котла по причинѣ окончания со скарбоиъ 
расчета; 

14) о подтверждено привилегій и ирерогативъ 
Литовской академіи, по которымъ воспрещается 
другпмъ учрежденіямъ открыватг> школы; 

15) о подтверждение конституций, но которымъ 
требуется равномѣрнаго распредѣленія офицер-
скихъ должностей между уніятами и католиками; 

1G) объ уничтоженіи прпвилегій духовенству, 
выданныхъ на увѳльненіе отъ чоповаго шеляж-
паго предъ уиіей и не иодтвержденныхъ сеймомъ, 
такъ какъ чрезъ это ежегодный бываетъ недо-
четъ пъ 20,000 злотыхъ; 

17) о воспреіценіп бездомнымъ хлопамъ перехо
дить съ мѣста на мѣсто; 

18) объ удовлетвореніи наелвдниковъ Тнзенгау-
зена за убытки и мучеш'я отца; 

1729 г. 
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19) объ утверждении за наслѣдникаип Щум-

скаго разныхъ королевскихъ имѣній; 
20, 21, 22, 23, 24, 25 н 26) заключаюсь въ 

себѣ ходатайства по дѣламъ разныхъ лицъ; 
27) требовать подтверждена конституціи, обез-

печивающей безопасность Литовцевъ отъ притѣс-
неній королевщанъ; 

Roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego 
dziewiątego, miesiąca Julii piętnastego dnia. 

Na urzędzie ikmci grodzkim Wileńskim, 
przede mną Józephem Korwinem Piotrow
skim—woyskim Czernihowskim, podwoiewo-
dzim Wileńskim, comparens personaliter p-
Jan Piasecki instrukcyę odiaśniewielmożnych, 
wielmożnych, ichmć panów senatorów, du
chownych у świeckich dygnitarzów, urzęd
ników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty, obywatełów woiewodztwa Wileń
skiego, wielmożnym ichmć panom posłom 
tegoż woiewodztwa Wileńskiego daną, ad 
acta grodu woiewodztwa Wileńskiego po
dał in eum tenorem pisaną: Instrukcya od 
nas senatorów duchownych у świecUch dy
gnitarzów, urz§dników ziemskich, grodzkich, 
rycerstwa, szlachty woiewodztwa Wileńskie
go na seymik antecomicialny, za universa-
łami ichmć, nadzień iedynasty Julii ad lo
cum solitum consiliorum w zamku Wileń
skim zgromadzonych wielm. ichmć panowi 
Benedyktowi z Rusinowa Wolskiemu, cho
rążemu , Janowi Horaynowi — pisarzowi 
Grodzkiemu, urzędnikom woiewodztwa Wi
leńskiego, posłom naszym, dana. 

Nieustawaiąca ikmci, pana naszego mi
łościwego ku tey rzeczy-pospolitey oycow-
ska miłość, przezorna opatrzność, iawnym 
iest całemu światu dowodem, gdy nam 
wielowladne panowanie swoiego rzędu dobro-
czynnościami tak przeplatać raczył, iż lata 
Jego staią się у zdadzą się bydź minutami, 
snadnieyszy w dobrodsoeystwa, niżmy dzięki 

28) ходатайствовать объ освобожденіи отъ по
винностей разныхъ каненицъ; 

29, 30) ходатайствовать по дѣламъ разныхъ 
католпческихъ костеловъ; 

31) ходатайствовать о безпошлинномъ прово-
зѣ винъ.для гетиановъ в. кн. Литовскаго. 

czynić, hoynieyszy w łaski, niżmy wsiowa, 
więcey naszemu, niżeli swoiemu inordinata 
charitate verificando dobru oyca miłości 
pana wspaniałości wybrażać raczył. Co zaś 
należy ad salutem universi, o to у teraz 
ikmć pań nasz miłościwy, iuż temu lat 
trzydzieście у cztyry łaskawie panuiąc; na
turalne, złe у dobre fortuny igrzyska, mon-
drze akomoduiąc, przeciwne cierpliwie zno
sząc, pochlebne roztropnie niiarkuiąc, po
myślne opatrznie utrzymuiąc, przyiaciół de
likatnie, nieprzyiacół wzaiemnie traktuiąc, 
wiernych poddanych miłościwie, wiarołom
nych nie mściwie sustentuiąc, a nawet do
bre za złe oddaiąc, ma tyle tey prawdy 
świadków, ile panowania momentów, a ie
żeli by komu ieszcze na tym mało było, 
niech go konwinkuie, ta nayświętsza oy-
cowskiego ku tey rzeczy-pospolitey serca 
tego pańskiego próba, że ledwie co przy-
szedszy do iakiey kolwiek nadwątpionego 
zdrowia reasumpcyi, a per ta Nemesis ad 
Bona vitae, utinam longae, redukcii do
znawszy, nie raz iako regnorum comitia 
sunt regum raartyria, nie iest o to у teraz 
in sacrifitium praecium sanctissimo pretio, 
toż samo zdrowie, tak dalece że haec vi-
caria in terris Dei podestas może użyć słów 
nayczyszczego pryncypała swoiego: populus 
quid amplius tibi facere potui et non-
feci? у kiedyż bardziey, iako nie dopioro te
raz, iuż zdesperowane de summa vitae wo-
iewodztwo nasze Wileńskie, post fatalem 
casum zerwanego przeczło rocznego ante-
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komicialnego šeymika, vitales recollegit spi
ritus,' gdy szcżyrośc applikuiąca się ad sa
lutem unįversi oycówska ikmei, pana nar 
szego miłościwego,, ręką prowidam łask pań
skich apposuit > curam, i chcąc '• salvare uni-
versos, non excludit singulos, hiechcąc nas 
widzieć extra modum consilii powtornemi 
woiewodztwo Wileńskiey (ut consulamuś 
nobis et prosciamus patriae) convocat uni
versalam!, a kiedy powszechna ziemia ziarn 
rozsypanych awgustową wraca krescensią, 
w ten czas : y* woiewodztwo nasze augusto 
suoprzy determinowanym in augusto sey
mie plenney wdzięczności, przy pokorney 
maiestatu pańskiego adoracyi, niesie uro-
dzay, rozsypuie ikmć, pan nasz miłościwy, 
per orbeni terrarum suarum pełne dobro-
dzieystw garści, należąc też z gromadne 
chęci poddanych składy, a gdy nayiaśniey-
szy pan nasz seminat beneficia, metat gra-
titudines za co u nog pańskich ikmei, pana 
naszego miłościwego, ichmć panowie posło
wie nasi Benedykt z Rusinowa Wolski— 
chorąży, Jan Horaim, pisarz grodzki, urzęd
nicy woiewodztwa naszego Wileńskiego od 
nas zgodnymi y ziednostaynymi głosami na 
seym teraznieyszy Grodzieński, za powtór
nymi universałami ikmei, pana naszego mi
łościwego, obrani у delegowani, iako nay-
niższe wiernego poddaństwa oddaiąc dzięki, 
oraz desideria w. п., w niżey wyrażonych 
punktach fidelissime exponent: Primo. Nay-
bespieczniey ufundowana obrana rzeczy-po
spolitey ad quoscunque insultus na woysku, 
woysko zaś* naregularney płacy, które do
tąd vario contributionum genere było ak-
komodowane; a gdy iniuria temporum gło
dem, powietrzem et continuo belli civilis 
mota, cała oyczyzna będąc wycięczona, modo 
subsidii charitativi, za dobra królewskie 
hibernowe seymem pacifleationis y dobr 
ziemskich duchownych, stołowych obmyśliła, 

woysku swemu zapłatę,do pierwszego doy-
scia seymu, że у dotąd, iako. woiewodztwa 
naszego, tak у całey prowincyi.. wielkiego 
xiestwa'Litewskiego niezniesionego podatku, 
via spirant: incolae, pro primo et > principal! 
to moię od nas iniunctum w. w. .ichmć 
panowie posłowie nasi, etiam cum discri-
mine seymu, aby tylko , z - dóbr ziemskich 
ten omnimodo był zniesiony: podatek; mo
dum zaś do zapłacenia woysku swemu cum 
plenis ordinibus wynaydą, przez podniesie
nie na dobra królewskie sowitych hibern, 
simplicis quarti, ceł, inquantum się większa 
może augeri importancia, pogłównego ży
dowskiego y dobr duchownych, mincy ot
warciem. 2-do. Jako dotąd od szczęśliwie 
zakończonego seymu pacifleationis cała oy
czyzna nasza pod łaskawymi a prawie oy-

!• cowskim panowania ikmei, pana naszego 
į miłościwego, dullcissima fruendo quiete re-
floruit, tak ażeby in futurum in eadem 
dulcedine pacis unusquisque respiret colo-
nus, iako naypokornieysze u nóg pańskich ч 

woiewodztwo Wileńskie składa proźby; na 
woyne żadną z postronnemi sąsiedzkiemi 
poteneyami a specialiter modo offensivo a-
żeby ichmć panowie posłowie nasi etiam 
cum discrimine seymu niepozwolali, in-
iungimus. A ieżeli by iakowa woyna ex subito 
casu et ex ingruenti fatorum vicissitudine 
modo otoczyć defensivo miała, tedy у ta
kowa naturalis defensionis woyna non per 
senatus consilium, ale chiba przez seym 
prętko extraordinariyny z łaski ikmei, pana 
naszego miłościwego, determinowany na-
mowna у dysponowana, per pienam rempub-
licam była, senatus consilia, lubo co daw-
nieyszemi constitucyami dobrze opisane, 
ażeby stante pede nie były expediowane. 
Tudziesz in materia status ażeby nieodwa-
żali się y na teraznieyszym seymie ut re-

I assumentur eo ustanowione konstituoye, 
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ichmć panom posłom naszym iak naypil-
niey zalecamy. 3-łio. Kiedy distributiva iu-
stitia ikmci, pana naszego miłościwego, 
zawsze w rozdawaniu wakansów dignissi-
mis munera conferenda aequilibrium po-
trafiała, boć ta tam paenis, quam praemiis 
stat omne regnum, wątpić niepotrzeba, iż 
y teraznieysze wakanse prowinciy wielkiego 
xiestwa Litewskiego przezorna ikmci, pana 
naszego miłościwego, łaskawość dignissimis 
conferet subiectis, a za tym imć pan do 
rozdawanych wakansów ażeby Litewskie L i 
tewskim et e contra koronne koronnym z 
łaski ikmci, pana naszego miłościwego, mi-
nisteria, dygnitarstwa y urzędy rozdawane 
były constitucie eo instuita stawione ut re-
assummentur na teraznieyszym seymie, 
ichmć panowie posłowie nasi animadvertent. 
4-to. Lubo constituciami dawnieyszemi atoli 
specialiter constitutione novellae legis titulo 
de non alienandis bonis przez stan duchowny 
od stanu rycerskiego exortum est, aby stan 
duchowny ullo modo vel praetextu dobr ziem-
kich nieodrywał; że iednak per potentiam et 
abusum prawa modo illicito excogitabili, 
po wielu mieyscach znayduie się, pozaszłey 
constytuciy novellae legis dobra ziemskie у 
przez stan duchowny pod praetextem daw-
nieyszych lat nabyte, tedy ab hinc, ad cn-
iusvis nobilis instantiam, takowe dobra w 
trybunale głównym, kole wielkim, wiel
kiego xiestwa Litewskiego, praevia evidenti 
comprobatione, ut media pars fiseo, media vero 
parti iure agenti cedant, vigore constituciy 
novellae legis, na teraznieyszym seymie 
ichmć panom posłom naszym forti manu 
ten interes manutenere commitimus. 5-to. 
Abusus wielkie dzieią się w prowinciy na
szey Litewskiey, że stan duchowny postpo-
sitis legibus patriis et omnibus iurisdictio-
nibus et subseliis regni, in causis, do kon-
sistorza nienależących, ewokuie do konsi-

storza et per consequens pociąga do ; nun-
ciatury, w czymże się wielka dzieie krzywda 
stanowi szlacheckiemu et perconsequens sta
nom rzeczy-pospoUtey szukać będą iurisdica 
plena republica ichmć panowie posłowie 
nasi, aby takowe tollantur abusus. 6-to. 
Sprawy w ziemstwach, ani grodach nie 
drabowane, sola adinventione attendentów w 
trybunał wprowadzone takowe wszystkie, 
które by in minori subselio nie byli dra
bowane, secundum meritum suae actionis 
ad minora sųbselia, iakowe którym subse-
lium do sądzenia należą, maią być odsy
łane, choć by po zaszłych oczewistych de
kretach uznania fori w trybunale, lub też 
po appellacyach, albo li po kontumaciach 
wypadłych w trybunale te wszystkie dekretą 
trybunał rezolwowawszy ma odsyłać do tego 
subselium, gdzie się strony zgodzą; a w 
niezgodzeniu się stron tam, gdzie się bę
dzie trybunałowi zdało y tam maią być są
dzone, aż póki by która strona gravamen 
sentiens appellowala do trybunału, albo li 
też w którym ziemstwie urzędnik który 
umarł o remissę do trybunału a w contu-
macyach ziemskich lub grodzkich sine fi-
nali disiudicatione, gdy sprawa przydzie w 
trybunał są ad disiudicationem principa-
lem ma odsyłać do tegoż subselium, chiba 
by strona ta forabile iudicium, które de
monstrowała, tedy ona do inszego ziemstwa 
lub grodu odsyłać. Dla zagęszczonych zaś 
oczewistymi sprawami regestrów w trybunale 
główuym wielkiego xiestwa Litewskiego spra
wy expulsiyne exempciyne o zbiegłych pod
danych, które sumario processu maią być 
sądzone, z appelaciami w trybunale nale
żące do sądzenia, że się nie mogą docisnąć, 
etiam do przywołania z tych raciy osobliw-
szy regestr tak, iako iest regestr incarce-
ratorum, ażeby był determinowany, codzien
ny do wołania, maiąc y to na dobrym ba-
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czeniu, że przyłączonym w trybunale skar
bowym do głównego czas tym że w; imci 

. panom sędziom głównym, ad publicos la-
bores et negotiationes, prorogowany, a so
laria na przeszłym Grodzieńskim seymie 
utnnieyśzone у inquizicie ad minora subse-
lia odesłane, z kąd. bywało wsparcie na ex
pensa przy publiczney rezydenciy, a z tey 
raciy Wileńskie ichmć panowie sędziowie, 
exhausi expensami, nie mogą sufficere do 
dopilnowania terminów7 zupełnych sądów, z 
tey okoliczności solarium, które było na 
kommissarzów, abym tymże ichmć panów 

• kommissarzom dodane у ad massam ze 
wszystkich woiewodztw у powiatów do skar
bu głównego trybunału wielkiego xiestwa 
Litewskiego wnoszone było, dwiema rata
mi, succurendo w ostatniey dezolaciy mia
sta Wilna у wygodzie у ichmć panów sę
dziów głównych aby były raz na zawsze 
exdividowane stańcie secundum normam 
trybunału Lubelskiego. 7-mo. Divulgata fa
ma pervenit do woiewodztwa naszego, że 
iaśniewielmożny imć xiądz Szeptycki—me
tropolita Ruski, przy swoich zacnych god
nościach у attrybutach, życzy sobie et per-
consequens sukcessorom swoim metropoli
tom być installatus ad senatorium ordinem, 
czego tentando antecessores imć ichmć xię-
ża metropolitowie przez tak wiele wieków 
a provida republica ob rationes statisticas 
otrzymać nie mogli, zaczym ichmć panowie 
posłowie nasi godność imci xiedza metro
polity ikmci, panu naszemu miłościwemu, 
rekomendować będą у gdy imć xiądz me
tropolita zechce a graeco ritu ad romanum 
uczynić przemianę, instabunt, ażeby ikmć, 
pan nasz miłościwy, wakans iakowego wa-
kuiącėgo biskupstwa konferować raczył, in 
statu vero metropolii będącemu ullo modo 
admissii do senatu nie pozwolą. 8~vo. fi
l o w a n o im usus publicos na otrzymanie 

woyska osobliwie piechoty, lenungowania 
regimentów у altileriy wielkiego xiestwa 
Litewskiego de proprio summy iaśniewiel
możnego imci pana woiewody Wileńskiego, 
hetmana wielkiego wielkiego xiestwa Litew
skiego, a potym w trybunale skarbowym 
wielkiego xiestwa Litewskiego liquidowane 
у także w roczne niedobory na pensie bu
ławy wielkiey wielkiego xiestwa Litewskie
go przez deces czopowego szelężnego wo
iewodztwa Wileńskiego ex respectu prze
ładowania taryfą ażeby adaequatam ode
brały satisfactionem od rzeczy-pospolitey, 
na teraznieyszym seymie, instabunt ichmć 
panowie posłowie. 9-no. Indigenaty y nobili-
tacie ponieważ przeszłego seymu zagęściły 
się, zaczym ażeby tam facili praxi na te
raznieyszym seymie in depressionem daw-
ney у dobrze zaslużoney szlachty nie były 
w constitucie wprowadzane, ichmć panowie 
posłowie nasi seriam na to mieć maią anim-
adversionem y o to starać się będą, ażeby 
dawnieysze consistucie o indigenach w exe-
cuciy zostawały. 10-mo. Cursus monety, a 
specialiter czerwony złoty, lubo per consti
tutionem pacificationis iest opisany, po zło
tych ośmnastu, ale że z tąd damna ema-
nent stanu rycerskiego, gdy mnieysząceną 
odbieraią kupcy pro libitu suo, stanowiąc 
quantitatem, ażeby do złotych siedmnastu 
czerwony złoty po całym wielkim xiestwe 
Litewskim był redukowany, na terazniey
szym seymie przez constitucie ut approbe-
tur, ichmć panowie posłowie urgebunt. 
11-mo. Jeżeli to prawda, gdzie wielkim za
sługom nie masz nagrody,, tam do cnoty 
ustaie ochota, toć nie dziw, że woiewodztwo 
Wileńskie ad occasum podaiących się wa
kansów instat ad distributivam iustitiam 
ikmci, pana naszego miłościwego, praesen-
tuiąc do buławy polney wielkiego xiestwa 
Litewskiego wielkich w oyczyznie zasług 
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kompetytora, i. o. xieza imci Wisniewiec-
kiegó — kanclerza wielkiego wielkiego 
xiestwa Litewskiego, który, władaiąc przed-
tym buławą, teraz pieczęcią, do tego laską 
ante hoc seymową dał się widzieć, dextra 
tenens, calamum strictum gerens, altera 
ferrum którego domu nayiaśnieyszy ante
cessor, że quondam świecił w Koronie, niech 
że ten ma przynamniey ministerium w wiel
kim xiestwie Litewskim. A tu ieszcze occur-
rit do tego wakansu wielkich w oyczyznie 
zasług iaśniewielmoźny iniść pan Ogiń
ski—kasztelan Witebski, który ma więcey 
zasług, niżeli woiewodztwo Wileńskie słów, 
wierność iego ku panu bez recessu, miłość 
ku oyczyznie bez interessu, rada bez cen-
sury, a za tym tak wielkie przymioty wiel
kich respektów ichmć utpotiantur affectum. 
Także wielkie zasługi applikuiącego tak 
maiestatowi ikmci, iako у całey rzeczy-po
spolitey i. o. xiążęcia Radziwiła—koniusze
go wielkiego xiestwa Litewskiego, w. w. 
ichmć panowie posłowie nasi respektowi 
ikmci rekomendować obligantur. 12-do. A 
gdy biskupstwo Wileńskie idzie pod łaska
wą ikmci dyspozycją 'y gdy dotąd nikomu 
ieszcze nie konferowane, do tego wakansu 
woiewodztwo Wileńskie ex facilitate sua bi-
nos dignissimos maiestatowi ikmci, panu na- i 
szemu miłościwemu, rekomenduie praesułes, Į 
iaśniewielmożnego imci xiedza Gąsiewskiego, j 
biskupa Smoleńskiego у iaśniewielmożnego 
imci xiedza Horaina—biskupa Żmuydzkie-
go, z których pierwszy zdawna na tę god
ność pożądany, in cuius elogium woiewodz
two Wileńskie non excurrit, quia totum elo
gium; drugi zaś iaśniewielmoźny imć xiądz 
biskup Żmuydzki, o którym się mówić może, 
homo perficit opus, hominem virtus, virtu-
tem constancia, tymi obiema gdy adcondig-
num wielkich zasług Korona pol: meritum 
równego mieć u siebie woiewodztwo Wi

leńskie nieznayduie, musi szukać in remotóori 
dla ich wielkich zasług у godności w łasce 
ikmci, pana naszego miłościwego, dobroczy-
ney uczynności. 13-łio. Ponieważ successores 
iaśnie wielmożnego imci pana Kotła, pod-
skarbego w. x. Lit., a mianowicie w. imć 
pan Kazimierz Kocioł, starosta Markowski, 
na seymie Grodzieńskim, nie dawno prze
szłym, roku tysiąc siedmsetnego dwudzie
stego szóstego, przed wysadzonymi ab or-
dinibus rzeczy-pospolitey, kalculacią czynił 
z prowentów skarbowych у wyliquidowal 
się z remonstracią superaty kilku kroć sto 
tysięcy, nad importancią exsolvendorum, 
a to podpisami rąk iaśnie wielmożnych ichmć 
pp. deputowanych comprobatum est, za 
approbatą kalkulaciy expressowaney ręką 
iaśniewielmożnego imć p. marszałka seymo-
wego affirmowana et pro conclusione, ten
że seym constitucie w recessie desiderio-
rum ratione kwitu successoribus do przy
szłego seymu remisit, przeto wielmożni 
ichmć. pp. posłowie nasi instabunt w izbie 
poselskiey, żeby deklaracia zaszła, nadanie 
kwitu' ichmć y na tymże seymie kwit ge
neralny był dany, superata zaś do decisyi 
rzeczy-pospolitey ma być rezerwowana. 14-te. 
Akademia Litewska, seymami in antecessum 
ufundowana et in omnibus privilegiis, prae-
rogativis, immunitatibus, de piano et toto 
z akademią Krakowską od nayiaśnieyszych 
królów polskich comparowana, aby dla za
chowania iedney nad młodzią wigilanciy 
у pokoju zostawała, sine ulla postronnych 
szkół erectione, instabunt ichmć pp. po
słowie nasi. 15-te. Cónstitucia anni nulie
simi septingentesimi decimi septimi, hunc 
maiąc tenorem, aby officerowie w reymen-
tach, non ortodoxae fidei romanae nie prze
wyższali więcey znayduiących się nad ka
tolików, ale iuxta tenorem oney, medietas 
iako sztab, tak też ober-y under4)Mcerów 
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zhaydowała się; przy tym aby postępującym 
do szarzy nobilibus indigents gradu zasług 
swych ta się nie działa krzywda, że przyby-
waiąc z państw różnych postronnych zwykli 
sobie kupować szarże, ten ausus zabroniony 
był y ta circumscriptia, żeby prętszy у 
większy swóy rygor miała, wielmożni ichmć 
pp. kommisarze woiewodztw у powiatów 
lustruiąc regimenta sub nexu iuramenti, 
ieżeliby się co in contrarium działo, iaśnie 
wielmożnym ichmciom pp. hetmanom w. x. 
Lit. donieść powinni, iaśniewielmożni ichmć 
pp. hetmani w. x. Lit. constitucią ad or-
bitam przyprowadzić. 16-to. Deces w czopo
wym szelężnym woiewodztwa naszego Wi
leńskiego, corocznie na dwadzieście tysięcy 
wynoszący, z okazyi libertowanych niektó
rych iurizdyk duchownych, per privilegia 
ante unionem, od płacenia czopowego у 
szelężnego uwolnionych, a singulari coństi-
tutione od całey rzeczy-pospolitey'dotąd 
nie approbowahych, owszem per constitu
tionem novellae legis skasowanych, tenże 
dotąd iaśnie wielmożnemu imci panu hetma
nowi w. w. x. Lit., za renitencią opponu-
iących się przy przywiłeiach, ante unionem 
nadanych, z niskąd nie może recompensari 
sine singulari rzeczy-pospolitey determina-
tione, urgebunt ichmć pp. posłowie quam 
solłicitissime promowować. 17-то. Chłopi 
lózni w dobrach ziemskich, duchownych, 
stołowych, królewskich, teraz domami mie-
szkaiące у swoie osiadłości maiące, aby im-
mobiliter w tych że dobrach zostawali y z 
onych żaden wyprowadzać się nie powinien, 
salva repetitione, z pod kogo by wyszedł, 
in foro castrensi tego woiewodztwa у powia
tu termino o zbiegłych chłopach, w prawie 
powiatu circumscripta, reservando iednak 
Wolne onego odebranie panu wieczystemu, 
cum deductions inwentarzów et extradi-
tiońe z czym tylko przyszedł. 18-w. Prak

tiko wana na tak wielu sėymach activitaš 
wielmożnego imci pana Michała Tyzenhau
zą, podkomorzego Wileńskiego, starosty In-
turskiegó,' у wielkie w oyczyznie zasługi, 
aby przez instancie wielmożnych ichmć pp. 
posłów tak u ikmei, p', naszego miłościwego, 
iako też u stanów rzeczy-pospolitey, i ustani 
odebrali ' mercedem, instabunt ; ichmć pp. 
posłowie nasi. • Także na konferencię z obli-
gatem Moskiewskim domówić się obligantur, 
ażeby tyrańskie zamordowanie y na rożnie 
spieczenie wielmożnego imci p. Tyzenhauzą, 
oycaś. p. podkomorzego Wileńskiego, przez 
ludzi Cara imci impune nieszłó; także na 
trzykroć sto tysięcy zabraney na ten czas 
summy у splendorów, ażeby restituantur 
actori. Przy konferencyi także zablegatem 
Brandeburskim domówić się maią, aby sum
ma wielmożnego imci pana podkomorzego 
Wileńskiego trzydzieście tysięcy talerów bi
tych, po bracie przyrodnym na maiętności 
Szteynerdzie, na wielmożnego imci p. podko-̂  
morzego Wileńskiego spadaiąca у należąca, 
oddana była. 19-no. A że dobrotliwa łaska 
ikmei, p. naszego miłościwego, od drobin sto
łu swego, od ekonomii Mohilewskiey, zasłu
żonemu imieniowi ichmć pp. Szumskich 
udzieliła у per singulare privilegium wioski, 
Dołhi-Moch, Smółkę, Czerenki nazwane, cum 
attinentiis nadała, przeto instabunt wiel
możni ichmć pp. posłowie nasi do iego 
królewskiey mości, pana naszego miłości
wego, aby za konsensem ikmei, pana na
szego miłościwego, concessibile beneficium 
było wielmożnemu imci panu Kazimierzowi 
Szumskiemu, sędziemu ziems. Wileńskiemu, 
in personam syna swego cedować. W tym 
nihil derogabitur constitutionibus rzeczy-
pospolitey, ponieważ praevio consensu od 
skarbu ikmei quotannis te wioski pomieniony; 

imść possyduie. 20-mo. Dobra Gicgrany 
ze wsią Wilno et .cum omnibus attinentiis 

48 
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w xiestwie Żmuydzkim,w .-powiecie. Wie-
lismańskim leżące, . ante unionem lenne, 
w taryfie ziemskiey nayduiące się et oneri-
bus terrestribus żdawna: przynależące у ad 
praesens podległe, a za prawami wieczyste-
mi una cum privilegiis nayiaśnieyszych reg-
nantów usque ad personam imci pana Ho-
raina, pisarza grodzkiego Wileńskiego, po
rucznika Petihorskiego, devoluta у teraz w 
possessiy imści będące, aby per constitutio
nem przyszłego seymu : da Bóg y imienio-
wi tegoż imci samemu, żonie et successo-
ribus ichmć haereditaria possessione asse-
kurowane у approbowane były, instabunt 
ichmć pp. posłowie nasi. 21-mo. Nieprze-
pomniana dotąd prowincyi w. x. Lit., lubo 
cinere mortis tecta strata imci pana Ho-
rodeńskiego, porucznika pancernego, iaśnie 
wielmożnego imci pana Wołowicza, mar
szałka w. w. x . Lit. w Batalii Kryzborskiey 
przeciwko Szwedowi, nieprzyiacielowi oy-
czyzny naszey, gloriose stawaiącego y tam 
kilka postrzałów otrzymanego, aby super-
stes onego wielmożny imć pan Michał Ho-
rodeński, woyski w. naszego respektowi ikmć 
był rekomendowany. 22-do. Wielkie zasłu
gi w Bogu zeszłego świętey pamięci imci 
pana Bomera, ienerała artileryi w. x. Lit., 
iako zawsze iustam merentur mercedem, tak 
ponieważ dotąd zaległe у niewypłacone 
od rzeczy-pospolitey zasługi, ut successoribus 
refundantur ichmć pp. posłom naszym do 
promocyi committimus. 23-ło. Dług asse-
kurowany konstytucią tysiąc siedmsetnego 
siedmnastego wielm. imci panu Janowi 
Platerowi, woyskiemu Inflantskiemu, za 
rezydencie sześć niedzielną, od rzeczy-po
spolitey u naiaśnieyszego Cara imci odpra
wioną, swym własnym kosztem że do tych 
czas nie iest wypłacony, z woiewodztw у 
powiatów w. x. L i t , aby in realeni exolu-
tionembył przyprowadzony, wielmożni ichmć 

pp. posłowie nasi urgentissime promowować 
maią. . 24-to. A kiedy woiewozdtwo Wileń
skie na. publicznych desudat interessach, 
toć у swoiego woiewodztwa partikularnym 
interessom deessehic powinny munus^koniu-
śtwa woiewodztwa Wileńskiego,- gdy zawsze 
zaszczycało się przywileiami nayiaśnieyszych 
królów polskich, ażeby cum attinenciis 
et. yillis • do. tegoż •koniustwa należących,1 

gaudent, gdy per:incuriam koniuszych W i 
leńskich in antecessum wioski za bsobli-
wemi przywileiami odcięto^ od koniustwa; 
iako to Jankury, . Szyrmie,. Iurgielany—w 
woiewodztwie Wileńskim, Dowkszany, Wosz-
wiele, Dziedziule, Olany, Merecz — w po
wiecie Oszmiańskim, Turomance—w powie
cie Lidzkim, aby dopioro na teraznieyszym 
seymie ad corpus tegoż koniustwa Wileń
skiego pomienióne avulsa restituantur, ichmć 
pp. posłowie nasi domówić się maią. 25-to. 
Nie może praeterire silentio woiewodztwo 
Wileńskie gdzie verbo conatur iustitia, a 
za tym do łaski ikmci zasługi imci pana 
Jaczuńskiego, łowczego Wileńs., ichmć pp. 
posłowie nasi rekomendować będą. 26-to. 
Nie tylko ob respectum wielkich zasług 
sławnego imienia ichmć pp. Towiańskich, 
lecz etiam maiąc wzgląd na publiczne usłu
gi imci pana Towiańskiego, miecznika w 
naszego, ażeby był rekomendowany osobli
wemu respektowi pana naszego miłościwe
go, ichmć pp. posłom naszym zalecamy. 
27-to. Ponieważ obywatele w. x. Lit. pro
wadząc commertia z Królewcem wielkie po
noszą w handlach swych damnifikacie et 
variis modis przez ichmć pp. Królewczan 
depactantur, przeto wielmożni ichmć pp. 
posłowie nasi o reassumpcię konstitucyi 
tysiąc sześćset czterdziestego siódmego, re-
cessem novellae legis, hoc in puncto wspo-
mnioney, aby wszelkich towarów skład w 
mieście Kownie, adinvento modo et medio, 



ustanowiony był, serio domawiać się 'y ad 
effectum one przyprowadzić у starać się 
będą. 28-V0- Libertacia kamienic w mieście 
ikmei Wilnie, że z dawnych czasów, ob 
respectum wielkich w oyczyznie zasług, 
dignissimis concedebantur hominibus, toć 
y dopioro woiewodztwo nasze Wileńskie, 
ut simili hire libertationum gaudeant, za 
kamieniczkami imć pana Mosiewicza quon
dam Bobrikowskę y imci pana Petrasewicza 
quondam Morozowską, ieymć pani Jhnato-
wiczowey quondam Fiedorowiczowską na
zwanymi у imci pana Monkiewicza, iako 
dobrze tak maiestatowi ikmści, iako у oy
czyznie zasłużonych, przez ichmć pp. po
słów naszych do ikmści, pana naszego mi
łościwego, у stanów rzeczy-pospolitey solen-
nisime instat. 29-no. Połowę kamienicy, 
nazwaney Ladzikowska, ad praesens ple
bańska, kościoła ś. Jana, z którey omnia 
onera transferendo collegium academicum 
Vilnense s. I . dała per commutationem 
miastu Wileńskiemu kamienice libertowane, 
nomine Szweykowską, która commutacia aże
by przez constytucie approbowana była, 
dexteritati et curae ichmć pp. posłów iniun-
gimus. 30-mo. Konwent Wileński ordinis 
praedicatorum przy kościele ś. Ducha, iesz
cze ante unionem od nayiaśnieyszych xią-
żąt udzielnych w. x. Lit. w roku tysiąc 
czterysetnym dziewiędziesiąt czwartym у w 
roku tysiąc pięćsetnym pierwszym ufundo
wany, a potym od nayiaśnieyszych królów 
polskich Albrychta, Alexandra, Awgnsta 
pierwszego, Henryka, Stephana, Zygmunta 
trzeciego, przywileiami in omnibus punch's 
et clausulis utwierdzony, aby singulari con-
stitutione rzeczy-pospolitey mtaminate był 
approbowany. Także fundusz wielmożn. ichmć 
pp. Jerzego Szczyta Zabielskiego у samey 
Anny z Hłasków Szczytowey Zabielskiey, 
woyskich Polotskich, małżonków, de nova ra-

dice ha xięży Dominikanów Zabielskich, 
prowincyi Litewskiey anterius ufundowany, 
w w.Połockim; simili modo konvent Lisz
kowski, tegoż zakonu у prowinciy w powie
cie Grodzieńskim, iuż to od lat kilkadzie
siąt de nova radice ufundowany, przez w 
Bogu zeszłych wielmożnych ichmć pp. Wła
dysława Kosiłę, Krystynę Giblownę Koście-
linę, woyskich w. Trockiego, małżonków, aby 
per constitutionem omnium ordinum rei
publicae pomienione fundusze, cum omni
bus attinentiis suis, approbowane były, 
instabunt ichmć pp. posłowie nasi, o tąź 
approbacią funduszów swoich, ex puro zelo 
et mera liberalitate ufundowanych, zdaw-
nych czasów, a do tych czas a plėnis ordi
nibus rzeczy-pospolitey nie maiąc per con
stitutionem approbaty, recurrunt poniżey 
wyrażone fundacie w Bogu przewielebnych 
ichmość xięży Karmelitów у Karmelitanek 
Wilens. у Kowieńskich missionarzów, Wi
leńs. Augustianów de largo munere na Sa
wicz ulicy w Wilnie ufundowanych, a iesz
cze nie approbowanych, specifice zapisana 
kamienica na nowiciat od imci pana Mi
chała Skorobohatego y nabytey od Bractwa 
graecouniti, gdzie dopioro pomienienf xię-
ża klasztor funduią, aby te obie libertowane 
były. Fundusz w Bogu wielebnych ichmć 
panien Benedyktynek Wileńskich cum om
nibus attnientiis anterius temu funduszowi 
applicatis, także Wizytek Wileńskich fun-
dacia, oraz te dymy, na których kościół у 
klasztor stoi, ażeby były libertowane; vigore 
konstitucyi pacifleationis ichmć xięży Bazy
lianów Boruńskich у mniszek Bazylianek 
Wileńskich, a osobliwie. Boruńskiey cerkwi, 
nietyłko approbatą, ale aukcię ftmdationis, 
którey wystarczaiącey nie maią, aby tam 
słynąca cudami regina Poloniae, nayświęt-
sza Panna dałśzemi rzeczy-pospolitey largi1- '• 
ciami obdarzona była, tak iako niedawnemi ' 



czasy Częstochowskiej,л najświętszej Panny,; 
przydanemi , pd - rzeczy-pospoUtey dobrami, 
wsparty fundusz, Hoszęźski de novą'.radice 
anterius fundowany,... na ichmć xięży. Do
minikanów Hoszczskićh przez w Bogu ze
szłych iaśnie wielmożnego ichmć pp. Mi
kołaia Tyszkiewicza... y, sarnę ieymć panią 
Jzabellę z Dolskich Tyszkiewiczową, mał
żonków? kasztellanów Smolens.,-, w powiecie 
Słonims. leżący,.aby, eandem sortiatur ap-
probationem, a plena republica, . instabunt 
ichmć panowie posłowie nasi, za temi wszy
stkiemi wyżey pómienionemi funduszami, 
ponieważ ex puro zelo ku , rozmnożeniu 
chwały Bożey są, od tak dawnych czasów 
ufundowane. 31-mo. Jaśniewielmożnym ich 
mość pp. hetmanom wielkiego xiestwa Litew

skiego hę.z .opłacenia ceł,.. take- w skarbie. ko
ronnym, Jako у - w .Litewskim; .ażeby , było. 
wolne przeprowadzanie win na potrzebę ich
mościów,, instabunt ichmć- panowie posło
wie nasi. ..Caeterąfidei, activitati etdexte-
ritati ww. ichmć .panów posłów .committi-
mus. Pisań w Wilnie,, roku tysiąc siedm
setnego dwudziestego dziewiątego, miesiąca 
y. dnia ut supra. U takowey instrukcyi pod
pis ieden takowymi wyraża, się słowy:; Bo
gusław; Jan z Woronny. Czyż, starosta Pro-
poyski,. dyrektor seymiku antecomicialnego, 
imieniem woiewodztwa Wileńskiego do tey 
instrukcyi podpisuię się. ' Która to takowa 
instrukcia, za • podaniem oney przez wyż 
wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg grodz
kich - Wileńskich przyięta у wpisana. 

1738 r. 

Изъ книги № 4750, за 1738 г., л. 1164. 

164. Инструкция на антекояиціальный сеймнкъ, данная депутатамъ Виленскаго 
воеводства. 

Дворяне Виленскаго воеводства, собравшись на 
сеимикъ въ обыкновенномъ мѣстѣ своихъ засѣ-
даній, дали своимъ посламъ инструкцию слѣду-
ющаго содержанія: 

1) но засвидѣтельствованіи королю вѣрнопод-
данническахъ чувствъ дворянства, благодарить его 
за постоянная заботы о благоденствіи рѣчи-поспо-
литой и проеить, чтобы поземельная подати, назна
ченная Гор о дненскойкоммиссіей, были уничтожены; 

2) ходатайствовать о прннятіи кѣръ къ пре-
Еращенію захватовъ сосѣдними государствами 
подданныхъ рѣчи-посполитой, но во время пере-
говоровъ стараться сохранить съ ними миръ; 

3) просить короля ходатайствовать у папы о 
возвышеніи примаса въ кардинальское достоин
ство; 

4) просить о вознаграждении Сапѣговъ за по
тери, понесенныя покойнымъ ихъ отцомъ, быв-
шимъ артнлерійскимъ генераломъ в. кн. Литов
скаго; 

5) о назначеніи на вакантный мѣста туземцевъ 
и римско-католиковъ; 

6) о сохраненіп за пожизненными владѣльцамк 
прежпихъ владѣній, даровапныхъ королями; 

7) о сохраненіи за княжествами Курлдшдскимъ, 



Семпгальскияъ и Цильтенскомъ прежнпхъ консти
туций и прерогативъ';"' •' ' - ; , r . ' ' « . > м 

• 8) объ утверждёнш за піарамп фупдушей: ипри-
вилегій, дарованныхъ' имъ апостольской столицей; 

i 9) объ измѣненіи нѣкоторыхъ пунктовъ за'ко--
новъ, вредныхъ,, для., обывателей . в. кн. .Литов
скаго;. ..• •. • 

* 10, U , 12, .13, M , 15, 16, 17,18,19,20, 21, 
22, 23, 24) заключаютъ въ себѣ -ходатайства по 
частнымъ дѣламъ; і : • 

;25) о воспреіценіп люзнымъ людямъ перехо
дить, съ мѣста „на мѣсто'.впредь: до розысканія 
ихъ вотчинниками; .". , . : . г 

26) о сохранепіи за пмѣніями Смоленскихъ ссы-
лочныхъ правъ пмѣній. земскпхъ; . 

27) объ удовлетворепіи наслѣдпгіковъ земска-
гО Троцкаго судьи за труды по исгіравленію'по
сольской обязанности 3,000 талеровъ; 

28) предложить княжеству-Жмудскому, Полоц
кому и Витебскому,' .чтобы во время отсутствія 
старость дѣла судебныя рѣшалпсь' въ Литовскомъ 
трибуналѣ; ; • •• • - 1 ••: 

29),объ отдачѣ покальвннскаго плаца-Франциш-
капамъ; ; L и•••• . - . 

30) о дарованіи льготъ деревнѣ Швашкишкамъ;. 
31) о строгомъ наказаніп, Могплевскихъ мѣ-

щанъ за убійство Зенковича; 
"32,'-33, 34) ходатайства по дѣламъ ч'а'стпихъ 

лицъ; ••' ' '• • - '"• 
35) объ удовлетворено трибупалъныхъ ста

рость опредѣленнымъ жалова.ньемъ; . 
36) о возвращеніп пмѣній Выбрановкн и Стой

ки наслѣднпкамъ Котовича; - t . 
37) о разрѣшеніп дѣла Новодворской; и Шавель-

ской экономій въ иптересахъ закона, короля, рѣ-
чи-посполптой и пожизненныхъ владѣльцевь. 

Roku tysiąc siedmsetnego trzydziestego 
ósmego, miesiąca Septembra pierwszego 
dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim woiewodztwa Wileńskiego, przede mną 
Mikołaiem Antonim Petruszewiczem—pod-
woiewodzym Wileńskim, comparendo per-
sonaliter imć pan Michał Koreywo opowia
dał, prezentował у do akt podał instrukcią, 
od przes'wietnego woiewodztwa Wileńskiego 
w. ichmciom panom posłom tegoż woiewodz
twa na seym sześćniedzielny w Warszawie, w 
roku tymże wyż wyrażonym, dnia szóstego 
Octobra determinowany, obranym daną, w 
te słowa pisaną: Instrukcią, od nas senato
rów, duchownych у świeckich, dygnitarzów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty у obywatelów woiewodztwa Wileń
skiego, za unrversałami nayiaśnieyszego króla 
imci Augusta trzeciego, pana miłościwego 
naszego, pro die vigesima quinta Augusti, 
w roku teraznieyszym tysiąc . siedmsetnym 
trzydziestym ósmym, na seymiki przedsey-
mowe, dla rad у swobód do Wilna zgro
madzonych, wydanemi, wielmożnych, ich 

mościów panów Jana Horaina—podczaszego 
Wileńskiego, Bogusława z Woronney Czy
ża—sędziego grodzkiego Wileńskiego, Zgod
nie sina ulla contradictione od nas obra
nym, in solito consiliorum loco posłom na 
seym ordynaryiny sześćniedzielny w War
szawie w roku tymże wyż wyrażonym, dnia 
szóstego Oktobra, determinowany, dana w 
Wilnie, pisań ut supra. Kiedy nie tylko 
wszystkie narody у sąsiedzkie potencie, ale 
cały świat zostaie in admiratione, appre-
henduiąc plus quam paternam curam et so-
licitudinem około dobra pospolitego ikmei, 
pana naszego miłościwego, powinniśmy thura 
dare superis, pias effundere preces, że sub 
augustissimo ikmei, pana naszego miłości
wego, regimine, oyczyzna nasza więcey, ni
żeli Aiacis clipeo septemplice tecta, z wnętrz-
nego y z wewnętrzego profituie pokoiu; 
za co ikmei, panu naszemu miłościwemu, 
że w sercach wiernego poddaństwa, tan-
quam in libro vitae, zapisana z wdzięcz
nością wierność. Przy nayniższym podzię
kowaniu oświadczywszy desideria woiewodz
twa naszego Wileńskiego, w niżey wyrażo-
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nych punktach, ichmć panowie posłowie 
nasi exponent, quam fidelissime przysłana 
od ikmci, pana naszego miłościwego, przez 
w. imci pana dworzanina у posła instruk-
cia, ohliguie nas odsummam gratitudinem 
do winnego podziękowania ikmci, panu na
szemu miłościwemu, że inter Scilles et Cha-
rybdes f luctuantem oyczyzny znowu do szczę
śliwego przyprowadzi portu. 

Kommissia Grodzieńska, seymem pacifica-
tionis naznaczona, a teraz zakonkludowa
na, że do zniesienia ex agrariis bonis to-
taliter haraczu non advenit modum, cu-
rabunt ichmć panowie posłowie quam sa-
luberima reassumere media do zniesienia 
tego podatku. 

A że vicinis potentiis w zabieraniu gwał
townym ludzi cierpiemy wielkie krzywdy у 
wiolencye, supplicabunt ichmć panowie po
słowie do maiestatu ikmci, aby przy kon-
ferenciach z ichmć pany posłami cudzo
ziemskimi ta publiczna oppressia, iako non 
minoris inportantiae doniesiona y remonstro-
wana była, abyśmy in interna et externa 
mogli zostawać pace, iako iest potrzebna 
konferencia z ichnić pany ministrami cu
dzoziemskimi, tak ażeby naród nasz do żad
ney woyny implikowany nie był. Hoc in 
puncto obstringimus ichmców panów po
słów, aby ta konferencia non proiudicet paci 
internae et externae, prawom, swobodom, 
у wolnościom naszym, oraz przyiaźni cum 
vicinis potentiis. 

Praerogatywa у niezliczone w oyczyznie 
merita i. o. xiecia imci prymasa, aby inta-
minate zachowana była, oraz ius prima-
tiale, circa suas immunitates, tot legibus 
authorisatus ut conservetur, manuteneant 
ichmć panowie posłowie, ciż ichmć panowie 
posłowie podziękuią ikmci, panu naszemu 
miłościwemu, którego, codziennie prawie 
koło zaszczytu dobra pospolitego widziemy 

oycowskiego starania dowody większe, co
raz w państwach sobie powierzonych chcąc 
augere honory, pro decore narodu naszego 
chciał interponere wielką powagę swoią ad 
summam sedem apostolicam procurando, 
aby i. o. xiąże imć Lipski—biskup Kra
kowski, magnis in patria mentis clarissi-
mus, sacro collegio cardinality został ad-
scriptus, у że to cura et sollicitudine iest 
effectuatum do podziękowania maiestatowi 
ikmci, panu naszemu miłościwemu, obli-
gantur. 

A ponieważ iaśniewielmoźny imć pan Sa
pieha—generał artylerii wielkiego xiestwa ; 

Litewskiego, zacny у zasłużony w oyczyz
nie naszey concivis, do pięknego porządku 
przyprowadziwszy у znaczną na : reparacią 
у utrzymanie artyleryi wielkiego xiestwa 
Litewskiego erigowawszy summy, oraz 
ten urząd, iako у regiment konny, przy 
wielkich zasługach, non sine magno pre-
tio kilkadziesiąt tysięcy talarów prenume
rowanych otrzymawszy, a teraz inopinato 
fato decessit; zaczym ichmć panom posłom, 
recommėndatur naszym supplikować do ma
iestatu pańskiego, ażeby adflictis haeredibus 
dementia ikmci, pana naszego miłościwego 
у wrodzona pańska szczodrobliwość submk 
nistrare raczyła media, ad resarciendum 
tam magnum własney substancyi dispen-
dium, przez to niespodziane osierocenie 
zasłużoney in republica familii pupillorum. 

Urzędy wielkiego xiestwa Litewskiego у 
wszystkie officia, wakanse, lege positiva 
opisane, specialiter przysięgłe, aby terrige-
nis, bene natis et possessionatis, orthdoxae fi-
dei catholicae ludziom, non extraneis, były 
rozdawane, oraz administracje ekonomiczne 
ceł у wszystkich rzeczy-pospolitey prowen-
tów,' circa pacta conventa, ikmci zaprzysię
żone , curabunt ichmć panowie posłowie 
manutenere. 
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Dożywotnicy, za przywileiami naiaśniey-. 
szych królów polskich, antecessorówikmei, 
pana naszego miłościwego, aby złaskawey 
munincentii, ikmei: przy swoich dawnych 
prawach у przywilejach zachowani byli; 
także possessorowie; dóbr lennych, których 
antecessorowie gloriosis mentis ex libertate 
nayiaśnieyszych królów у rzeczy-pospolitey 
lenne dobra dla siebie et propter secuturos 
successores otrzymali, iakoby. circa sua pri-
vilegia, tudziesz constitutiones, inpraemium 
et favorem onychże latas, inviolabiliter byli 
konserwowani, a którzy by w tym praeiu-
dicium cierpieli, ażeby dobra onym in toto 
przywrócone byli, ichmć panowie posłowie 
nasi summopere curabunt. 

Xiestwa Kurlandskie, Semigalskie у Pil-
ten, circa iura subiectionis cum domo Kiet-
leriana, a rzeczy-pospolitey wielu konstitu-
ciami opisane у ad corpus rzeczy-pospoli
tey przyłączone, ne avellatur y modernus 
possessor tego xiestwa, secundum metho-
dum dawnieyszych praw, sam in persona, 
non per ablegatum, iurament fidelitatis et 
subiectionis wykonał et suppetias ad quos-
vis ingruentes reipubheae casus dawał, za-
chowuiąc te xiestwa Kurlandskie, Semigal
skie y Pilten circa antiqua iura, privilegia, 
immunitates, libertates, stanom tych że 
xiestw od nayiaśnieyszych królów, panów 
naszych, nadanych. 

Fundusze ichmciów xięży scholarum Pia-
rum, osobliwie Wileńskich, ażeby według 
institutum swego szkol uczyli, utwierdzo
nych przez konstytucie stolice apostolskiey, 
którey obserwancia intaminata bywała in 
hoc regno catholico, iako ią у w tym punk
cie manutenendam ichmć panom posłom za
lecamy. Similiter fundacie tych że ichmew 
xięży scholarum Piarum w Poniewieżu, 
także ichmew xięży Missionarzów Wileńskich, 
ichmć xięży Karmelitów bosych Kowień-

: skich у ichmć panien -Benedyktynek Wi
leńskich, których nie iest approbowana fun-
dacia, ażeby, było approbowane, ichmość pp. 
posłowie nasi omni studio promoverę curabunt., 

Correctura iuriuni, że iest patriotom wiel
kiego xiestwa Litewskiego iniuriosa, zaczyni 
iako.potrzebującą, in aliquibis punctis me-
lioracyi, osobliwie w umnieyszeniu dilacyi у 
żeby trybunały wielkiego xiestwa Litew
skiego solas causarum appelationes sądzili, 
omnimodam ichmć. panowie posłowie adhi-
beant curam. 

Za iaśniewielmożriym imci panem Stra-
szewiczem—marszałkiem trybunału, głów
nego wielkiego xiestwa Litewskiego, który 
exemplariter, cum honore gentis, gerit of-
ficium, ichmć panowie posłowie instabunt 
do iego królewskiey mości z swoią текош-
mendacią. 

Widome merita w oyczyznie w tak wielu 
publicznych funkcjach iaśniewielmożnego 

I imci pana Rudominy—podkomorzego Brac-
ławskiego—marszałka generalney kommis-

I syi prowincyi wielkiego xiestwa Litewskie
go, cum dispendio zdrowia у fortun, że 
praemiari powinne, nie godzi się praeterire 
silentio у owszem drugich ichmców huic 
functioni associatos, iako to: wielmoź. imci 
pana Horodeńskiego—woyskiego Wileńskie
go, pisarza kommissyi Grodzieńskiey у w. 
imci pana Petruszewicza—podwoiewodzego 
Wileńskiego, kommissarzów tey to prowin-
cialney kommissyi respektowi pańskiemu 
ikmei, iako emeritissimos cives, ciż ichmć 
panowie posłowie recommendabunt. 

Jaśniewielmożnego imci pana Pocieia— 
strażnika wielkiego xiestwa Litewskiego, 
nie tylko z antenatów erga reges et rem-
pubłieam zasługi, ale ex propria persona 
pokazane dowody ku panom wierności, a 
oyczyznie miłości, cum dispendio fortuny у 
azardcm życia, iako u każdego prawdziwe-
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go oyczyzny syna. iiistam merentur consi-
derationem, tak woiewodztwo nasze motivo 
sprawiedliwości ikmci,, pana naszego miło
ściwego, muńificeritii \ rzeczy-pospolitey zaś 
kompassyi inter primas publicas curas re-
kommendować, w- ichmciom panom posłom 
swoim iniungit; aby tak z summ. in usiim 
publicum erogowanyeh, ś. p. iaśniewiel
możnego imci, pana Pocieia—hetmana .w. 
wielkiego xiestwa Litewskiego, iako у swo
ich własnych, mógł mieć satisfakcią. 

Cała prowincia wielkiego xiestwa Litew
skiego testari może de infinitis meritis iaś
niewielmożnego imci pana Wołowicza—re
ferendarza wielkiego xiestwa Litewskiego, 
którego nie. tylko dom, ale у sam ex per
sona sua godzien respektu pańskiego, iego 
królewskiey mości, pana naszego miłości
wego, motivo tedy zacnego domu у osoby 
zasług instabunt ichmć panowie posłowie 
nasi ad munificentissimum cor iego кгот 
lewskiey mości, aby był pańską legalizo
wany łaską. 

Wielmożnego imci pana Theofila Donia-
sławskiego—generał-maioraikmci, obsequio 
publico, cale na fortunie zruinowanego, oso-
bliwszey ikmci, pana naszego miłościwego, 
zaleciwszy kompassyi, wielmożnym ichmciom 
panom posłom iniungimus, aby wsparty 
authoritate domini mógł mieć za lat trzy
dzieście, na publiczney usłudze straconych, 
sine nota, zaległey gaży у długu restitucią, 
zapłaciwszy zasłużoną rekompensią. O co 
aby i. o. xiecia imci hetmana wielkiego, 
wielkiego xiestwa Litewskiego instantissime 
et efficaciter nomine publico upraszali, wiel
możnym ichmcom panom posłom naszym 
animitus rekomenduiemy. . 

Tak wielu instrukciami zalecone merita 
wielmożnego, imci.pana Marcinkiewicza— 
podsędka Lateńskiego/ tudziesz imci pana 
Putowińskiego, który będąc in charactere 

poselstwa na seym corohationis ikmci, cum 
disćrimine zdrowia у ązardem fortun, hanc 
provinciąm gessit, rekonimęhduiemy pa
mięci ichmć panom posłom', ut' iństeńt ad 
bėnėficum cor ikmci za ichmi. ; 

Dług ś. p. iaśniewielmożnego imci pana 
Macieia Gosiewskiego—generała ąrtyleryi 
wielkiego xiestwa Litewskiego constitutione 
anńi 1690 piędziesiąt siedm tysięcy trzysta 
ośm złotych, ażeby successoribus bene me
ritis, ex zelo erga patriąm clarisimis, był 
wypłacony, instabunt ichmć panowie posło
wie, iako grati et recórdantes wielkich czy
nów zeszłego w Bogu imci pana generała, 
który pro publico bono depropriis faculta-
tibus tę summę erogavit. Wielmożny imć 
pan Ludwik Szreter—generalny, pocztmay-
ster wielkiego xiestwa Litewskiego, maiąc 
sobie konferowaną pocztę wielkiego xiestwa 
Litewskiego za przywileiem ikmci, od lat 
kilkunastu, a z miast у miasteczek w róż
nych woiewodztwach у powiatach vigore 
taryffy anni 1673 nie może odebrać nale
żące na prowizią poczty wielkiego xiestwa 
Litewskiego pieniądze, częścią dla excepty 
miast у miasteczek, ikmci ieszcze ad unio
nem częścią dla desolacyi у ruin, przez co 
na siedm tysięcy co rok na miastach у mia
steczkach zalega na poczty'assignowana pen-
sia, więc ichmość panowie posłowie nasi 
obligantur, ut instabunt za. wielmożnym 
iegomościem panem generalnym dyrektorem 
poczt wielkiego xiestwa Litewskiego, aby za 
ten deces solucia obmyślona była у kurs 
poczty nie mógł ustawać. 

Wniesioney na ciwuństwo Retowskie, quon
dam domowi iaśniewielmożńych ichmciów 
panów Sapiehów konferowane, ad praesens 
successoribus iaśniewielmożnego iegomości 
pana Tyszkiewicza—kasztelana Witebskiego 
należącey summy, ażeby iuxta obloquentiam 
constitutionis przerzeczeni successores byli se-
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curi у nikt za przywileiem ikmei pierwiey 
tego ciwuostwa ad suam possessionem po-
tiri nie mógł у nie ważył się, aż zupełna 
w exsoluciey summy stanie się satisfactia. 

A że wielmożny imć pan Dunin, starosta 
Zahorański, absque restituto summy to ci-
wunstwo był zaiechał, oco z imcią w try
bunale wielkiego xiestwa Litewskiego exor-
tum litigium, instabunt ielmić panowie po
słowie, aby securitas possessyi ichmć panom 
Tyszkiewiczom do oddania summy in in-
tegro, non per extenuationem, była obwaro
wana, salvo in causa facti w trybunale litigio. 

Ponieważ wielkie się praktykuią przez 
zabieranie ludzi szlacheckich od woyska 
Pruskiego exakcie, gdzie imci pana Józefa 
Szulborskiego gwałtownie zabrano, zaczym 
instabunt ichmć panowie posłowie nasi do 
imci pana abłegata Pruskiego, aby był przy
wrócony. 

Consumpta na usługach prześwietnego 
trybunału wielkiego xiestwa Litewskiego 
aetas imci pana Józefa Zmyczoskiego—re
genta ziemskiego Wileńskiego, niżeli pro 
suis meritis powinna a republica odbierze 
gratitudinem, ad praesens instabunt ichmć 
panowie posłowie nasi, ażeby kamieniczka, 
nazwana quondam Gierkowiczowska wmie
ście Wilnie, na Końskim zaułku leżąca, ab 
omnibus oneribus civitatensibus była uwol
niona et iuri terrestri incorporowana. 

Za wielmożnym imci panem Józefem Kor
winem Piotrowskim—woyskim Ozernihow-
skiin, similiter instabunt ichmć panowie 
posłowie nasi ad })lenos ordines, aby ka
mienica w Wilnie na Końskiey ulicy będąca 
nazwana *) od ciężarów mieyskich, od stan-
cyi deputatskich у kommissarskich była li-
bertowana y z dobrami ziemskiemi porów
nana, šalvis oneribus reipublicae. 

*) Цроиущепо слово. 

Kamienica, na Sawicz ulicy będąca, przy
wileiami ante unionem a civitatensi onere 
uwolniona, w mieście Wilnie ikmei znaydu-
iąca się, in possessione na ten czas Malie-
wicza zostaiąca, a potym w dom ichmć 
pp. Zaleskich dostała, żeby approbata przy-
wileiów у libertacyi per constitutionem być 
mogła, aby modernus possessor pan Pa
weł Duchowicz do żadnych ciężarów miey
skich pociągany nie był, obligantur ichmć 
pp. posłowie. 

Dobra urodzonych Franciszka .Totki — 
czesznika Inflantskiego, nazwane Szkawna, 
Jerzego Antoniego Jotki—krayczego Lidz-
kiego, nazwane Fernakowszczyzna, w wo-
iewodztwe Inflantskim leżące, do tych czas 
prawu lennemu podległe, aby ex assensu 
omnium ordinum za wieczyste in perpetu-
um uznano у one iuri terrestri adscripta 
były, ichmć panów posłów naszych obligu-
ieniy. 

Kontrowersie de iure patronatus cum s. sede 
apostolica, ażeby były efficaciter uspokoione, 
tudziesz aby recurrentes ad eandem s. se-
dem apostolicam, którzy nie są pierwiey 
praesentati a s. r. m-te, albo ab aliis le-
gitimis patronis, w Rzymie non admittantur 
ad obtinendas provisiones apostolicas, quo-
cunque praetextu desideratas, mimo wiado
mość у wolą patronorum, ius collationis 
maiących, owszem, ażeby tałiter temerarie 

į recurrentes у do nowych kontrowersyi occa-
j sionem dąntes, paenis coercentur; także aże
by ordinariae spirituales iurisdictiones ta
kowym obiektom nie świadczyli faworu in 
institutione et protectione, ichmć panowie 
posłowie nasi suppliciter instabunt у starać 
się oto strenue maią. 

Chłopi lózni, niesłuszną denominacią za-
szczycaiąco się—wolnymi, aby pod kim teraz 
zostaią, immobiliter byli poty, aż póki pan 
wieczysty cum deductione przez inwentarze 
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dawne recess własny nie odbierze у gdyby 
takowy, bez odezwy wieczystego pana, wy
szedł do czyich kolwiek dóbr. tedymabydź, 
z pod kogo wyszedł, restitutio. Oco in casu 
contraventionis, cum renitente processu sum-
mario, de profugis circumscripto, ma bydź 
wolne dochodzenie, ad manutendum ichmć 
panom posłom oddaiemy. 

Prospiciendo integritati et immunitati 
dóbr exulum woiewodztwa Smoleńskiego у 
powiatu Starodubowskiego, tak wielą consti-
tuciami, osobliwie constitucią seymu pacifl-
•cationis traktatowego Warszawskiego' anni 
millesimi septingentesimi decimi septimi 
specifikowanych у za ziemskie uznanych, 
aby у teraznieyszym seymern, taż onych 
immunitas terrestris, sine ulla exclusione bo-
norum, roborowana była, starać się będą 
ichmć panowie posłowie. 

Dawnych zasług cum dispendio zdrowia 
у fortuny za dwuletnią rezydencią od rze
czy-pospolitey na stolicy Moskiewskiey w 
Bogu zeszły imć pan Jan Bokiey—sędzia 
ziemski Trocki, vigore assignacyi ex se
natus consilio, na trzy tysiące talarów bi
tych daney, bez żadney satisfactii nie ode
brał, instabunt ichmć panowie posłowie, 
aby successores onego ichmć panowie Du-
biscy—stolnikowie Kowieńscy, tey nazna
czone}" porcyi quantitatem trzy tysiące tala
rów bitych ex dementia ikmci, pana na
szego miłościwego, za reskryptem ze skarbu 
w. x. Lit. odebrać mogli satisfactią. 

Xiestwo Żmuydzkic. woiewodztwo Połoc-
kie, woiewodztwo Witebskie maią te z daw
nych czasów od naiaśn. królów ichmciów 
polskich nadania wolney elekcyi starosty 
xiestwa Żnmydzkiego у woiewodztwa Połoc
kiego у Witebskiego, których, gdy zakro-
czą fata, uymą łaknącym świętey sprawie
dliwości przez wakuiące grody następujące 
dla nie prętkiego niedoyścia elekcyi, za czym 

ażeby celerior cursus sprawiedliwości do
chodził у ukrzywdzeni vim ne patiantur, 
ichmć panowie kasztelanowie Żmuydzki, 
Połocki у Witebski inter venerabilibus fatis 
starostwa xiestwa Żnmydzkiego, Połockiego 
у Witebskiego woiewodów surrogatorami 
byli, bez żadnych przywileiów, hac sola 
constitution ufundowani у od siebie surro-
gatorią fundowali, cum appclatione grava
men sentientibus do trybunału w. x. Lit. 

Ponieważ po przeniesieniu zboru acatho-
licorum Calvinistarum za miasto płac, na 
którym quondam ten zbór był ex opposito 
kościoła ś. Michała in ruderibus leżący, 
żadnego tak miastu Wilnowi, iako też wo-
iewodztwu Wileńskiemu nie czyni profitu, 
a ichmć panny zakonne ś. Franciszka, przy 
kościele tymże ś. Michała mieszkaiące, na 
zborowych у innych znaczne prawo w są
dach ikmci seymowycli у nie mało wskazy 
otrzymawszy, dotąd w swoich pretensiach 
uspokione nie są, za czym ażeby pomie
niony plac in vim pretensii ichmciów pp. 
zakonnych do klasztoru tych że ichmciów 
przyłączony był, non postremae curae et 
zelo ku temu cudownemu mieyscu ichmciów 
panów posłów naszych committimus. 

Wioska Szwaszkiszki, z siedliskiem dwor
nym, Komiouka nazwana, w woiewozdtwie 
Trockim sytuowana, w possessiyi imci pana 
Alexandra lizązewskiego—czesznika Łu
kowskiego na teraznieyszey kommissyi pro-
wiucialney w Grodnie, roku tysiąc siedm
set trzydziestego ósmego odprawuiącey się, 
ex documentis uznana, że per errorem w 
taryffę liybernową weszła, in super na szczup
łość tey wioski pustey bez żadney osiadłości. 
od powietrza praeaggrawowana dymami 
więcey niż włok, przez co possessor exeku-
ciami przycisniony z inszey własności dotąd 
opłacaiąc, do ostatniey prawie ruiny przyść 
musiał, у żołnierzowi płaca zawodna być 
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musi, w czym woiewodztwo nasze, regulu
jące się ad punctum prześwietney kom
missyi decizyi, w zwysz mianowaną krzywdę 
superdowaną rekommendacią, zlecaiąc ichmć 
panom posłom naszym obliguiemy, aby ta
kową niesłuszność zniosszy, przy prawie 
dawnym nadaną wieczystą lenność otrzy
mywali у ad eflectnm przywiedli rekomen-
diiiemy. 

Słuszną kompassią ad iustum zelum wy
ciąga po nas niewinnej krwie profluvium 
imci ])a.na Józefo Zienkowicza у innych 
krzywd, udziałanych przez miasto ikmei 
Mohilew, którego za urzędową exekucia, 
za dekretami trybunalskimi.sprowadził, ty-
rannissine mieszczanie Mohilewscy zabili 
у w Dnieprze utopili; także się у niewin
nemu klasztorowi ichmciów xx. karmelitów 
Mohilowskich tegoż nieszczęścia praktikować 
dostało, a barziey panu Bogu y iego święt-
nicy, bo okrwawiwszy kościół у klasztor, 
kielichy, patyny kościelne pobrali, z onych 
pili у różne scelera popełnili: za czym w 
tak wielkieyBoskiey у tego szlachcica krzyw
dzie, ut coerceatur swawola, instabunt 
ichmć pp. posłowie do ikmei у stanów rze
czy-pospolitey, aby tacy kryminalistowie in-
stanter, secundum delictum, poenas subse-
quantur, per omnia obliguiemy. 

Za w. imć p. Koziełem—starostą Kor-
miałowskim qua m submisissime instabunt 
ichmć pp. posłowie do ikmei, pana naszego 
miłościwego у stanów rzeczy-pospolitey, aby 
in vim meritorum domu у osoby, per con
stitutionem teraznieyszego seymu, mogła 
być summa wniesiona dwadzieście tysięcy 
zł. na starostwo Kormiałowskie, w czyni ut 
omnimodam adhibeant curam, obliguiemy. 

Ponieważ dekret prowincyi generalney w. 
x. Lit. interes imci p. Franciszka Xawerego 
Jacuńskiego—strażnika Trockiego, respek
tem praeaggrawowanyeh hyberną wiosek 

Margietrek у Kalinowskiego Poszeszupia, 
uznawszy, do allewiacyi za. rzecz słuszną, 
disposuit ad plenos rzeczy-pospolitey ordi
nes, zaczyni obliguiemy ichmciów • paiiów 
posłów naszych, ut prosint staraniem et suf-
frasrio suo ad alleviandum oneratis bonis 
tegoż imci. 

Proces prawny uroszczony w trybunale 
głównym w. x. Lit. ex instantia imci pana 
Dominika Gęsickiego у ichmciów pp. We-
reszczaków z ww. ichmć pp. Adamem—sę
dzią woyskowym, Józefem — stolnikiem 
Droickim—Kościami, także imć panem J a -
sieiiskim — porucznikiem Petyhorskim, ex 
ratione fatorum accidentalium imci pana 
Józefa Gęsickiego, ponieważ wyznaniem 
kwitacyinym od ichmciów panów Weresz-
czaków у dekretem trybunalskim w. x. Lit. 
z aktoratów pomienionych ichmć ferowa-
nemi, iest skassowany, et in hac causa evic-
ti, zaczyni instabunt ichmć posłowie nasi, 
ażeby per constitutionem ichmć p. Kościom 
у Jankowskiemu, circa perpetuum silentium, 
warowana bvła omnimoda securitas. 

Iaśnie wielmożni ichmć panowie sena
torowie, per constitutionem na sądzenie 
trybunału skarbowego w. x. Lit. nazna
czeni, aby swoią pensią punktualnie, vigore 
legis positivae sancitam, anni millesimi sep-
tingentesimi decimi septimi odbierali, in
stabunt ichmć panowie posłowie nasi do 
rzeczy-pospolitey. 

Dobra Wybranowce у Наука, constitu-
tione anni millesimi septiugentesimi decimi 
septimi na fundusz karmelitom Grodzień
skim, za dziedziczne zeszłemu imci p. K o 
towiczowi—staroście Grodzieńskim uznane, 
a przez nienależyte violenter expulsionis 
modo odebrane, ażeby successoribus tegoż 
imci pana Kotowicza dopossessyi przywró
cone były, instabunt ichmość panowie po
słowie. 
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Interes ekonomii Nówodworskiey 'y Sza-
welskiey ichmość pp. posłowie, zniosszy 
się cum plenis status ordinibus, sine iniu-
ria legis maiestatis, denique possessorów 
у kreditorów, iako ad corpus reipublicae 
dobra należące, ut manuteneant, committi-
mus. 

Pisań ut supra. Cetera fidei et dexteritati 
wielmożnych ichmciów pp. posłów naszych 

committimus. U którey instrukcyi podpis 
ręki wielmożnego imci pana dyrektora his 
exprimitur verbis: Jan Ignacy Monkiewicz— 

! starosta Oleśnicki, koła rycerskiego sey-
miku autecomitialnego dyrektor. Która to 
takowa instrukcia, za podaniem oney przez 
wyż wyrażoną osobę ad acta, iest do ksiąg 
grodzkich woiewodztwa Wileńskiego przy-
ięta у wpisana. 

1761 r. 

Изъ книги Лі 4775, за 1761 г., л. 114—115. 

165. Инструкция дворянъ Стародубовскаго повѣта, данная депутатам, отнра-
вляемымъ па Варшавскіи экстраординарный сеймъ. 

Дворяне Стародубовскаго повѣта собравшись 
въ обыкновенноиъ мѣстѣ своихъ засѣданіи, дали 
своимъ носламъ инструкцію слѣдующаго содер-
жанія: 

1) По засвидѣтельствованіи королю вѣрпопод-
данническихъ чувствъ повѣта, послы обязываются 
ходатайствовать о нринятін мѣръ къ искорепепію 
фальшивой монеты; въ случаѣ разсужденія объ 
открытіи монетнаго двора, дать на это свое со-
гласіе; 

2) о нредоставленіи вакантной печати Литов
скаго княжества одному изъ лицъ—Прездецкому 

пли Поцѣю и вообще наблюдать, чтобы мѣста 
раздавались по мѣсту жительства уроженцамъ 
извѣстнаго повѣта; 

3) Слѣдуютъ ходатайства по дѣламъ разныхъ 
заатужегшыхъ лицъ: Литовскаго референдарія, 

i Литовскаго секретаря и Литовскаго гетмана; 
! 4) Требовать строгаго исполненія конституціи 
I 1С31 года со стороны помѣщиковъ, которые къ 
i явному ущербу Виленской капитулы припимаютъ 
į подъ свое покровительство хлоновъ, ведущихъ 
j продолжительные и опасные противъ нея бупты. 

Koku tysiąc siedmset sześćdziesiąt pierw
szego, miesiąca Marca siedmnastego dnia. 

Na urzędzie ikmei grodzkim woiewodz
twa Wileńskiego, przede mną Jerzym Ab
ramowiczem— podczaszym у podwoiewodzim 
woiewodztwa Wileńskiego, comparendo per-
sonałiter imć pan Antoni Sawicki, opowia

dał, prezentował у ad acta podał instruk
cyą na seym w Warszawie złożony od po
wiatu Starodubowskiego, i. w. ichmość pp. 
posłom tegoż powiatu, którey tenor sequitur 
estque talis: 

Instrukcija, od nas senatorów, dignitarów, 
urzędników ziemskich, grodzkich, rycer-
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•stwa, szlachty, obywatelów powiatu Staro-
dubowskiego, na seym w Warszawie od 
ikmei, pana naszego miłościwego, uniwer
sałami w roku teraznieyszym tysiąc siedm
set sześćdziesiąt pierwszym, dnia szesna
stego Marca, do miasta ikmei Wilna, ad 
locum solitum consiliorum zdromadzonych, 
obranym na seym extraordynaryiny w War
szawie agitować się maiący, posłom iaśnie-
wiełmożnym imci panom Michałowi hrabi 
Sapiezie—krayczemu wielkiego xiestwa L i 
tewskiego у Stanisławowi Miecielskiemu— 
staroście Lubiatowskiego. Że w ten czas, 
kiedy sąsiedzkie narody, kilkoletnia woyna 
uprzykrzonym kłóci zamieszaniem, sama 
tylko rzecz-pospolita nasza w głębokim 
dotąd y nieporuszonym żostaie pokoiu, 
rzeczywiste każdego oświadcza doświadcze
nie, iż to są skutki gorliwey ikmei, pana 
naszego miłościwego, o dobro oyczyzny na
szey czułości, który od początków słodkiego 
nam panowania nieprzerwanym ciągiem na 
to iedynie troskliwe swoie łoży usiłowanie, 
ażeby od narodów, rządom swoim powie
rzonych, wszelkie złe ostatnim prawie przy
spieszone krokiem у należone, z natarczy
wością zamachy, dzielnością przezornej pie
czołowitości у mocą opatrznego starania, 
odwróciwszy wszystkich obywatelów, w nie
skończonym widział uszczęśliwieniu, tak da-

, lece, iż iako od zewnętrznego naród nasz 
chce mieć obespieczony zamieszania, tak 
nie mniey wnętrzny wszystkim domowy nie
porządek, a zatym ostatnie zgubę obywa
telom sprawuiącym przyczyną oycowską za
biegać raczy bacznością, zbawienne do uca-
lenia każdego podaie śrzodki, naypierwiey 
iaśniewielmożni ichmć panowie posłowie 
powiatu naszego ten mieć będą obowiązek, 
ażeby podziękowawszy ikmei, panu naszemu 
miłościwemu, dobrotliwemu oyczyzny oycowi, 
mocnemu у opatrznemu, nie iuż samych 

praw у wolności naszych protektorowi у 
stróżowi, lecz całego wolnego narodu, w 
powszechności у każdego wiernego podda
nego wszegulności obrońcy, nayłaskawsze-
mu za czułe nad oyczyzną naszą pieczoło-
wania, nieprzełamaney wierności naszey 
przed maiestatem złożyli rekognicyą. W 
niezmierney liczbie wpiwadzona, cały kray 
nasz napełniaiąca, fałszywa moneta, iako 
iest pierwszym następuiącey nieszczęliwości 
narodu stopniem, ostatnią Zgubą у ubóstwa, 
obywatelom przynoszącym, tak niżeli przez 
wyniszczenie do szczętów dobrey monety te 
nieszczęśliwe przyidą skutki, starać się będą 
na następującym seymie iaśniewielmożni 
ichmć panowie posłowie nasi, znaszaiącsię 
cum plėnis ordinibus, obmyślić sposoby у 

Į śrzodki, do zabieżenia tak widocznemu krain 
į upadkowi. E a otworzenie miennicy, iako w 
tak nagłey у usiłney rzeczy-pospolitey po
trzebie ichmć panowie posłowie znosząc 
się z innemi ichmościami panami posłami 
oboyga narodów zezwolić mogą. Wakuiąca 
pieczęć, do rekomendacyi stanu rycerskiego 
należąca, gdyby cedere mogła prawdziwym 
Litewskim patryotom, dostrzec tenentur ich
mość panowie posłowie. Hocque titulo ex 
mente całego powiatu naszego wielkie za
sługi dawnych w tey prowincyi domów, nie 
mnieysze na tylu funkeyach okazane, pu
blicznych iaśniewielmożnego imci panaPrzez-
dzieckiego, referendarza Litewskiego, у iaś
niewielmożnego imci pana Pocieia—straż
nika Litewskiego, przeznaczą et instabunt. 
Dyslvybuta wakansów euiuscunque praeroga-
tivac extra provinciam, iako przytępia chęć 
y applikacyą ad publica merita prowincy-
alnych patryotów. iako iest zgorszeniem 
przez wdzierania się do cudzey własności, 
własnym każdego zasługom przeznaczonym, 
tak ostrzeżenie huius inconvenientiae et 
praeiudicii dopilnuią ichmć panowie posłowie. 
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Koadiutoria Wileńska, tak per merita per
sonalia iaśnie wielmożnego imci xiedza re
ferendarza Li t , iako przez żywe de in pu
blico debitą comunem gratitudinem ewin-
kuiące zasługi iaśnie wielmożnego imci 
pana kasztelana Wileńskiego y podskar. 
nadwor. Lit. gdyby in tesseram publiczney 
wdzięczności rzeczonemu i. w. imć x. refe
rendarzowi L i t -cedere moda, studebunt 
ichmć: panowie posłowie i. w. imci xiedza Lo-
pacińskiego—sekretarza w w. x. Lit. iako 
in spectatione pierwszego prawo pospolite 
mieć chce, tak. urgentissime powiat nasz 
poleca imć panom posłom zalecenie maie
statowi ikmci słusznym względom do otrzy
mania naypierwszych duchownych wakan
sów. Zasługi i. o. xiecia imci Radziwiła— 
woiewody Wilensk., hetmana w. w. x. Lit., 
gdy do rekomendowania naszą przechodzą 
sposobność publicznym podziękowaniem gdy
by się iakokolwiek pensari zdały, recog-
hoscent ichmć panowie -posłowie. Znaczne 
w Oyczyznie iaśnie wielmożnego xiążęcia 
imci kanclerza w. x. Lit. merita oświadcza 
publico ore stanom rzeczy-pospolitey у ikmci> 
panu naszemu miłościwemu, ichmć panowie 
posłowie nasi. Lubo wszczęte bunty chłopskie 
przez kilka lat w dobrach kapituły Wileń., 
Kamieńszczyzna nazwanych, w powiecie Mo-
zyrskim leżących, całemu kraiowi Białoru
skiemu niebespieczne, przez partią Avoyska 
Lit. za ordynansem i. o. xiecia imci het
mana w. x. Lit. provide tam są uśmierzone, 
iednak ponieważ szlachta koronna pogra

niczna od Kamieńszczyzny wziowszy w pro-
tekcyą • tychże chłopów kapitulnych, mimo; 

konstytucyą tysiąc szećset trzydziestego pier
wszego roku y dekretą seymowe, . któremi 
rzeczone dobra in perpetuum ' do granic 
Lit. powiatu Mozyrskiego są inkorporowane, 
evocatorie tak w assessoryi koronney, iako 
у w trybunale Lubelskim proceder prawny 
urościli, y dekretą nulliter extra provin-
ciam pootrzymywali, więć iako to iest prze
ciw konstytucjom, de non convellendis'iu-
risdictionibus, oraz z naruszeniem granic 
Litewskich, obligantur ichmć panowie posło
wie nasi stanom rzeczy-pospolitey iak nay-
mocniey przełożyć, tak wielką krzywdę pro-
wincyi у doponinieć się, aby ta sprawa 
odesłana była do trybunału głównego w. x. 
Lit. Zalecamy to ichmć pp. posłom naszym, 
ażeby subveniendo ostatney ruinie metro
polis w. x. L i t miasta ikmci Wilna, iako 
nayusilniey, omni possibili modo ab onere 
stancyi deputackich też miasto uwolnić sta
rali się. Caetera activitati et dexteritati 
ichmć panów posłów praecommittimus.—U 
tey instrukcyi podpis ręki w- imci pana mar
szałka koła rycerskiego seymiku przedsey-
mowego temi wyraża się słowy: Bolesław 

i Bispink—chorąży powiatu Starodubowskiego 
! у dyrektor tegoż powiatu koła rycerskiego.— 
Która takowa instrukcya, za podaniem oney 
przez wyż mianowaną osobę do akt, iest 
do xiąg grodzkich woiewodztwa Wileńskiego 

[ przyięta у wpisana. 



1766 г. 

Изъ книги Д6 4781, за 1766 г., л. 1216. 

166. Инструкция дворянъ Стародубовскаго новѣта, данная денутатамъ отнрав-
дяеяынъ па Варіпавскій ссіінъ. 

Дворяне Стародубовскаго повѣта, собравшись 
въ обыкповеппомъ мѣстѣ своихъ засѣданій, дали 
своимъ посламъ ннструкцію слѣдующаго содер
жания: 

1) о сохранін закоппаго зпачепія за посольской 
избой и воспрсщеніп посламъ входить въ разсмот-
рѣніе ііровинціалыіыхъ коммнссій н просктовъ, 
производящих!, только раздоры; 

2) о нрнведепіп въ нсполпеніе копфсдератскихъ 
и сеймовыхъ иостановлеиіП; 

3) о вмѣпеніп посламъ въ обязанность согла
шаться съ мпѣніемъ другихъ пословъ; 

•4) о выводѣ русскнхъ войскъ изъ' предѣловъ 
рѣчи-носполитой; 

5) о назпаченін граничной коммпссіи съ Россіей 
изт» многочисленных'!, представителей рѣчи-поспо-
литой; 

0) о подтверждено съ Москвой мирныхъ трак-
татовъ и домогательствѣ уступки рѣчн-посиоли-
той завосваппнхъ Госсіей шведскн.чъ нровнпцін; 

7) объ открытіи монетпаго двора и ураішснін 
курса старой монеты съ новою; 

8) о прсдоставлепін служебных'!. мѣстъ като-
ликамъ преимущественно предъ диссидентами; 

9) о единоннсліп съ другими послами по по
воду увеличснін жалованья Литовскому войску; 

10) о завсдепін регулярная войска съ огиссе-
нісмъ содержаніц его не на счетъ яемскнхъ нмѣніГі; 

11) о восіірвіценіц покупать поисковый долж
ности и сохрапеніи очереди въ назначсніи чнноиъ 
хоружаго нослѣ перваго товарища, поручика ио-
слѣ хоруясаго; 

12) о предостапленіи Литовскому княжеству рас
ходовать чолоиоо шеляжное но па еодержаніс 
войска, по па внутреппія нужды края, какъ это 
дѣлается къ коропѣ; или же о нрпвлечсніи и ко-

ронпыхъ провипцій къ равномерному израсходо-
ваиіго таковой подати па содержапіе войска по 
нримѣру Литвы; 

13) объ нзданіп законовъ въ отдѣльныхъ кнп-
]'ахъ, смотр;: по роду юридическихъ инстанций; 

11) о сохраненіп нрежпихъ обнчаевъ отпосн-
тельно нсполпсиія финансовой росписи Литовским?, 
екарбамъ, чтобы таковыя шли не прямо-отъ se
natus coasultum, а отъ сейма, вслѣдствіе чего за 
дворянами останется право вмѣпіательства въ го
сударственную экопомію, въ которой они зашша-
ютъ преимущественное мѣсто; 

15) объ учппеніп отчета по посольскимъ д ѣ -
ламъ за дослѣдпіе два года; 

16) о единомыслін пословъ съ другими това
рищами по дѣлу объ изыскапіи средствъ на со-
держаніе кадетская корпуса; 

17) о высылігѣ штемпельной бумаги въ канце-
ляріп воеводствъ и новѣтовъ; 

18) о протшюдѣйствіи стремлепіямъ пѣкоторыхъ 
денутатовъ даровать свободу крестьянами, 

19) о соглашеніи на назпаченіс податей не 
иначе, какъ послѣ предварительная разсмогрі -
пія ихъ на нровішціалышхъ сеймахъ; 

20) о возобновлен»! прежней конституціи от
носительно сеймовой оче]іеди г,ъ КоронЬ и Литвѣ: 

1Н) о ішначсніп въ день одного сеймовая 
зінѵЬдаиія вмѣсго двухъ, вошедшихъ въ употреб-
леніе съ недашіяго времени; 

і2'2) о сохрапеиіи констнтуціи, предоставляю
щей право Кур.тяндскому герцогу Нирону ча К у р -
ляпдію нСемнгалію. а равно о нрекращеніи спо-
рог.т. между герцогомъ и шляхтой; 

'2')) о воспреіценін заключать съ сосѣдпиии 
государствами мирные трактаты безъ вѣдока 
шляхты; 
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24) о выдачѣ пограничнымъ судьямъ особаго 
вознагражденія за ихъ особые труды по рѣше 
нію дѣлъ съ пограничными сосѣдями; 

25) о разграничены Мозырскаго повѣта отъ 
Кіевскаго воеводства и уничтожении коронныхъ 
декретовъ по спорнымъ дѣламъ Короны съ Вилен
ского канитулой на имѣнія въ этомъ же повѣтѣ; 

26) о канонизаціи останковъ доминиканца Ф а -
біана въ Столбцахъ; 

27) о воспрещены духовенству позевать шлях
ту на судъ къ нунцію; 

28, 29, 30, 31, 32) слѣдуютъ ходатайства по 
дѣламъ частнымъ; 

33) о подтверждены дипломов*, выданныхъ 
ссылочнымъ Смоленскаго воеводства и Староду
бовскаго повѣта; 

34) о вытребованіи отъ Москвы забранныхъ ак-
товнхъ книгъ Смоленскаго воеводства и учреж-

Coram actis grodu woiewodztwa Wileń
skiego, comparendo personaliter imć pan 
Jan Antoni Jankiewicz, instrukcyą powiatu 
Starodubowskiego, na seym walny ordyna-
ryiny w Warszawie agitować się maiący i. i. 
w. w. ichmość panom Adamowi Chmarze— 
instygatorowi w. x. Lit. у Pawłowi Bułha-
rynowi—marszałkowi powiatu Wolkowyskie-
go, posłom od tegoż powiatu Starodubow
skiego daną, do akt xiąg grodzkich woie
wodztwa Wileńskiego spraw wieczystych 
podał, którego thenor sequitur estque talis. 

Instrukcyą, od nas senatorów, dygni-
tarzów, urzędników ziemskich, grodzkich, 
rycerstwa, szlachty у obywatelów powiatu 
Starodubowskiego, za uniwersałami iego 
królewskiey mości, pana naszego miłości
wego, na seymiki przedseymowe w roku 
teraznieyszym tysiąc siedmset sześćdziesiąt 
szóstym, miesiąca Augusta dwudziestego 
dziewiątego dnia wyznaczone, pod pieczęcią 
wielkiego xiestwa Litewskiego wydanemi, 
ad praescriptum novella lege locum w Wil
nie zgromadzonych, dobrze urodzonym у 
publicznemi usługami dystyngwuiącym się 

депіи земскаго и гродскаго • судовъ съ присяж
ными регентами; 

35) о сохранены за Смоленскими должностны
ми лицами ихъ должностей въ Литвѣ; 

36) о назначеніи на мѣсто опатовъ лпцъ изъ 
родовитой шляхты на мѣсто базиліанскихъ гене-
раловъ; 

37, 38) ходатайства но дѣламъ частныхъ лицъ; 
39) о нрнсужденіи Кальвинскаго плаца и раз-

валпнъ монахинямъ св. Михаила; 
4.0, 41, 42, 43, 44, 45, 46) заключаются хода

тайства по частнымъ и служебнымъ дѣламъ раз
ныхъ лицъ; 

47) объ измѣнепіи правилъ относительно по
имки б'Ьтлнхъ хлоновъ; 

48, 49, 50, 51 и 52) заключаюсь въ с е б і хо
датайства по дѣламъ разныхъ мопашескихъ орде-
новъ. 

mężom, iaśnie wielmożnym ichmość panom 
Adamowi Chmarze—instygatorowi w. x. Lit. 
у posłowi Bułharynowi — marszałkowi po
wiatu Wołkowyskiego, posłom z pomiędzy 
nas wybranym, na seym walny ordynaryiny 
w roku teraznieyszym dnia szóstego Octo-
bris przypadaiący, na zwykłym seymikowa-
nia mieyscu w Wilnie, roku tysiąc siedmset 
sześćdziesiąt szóstego, miesiąca Augusta 
dwódziestego piątego dnia, dana. Władaiącą 
szczęśliwie, panuiącą dobrotliwie roskazu-
iącą nam łaskawie ikmei, pana naszego 
miłościwego, kiedy cały w ogułności uwiel
bia naród polski, powiat nasz w szczegul-
ności słodkie iego zasmakowawszy panowa
nie winne przez i. i. w. w. ichmość panów po
słów oświadcza wdzięczność y nieustaiące 
u maicstatu składa życzenia, by długolet
nie panował, oyczyznę naydowcipnieyszym 
rządem uszczęśliwiał, nas wiernych iemu 
poddanych kochać po oycowsku nieprzestawał. 

Primo. Izba poselska naydroższy za
kład wolności у zaszczytu polskiego dotąd 
w swoiey utrzymaiąca się powadze, ażeby 
obespieczoną praw prerogatywą zaszczycał 



się rekomenduiemy opponpwać się i. w. w. 
ichmościom panom posłom o deklaracją 
powrotu do izby poselskiey po powitaniu 
nayiaśnieyszego pana y. wysłuchaniu tylko, 
kalkulacyi у proiektów kommissyinych, nie-
wdaiąc się w żadne zgoła materye у usta
wy, by do izby posełskiey dla prowincyo-. 
nalnych konstytucyi у roztrząśnienia pro
jektów wracali się, i. w. ichmość panowie 
posłowie instabunt. 

Secimdo. Tym nay więcey szczyci się uszczę
śliwieniem narodowe obywatelstwo gdy praw 
stanowionych całość iest w zachowaniu у 
przyzwoitym dopełnieniu, dla czego aby acta 
konfederacyi у cokolwiek seymy odeszłe zu
pełnie zostawało, domówią się i. w. w. ich
mość panowie posłowie. 

Tertio. Ponieważ pod słodkim ikmei į 
panowaniem iuż ugruntowana powszechna 1 

iest spokoyność y konfidencia ziednoczo- i 
nych narodów, maiąc więc iaśniewielmożni 
ichmość panowie posłowie łączyć swe zda
nie in ordine rozwiązania konfederacyi z in-
nemi posłami. 

Quarto. Gdy od szczęśliwego wstąpienia 
na tron ikmości, pana naszego miłości
wego, zupełnym cieszemy się wnętrznym 
pokoiem, ani mądrość у moc panuiąca od 
sprzymierzonych sąsiedzkich tronów nieu-
bliżyła iuż zachować dla nas bezpieczeństwa, 
maią się więć dopraszać iaśnie wielmożni 
ichmć panowie posłowie ewakuacyi woyska 
Rossyiskiego, które obywatelom prowincyi 
naszey iest uciążliwe, znaczne krzywdy czy
niące у o też przechodu dawniey do Szłą-
ska, a teraz świeżo dzieie się przyrzeczona 
po kilkakrotnie z sprawiedliwości y z wspa
niałości nayiaśnieyszey Imperatorowey iey
mości Rossyiskiey do indagacyi у nad gro
dzenia szkód kommissya, aby doczekana 
była włożenia się maiestatu, iaśnie wielmoż
ni ichmść panowie posłowie, dopraszać będą, 

t' 1. * 

i Qninto. Wyznaczona rewizia granic rze-
Į czy - pospolitey z całości у dbania ikmei, 
j pana naszego miłościwego, o całość państwa 
wyciąga dostatecznego maiestati podzięko
wania, ażeby iednak kommissya graniczna 
z Moskwą nie była od rzeczy-pospoliteyr 
kilku tylko osobom powierzona, ale pomno
żeniem wybranych w oyczyznie ludzi ubes-
pieczenie miała, praecomittitur dołożenia 
się iaśnie wielmożnych ichmść pp. posłów. 

Sexto. Przyiazność sąsiedzka z graniczą
cym państwem Eossyiskim, iak dla rzeczy-
pospolitey użytkuiąca, tak у w póznieysze 
wieki,by ten węzeł wiedności у pokoiu mógł się 
bardziey wzmocnić, odnowienia czyli stwier
dzenia traktatów—iednego pod rokiem tysiąc 
sześćset ośmdziesiąt szóstego, drugiego pod 
rokiem tysiąc siedmset czwartego, mię
dzy Moskwą a rzeczą-pospolitą zawartych 
у ońych do konstytucyi tysiąc siedmset dzie
siątego roku wprowadzonych, z obowiąz
kiem przywrócenia ad corpus rzeczy-pospo
litey Infland, od Szwedów zawoiowanych, у 
przez te soiusze wrócić у rzeczy-pospolitey 
assekurowanych, iaśnie wielmożni ichmość 
panowie posłowie dopraszać się zechcą. 

Septimo. Należy powinna wdzięczność od 
całego państwa ikmei panu naszemu miłoś
ciwemu, za dobroczynne zabieżenie dalsze
mu narzutowi z tey zagraniczney, a za ot
warcie; mennicy w dobrey monecie, złożą 
podziękowanie iaśnie wielmożni ichmość 
panowie posłowie nayiaśnieyszemu maie-
statowi: za tę oycowską opatrzność, gdy by 
taż moneta nowa ikmei była per constitu
tionem stwierdzona, stara zaś konstytucyina, 
cum infractione publiczney wiary w walo
rze swym idąca, przeciwko nowey terazniey-
szey umnieyszania nie miała, ciż iaśnie wiel
możni ichmć panowie posłowie domówią się. 

Octavo. Kiedy twierdzą у gruntem naro-
dowey szczęśliwości wiara iest prawdziwa 

50 



rzymska-katolicka, toć błędy naprzeciw tey 
wierze stawiące się muszą nieiako zara
żać oyczyznę у wątki one przez różnienie 
się obywatelów inreligione, a zatym iaśnie 
wielmożni ichmć panowie posłowie iako 
naypotężniey obstawać maią przy prawach 
dawnieyszyeh, broniących dyssydentom libe
rum exercitium suae religionis; nie mniey 
carentiam vocis activae onychże w prze
szłym immediate stanie zostawać, by się na 
urzędy woiewodzkie lub powiatowe, by też 
najniższe nie wdzierali, omnitudinaliter za-
pobieżeć, szarż wysokich w woysku rzeczy-
pospolitey zasłużonym dobrze urodzonym 
katolikom ne praeripiant, ostrzedz będą po
winni, salvis in toto ас integro iuribus sanc-
tae romanae ecclesiae. A ieżeliby w tey 
mierze faciantow błędami zarażonych bieg
łość у wytworność usiłowała stany rzeczy-
pospolitey na seymie przyszłym ad plurita-
tem pociągnąć у królować, tedy powiat 
nasz, ufaiąc w nieskażonym posłów swych 
charakterze, na wszystkie onych że obowią-
zuio sinceritates, gdyby tę materyą quam 
singularissime z przepisu instrukcyi utrzy
mywać raczyli obliguie. 

Nono. Obmyślona prawem millesimi sep-
tingentesimi decimi septimi anni zapłata 
woysku Litewskiemu dosyć szczupła być 
wydaie się, ile gdy praetia rerum nie 
równie w szacunku swoim podwyższone zo
stała ; ucalaiąc zatym quantitatem w służ
bie zostaiących y onym obmyślaiąc powięk
szenie wysług zaleca się iaśnie wielmoż
nym ichmściom panom posłom, żeby w ta
kowym razie w obmyśleniu uwiększenia 
płacy woysku z innemi ichmci posłuiącemi 
nierozdzielne swoie łączyli zdania у uspo
sobienia. 

Decimo. Z pomiędzy wielu potrzeb is
totnych, na ocalenie państw kwitnących 
stosowanych, niemnieyszą wydaie się być 

potrzebą wzmożenie się w siły woyskowe, 
którego pomnożenia zayść mogącego, iż iest 
wynalazek fixe ас determinate umieścić się 
dla woyska powiększonego maiący, sprawie
dliwa rzecz byłaby tak. dla gruntownego 
wewnątrz, iako też dla pewnego zewnątrz 
pokoiu у poważenia ąukcyą niezawodną 
żołnierza regularnego ustanowić, nad czym 
desudabunt iaśnie wielmożni'ichmć panowie 
posłowie, za iednoż współ kollegami swo-: 
iemi była nieodbyta kraiu całego naycel-
nieysza potrzeba mogła być uskuteczniona, 
też impozycyi nowych na dobra ziemskie 
dziedziczne szlacheckie podatków, który 
warunek naymocniey tymże iaśnie wiel
możnym posłom inćulcamus. 

Decimo primo. Wprowadzony abusus ku
powania szarż woyskowych, otrzymania mimo 
stopnie przyzwoite zasłużonych, nominatim 
w poważnych polskiego autoramentu cho
rągwiach, iako z pokrzywdzeniem towarzy
stwa у chorążych dotąd praktykował się, tak 
aby ostrzeżeniem prawnym mimo pierwsze go 
towarzysza chorąstwa, a mimo chorążego 
poruczeństwa nikt niebrał у nieotrzymywał; 
a zwierzchność dawać patentów sub nullitate 
onych nie ważyła się, o te ubezpieczenie sta
rać się będą iaśnie w. ichmć panowie posłowie. 

Decimo secundo. W roku tysiąc siedmset 
siedmnastego prowineia wielkiego xiestwa 
Litewskiego,' na onczas angustiis przyciś-
niona, innego sposobu nie maiąc płacenia 
regularnego woyska, oddała na zadosyć uczy
nienie; onemuż czopowe y szelężne z wo
iewodztw у powiatów, które po dziś dzień 
na woysko iest oddawane; a że koronne 
prowincye ad usus tylko proprios od owego 
czasu podatek czopowego używali у dotych
czas używaią, instabunt iaśniewielmożni 
ichmość panowie posłowie, aby w pro-
wincyi Litewskiey woiewodztwa, powiaty 
albo miały także ad usus proprios przywro-
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cone sobie czopowe szelężne, albo ażeby,- in 
pari republiea, prowincye, także koronne 
swoie, czopowe szelężne ad aerarium publi
cum na płacę woysku oddawały, te zaś czo
powe szelężne : żeby w wielkim xiestwie 
Litewskim przez sprawedliwe taryfy lepiey 
у użyteczniey było uregulowane, domówić 
się raczą iaśniewielmożni ichmć panowie 
posłowie. 

Decimo tertio. Sprawy tyczące się są-
.dowey sprawiedliwości, w wielu mieyscach 
oboiętnościom podlegaiące, aby obiaśnione 
zostały per ordines plenos, defektowe po
prawione, a w czym niedostarczone aby 
prawodawstwem zostały dopełnione у przy
dano iest to ubespieczeniu narodowemu у 
zabiegom krzywd obywatelskich essencyal-
nie potrzebnym. Niemniey y to inculcatur, 
aby na seymie następuiącym naznaczone у 
wybrane były osoby do roboty takowey, 
które by, maiąc iuris peritiem, z wielości у 
wielkości xiąg konstytucyjnych segregando 
wybrały у zebrały dwoiste vel troiste osobne 
praw xiegi porządnie ułożone, iedne w dwo-
iakim spraw rodzaiu, zawieraiące w sobie 
lėges iudiciarias, to iest, dzieląc proces-
sum iuris co do dóbr ziemskich, a znowu 
dystyngwuiąc, które concernunt sprawy fo
rum assessoriale, drugie zaś maiące w so
bie statystyczne у domowych rządów prawa 
У w aktualnym walorze у obowiązywaniu 
zostaiące. Dzieło zaś pomienione przez dwie 
osoby, przynaymniey na to wyznaczone у 
do iednegoż mieysca z sobą przywiązane, 
ma być sumptem publicznym in traktu dru
giego seymu następuiącego zrobione у do 
approbaty stanów na seym ordynaryiny w 
roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmym 
podane, przymówią się iaśniewielmożni ichmć 
panowie posłowie. 

Decimo quarto. Gdy się komissya skarbowa 
będziekonkludować, incumbit domawianie się, 

aby stan rycerski, od którego naywiększe po
selskie, do skarbu wpływaią intraty, niebył od 
dyspozycyi tegoż skarbu oddalonym у przez 
wydane assygnacye ex senatus consilii za
siadających przy boku nayiaśnieyszego pana 
senatorów, lecz żeby zawsze wszelkie assyg
nacye do skarbu z seymu od stanów zu
pełnych były wydawane na nieodbite rzeczy-
pospolitey potrzeby, na odprawienie posel
skie łegacyi prezydencyi do dworów zagra
nicznych, by według potrzeby wynikaiącego 
publice pożytku, wyznaczona była pensia у 
postanowiona na wyznaczonych rezydentów, 
urgebunt iaśniewielmożni ichmość panowie 
posłowie, żeby tymże zwyczaiem były od-
prawowane praecedentibus solennitatibus w 
izbie senatorskiey pod nieważnością czynie
nia у w przytomności arbitrów. Oraz waru
nek ma być naymocnieyszy reddendae ra-
tionis senatus consultorum, na seymie każ
dym przed zupełnością stanów przed iaśnie-
wielmożnych senatorów exhibendorum, do
pilnować raczą iaśniewielmożnych ichmć pa
nowie posłowie. 

Decimo sexto. O uczynienie relacyi z od
prawionych do dworów postronnych legacyi 
wspomnionych dwuch leciech dopraszać się 
maią iaśniewielmożni ichmość panowie po
słowie. 

Decimo septimo. Gdy dopełnienia obietni
cy swoiey iego królewska mość, pan nasz 
miłościwy, edukacyą y uzdoleniem młodzi 
szlacheckiey w. złożoney niemałey liczbie 
kadetów, iest obligowana, rzecz - pospolita 
ad sonantiam ostrzeżenia w paktach kon
wentach zastanowić się nad szczupłością do
chodów królewskich, a, obmyślić dołożenie 
sumptu na to dzieło pożytecznie rozpoczęte, 
o co dołożą się iaśniewielmożni 'ichmość 
panowie posłowie, naradzaiąc się vicissim z 
inncmi w potrzebach wszelakich skarbowego 
wsparcia tyczących się. 
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Decimo odmo. Wynaydzone sposoby po
datkowania w proiekcie na ustanowienie pa
pieru sztemplowanego, ażeby się zdały się być 
uciskiem całemu narodowi, przezornościąsta-
nów r.-p. powinno być roztrząśnione, у aby 
przez kommissyą skarbową na różne do
kumentą ad lucrum publicum reipublicae, 
do kancellaryi woiewodztw у powiatów ta
kowy papier był przysłany, dopraszać się 
maią iaśniewielmożni ichmość pp. posłowie 
na seymie, o zalecenie kommisśyi skarbowey. 

Decimo nono. Nie tylko po Litwie, ale 
w całym prawie królewstwie polskim ro
zniesiona wieść za żale każdego obywa
tela dobrze urodzonego у oyczyznie zasłu-
guiącego się, iakoby prosty stan poddań
stwa, częścią krwią przodków zakupiony, 
częścią w pocie czoła zapracowanym gro
szem z ziemią zarazem nabyty у do miey
sca wielo nader konstytucyami przywiązany, 
na blizko zbliżaiącym się seymie ma eluc-
tari na wolność, a tym samym ostatnią pra
wie grozić stanowi szlacheckiemu poczyna 
ruiną y mizeryą. Przeto iaśniewielmożni 
ichmć panowie posłowie omnitudinali nexu 
są obowiązani, w zdarzeniu takowego pro-
iektu szkodliwego nań, libera vetandi voce, 
nie pozwalać, o co naysolenniey się manife
stować у bez dołożenia się. nas braci, w 
domach zostaiących, w naymnieyszyin punk
cie wolności chłopstwu nie udzielać, owszem 
antiquato usu ad funda onych propria w 
odyskaniu non obstante, longissima prae-
scriptione zbiegłych poddanych przywiązać, 
prawem obostrzyć у dawnieysze konstytucye 
hac in re utwierdzić, tenentur i. w. ichmość 
panowie posłowie quam singularissime. 

Vigesimo. Sposób wynaleść się mogący no
wego podatkowania przez seym nie wprzód 
będzie od i. w. ichmć pp. posłów "przyięty у 
decydowany, aż go wezmą ad referendum do 
braci na seymikach relaeyinych, kędy possi-

bilitas w w.-twie у powiecie każdym zostanie 
rozważona y na sėym przyszły ordynaryiny 
w inśtrukcyach przepisana, quam solenniter 
zaleca się. 

Vigesimo primo. Przeniesienie seymów 
na iedno zawsze mieysce z ukrzywdze
niem prowincyi Litewskiey, gdyby w pro-
iektach na seymie miało być proponowane, 
żadną miarą у przez żaden sposób alternaty 
dawnieyszey, na Litwę przychodzącey, nie-
powinni odstępować, iaśniewielmożni ich L 

mość panowie posłowie eaque in re co nay-
mocniey zechcą opponować się, że de iuri-
bus prowincyi całey cardinalibus, które ż 
unią razem są ustanowione, decydować nie-
podobno, у chociaż by aliquo modo usiło
wały dwie prowincie koronne trzeciey L i 
tewskiey praeiudiciare, imieniem całego po
wiatu у imieniem Litwy całey tenentur w 
izbie posselskiey, senatorskiey y po grodach 
per manifestą krzywdę tę wyrazić у oświad
czyć pod hasłem „liberae vocis". Podobnie 
się maią sprawić iaśniewielmożni ichmość 
panowie posłowie in casu chcenia przenosić 
kommisśyi z kraiu Litewskiego do polskiey. 

Vigesimo secundo. №e dawnym ieszcze 
wprowadzono zostało zwyczaiem, iź na sey-
mach dwoiakie nieregularne znowiły się ses-
sye ranne у odwieczorne; consulendo więc 
meliori rzeczy-pospolitey у rozsądzeniu około 
ustaw oyczystych, przełożą iaśniewielmoż
ni ichmć panowie posłowie lepszość iedy-
ney sessyi dzienney. Tey zaś od godzi-
ney ósmey vel dziewiątey czas poczynania, 
kończenia vero do czwartey vel piątey za
mierzą, proiekta zaś od iaśniewielmożnych 
ichmców panów posłów do laski podane; 
gdyby nieprzerwanie przez trzy dni wprzódy 
były każdego dnia pro deliberatione czy
tane po razu у roztrząsone, ac tandem de
cydowano, zaleca się tymże iaśniewielmoż
nym ichmść panom posłom. 
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Vigesimo tertio. Kiedy r.-p. na seymach 
convocationis у szczęśliwey koronacyi nayiaś
nieyszego króla imci zaradziła o tym, żeby 
xiąże Kurlandski Jan Ernest Biron, praw
nie sobie należące xiestwo Kurlandskie у 
Semigalskie spokoynie dzierżał, zaczym in-
cumbit iaśnie wielmożnym ichmć panom 
posłom wyroki seymów pomienionych mieć 
przed oczyma do zupełnego drogi zagro
dzenia dalszym sprzeczkom między хіесіеш 
a szlachtą Kurlandską, у zdania swoie na 
koniec ten kierować, byle by nil praeiudi-
casset prawom Kurlandzkim y Semigalskim, 
inter nobilitatem et principem stanowionym 
у napisanym. 

Vigesimo quarto. Pod nowym króla mi
łościwego panowaniem nadarzać się mogą 
coraz nowsze na przyszłym seymie przed 
zupełnością stanów prepozycie względem 
zawarcia nowych z sąsiedzkiemi y dal-
szemi dworami traktatów, zlecamy iaśnie-
wielmożnym ichmć panom posłom, żeby 
przez stwierdzenie dawnieyszych, iuż zawar
tych, na żadne nowsze emergi mogące pakta 
authoritate liberae vocis nie pozwalali, bez 
dołożenia się nas w domach pozostałych у 
w takiey nowey frakcyi by ad refferendum 
brali do braci, obliguiemy. 

Vigesimo qttinto. Ponieważ w woiewodz-, 
twach у powiatach pogranicznych sędziowie 
pograniczni, dla uspokoienia у rozsądzenia 
spraw zachodzących miedzy obywatelami 
Eoronypolskieyyw. x. Litewskiego, a obywa
telami sąsiedzkich potencyi, summopere są 
potrzebni y tyło przed nami obranie у usta
wienie onych woiewodztwom у powiatom na 
seymikach gromnicznych iest zalecone, a 
że przerzeezeni sędziowie publiczną oyczyz
nie in concivibus, cum dispendio własney 
substancyi, wypełuiaiąc usługę, żadney na 
to nie maią pensyi, więc że officium nemini 
debet esse damnosum, iaśniewielmożni ich

mość panowie posłowie, o naznaczenie sig-
nantur, z woiewodztw у powiatów pogra
nicznych, dla tych ichmców panów sędziów 
pensyi, omni studio promoverė curabuntl 

Vigesimo sexto. Obligantur iaśniewielmoż
ni ichmć pp. posłowie, ażeby serio dopo
minał się rozgraniczenia tak in genere 
między powiatem Mozyrskim a woiewodz-
twem Kiiowskim, konstytucyą convocationis 
determinowanego, z okazyi ichmciów pa
nów commissarzów koronnych ad effectum 
nieprzyprowadzonego, iako ' też in specie 
potwierdzenia konstytucyi tysiąc siedmset 
trzydziestego pierwszego' у dekretu seymo-
wego, którym uznano za dobra kapituły 
Wileńskiey Kamieńszezyzna z wsią Mozora-
mi y innemi do powiatu Mozyrskiego nale
żące, у że od iurizdykcyi koronnych są wolne, 
mimo które konstytucye у prawa że w sub-
seliach koronnych, cum violentia iurium, są 
ferowane, dawniey et receriter z iaśniewiel-
możnym imcią xiedzem biskupem у całą 
kapitułą Wileńską dekretą; zaczyni, ażeby 
takowe dekretą, hac in causa extra forum 
otrzymane, waloru nie miały у aktorowi id-
que iaśniewielmożnego imci xiedza biskupa 
у kapitułę Wileńską, oraz dobrom onych 
nie szkodziły, instabunt oto iaśniewielmoż
ni ichmć panowie posłowie. 

Vigesimo septimo. Słynąc wielkiemi cu
dami sługa Boży Fabian, zakonu oyca 
świętego Dominika, przy grobie swoim w 
Stołpcach, którego łask prowincia Litew
ska uznawszy, obliguie posłów swoich do 
wstawienia się ad maiestatem, by za ie
go wdaniem się ad sedem apostolicam, 
był kanonizowany, о со у iaśniewielmożni 
ichmość panowie posłowie nasi singulariter 
domówić się raczą. 

Vigesimo octavo. Reassumuiąc konstytucyą 
tysiąc pięćset ośmdziesiąt szóstego у tysiąc 
sześćset trzydziestegoszóstego, tysiąc siedmset 
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dwudziestego wtórego, aby ichmć xiężowie 
plebani, maiąc contiguitates folwarków z róż
ną szlachtą, niestawiącą do rozprawy у proce
deru w sądach świeckich, lecz z wynalaz
ków do konsystorza nunciatury niesłusznie 
pozywaią, klątwy otrzymuią, ab hinc ullo 
praetextu, ani ex causa violentiarum diffe-
rentiarum, lecz ad mentem constitutionum, 
inter status opisanych, ferventer zachowali 
się, zaleca się iaśniewielmożnym ichmść pa
nom posłom. 

Vigesimo nono. Za w. imć panem Alexan
dres Korsakiem—skarbnikiem powiatu Or-
szańskiego, rotmistrzem ikmei Janczarskim 
buławy polney w. x. Litewskiego, instabunt 
iaśniewielmożni ichmość panowie posłowie, 
ażeby tenże iegomość a rigore dekretu prze-
świetney konfederacyi wielkiego xiestwa L i 
tewskiego, co do osoby swoiey ferowanego, 
był uwolnionym. 

Trigesimo. Desideria iegomości pana Kazi
mierza de Strunka ażeby łaskawym względom 
iego królewskiey mości, panu naszemu mi
łościwemu, iaśniewielmożni ichmość pano
wie posłowie z naywiększą usilnością reko
mendowali, singularissime praecommittimus. 

Trigesimo primo. Summa imieniowi w. i. 
panów Strawińskich, przez antecessorów ich 
na woynę Moskiewską za panowania nay
iaśnieyszego króla imci Stefana Batorego, 
constitutione anni millesimi quigentesimi no-
nagesimi quinti approbowana, aby sukces-
sorom imienia tegoż do kommissyi skarbo-
wey wielkiego xiestwa Litewskiego pro re-
cognitione у zapłacenia odesłana była, domó
wią się iaśniewielmożni ichmość panowie 
posłowie. 

Trigesimo secundo. Za iegomością pa
nem Thadeuszem Danilewiczem, obywate
lem woiewodztwa Trockiego, instabunt do 
ikmei iaśniewielmożni ichmość panowie po
słowie, ażeby do prerogatyw, neofitom na 

seymie. coronationis prawem pozwolonych, 
był przypuszczony. 

Trigesimo tertio. Ponieważ starostwo 
Uciańskie, wydzielone y na exulantow po
wiatu Starodubowskiego, w ziemskie dobra 
obrócone, takoż konstytucyami seymowemi 
approbowane, więc praecommittimus iaśnie
wielmożnym ichmć panom posłom, ażeby 
na seymie oto się starali, gdyby possessores 
wieczyści, pomienione dobra exulanskie ma
jący, plebana Uciańskiego prezentowali sami 
tylko exulanci parafii Uciańskiey. 

Trigesimo quarto. Dyplomata od nay
iaśnieyszych regnantów vere exulibus tak 
woiewodztwa Smoleńskiego, iako też у po
wiatu Starodubowskiego vigore dawnych 
praw nadane, aby na teraznieyszym seymie 
iterum roborowane byli, starania w tym 
iaśniewielmożnych ichmć panów posłów re-
commendamus. 

Trigesimo quinto. Że akta dawnieysze 
woiewodztwa Smoleńskiego у powiatu Sta
rodubowskiego przez Moskwę są zabra
ne, aby o pozyskanie onych przez stany 
rzeczy-pospolitey starali się, oraz aby kan-
celarye ziemskie у grodzkie woiewodztwa 
Smoleńskiego у powiatu Starodubowskiego 
urzędownie na mieyscach, od woli woiewodz
twa у powiatu obranych, przy regentach 
przysięgłych mieli, praecomittimus staraniu 
iaśniewielmożnych ichmść panów posłów. 

Trigesimo sexto. Aby urzędnicy ziemscy у 
grodzcy woiewodztwa Smoleńskiego у powiatu 
Starodubowskiego, ex quo własnego woie
wodztwa у powiatu nie maią, circa execu-
tionem urzędów swoich, ad requisitionem 
obywatelów wielkiego xiestwa Litewskiego, 
vigore konstytucyi seymowych zachowani у 
ubespieczeni byli, curabunt iaśniewielmożni 
ichmć panowie posłowie. 

Trigesimo septimo. Ponieważ wiele na tym 
zależy do wsparcia pożytkami stanu rycerskie-
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go, aby praelaturie duchowne у opactwa za
konne szlachcie rodowitey były oddawane у 
na to iuż rzecz-pospolita provide ustawiła 
konstytucyą seymu convocationis, więc aby 'y 
teraz też prawo było potwierdzone, incum-
bit et insuper, iako w zakonie xx. bazy
lianów z stanu szlacheckiego znayduie się 
nie mało zakonników, więc dopraszaó się bę
dą ii. ww. ichmość panowie posłowie iego 
królewskiey mości instanciey do stolicy 
apostolskiey o wydanie bulli, aby gene
rałem zakonu bazyliańskiego abhinc nie 
był obierany na kapitułach inny, iak tylko 
z opatów, tudzież aby plebanie collationis 
regiae у inne wszystkie niebyły oddawane 
plebeis, ale szlachcie rodowitey. 

Trigesimo octavo. Intaminata w gatunku 
swoim imci pana Thadeusza z Stankowa Sa-
waniewskiego, bywszego regenta grodzkiego, 
mostowniczego woiewodztwa Wileńskiego, fi
des ad sinistram delationem imci pana Mi
chała Wołowicza—chorążyca Mścisławskiego, 
dekretu trybunału głównego wielkiego xie
stwa Litewskiego w roku przeszłym tysiąc 
siedmset sześćdziesiąt piątym, miesiąca J u 
nii dwódziestego siódmego dnia ferowanym, 
przyćmiona, ażeby rozmiarem sprawiedli
wości iak nayskuteczniey pierwszy lustr swóy 
wzięła, iaśniewielmożni ichmość panowie 
posłowie nasi o uwolnenie tegoż iegomości, 
wespół z namiestnikiem grodzkim Wileń
skim, imść panem Piotrem Strzałkowskim, 
a rigore rzeczonego dekretu uwolnienia et 
ad pienam activitatem przy wrócenia do nay
iaśńieyszego maiestatu supplikować będą у 
względem ikmci rekomendować raczą. 

Trigesimo nono. Imć pan Stefan Szczodro, 
dekretem tysiąc siedmset piędziesiąt wtórego 
roku trybunalskim gravanter okryty et ab 
omni activitate odsądzony, supplikował do 
powiatu naszego, abyśmy przez iaśniewiel-
możnych posłów naszych do stanów rzeczy-

pospolitey o podniesienie tegoż dekretu 
wstawili się, zaczym instabunt ciż iaśnie
wielmożni ichmość panowie posłowie ad 
pienas ordines, żeby tenże imć pan Szczodro 
a nexu decreti był uwolniony et advicem 
activam przywrócony. 

Quadragesimo. Ponieważ dekretem 'n. k. 
imci Władysława Czwartego, za pokrzywdze
niem panien zakonnych ś.-Michalskich, za 
targnienie się na kościół у klasztor у tamże 
krwie rozlanie, za doniesieniem tychże pa
nien, zbór kalwiński wmieście ikmci Wil
nie et ex opposite kościoła świętego Michała 
situm maiący, wespół z tytułem onego znie
siony et extra moenia miasta cum exercitio 
suo przeniesiony iest, a plac, na którym 
pomieniony był zbor, ponieważ dotąd in 
ruderibus (żadnego miastu Wilnowi nieczy-
niący profitu) zostaie, ponieważ też panny 
zakonne, wiodząc proceder znaczny, łożyły ex-
pens, ponieważ wskazy et penalitates de
kretem seymowym, w roku tysiąc siedmset 
czterdziestym Maii vigesima sexta die, fe
rowanym na wspomnionych dyssedentach, 
sądzone non adimplctae et nulla successit 
satisfaction przetoż ażeby pomieniony plac 
do klasztoru panien święto-Michalskich, pro 
combinatione pretensionum, perpetuis tem-

I poribus przysądzony był, causae et zelo iaś-
niewielmożnych ichmć panów posłów com-
mittitur. 

Quadragesimo primo. Go za kroki do 
tey lat sędziwości w ustawiczney zostawuie 
po sobie у godnych wielce synach swoich 
iaśniewielmoźny imć pan Michał kniaź Mas
salski—kasztelan Wileński, hetman wiel
ki wielkiego xiestwa Litewskiego, nayzupeł-
nieyszym zgromadzone trzy stany będą iemu 
świadectwem у zaletą; przeto widząc powiat 
nasz tegoż i. w. kasztelana Wileńskiego 
nieprzestanną erga patriam stanowczość у 
miłość, więcey niż synowską powoduie oka-



zuiące go, upraszać raczy przez iaśnie wiel
możnych posłów tak ikmść, p. miłościwego, 
iako у stanów rzeczy-pospolitey, gdyby ta 
iego przez wiek cały pełniona у świadczona 
dla oyczyzny usługa, przyzwoitą zawdzię-
czona została nadgrodą. ; 

Quadragesimo secundo. Przykładne w po
czynaniu, doskonale w czynieniu sprawy 
iaśnie wielmożnego imci pana Alexandra 
hrabi Sapiehy—woiewody Potockiego, het
mana polnego wielkiego xiestwa Lit., lu-
boby same przez się in publico znaydować 
powinno zalecenie, atoli powiat nasz Staro-
dubowski, w przezacnych iego ąntecessorach 
у w nim podobnąż widząc y doznaiąc ku 
sobie przychilność, supplikuie pro gratitu-
dine przez iaśnie wielmożnych ichmść panów 
posłów swoich do zupełności stanów na seym 
zgromadzonych, żeby ten znakomitego do
mu potomek, a w oyczyznie zasługami oso-
bistemi dystyngwuiąey się, właskawey zaw
sze był położon ikmei dobroci у pamięci. 

Quadragesimo tertio. Nie tycząc cieniu zo
staiących popiołów dość z siebie maią polo
ni у światła osobiste monarsze swemu у 
oyczyznie czynione posługi iaśnie wielmoż
nego imci pana Przezdzieckiego—podkanc
lerzego wielkiego xiestwa Litewskiego, które 
by się in publico bardziey szerzyły у spra
wiedliwą brały odpłatę, instabunt iaśnie wiel
możni ichmć panowie posłowie admaiesta-
tem, by z hoynego łask swych udziału 
pomnieć iego królewskiey mości nie ponie
chał, na iaśnie wielmożnego imci pana pod
kanclerzego Litewskiego, ustawicznością ad 
łatus regium urząd swóy sprawuiącego. 

Quadragesimo quarto. Znakomitość у wie
lość zasług dla oyczyzny.podiętych, nie tyl
ko w przodkach, ale у w samey osobie 
iaśnie wielmożnego imci pana hrabi Brzo
stowskiego—podskarbiego wielkiego у mar
szałka generałney konfederacyi wielkiego 

xiestwa Litewskiego, iaśnie się narodowi ca
łemu okazuie, wzbudzona więc przyzwoitą 
Wdzięcznością Litewska prowineya, aż iey 
wszczegulności powiat nasz gorące do maie-
statu у stanów rzeczy-pospolitey przez wy
branych posłów swoich zanosi proszenia, 
by dom ten z naddziadów użyteczności na
rodowi przynoszący, w żywym у nieodrod
nym krwie swey potomku iaśnie wielmoż
nym imć panom podskarbim wielkim L i 
tewskim dopełniaiącym wymiaru zupełnego 
oyczyznie zasłużenia się, był a. maiestate 
et statibus naydostateczniey zawdzięczony. 

Quadragesimo quinto. Nadwątlone praco
witością służenia publicznego siły iaśnie wiel
możnego imci pana Horaina — kasztelana 
Brzeskiego, у lata ustawicznością porato
wania ku sędziwości schylone by miały 
względne u ikmei у rzeczy-pospolitey pa
miętania, zalecamy domówić się iaśnie wiel
możnym ichmościom panom posłom. 

Quadragesimo sexto. Znane dobrze waszey 
królewskiey mości p. n. miłościwemu y pro-
wincyi Litewskiey imiona wielmożnych ich
mościów panów Bispinka—marszałka Orań-
skiego, podkomorzego, Abramowicza—sta
rosty, Przezdzieckiego—chorążego у Stra-
wińskiego—sędziego ziemskiego, urzędników 
powiatu Starodubowskiego, w powiecie tymże 
y na różnych funkeyach odbytych, nie ma-
łemi zasługami zaszczycone, by w domach 
pozostałe nie były przepomniane, do szafu-
iącey sprawiedliwą nadgrodą waszey kró
lewskiey mości, pana naszego miłościwego, 
naygłębsze niesiemy proszenia, abyś królów 
nayiaśnieyszey o nas w posłudze zostaiących, 
o pozostałych w domu nieprzepominał. 

Quadragesimo septimo. Idąc za przykładem 
oświadczoney litości od iego królewskiey 
mości у stanów rzeczy-pospolitey nad oso
bami iuż uszczęsliwionemi przez uwolnienie 
od srogości wyroków prześwietney koofe-



deraeyi Litewskiey, instare zechcą iaśnie 
wielmożni ichmć panowie posłowie za imć 
panem Moryanem Pietraszkiewiczem, sub 
rigore etnexu dekretu teyże prześwietney 
konfederacyi wielkiego xiestwa Litewskiego 
dotąd ieszcze zostaiącym, ażeby podobnym 
że sposobem a paenalitalibiis, w tymże de
krecie expressis, mógł być uwolniony у 
wszelkim bespieczenstwem zaszczycony. 

Quadragesimo octavo. Zagęszczone w try
bunale y po mnieyszych subseliach widząc 
regestra, w których sprawy expulsionum et 
exemptionum nie mniey у o zbiegłych podda
nych umieszczone, prędkiego doczekać się 
nie mogą zakończenia, zaczym o przyda
nie osobnego po grodach regestru na zbie
głych poddanych, odciowszy appellacyą, in 
virtute praw dawnieyszych, a po grodach 
у ziemstwach in causis expulsionum et exem
ptionum, similiter osobnego a sprawom ta
kowym właściwego regestru naznaczenia, 
mcmantum by zaś moveret strona inde-
bite mimo prawa dawnieysze do trybunału 
w sprawach rodzaiu tego, tedy у w trybu
nale głównym Litewskim, pro auctoranda 
iustitia atque irrogandis in partem teme-
ram paenis, ma być regestr takoż osobny, 
który servato ordine po regestrze sprzeci-
wieństwa у odeszłey iego sprawie iedno ma 
być zawsze wolny, iak nayusiłniey iaśnie 
wielmożni ichmość panowie posłowie starać 
się oto będą. 

Quadragesimo nono. Fundusze kon
wentów dominikańskich Wileńskich z do
mami funduszowemi, iurysdykami, simi
liter Seyneńskiego, Poiurskiego, Liszkow-
skiego, Zabialskiego, Hoszczowskiego, 0-
strowieckiego, ^ Uszackiego, ze wszelkiemi 
onych przywileiami, prawami, zapisami, gdy
by zostały per ordines approbowane у w 
konstitucyą wprowadzone, iaśnie wielmożni 
ichmość posłowie wstawić się raczą. 

Quinqiiagesimo. Eundacia : collegium śo-
cietatis JesuPołockiegb, konstytucyami tysiąc 
sześćset trzydziestego piątego, tysiąc sześćset 
dziewiędziesiąt dziewiątego, tysiąc siedmset 
siedmnastego у tysiąc siedmset trzydzieste
go szóstego approbowana, żeby у przez teraz-
nieyszy śeym była stwierdzona, deinde colle
gium Nowogrodense, fundusz societatis Jesu 
novae radicis, cum omnibus eius iuribus 
żeby utwierdzone zostało per constitutionem, 
itidem domus tertiae probationis w Wilnie 
na Snipiszkach, tychże ichmość xięży iezu
itów, pcd tytułem świętego Rafała, żeby 

l cum suis fundationibus ac iuribus był; stwier
dzony. Na ostatek Lwowską akademię, pod 
dozorem ichmościów xięży iezuitów będącą, 
gdyby z Krakowską у Zamoyską in pri-
vilegiis była porównana, domawiać się raczą 
iaśnie wielmożni ichmość panowie posłowie. 

Quinqiiagesimo primo. Co za użyteczność 
narodowi przynoszą ichmość xięży piiarowie 
przez edukacyą młodzi szlacheckiey, iawne 
tego oyczyzna w ninieyszym czasie ma do
wody, dla tego wniosą proźby iaśnie wiel
możni ichmość panowie posłowie ad status 
reipublicae, aby fundusze ichmość xiężypi-
iarów Litewskiey prowincyi ogólnie wszyst
kie były approbowane, mianowicie iednak 
place w mieście stołecznym Wilnie Połu-
bińskich, Grabowskich, Szafirowiczów, Ber-
kinowiczów, na których kościół у klasztor 
tychże xięży piiarów Wileńskich funduszu 
iaśnie wielmożnych ichmościów panów Sa
piehów zasiadły, ażeby ab oneribus reipu
blicae et civitatis wolne być mogły, także 
folwarek Soboliszki w woiewodztwie Wileń
skim eidem collegio Wileńskiemu scho-
larum piiarum oddany przez fundatorów у 
zaprzysiężony, una cumfundatione żeby był 
stwierdzony; takoż drukarnia ichmość xięży 
piiarów Wileńskich, in emolumentum rei
publicae założona, circa continuationem co-

51 



dicfs diplomatis pracuiąca, ażeby przy pre
rogatywach typographicis reipublicae przyz
woitych była zachowana; na ostatek colle
gium nobilium Vilnense, pod dyrekcią tych
że ichmość xięży piiarów zostaiące, у w 
pałacu Sapieżyńskim w Wilnie na przeciw 
collegium sytuowane, maiące się daley fun
dować, żeby powagą seymową było utwier
dzone y protekcyą nayiaśnieyszych królów 
polskich na zawsze szczycić się mogło, do
praszać się zechcą iaśnie wielmożni ichmć 
panowie posłowie. 

Quinquagesimo secnndo. Ponieważ kon
went ichmość xięży karmelitów bosych Wi
leńskich, przez ś. p. iaśnie wielmożnego imci 
pana Michała Paca — hetmana wielkiego 
xiestwa Litewskiego fundowany, ex nova 
radice, dotychczas nie iest przez konsty-
iucyą approbowany, zaczym wniosą prośbę 
iaśnie wielmożni ichmć panowie posłowie 
ad status reipublicae, by ten fundusz z in-
nemi funduszami był stwierdzony. 

Quinquagesimo tertio. Fundusz wieleb

nych panien wizytek Wileńskich, na dobrach 
Rzeszy w Wileńskim у Wileyce w Mińskim 
woiewodztwach sytuowanych, per constitu
tionem tysiąc siedmset siedmnastego roku 
stwierdzony, tudzież na pałacach do tegoż 
klasztoru należących, iterum aby został 
stwierdzony. Oraz od płacenia podatków z 
mieyskich placów, na których kościół у kla
sztor są zabudowane, aby uwolniony ten że 
klasztor Został, dopraszać się maią iaśnie 
wielmożni ichmć panowie posłowie. Caetera 
activitati et dexteritati iaśnie wielmożnych 
ichmć panów posłów ad emolumentum rei
publicae praecommittimus. Datum w Wilnie 
ut supra. U tey instrukcyi przy wyciśnioney 
pieczęci na laku czerwonym podpis ręki 
wielmożnego imci pana marszałka powiatu 
Starodubowskiego tymi słowy: Bolesław Bis-
pink, marszałek powiatu Starodubowskiego. 
Która to takowa instrukcyą za podaniem 
oney przez wyż wyrażoną osobę do akt iest 
do xiąg grodzkich woiewodztwa Wileńskiego 
spraw wieczystych przyięta у wpisana. 



IV. 

А к т ы ю p и д и ч e с r i e, 



1577 г. 

Изъ связки № 4709, за 1588—1684 г., докум. 3. 

Ш. Продажная запись Виленскаго воеводы Николая Радивила на домъ и плацъ 
называемый Горностаевскииъ въ г. Вильнѣ для кальвинскаго сбора *). 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого /лфо-е 
(1579) мѣсеца Марца "к (20) дня. 

Ясне вельможный княжа на Дубинкахъ 
и Биржахъ его милость панъ Миколай 
Радивилъ—воевода Виленскій, канцлеръ 
найвышшій вел. кн. Литовского, староста 
Ошменскій и Лидскій, державна Борисов-
скій, • на врадѣ господарскомъ кгродскомъ 
Виленекомъ, передъ нами врадники кгрод-
скими Виленскими, на справы судовые 
высажоными, Яномъ Абрамовичомъ—вой-
екимъ и намѣстникомъ Виленскимъ, Ива-
номъ Протасовичомъ—судьею а Себесть-
яномъ Станиславовичомъ Коризною—пи-
саромъ, самъ его милость, въ доброе воли 
своее, подавши листъ свой продажный, 
вѣчистый, на перкгаминѣ писаный, куза-
писаню до книгъ врадовыхъ кгродскихъ 
Виленскихъ, на дворъ ишшцъ Горноста-

евскій, въ мѣстѣ Виленекомъ лежачій, ко
торый продалъ его милость на зборъ, ку 
хвалѣ Божой хрестіанской, ихъ милости, 
нѣкоторымъ паномъ сенаторомъ и шлях-
тѣ, такъ тежъ и обывателемъ мѣста Ви
ленского и сеніоромъ збору евангелицкого 
Виленского, за певную суму пѣнезей, то 
есть, за осьмь тысечей копъ грошей Ли-
товскихъ, оповѣдалъ и созналъ, при томъ 
листѣ своемъ стоечи и во всемъ хотечи 
подлугъ него заховатися и потомки свои 
обовезуючи, яко то меновите на томъ ЛИ
СТЕ его милости обо всемъ достаточне есть 
написано, который листъ его милости, водле 
права справленый, съ подписомъ руки са
мого его милости пана воеводы Виленского 
и съ печатью его милости и тежъ съ печать
ми нѣкоторыхъ ихъ милости пановъ радъ 
и врадниковъ зацныхъ, такъ тежъ и съ 

*) Настоящая продажная запись подтверждена нривилегіею короля Стефана Баторія въ 1579 г. 
20 Октября. Привилегия эта, такж.; на русскомъ язывѣ, писанная на ііергаминѣ, хранится въ руко-
писномъ отдЬленіи Виіенской Публичной Библіотеки подъ Л 36. 



подписями рукъ пановъ сыновъ его — его 
милости, пана Миколая и пана Крыштофа, 
отъ слова до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Миколай Юрьевичъ Радивилъ, княжа на 
Дубиничахъ и Биржахъ, воевода Виленскій, 
канцлеръ навышшій великого князства Ли
товского, староста Ошменскій и Лидскій, 
державца Борысовекій, ознаймую и чиню 
явно симъ моимъ листомъ всимъ посполите 
и кождому зособна, кому того потреба бу
детъ вѣдати, нинѣшнимъ и на потомъ бу
дучимъ, што который пляцъ и дворъ на 
немъ, цеглою и деревомъ збудованый и 
муромъ обточоный, прозываемый Горноста-
евскій, въ мѣстѣ Виленекомъ лежачій, подле 
церкви Покрова Пречистое Богоматери, а 
вътылѣ двора ясне вельможного княжати 
его милости кн. КостентинаОстроского *),— 
воеводы Кіевского, маршалка земли Волын-
ское, старосты Володимирского, ажъ до 
улочки, которая идетъ зъ Великое Замко
вое улицы, межи домы нарожныни—небо
щика Генрика Блюнка, а зъ другое сто
роны—Михаила Сабельника—мѣщанъ мѣ-
ста Виленского, ажъ до улочки, которая 
съ правое стороны пришла мимо дворъ 
вельможного пана его милости пана Оста-
фья Воловича — подканцлерого великого 
князства Литовского, старосты Берестей-
ского и Кобринского, а тою улочкою кру-
гомъ, ажъ до тоежъ улочки Покрова Пречи
стое. Первосего, его милость панъ Остафей 
Ивановичъ Горностай — воеводичъ Новго
родски, куплю небожчика пана Ивана Гор
ностая—воеводы Новгородского, подскар
бего земского великого князства Литовского, 
пана отца своего, со всимъ навсе, яко се 
тотъ дворъ и пляцъ въ собѣ маетъ, ничого 
на себе, малжонку, дѣтей и потоыковъ 
своихъ не зоставуючи и зъ вольнымъ ша-

*) На Дубиничахъ. 

фованьемъ того двора, вѣчнымъ а неотзов-
нымъ правомъ, продалъ мнѣ на вѣчность 
запевную сумупѣнезей, въ листѣ егопро-
дажномъ описаную, якожъ листы, привилья 
и право свое, которое мѣлъ п. Остафей Гор
ностай на тотъ дворъ свой и пляцъ, мнѣ 

I до рукъ моихъ подалъ, а отъ того двора 
ипляцу себе самого, малжонку свою, по-
томужъ дѣтей, потомковъ, и всихъ близкихъ 
и кревныхъ своихъ, вѣчными часы отдалилъ, 
кгдыжъ то ему было вольно учинити, под-
лугъ вольности правъ здѣшнихъ и водле 
статуту великого князства Литовского, о 
чомъ всемъ на жстѣ пана Остафья Горно
стая продажномъ, мнѣ на то даномъ, и на 
врадѣ кгродскомъ Виленекомъ оповѣданомъ 
и въ книги уведеномъ, ширей и достаточ
ней естъ описано и доложоно. Которого-жъ 
то двора Горностаевского, вышей описа-
ного, будучи я въ спокойномъ держаньи 
моемъ и воду до него рурою, которая и 
за его милости небощика пана Горностая— 
воеводы Новгородского бывала, приведчи, 
укгрунтовалъ, и уживаломъ того двора, 
яко купли своее властное, часъ певный. 
То пакъ теперь я Миколай Радивилъ— 
воевода Вилзнскій, будучи потребенъ не
малое сумы пѣнезей ку великимъ и пиль-
нымъ потребамъ своимъ, a вѣдаючи о томъ, 
ижъ братья збору пана Кристусового еван-
гелицкого, у Вильни будучого, такъ стану 
сенаторского и рыцерского, яко и мѣст-
ского и иного посполитого люду, обыватели 
великого князства Литовского, певную су
му пѣнезей на ялмужну светую зложили, 
хотечи пляцъ купити, на которомъ бы збу-
довали домъ ку проповѣданыо правдивого 
слова Божьего; тогды я тыхъ пѣнезей, отъ 
братьи зборовое зложоныхъ, взяломъ зъ 
стороны сенаторское, въ томъ зборѣ пана 
Кристусовомъ будучихъ, черезъ руки ясне 
вельможныхъ и зацне врожоныхъ и піля-
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хетныхъ иопатрныхъ пановъ, пана Оста-
фья Воловича—каштеляна Троцкого, под-
канцлерого великого князства Литовского, 
старосты Берестейского и Кобринского, 
пана Миколая Дорогостайского—воеводы 
Полоцкого, старосты Волковыского и Ле-
пельского, державцы ПІерешевского, Ве-
ленского и Войсакгольского, тивуна Кгон-
динского, пана Матея Савицкого—каште
ляна Подляского, писара великого князства 
Литовского, пана Яна Глѣбовича—каште
ляна Меньского, державцы Оникштенского, 
Радошковского и Зейкгвольдского, а зъ 
стороны стану рыцерского збору Кристу-
сового братьи князя Александра Врон
ского—стольника великого князства Ли
товского, князя Януша Болеславовича 
Свирского—маршалка господарского,- ста
росты Мойшокгольского, пана Кристофа 
Зеновьевича—старосты Чечерского и Про-
пойскаго, а пана Стефана Роского—дво-
ранина господарского, а зъ стороны братьи 
тогожъ збору пана Кристусового зъ ми-
нистровъ, сеніоровъ, мѣщанъ Виленскихъ, 
въ томъ року водле порадку старшихъ 
въ зборѣ постановеныхъ, князя Стани
слава Свидровіуса а князя Матеуша Еа-
нидеса, пана Себастьяна Мисевича, бур
мистра Виленского, пана Дзяна Зеноби, 
пана Мартина Каштэлля, пана Яна Вав-
рецкого, певную суму пѣнезей, то есть, 
осмь тысечей копъ грошей, личбы и мо
неты великого князства Литовского, ли-
чачи въ кождый грошъ подесети пѣнезей 
бѣлыхъ. A вѣдаючи я то, же ся вся братья 
у Кристусѣ того збору пана Кристусового 
Виленского евантелицкого старали о пляцъ 
таковый, на которомъ бы могли домъ ку 
проповѣданыо правдивого слова Божьего 
и евангелеи Сына Его Исуса Христа, Па
на нашого и Збавителя всихъ вь-онь вѣ-
ручихъ збудовати; тогдч я по моей доброй 

воли, не будучи до того ни отъ кого на-
мовенъ, але умысльне, водлугъ правъ и 
вольностей нашихъ, ку тому зъ вѣдомостью 
и съ призволеньемъ сыновъ моихъ пана 
Миколая и пана Криштофа Радивиловъ, 
тотъ помененый дворъ и пляцъ мой Гор-
ностаевскій, въ мѣстѣ Виленскомъ лежачій, 
подле церкви Покрова Пречистое Богома
тери зъ одное стороны въ тылѣ двора его 
милости князя воеводы Кіевского, а зъ 
другое стороны черезъ улочку противъ 
воротъ двору его милости п. Троцкого, а отъ 
улочокъ обѣюхъ муромъ обточоный зъ будо-
ваньемъ всякимъ, што на ономъ пляцу 
естъ и зъ водою, которая за мене ру-
рою до того двора приведена естъ и зо 
всимъ на все, зо всякою власностью того 
двора и пляцу, такъ широко :і околично, то 
варуючи, абы помѣненое непомѣненому, 
a непомѣненое номѣненому ничого не шко
дило, а ни уближало, ничого тамъ на себе, 
на малжонку, дѣтей, потомковъ и пови-
новатыхъ кревныхъ моихъ не заставуючи, 
яко куплю мою влостную, будучи воленъ 
ею шафовати и водлугъ воли и потребы 
моее тымъ шафовати, продалъ есьми и 
симъ листомъ моимъ, продаю обель, вѣчно 
и на вѣки ничимъ непорушно и неотзовно, 
за тую взятую сумму пѣнезей верху-ме-
нованую, то естъ: за осмь тысечей копъ 
грошей Литовскихъ, пѣнезей зборовыхъ 
отъ вышейпомененыхъ вызнавачовъ и на-
слѣдовниковъ Пана Кристусовыхъ зложо-
ныхъ, которая черезъ руки старшихъ вы
шейпомененыхъ и на потребу мою вжо 
зуполна до рукъ моихъ дошла. Якожъ 
есьми теперъ заразъ тотъ дворъ и пляцъ 
мой Горностаевскій, со всимъ на все, тымъ 
же паномъ сеыаторомъ и рыцерского стану, 
сеніоромъ, министромъ и всимъ зборовымъ, 
черезъ которыхъ руки пѣнези мнѣ отданы, 
въмодъ, въдержанье и уживанье врадовне 
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подалъ, тотъ варунокъ въ семъ моемъ особ-
ливе листѣ за кгрунтъ наболыпій покладаю-
чи, же тая продажа моя помѣненого пляцу 
Горностаевскаго на збудованье дому ку про-
повѣданью слова Божьего теперь и на вѣки 
вѣчные не маетъ ся стягати на тые особы 
стану сенаторского и рыцерского, такъ 
тежъ на министры, сеніоры и старшые, 
въ томъ року водле порадку въ зборѣ по
становленью, верху имены описаные, черезъ 
которыхъ руки тая осьмъ тысечей копъ 
грошей мнѣ за тотъ пляцъ есть заплаче
на, такъже надѣти, потомки и всихъ крев-
ныхъ ихъ обоего рожаю, яко бы они того 
сами на себе, альбо на потомки свои только 
достали и на нихъ то взлевали, але то 
служити и належати маетъ вѣчными часы 
всимъ братьи зборовой, такъ стану се
наторского, рыцерского, яко (въ) мѣстѣ Ви
ленскимъ мешкаючимъ, уживаючимъ и на-
слядуючимъ науки евангеліи сына Божьего 
Исуса Христуса Пана Избавителя нашого, 
водле писмъ пророцкихъ и апостольскихъ 
порадкомъ тымъ, яко се костелъ Божій 
по Пана Христусовомъ вънебо вступеньи 
передъ опанованьемъ папезскимъ черезъ 
часъ дѳлгій справовалъ, а яко се зъ объ-
ясненьемъ правды Божее по многу части 
свѣта, яко тежъ и въ костелехъ Гельвец-
кихъ отъ папезского набоженства рефор-
мованыхъ заховуетъ, и яко се справуютъ въ 
иншихъ панствахъ и зборехъ евангелиц-
кихъ. Отъ которое продажи моее тыхъ верху 
помененыхъ пановъ стану сенаторского и 
рыцерского, министровъ, сеніоровъистар-
шихъ теперепшихъ вышей имени описа-
ныхъ и ихъ натуральныхъ потомковъ свѣц-
кимъ правомъ отлучаю, а меновите звлаща 
й тыхъ, хтобы се зъ самыхъ або в по
томковъ ихъ таковой обралъ, жебы отъ 
тое, правдивое звышъ меновите описаное, 
вѣры отступивши пристати-до якое вѣры 

иншое, якокольвекъ названое мѣлъ, а предъ-
се якую владзу собѣ въ зборѣ и въ томъ 
пляцу або въ будованью его привлащати 
хотѣлъ, таковый кождый маетъ быти от-
лучонъ отъ того сбору Пана Христусового 
и вжо межи паны радами, ихъ милостью, 
такъ сеніоры, министры, яко и всимъ по-
спольствомъ збору хрестьянского ве зборѣ 
томъ никоторое части : мѣти не можетъ, 
кгдыжъ не ихъ властными тыхъ верху-опи-
саныхъ имены пѣнезьми зъ маетности ихъ, 
але все братьи зборовое, на .ялмужную 
зложоными, тотъ пляцъ отъ мене есьтъ 
купленъ, такового кождового я симъ ли
стомъ моимъ отлучаю, а прото всимъ а 
всимъ, сенаторомъ, людемъ рыцерскимъ, 
министромъ, сеніоромъ и посполитымъ лю
демъ стану, заволанья шляхетского и мѣст-
ского, въ томъ зборѣ будучимъ, потомкомъ 
и щадкомъ ихъ и тымъ, который бы се 
ку науцѣ Пана Христусовой и на потомъ 
зъ воли Божьи до того збору прилучили, 
тая моя продажа служити и належати ма
етъ. И тамъ въ збудованомъ местцу слова 
Божого отъ вымысловъ людскихъ объяс-
неного и сакраментовъ Панскихъ правди-
выхъ вольно будетъ, водле поприсяженя 
Корунѣ польской и сему панству великому 
князству Литовскому конфедераціи, отъ 
его кролевское милости пана нашого ми
лостивого учиненое, уживати и того на-
слѣдовати вѣчно и на вѣки непорушно. 
Который помененый пляцъ и дворъ Горно-
стаевскій отъ мене теперъ на зборъ ку 
збудованью дому Божого навѣчность про-
даный ипущоный, маютъ министры и се-
ніорове, або старшые, водле порадку ихъ 
обраные, такъже вся братья въ Кристуеѣ 
того збору евангелицкого, они сами, а по
томъ вси таковые братья въКристусѣ, ко
торый того такового проповѣданья и на
боженства евангелицкого наслядуютъ, зав-



жды держати иуживати, вѣчно и навѣки 
ничимъ непорушно; и вжо на томъ пляцу 
будетъ имъ вольно домъ ку проповѣданью 
слова Божого збудовати, а въ томъ дому 
Божьемъ мается проповѣдати правдиве сло
во Божье и евангелія Исусъ Христуса Пана 
и Откупителя нашого тымъ способомъ, яко 
передъ тымъ здавна было за апостоловъ и 
правдивыхъ учителевъ Пана Христусовыхъ 
иводле порадку теперешнего въ проповѣ-
данью слова Божого костеловъ, альбо збо-
ровъ гельвецкихъ, яко естъ и вышей до-
ложоно; будетъ тежъ имъ вольно вътомъ 
дому и на пляцу Горностаевскомъ, отъ мене 
теперь проданомъ, яко старыхъ кгмаховъ 
поправовати, такъ и новыхъ только, колько 
того подъ кождымъ часомъ потреба ука-
зовати будетъ, будовати и вшелякіе по
житки водле уподобанья старшихъ зборо-
выхъ множити и причиняти. А ведь же 
того пляцу и двора менованого Горноста-
евского, отъ мене теперь проданого, яко 
панове рады, такъ и зъ стану рыцерского, 
яко министры и сеніорове теперешніе и 
по,нихъ завжды подъ каждымъ часомъ 
на вѣки будучіе, такъ и вся братья Еван-
гелицкая, потомужъ и нихто иный яко зъ 
дѣтей, потомковъ, братьи, повиноватыхъ и 
близкихъ ихъ, такъ и кождый зъ стороны 
вщелякого стану не маетъ и не будетъ мо
чи, на жадную иншую речь того пляцу и 
будованья на немъ оборочати, , альбо до 
чого иного привлащати, только то вѣчне 
маетъ быти на зборъ евангелицкій, ку 
правдивому проповѣданыо слова Божьего и 
евангелеи Исусъ Христовы, водле того, яко 
се гтеперь. въ томъ сборѣ еванелицкомъ, 
водле порадку костеловъ еванелицкихъ про-
повѣдаетъ. Я тежъ- самъ, черезъ увесь 
часъ живота моего, а по смерти моей мал
жонка идѣти мои, также потомки, щадки 
и наслѣдки мои и нихто зъ братьи близ

кихъ кревныхъ и повиноватыхъ моихъ, 
отъ сего часу и дня нинѣшнего, въ датѣ 
нижейописаного, на вси пришлые ивѣчные 
часы не маемъ того дому и пляцу Горно-
стаевского и всихъ добръ ивласностей, до 
него належачихъ, жаднымъ способомъ пра
вомъ вшелякимъ и упоромъ никоторымъ и 
жадными пришлыми вынайдеными спосо
бами и обычаи собѣ привлащати и въ тотъ 
дворъ и пляцъ и ни въ якую властность 
его ничимъ уступовати и переказъ ниякихъ 
въ держанью и въ уживанью старшимъ 
зборовымъ и братьи евангелицкой чинити 
не маемъ вѣчно и на вѣки непорушно, на 
вси потомные часы: бо вжо отъ того двора 
и пляцу Горностаевского отъ вѣчности и 
дѣдицтва и вшелякое властности его от
даляю себе самого, малжонку, дѣти, по
томки, щадки и наслѣдки мои, потомужъ 
всю братью, близкихъ и кревныхъ моихъ 
вѣчными часы. Якожъ листъ мой купчій и 
выписи врадовые, штомъ на тотъ пляцъ 
и дворъ мѣлъ и тежъ тые листы и при-
вилья, што ми былъ: далъ панъ Остафей 
Горностай,. отдалъ есьми вси до рукъ тыхъ-
же старшихъ зборовыхъ, вышей-помене-
ныхъ, которыежъ то листы купчіе на вси 
пришлые часы не мнѣ, ани дѣтемъ, по-
томкомъ и всимъ близкимъ кревнымъ мо
имъ, але вжо братьи всей збору того ева-
нелицкого служите маютъ. И гдѣбы хто 
якіе права,. листы и записы на тотъ пре-
речоный дворъ Горностаевскій, якобы отъ 
мене, або.моихъ дѣтей маючи, хотѣлъ ука-
зати и хотя бы ся показали, тогды я та
ковые листы симъ листомъ моимъ умораго 
ивнивечъ оборачаю и вжо таковые листы,-
симъ теперешнимъ листомъ моимъ уморо-
ные, у жадного права, мѣсца мѣти не 
маютъ, ани мѣти могутъ, але всюды маютъ 
быти касованыи. A гдѣбыхъ я самъ альбо 
при животѣ и по животѣ моемъ малжонка» 
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дѣти и потомки мои, або Панове братья 
близкіе и кревные наши въ тотъ дворъ и 
пляцъ помененый и въ якіежъ кольвекъ 
добра, до того належачіе, уступовалисе и 
собѣ то привлащати хотѣли, а якуюжъ 
кольвекъ переказу на держанью и вжи-
ванью министромъ, сеніоромъ и всей братьи 
еванелицкой дѣлали, або до права о то 
министровъ, сеніоровъ и братью позывали, 
тогды таковый кождый зъ насъ, за кож-
дымъ выступленемъ, иле бы кроть то се 
ставало, тылекроть такъ я самъ маю, а 
по мнѣ малжонка, дѣти, потомкове и близ-
кіе мои маютъ и повинни будутъ заплатити 
заруки господару королю его милости осьмъ 
тысечей копъ грошей, а братьи зборовой 
другую осьмъ тысечей копъ грошей и къ 
тому вси шкоды и наклады ихъ на то 
учиненые, который бы они будуючи и оп-
равуючи въ томъ дому наложили, трудность 
и шкоду подняли, то все зъ совитостыо 
маемъ и повинни будемъ безъ кождого до
воду и присеги,г одно на голую повѣсть се-
ніоровъ, подъ тымъ часомъ будучихъ, за
платити и нагородити; а поплативши оные 
заруки и то все, яко се вышей-поменило, 
предъ се таяпродая;а моя при зборѣ ева-
нелицкомъ, а сесь листъ мой при зупол-
ной моцы зостать маетъ вѣчными часы. А 
естлибы хто кольвекъ зъ стороны и зъ 
якого кольвекъ стану, такъ съ повинова-
тыхъ дому моего, яко и съ посторонныхъ, 
якимъ же кольвекъ правомъ и способомъ, 
або вымысломъ и упоромъ, вътотъ дворъ, 
отъ мене збору еванелицкому вѣчностью 
проданый и теперь вжо поступлений, за-
веденый и врадовне поданый, уступовати 
се и якіе добра, або воду рурою прове-
деную отыймовати мѣлъ, а тому дому, ко
торый ся черезъ братью на томъ пляцу 
ку проповѣданью еванеліи Пана Еристу-
совое сбудуеть, якое кольвекъ и въ чомъ 

кольвекъ пронагабанье чинили и о то до 
права министровъ, сеніоровъ, або старшихъ 
зборовыхъ и братью всю позывали, тогды 
я самъ а по животѣ моемъ сынове мои, 
панъ Миколай и панъ Криштофъ, а по 
нихъ потомки наши маемъ и повинни бу
демъ, отъ всихъ таковыхъ становъ боль-
шихъ и менынихъ и отъ кождого зъособ-
на вшелякимъ обычаемъ и у кождого суду 
и права, колько бы кроть того потреба 
указовала и не даючи се о то позывати, 
до жадного права, одно будучи обосланыи 
листомъ которого кольвекъ ураду, будь зем
ского, будь кгродского, заступовати и власт-
нымъ накладомъ нашимъ то сеніоромъ и всей 
братьи евангелицкой, подъ кождымъ часомъ 
и вѣкомъ, вътомъ зборѣ будучой, очищати 
маемъ, и повинни будемъ, подъ таковы-
мижъ заруками вышей описаными, такъ 
яко бы сеніорове и вся братья збору ева-
нелицкого спокойне, а ничимъ непоруш-
не и вѣчне то держали и уживали. И 
на то даю всей братьи въ Христусѣ збо
ру Виленского евангелицкого, яко паномъ 
сенаторомъ и стану шляхетского людемъ, 
министромъ, сеніоромъ, теперъ и на по
томъ вѣчными часы, водле порадку ихъ, 
въ томъ зборѣ будучимъ, сесь мой про
дажный листъ подъ печатью и съ подпи
сомъ руки моее властное. А ижъ сынове 
мои панъ Миколай и панъ Ерыштофъ Ра-
дивилове, яко на продажу того двора и 
пляцу моего Горностаевского тому збору 
евангелицкому, такъ на очищенье его и на 
вси обовязки, въ томъ листѣ моемъ менова-
ные, позволили, тогдыжъ тежъ добровольце 
до сего листу моего и печати свои приложили 
и руки свои подписали, змоцнивши тымъ 
тую мою продажу не инакъ, одно якобы 
тежъ свой листъ на себе въ тоежъ слово 
дали. А къ тому для лЬпшого свѣдомья и 
упевненья тое речи просилъ есьми о при-



ложенье печатей до того листу моего лю
дей зацныхъ, которые при той продажи 
были, то естъ: ихъ милости пана Юрья 
Остика—воеводы Мстиславского, старосты 
Браславского, пана Миколая Тальвоша— 
кашталяна Жомойтского, старосты Дынем-
борского, тивува въ земли Жомойтской, 
Биржнянского, пана Юрья Зеновьевича— 
кашталяна земли Полоцкое, старосты Ди-
сенского, пана Яна Кишки—крайчого ве
ликого князства Литовского а пана Ста
нислава Нарушевича—тивуна Виленского. 
Якожъ ихъ милость за очевистою и устного 
прозьбою моею то учинили и печати свои 
приложите рачили до сего моего продаж
ного листу. Писанъ у Вильни лѣта отъ 
Нароженья Сына Божьего тысеча пятьсотъ 
семьдесятъ семого мѣсеца Февраля петнад-
Цатого дня. У того листу перкгаменового 

подписъ рукъ польскимъ писмомъ тыми 
словы: Mikolay Radziwił — woiewodą Wi
leński, wielkiego xiestwa Litewskiego na-
wyszszy kanclerz etc. ręką swą; Mikolay 
Radziwił—łowczy wielkiego xiestwa Litew
skiego, ręką swą; Krzysztof Radziwił etc. 
ręką swą. А печатей привѣсистыхъосьмъ. 
Водлугъ которого оповеданья и сознанья 
его милости пана воеводы Виленского тотъ 
листъ его милости продажный естъ до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ Виленскихъ 
вписанъ, а по записанью и сесь выписъ 
подъ нашими печатьми и съ подписаньемъ 
рукъ нашихъ паномъ сенаторомъ ишлях-
тѣ, такъ тежъ обывателемъ мѣста Вилен
ского и сеніоромъ збору хрестіанского 
Виленского еванелицкого естъ данъ. Писанъ 
у Вильни. 

1586 г. 

Изъ связки Ш 24, за 1576—1754 г., док. 3. 

168. Исполиеиіе корѳлевскагѳ декрета иа ннѣиіи Станислава Юрьевича Лозшщ* 
каго, вслѣдствіе неуплаты ииъ долга Вальтеру Зыбнеру. 

Реестръ описанья двора и всего имѣнья 
Станислава Юрьевича Лозницкого, назы
ваемого Лозники, въ повѣтѣ Виленскомъ, 
надъ рѣчкою Лозникомъ лежачого, и до 
того двора подданыхъ, служобъ, людей 
осѣлыхъ и кгрунтовъ всякихъ, оромыхъ 
и неоромыхъ, гаевъ, заросли и сѣножатей, 
болотъ, ставку, сажавжи и стодолу, къ то
му самый дворъ зъ будованьемъ, пашнею 

дворною, на рокъ осмьдесятъ шоетый за-
сѣяную, и зо всими принадлежностями, 
черезъ мене Яна Станиславовича Голу-
бицкого, дворянина его королевское ми
лости, на увязанье и отправу чиненья за 
вину госнодарскую петидесятъ копъ гро
шей, также и за суму пѣнезей одинадцати 
сотъ копъ и грошей двадцать, потомкомъ 
нобожчика Вальтера Зыбнера присужоную, 



за декретомъ и листы господарскими прида
ного и зосланого, водле. которыхъ листовъ 
и статутовъ права посполитого я заховую-
чиее а маючи; при собѣ двухъ. возныхъ 
повѣту Виленского—Станислава Воропая 
а Григорья Сасина и сторону шляхту,, лю
дей добрыхъ у великомъ князствѣ Литов-
скомъ осѣлыхъ, а меновите: пана Матыса 
Станкевича, пана Войтеха Петровича Гри-
бовйча, пана Николая; а пана Мартина 
Лукашевичовъ Вепровичовъ, на Матыса 
Ериштофовича Вишторта, пана Адама 
Станкевича, пана Андрея Яновича — зе-
мянъ господарскихъ повѣту Виленского,-
пана Стефана Михайловича Бакгинского— 
земенина повѣту Браславского, пана Ми
колая Петруманского — земенина повѣту 
Вилкомирского, при которыхъ, почавши одъ 
дня шестьнадцатого, ажъ до двадцать че
твертого дня сегожъ мѣсеца Мая, въ року 
теперешнемъ осмьдесятъ шостомъ, подостат
ку кгрунты вымѣривши черезъ нѣрника— 
земенина господарского повѣту Вилкомир
ского Рафала Егроховекого, и все одъ ма
ла до велика тое имѣнье Лозники на сесь 
рееетръ меновите списавши, потомкомъ 
Вальтеровымъ, такъ за вину господарскую, 
которую они до скарбу господарского за
платили, яко и за суму пѣнезей, имъ при
сужоную, то есть, Вольтеру Вольтеровичу 
Зыбнеру и сестрамъ его. рожонымъ—Кате-
ринѣ, Альжбетѣ,Ганнѣ, Барбарѣ, Ёристглнѣ 
Вольтеровнамъ Зыбнеровнамъ и мужомъ 
ихъ, за вырокомъ его королевской мило
сти, поступкомъ и шацункомъ статутовымъ 
увезаломъ и подаломъ въроку теперешнемъ 
тысеча пятьеотъ:осмьдесятъ• шостомъ, ыѣ-
сеца Мая, двадцать четвертого дня,; тымъ 
способомъ: • 
• Наперши. Вь семъ року осмьдесятъ шо

стомъ, мѣсеца Мая петнадцатого дня, кгды 
есьмо пріѣхали до помененого того двора 

Станислава Юрьевича Лозницкого, назы
ваемого "Лозники, въ повѣтѣ Виленекомъ 
лежачого, тамъ въ томъ дворѣ самого того 
Станислава Лозницкого не было, ани жо-
ны его Федоры Ожаровны и ніякого врад-
ника ихъ не застали, только двѣ ' панны, 
на име — панну Ганну, пасербицу того 
Станислава Лозницкого, а панну Барбару, 
дочку ихъ, и тивуна его тогоя;ъ двора, на 
име Гринка Егловдуна, которымъ тымъ 
двумъ паннамъ и помененому тивуну, кгды 
черезъ прерочоныхъ возныхъ, при сторонѣ-
шляхтѣ, . листъ увяжчій до того Стани
слава Юрьевича Лозницкого и жоны его 
Федоры Оягаровны, одъ суду кгродского 
Виленского писаный, былъ оказанъ и сло
во въ слово копею съ того листу и - подъ' 
печатью и съ подписомъ руки Станислава 
Воропая и подъ печатью Григорья Саси
на—возныхъ повѣту Виленского, очевисто 
въ руки въ томъ же дворѣ ихъ Лозниц-
комъ дано, абы увезанья и отправы на 
имѣнью, маетностяхъ и на особахъ своихъ 
чинить не боронили въ томъже дворѣ Лоз-
зницкомъ. — И напервей помененыхъ паненъ 
и тивуна питали есьмо: еслибы якая ма
етность рухомая, гроши, золото, серебро, 
клейноты, шаты въ томъ дворѣ ихъ въ 
якомъ схованью были, чимъ бы за вину 
господарскую и потомкомъ Вольтеровымъ 
за суму, пѣнезей, на нихъ присужоную, 
платити моглиі На то панна Ганна, панна 
Варвара и тивунъ двора того Ецшшъ 
Егловдунъ повѣдили: ия;ъ дей жадное ма
етности рухомое въ томъ имѣнью и дворѣ 
нигдѣ въ схованью, яко грошей, золота, 
серебра, клейнотовъ, ани шатъ у отца на
шего пана Станислава Юрьевича Лозниц
кого и матки нашое Федоры! Ожаровны 
нѣтъ. Потомъ, тогожъ часу и дня, взвышъ 
онисаного, пытали есьмо помененыхъ па- ' 
ненъ и тивуна Кгрижка Егловдуна: если-



бы они розказанье мѣли отъ пана Стани
слава Юрьевича Лозницкого и жоны его 
Федоры Ожаровны, за вину господарскую— 
суму пѣнезей, потомкомъ Вольтеровымъ 
присужоную, у вязанье и отправу на поме-
неномъ имѣнью ихъ Лозницкомъ чинить 
допустити и не боронить? А панна Ганна, 
панна Барбара и тивунъ Кгринъ Кглов-
дунъ повѣдѣли: ижъ дей намъ панъ Ста-
ниславъ Лозницкій и жона его Федора 
Ожаровна того узезанья и отправы на томъ 
имѣнью своимъ Лозникахъ чиненья боро
нить не розказали. То пакъ того пятнад
цатого дня мѣсеца Мая, въ семъ року 
осмдесять шостомъ, я зъ возными и шлях
тою, при мнѣ будучими, отправы не чинечи, 
оныхъ паненъ и тивуна въ томъ дворѣ 
помененомъ зоставивши, прочъ одъѣхали 
есьмо, ажъ назавтрее тогожъ мѣсеца Мая 
шестьнадцатого дня въ року теперешнемъ 
осмьдесятъ шостомъ, выѣхавши съ тыми 
возными, шляхтою звышъ менованою, до" 
подданыхъ Станиславова Юрьевича Лоз-
зницкого, не подалеко тогожъ двора ихъ, 
въЛознику мѣшкаючихъ, которые подданые, 
за пытаньемъ нашимъ, повѣдили: ижъ дей 
служимъ пану своему отчизному пану" Ста
ниславу Юрьевичу Лозницкому, а земли 
дей подъ нами служобъ семь оеѣлыхъ и 
пустая служба одна. Тогды, я напервей— 
за вину господарскую до скарбу господар
ского петьдесятъ копъ грошей Литовскихъ 
на лежачую увезаломся, меновите: у служ
бы двѣ осѣлыхъ! то есть: Кгринюкъ 
Кгловдунъ—служба, а Михайло Ганцеля— 
служба, и въ пустовщизну, прозываемую 
Жабишки, за которую тую вину господар
скую петьдесятъ копъ грошей" Литовскихъ 
слузѣ его королевской милости пану Пе
тру Нонарту потомки Вольтеровы запла
тили, а въ сумѣ пѣнезей потомкомъ Валь-
теровимъ присужоную.' 

То есть, напервей: 
Подле двора его Лозникъ Петръ Яно

вичъ Петкелевичъ—служба, зъ жоною, а 
дѣтей не маетъ; маетности у него—волы два, 
коровы двѣ, конь одинъ, ульевъ пчолъ 
чотыри. 

СтаниславъНемонойнисъ—служба, жоны 
нѣтъ, только дочку маетъ Касюту; мает
ности—волы два, корова одна. 

Кгрисперъ Жабовичъ — служба, маетъ 
жону, сыновъ двухъ—Лукаша а ПІимулись, 
дочка одна—Касюта; у него маетности— 
овецъ чотыри. 

.А' за рѣчкою Жозникож: 
Янъ Якубичъ — служба: у него жона 

Ганна, сынъ одинъ малый Юркгій; мает
ности— волъ одинъ, овецъ старыхъ двое, 
молодыхъ четверо, козы двѣ, свинья одна, 
вепръ одинъ, пчолъ ульи три. 

Сігаонъ Кгловдунъ—служба: у него жона 
Катерина, сыновъ три—Якубелисъ, Ма-
тюлисъ, Адамъ, дочка.Зофея; маетности 
у него—клячи двѣ, волы два, коровы двѣ, 
овецъ старыхъ шесть, а молодыхъ шесть, 
коза одна, свинья старая одна, поросятъ. 
двое. 

У сего сумою служобъ осѣлыхъ пять, зо 
всими ихъ землями и повинностями, вод
лугъ права посполитого и статуту земского 
великого князства Литовского, за кождую 
службу по двадцать копъ грошей Литов
скихъ, чинитъ копъ сто гроши Литовскихъ. 

Въ томъ же имѣныо и ку томужъ двору 
Лозницкому належачіе кгрунты пашные, 
пустые, которые ижъ передъ тымъ не были 
мѣреные, я, маючи при собѣ мѣрника, воз
ныхъ повѣту Виленского и сторону, людей 
добрыхъ — шляхту, звышъмененыхъ, тые 
вси кгрунты пустые, пашные и лѣеные и 
сѣножати вымѣриломъ, всего врочищами, 
то есть: меновите, напервей: 

У Куркелехъ'доброго кгрунту моркговъ 
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двадцать; за кождый моргъ, водлугъ статуту, 
рахуючи по гроши пятьдесять, чинитъ 
гроши копъ десеть. 

Тамъ же подлого кгрунту морговъ шесть-
десятъ три, прутовъ двадцать пять; за 
тотъ подлый, водлугъ статуту, по гроши 
сороку, чинитъ копъ сорокъ двѣ, грошей 
тридцать три. 

Надъ Скойстеромъ рѣчкою вымѣриломъ 
моркговъ три кгрунту борового; водлугъ 
статуту—по гроши двадцать, чинитъ копъ 
одну. 

Надъ Ужуростыо рѣчкою вымѣроно поля 
пашного и лѣсу моркговъ пять, прутовъ 
петьнадцать; за кождый моркгъ по гроши 
сороку, а за прутовъ пятьнадцать—гроши 
двадцать, чинитъ копъ три, гроши сорокъ. 

У Плевжишкахъ вымѣрено моркговъ три, 
прутовъ шестнадцать и кгрунту лѣсного; 
за тотъ кгрунтъ кождый моркгъ по гроши 
сороку, за прутовъ шестьнадцать гроши 
двадцать, чинитъ копъ двѣ, грошей двад
цать. 

Тамже у Плевжишкахъ, на другомъ мѣст-
цу, вымѣроного кгрунту пашного морговъ 
пять, прутовъ десеть; тотъ кгрунтъ ле-
житъ дорѣчки Лозника, шацуючи за кож
дый моркгъ по гроши пятьдесять, чинитъ 
копъ чотыри, гроши десять, за прутовъ 
десеть гроши полтринадцати. 

Тамъ же у Плевжишкахъ пашни боро
вое моркговъ три, прутовъ пять; за кож
дый моркгъ борового кгрунту по гроши 
двадцать, за прутовъ пятъ по грошу, чи
нитъ копа одна, гроши пять. 

Тыхъ же пустовщинъ селища моркгъ 
одинъ, прутовъ два; за моркгъ копа одна, 
за пруты два-гроши чотыри, чинитъ копа 
одна, грошей чотыри. 

При томъ же кгрунтѣ у Плевжишкахъ 
кгрунту лѣсного, годного на пашню мор
кговъ семьнадцать, прутовъ десеть; за кож

дый моркгъ по гроши сороку, за прутовъ 
десеть—гроши тридцать, чинитъ копъ оди-
надцать, гроши тридцать два и полъ. 

У тыхъ же Плевжишкахъ лѣсу годного 
на пашню, моркговъ полъ третья, прутовъ 
десять; за кождый моркгъ по гроши со
рокъ, чинитъ всего за моркгы и за пруты— 
грошей копа одна, грошей петьдесятъ два 
и полъ. 

Тамъ же, понедалеку вымѣрено лѣсу, 
годного на пашню, моркгъ одинъ, прутовъ 
пятьнадцать; за моркгъ грошей сорокъ, за 
прутовъ петьнаднадцать грошей двадцать, 
чинитъ копъ одну. 

А надъ рѣчкою Лозникомъ, не далеко 
двора Беняша Кгабріяловича, кгрунтъ поля 
пашного моркговъ два, прутовъ двадцать 
чотыри; за моркгъ по грошей сороку, чи
нитъ копъ одна, грошей двадцать. 

За прутовъ двадцать чотыри, чинитъ 
гроши тридцать. 

Подле тогожъ крунту таковогожъ поля 
моркговъ чотыри, прутовъ двадцать одинъ; 
за кождый моркгъ по гроши сороку, за 
прутовъ двадцать одинъ—гроши двадцать 
шесть, чинитъ копъ три, гроши шесть. 

Тамъ же при томъ же кгрунтѣ такогожъ 
поля моркговъ пять, прутовъ пять; за кож
дый моркгъ по гроши сороку, за прутовъ.... 
чинитъ гроши копъ три, гроши двадцать 
пять. 

А за ставкомъ, урочищомъ Мартинелиш-
ки, подле стодолы, по обѣюхъ сторонахъ 
дороги, которая идетъ доСкойстеры, села 
его королевской милости, Рокатишского, 
кгрунту моркговъ семьдесятъ пять, боро
вого на пашню негодного, за кождый 
моркгъ по гроши двадцать, чинитъ гроши 
копъ двадцать пять. Къ тому, урочищомъ 
у Ганутишкахъ, кгрунту боровагона пашню 
негодного, моркгъ одинъ, прутовъ десеть, 
чинить гроши двадцать пять. 



Урочищомъ Кумпе грунту лѣсного, год
ного на пашню, моркговъ сорокъ пять, пру
товъ десетъ; за кождый моркгъ по гроши 
сороку, за прутовъ десеть—гроши петьнад-
цать, чинитъ копъ тридцать, гроши полъ 
тринадцата. 

Урочищомъ Вортшишки поля пашного 
моркговъ чотыри; за кождый моркгъ по гро
ши сороку, чинитъ гроши копъ двѣ, гроши 
сорокъ. 

Тамъ же, при томъ поли кгрунту злого, 
до пашни негодного, моркговъ десеть, пру
товъ одинадцать, за кождый моркгъ по 
гроши двадцать, чинитъ копъ три, гроши 
тридцать чотыри. 

Урочищомъ Вилькишки моркговъ трид
цать три, прутовъ десеть кргунту лѣсного, 
на пашню годного; за кождый моркгъ по 
гроши сороку, чинитъ копъ двадцать двѣ, 
за прутовъ десеть гроши полъ тринадцата. 

Урочищомъ Епушлаты, придорозѣ, кото
рая идетъ.съ Койстеръ доРакантишокъ, по 
лѣвой сторонѣ кгрунту лѣсного, годного" 
на пашню, моркговъ семьнадцать, прутовъ 
одинадцать; кождый моркгъ по гроши со
року, чинитъ копъ одинадцать, гроши трид
цать четыри. 

Пашня того помененого двора Лозникъ 
около самаго двора и по розныхъ мѣстцахъ 
урочищами лежачая. 

То есть, меновите, напервеи: 
Урочищомъ Ужуполисъ, поля дворного 

пашного моркговъ сорокъ осмь, прутовъ 
двадцать; за кождый моркгъ по копѣ гро
шей, чинить копъ сорокъ осмь, гроши трид
цать чотыри. 

Поле подъ дворомъ, житомъ засѣяное, 
моркговъ семьдесятъ три; на томъ же поли 
засѣяна пшеница бочка одна, ечменю бочка 
одна; за кождый моркгъ по копѣ гроши, 
чинитъ копъ семьдесятъ три. 

На третемъ мѣстцу поле, житомъ засѣя-

ное, моркговъ два, прутовъ двадцать осмь; 
за кождый моркгъ по копѣ, чинитъ гроши 
копъ двѣ, гроши петьдесятъ шестъ. 

На четвертомъ мѣстцу поле надъ рѣч-
кою Лозники, подъ самымъ дворомъ, мор
кговъ шестьдесять, прутовъ шестьнадцать; 
за кождый моркгъ по копѣ гроши, чинитъ 
копъ шестьдесять, гроши тридцать два. 

Подле тогожъ поля, на пятомъ мѣстцу 
поле моркговъ три; на томъ ярица посѣяна, 
за кождый моркгъ по копѣ, чинитъ копъ 
три. 

На шостомъ мѣстцу поле пашни зъ лѣ-
сомъ, урочищемъ Спушлота, моркговъ де
вять, прутовъ двадцать пять; за кождый 
моркгъ по гроши сорокъ, чинитъ копъ 
шесть, гроши тридцать. 

На сезюмъ мѣстцу пасѣки и лѣсу уро
чищомъ Ондрушишки, моркговъ три, пру
товъ двенадцать; за кождый моркгъ по гро
ши сороку, чинитъ гроши копъ двѣ, гро
ши пятьнадцать. 

Наосьмомъмѣстцу,за рѣчкоюЛозникомъ, 
поля пашного и лѣсу, на пашню годного, 
урочищомъ Черлежишки, моркговъ пять-
десятъ чотыри, пруты три; за кождый моркгъ 
по гроши сороку, чинитъ копъ тридцать 
шесть, гроши чотыри и полъ. 

Сѣножати дворные: 
Подъ самымъ дворомъ, надъ рѣчкою Лоз-

никомъ, и надъ Чорною моркговъ деветде-
сятъ шесть, прутовъ шестьнадцать; за кож
дый моркгъ по гроши тридцать, чинитъ 
копъ сорокъ осмь, гроши шестьнадцать. -

Надъ тоюжъ рѣчкою урочищомъ сѣно-
жать Потильчичъ, моркговъ два, прутовъ 
десеть; за кождый моркгъ по гроши трид
цать, чинитъ копу одну, гроши десеть. 

Урочищомъ у Плевжишкахъ, подъ дво
ромъ Лукашевича, сѣножать прутовъ пет-
надцать, за то гроши петнадцать. 

Тамъ же, на другомъ мѣстцу, прутовъ. 



ііетнадцать, подле Мартинелишокъ, сѣнр^ 
жать моркговъ четыре; за то все чинитъ 
копъ двѣ, гроши петьнаддатъ. 

А кгды кгрунту пашного, лѣсного исѣ-
ножатного не стало, тогды и въ самый 
дворъ того Станислава Лозницкого, назы
ваемый Лозники, водлугъ тогожъ декрету 
господарского, черезъ мене звышъ написа-
ного Голубицкого, тымъ потомкомъ небож-
чика Вольтера Зыбнера, все будованье о-
шацовавши и самый плацъ вымѣривши, 
подалъ и у тое ихъ увезалъ, которого 
увезанья нихто, такъ зъ стороны Стани
слава Лозницкого и жоны его Федоры 
Ожаровны, якъ и зъ стороны обчихъ и 
иныхъ сусѣдовъ околичныхъ, не боронили 
и ни до чого се не припоминали. 

Напервеи, будованье дворное: 
Ушодши у дворъ, по лѣвой сторонѣ свѣт-

лица въ сажня полтретья, въ ней столъ 
малый нѣмецкій, ноги поламаные, лавъ 
полторы, услонки два малыхъ, окна три, 
оконницы на завѣсахъ, оболона одна, у ко
торой шкла шибъ полдеветй, остатокъ 
паперью заклеяно, двери на завѣсахъ, скоб
ли два, полицы подле дверей двѣ, печъ 
старый, поливаный, коминокъ подле печи 
малый. Съ тое свѣтлицы коморка, двери на 
завѣсахъ, у дверей защепка одна, скобли 
два. Свѣтлица сажня полътретья, противъ 
свѣтлицы гридня чорная; въ ней лавъ двѣ, 
корыта два, двери презъ завѣсовъ, оконъ 
малыхъ зъ оконницами три, сама гридня 
сажни три. Межи свѣтлицою и гриднею 
сѣни у стѣнъ двѣ: у сѣняхъ лава одна 
великая, а другая малая, съ тыхъ сѣней 
коморка ненакрытая, у сѣнехъ двери на 
завѣсахъ. За избою у тылѣ коморка безъ 
дверей. Тое все будованье старое ошацо- ] 
вали за гроши копъ осмь литовскихъ. У ; 
свѣтлицы за столъ гроши дванадцать, за ; 

- услонки два гроши осмь, за болону гроши 
Э десеть, за корыта два гроши шесть. 

Подле того дому стайня, соломою крыта, 
удвѣ стѣны рубленая, вколо сажни полъ-

. шоста, зъ воротами, жолубовъ и драбинъ 
вънимъ нѣтъ; зато ошацовали копу одну. 

т У томъ же дворѣ ново збудовано при 
земли свѣтлицы двѣ зъ сѣньми,. обѣ двѣ 
на противку себе, драницами крытые. У 
одной свѣтлицы столъ великій сосновый, 
въ дошки двѣ злоягоный, лавъ великихъ 

į три, малая одна подле дверей, .услонъ ве-
ликій одинъ, ложко по просту робленое; 
въ нихъ оконъ чотыри, на завѣсахъ три, 

. а одно безъ завѣсовъ, оболонъ нѣту, печь 
'. старая поливаная, пересвѣтъ глиненый, 

полицы три, двери на завѣсахъ, клямка, 
што двери зачиняютъ, сама свѣтлица саж
ни три. Противъ другая свѣтлица, новая: 
въ ней лавъ великихъ три, мала одна, 
оконъ три, оконница одна съ завѣсами, 
а другая безъ завѣсовъ, а. третее безъ 
оконицы, оболонъ нѣтъ; печь новая, про
стая, двери на завѣсахъ, сама сажни три. 
Въ ней корыто, што солодъ мочатъ, 
сажни полътора. Межи тыми свѣтдицами 
сѣнь, двери на завѣсахъ, зъ сѣней коморка 
зъ дверами безъ завѣсовъ, половица тое 
коморки накрыто старыми драницами, а 
половица не крыта. За тотъ домъ ошацова-
но копъ шестнадцать гроши Литовскихъ. " 

У свѣтлицы за столъ великій гроши 
тридцать два, за услонъ великій гроши 
дванадцать, за ложко гроши семь. 

У другой свѣтлицы за корыто, которое 
для моченья солоду, гроши двадцать чо
тыри, чинитъ копъ семнадцать, гроши пять
надцать. 

По той же сторонѣ свирны три, на под-
клѣтѣхъ, одинъ старый, половица накрыта, 
двери безъ защепокъ, усходу нѣтъ, бо 
згнилъ, за тотъ свиренъ гроши копа одна. 
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Подле того свирна свирны два, подъ 
ними подклѣты два, новые, зъ дверьми и 
зъ кганкомъ, зъ усходомъ, клѣти накры
тые дошками, у клѣтѣхъ двери* на завѣ-
сахъ (съ) защепками, у подклѣтѣхъ двери 
безъ защепокъ. За тые свирны гроши копъ 
пять Литовскихъ. 

Стайня для коній рубленая старая, со
ломою крыта, зъ воротами, зъ жолобами, 
зъ драбинами, съпреворами вколо сажни де-
ветнадцать. За тую стайню гроши копъ три. 

Въ той стайни возокъ, сани старые на 
два кони: за то гроши чотыри; кубелъ 
старый безъ дна, за то гроши два, чи-
нитъ копъ три, гроши шесть. 

Пивница новая зъ дверьми на завѣсахъ 
съ защепками, сама каменемъ зъ глиною 
мурованая, уходъ до нее деревеный, тар-
цицами крытый, на той пивницы пова-
лушь новый, тарцицами новыми крытый; 
пивница сажни чотыри и тотъ повалю шь 
еажни чотыри. У иовалюшу двери на ла-
вѣеахъ, защепка одна, скобли два; за 
то все гроши копъ дванадцать. 

У свирни на пивницы корыто великое, 
за то гроши дванадцать. 

Подле тое пивницы свиренъ старый, со
ломою крытый, въ сажни три, двери на 
завѣсахъ, защепка одна, у серединѣ засѣ-
ковъ два, (для) сыпанья збожя деветь, у 
нихъ вдчого нѣтъ; гроши копъ три. 

По той же сторонѣ изба старая, соло
мою крыта, въ сажни три, чорная печь, 
лихш двери безъ завѣсовъ, защепка одна, 
скобль одинъ, лавъ нѣтъ, оконъ малыхъ 
два зъ оконницами, сѣнь старая у три 
етѣны, безъ дверей; подле тое!избы клѣт-
ка плохая; курникъ зъ дверми, соломою 
крыта; за то копъ двѣ, гроши двадцать. 
Подле тое избы верея лежитъ; за то гро
ши шесть. 

Ворота до того двора старые, кгунты 

крытые; за то гроши тридцать. Около дво
ра замѣту пряселъ петьдесятъ осмь, ста
рого гнилого; зато копъ три. Дровъ возъ 
двадцать; за то гроши тридцать. 

На середъ того двора изрубовъ новыхъ 
зрубленыхъ, одинъ безъ балекъ, въ томъ 
вѣнцовъ пятьнадцать, a другій вѣнцовъ 
деветнадцать на гридню, на томъ положе
но балекъ шесть нетесаныхъ, тые изрубы 
сажни по чотыри и зрубъ тежъ новый у 
три стѣны, у ней бервенъ сорокъ пять, 
по три сажни. При томъ же изрубѣ ле
житъ брусовъ деветь по чотыри сажня; 
за тые вси за изрубы и за тые брусы гро
ши копъ дванадцать. 

За вороты малыми надъ сажавкою лаз-
ня новая, дошками крытая, окны два, две
ри безъ завѣсовъ, полы два, печь камен
ная, противъ дазни броваръ старый, дощ-
ками крытый; за то обое гроши копъ двѣ. 

Изба лихая старая, повалялася, безъ две
рей и печъ збита; за то гроши тридцать. 

Солодовня, вколо стѣнъ" шесть, печъ, ка-
менемъ зъ глиною робленая; за тое гро
ши копъ три. 

У дворѣ подле воротъ и подлѣ свѣтли-
цы, которая противъ избы чорное, увого-
родку маломъ зелья нѣтъ, только щепы 
невеликіе два, за тоюжъ свѣтлицою у во-
городку другомъ щепы четыри яблоней, за 
пивницою яблони четыры, по половицы 
посѣли, посередъ двора яблонь одна, по 
половицы усѣлая. 

Обора для быдла новоробленая, около 
сажни двадцать четыри, соломою крыта, 
зъ воротами, при ней пуня рубленая у 
четыри етѣны, старая, зъ дверьми; для 
овецъ пуньки двѣ рубленые, для телятъ 
и свиней соломою крытые старые; за то 
все гроши копъ шесть. Въ которой 
той оборѣ ави на поли за пастухомъ т і -
вунъ и подданые не повѣдали, ани пока-

53 
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зовали ніякого быдла, мовечи, ижь.дей 
пани ихъ пана Федора Ожаровна зъ ин-. 
шею маетностью своею всею съ того двора 
всякое быдло прочъ выпровадила. 

Гумно того двора. 
У гумнѣ вшодши по правой сторонѣ, 

осеть съ печью, зъ дверьми старая; за то 
гроши копа одна. 

Подле клѣтка рубленая, соломою крыта, 
зъ дверьми для мекинъ; за то гроши сорокъ. 

Стодола великая, гдѣ молотятъ, зъ то-
комъ, соломою крыта, вколо сажнь семнад
цать старыхъ, въ серединѣ . около току 
стѣнъ десеть, зъ воротами; за то гроши 
копъ пять. 

Другая стодола съ токомъ вколо сажнь 
шестнадцать, зъ вороты, соломою крыта; 
за тую гроши копъ пять. 

У той стодолѣ на току восажокъ безъ 
колъ и безъ оси, рокитою плетеный, ста
рый; за то гроши десеть. 

О дрына для сѣна, новая, соломою кры
та, вколо сажнь четырнадцать, зъ вороты; 
за тую копъ пять. 

Одрына для сѣна-жъ, съ хворосту пле
теная, старая, у ней жолобы два, для кор-
мленія воловъ; за одрыну копу одну, за 
жолобы два гроши двадцать чотыри. У і 
той одрынѣ дровъ возы два; за то гроши į 
чотыри. į 

Санки, возокъ, старые; зато гроши чо- Į 
тыри. Озередовъ, рѣшетинъ двадцать осмь, 
подпоръ сорокъ чотыри, жерди,—всихъ су
мою копъ чотыри и двадцать чотыри жер
ди; за то все за рѣшетины по гроши чо
тыри, за подпору по грошу одному, за 
жердь кождую по полъ грошу; чинитъ копъ 
чотыри, гроши тридцать осмь. 

А вконцу тока верея новая лежитъ; за то 
гроши чотыри. Около гумна плоть, жердь-
ми горожоный, пряселъ тридцать шесть, 
у кождомъ праслѣ жерди по десети, а каж- | 

дая жердь по три сажни; за то все чинитъ 
гроши семьдесятъ .два.. 
• Ворота до гумна не крытые, старые, про

стые; за то гроши десеть. 
При томъ же дворѣ, въ огородѣ посѣе-

ное цыбули грядъ шесть, съ которое, мо-. 
жетъ се высѣеть фунтъ; гроши десеть. ••• 

Селища двора, гумна и огорода моркговъ 
чотыри; зато копъ чотыри. 
-•Плоть зъ хоросту около огорода и съ 

одного боку саду; за тотъ плотъ ошацовали 
КОПЪ ЧОТЫрИ ЛИТОВСКИХЪ. 

При томъ же дворѣ сажавка на рѣцѣ 
Лознику, гребля старая, безъ спусту, для 
спущенья воды, мнихъ учиненый. Въ не
достатку, иншое маетности водлугъ ува
женья пожитку ихъ рыбъ въ нимъ ничого ку 
шацунку годного не было, окромъ плотицъ 
малыхъ троха; тую сажавку со всимъ 
шацовали есьмо за гроши копъ сорокъ. 

А ставокъ у низи тое рѣчки Лозника, 
урочищомъ въ Мартинелишкахъ, подлѣ сто
долы, у который и другая рѣчка малая, 
урочищомъ Чорная, упала, также новоза
нятый зъ упустомъ ма.тымъ для спущень 
воды, который также водлугъ уваженья 
ошацовали есьмо за гроши копъ семьде-
сять. 

А рыбъ въ томъ ставку ку шацованью 
ничего годного не было. 

При томъ-же ставку стодола на гостин
цу Виленскомъ, который идетъ съ Койсте-
ры, села его королевской милости, до мѣ-
ста Виленского, будованья зъ дерева дроб
ного соснового, у которой изба одна чорная, 
зъ нее коморка, лавы и двери, въ ней 
есть и ворота двои до стайни, соломою 
давно крыта, огорода до ней нѣтъ, кото
рая пуста, зъ нее пожитку. нѣтъ. За сто
долу ошацовано ітюши копъ семь. • 

А ижъ еще водлугъ декрету его коро
левской милости всее сумы всказаное не 
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выносило, тогды на пашни дворной въ томъ-
же имѣныо Станислава Лозницкого Лозни-
кахъ на сесь рокъ осмьдесятъ шостый засѣя-
ной, поразумѣвшисе о томъ зъ вышъ опи-
саными возными и шляхтою, а взявши вѣ-
домость и пораду одъ много зацныхъ лю
дей, збоже посѣяное шацункомъ торговымъ 
теперешнимъ подаломъ; то есть за каждую 
бочку жита на моркгохъ всего ошацова-
ныхъ и въ реестрѣ описаныхъ, засѣяную, 
по гроши двадцать четыры, которого жи
та засѣяного есть моркговъ семьдесять 
пять, прутовъ двадцать осмь; за то се 
приходить копъ тридцать, гроши двадцать 
два, пѣнези чотыри. 

На тыхъ же вымѣроныхъ и ошацованыхъ 
моркгахъ пшеницы бочка засѣяная, шацо-
вана за копу одну; ечменю бочка засѣя-
ная, гаацованая по гроши тридцать; яри
цы бочка засѣяная шацовано но гроши 
тридцать; за тое збоже посѣяное придетъ 
се всего копъ тридцать двѣ, гроши двад
цать чотыри. Которую всю сумму тое от
правы чиненья на томъ имѣныо Лозни-
кахъ, што се вышей поменило, іюсполу 
зложивши, то есть: за семь службъ людей 
осѣлыхъ и пустовіцизну одну за шацун
комъ статутовымъ полтораста копъ гроши 
Литовскихъ. 

Вымѣреного кгрунту всякого, оремого и 
неоремого, пустого и пашного, поль, лѣсовъ, 
сѣножатей и болотъ вымѣроныхъ моркговъ 
шестьсотъ семьдесятъ осмь, прутовъ десеть, 
тое шацункомъ чинитъ копъ чотыриста 
шестьдесятъ девять, гроши шестнадцать. 

Дворъ зъ гумномъ, обора, огороды, по
сада и всякое будованье дворное, зо всимъ 
на все, одъ мала до велика, списавши 
ошацовано копъ сто деветь, гроши семь. 

Сажавка подъ дворомъ, ставокъ по не-
далеку двора у низъ и стодолу пустую 

шацовано копъ сто, семьнадцать гроши 
•Литовскихъ. 

Збожа на пашни дворной на сесь рокъ 
осмдесятъ шестый посѣяного шацовано копъ 
тридцать двѣ, гроши двадцать чотыри. 

Того всего, піто се шацункомъ статуто
вымъ на томъ: имѣнью Лозникахъ потом
комъ Вольтеровымъ, такъ за вину госпо
дарскую, яко и въ сумѣ пѣнезей, имъ при-
сужоный, списавши, подаломъ на голов
ную суму пѣнези обраховавши, чинитъ копъ 

j осмьсотъ семьдесятъ осмь копъ, гроши со-
j рокъ семь. 

А ижъ болынъ маетности того Стани
слава Лозницкого и жоны его Федоры Ожа-

į ровны, чимъ быхъ зуполную отправу чи-
I нити мѣлъ, довѣдати се не могломъ, а по-
і томкомъ Вольтеровымъ зуполная сума и 
i отправа не дошла, и показало се решты 
j копъ днѣстѣ семьдесятъ одна копа и гро-
I гаи тридцать и три, тотъ остатокъ сумы 
i пѣнези, водлугъ декрету его королевской 
i милости, на иніпой маетности, а въ недо-
; статку, ино на особахъ самыхъ преречо-
і ного Станислава Лозницкого и жоны его 
Федоры Ожаровны отправа чинена и конь-
чона быть маетъ. 

А што се дотычетъ подданыхъ, верху 
описаныхъ, семи служобъ черезъ годъ, тая 
повинность ихъ, которую они списавши 
мнѣ дворенину господарскому при возныхъ 
и шляхтѣ именемъ пана своего показали. 

То есть: 
На кождый тыдень по пети дней зъ 

волми, альбо зъ съклячою, алѣтѣдоко-
шенья сѣна и на жниво, покуль съ поля 
спратаютъ, такъ тежъ и въ подводу ѣхать, 
а жоны ихъ на роботу дворную и до ого-
родовъ и на поле до роботы ити и слу
жити повинни. 

Которого описанья, меновите по достат
ку въ томъ реестрѣ увяжчомъ и отправы 



- 420 -

чиненья описаного, я звышъ помененый 
Янъ Голубицкій—дворянинъ его. королев
ской милости, сесь мой реестръ потомкомъ 
Вольтеровымъ, верху описанымъ, то есть: 
Вольтеру Вольтеровичу Зыбнеру и сест-
рамъ его рожонымъ съ тымъ имѣньемъ 
Станислава Юрьевича Лозницкого и жоны 
его Федоры Оясаровны, называемый Лоз
ники, въ моць, въ держанье и уживанье 
ихъ до зуполной имъ заплаты и въ сумѣ 
пѣнези, водлугъ ошацованья моего, въ 
томъ реестрѣ описаного, при бытности 
помененыхъ возныхъ и шляхты подаломъ 
и отправу учиниломъ. На што сесь ре
естръ подъ печатью и съ подписомъ руки 
моей властное письмомъ польскимъ, а подъ 

печатьми и съ подписомъ руки возныхъ и 
пановъ шляхты верху помененыхъ, кото
рые на тотъ часъ при собѣ печати мѣли 
и писать умѣли, при мнѣ въ той справѣ 
иувезанью будучихъ. Писанъ.у Лознику, 
року отъ Нароженья Сына Божого тысеча 
пятьсотъ осмьдесять шостого, мѣсеца Мая 
двадцать осьмого дня. (м. п.) Jan Stanisławo-
wicz Hołubicki, ręką swą własną podpisałem. 
Станиславъ Воропахъ, возный повѣту Ви
ленского, властною рукою подпиеалъ, Ми-
колай Лукашевичъ Вепровичъ властною 
рукою своею подпиеалъ, Андрей Яцкевичъ 
властною рукою, Миколай Петрулинецъ 
властною рукою своею. 
(Печатен ни массѣ вытиснутыхъ семь). 

1586 г. 

Изъ связки № 142, за 1588—1684 г , док. № 8. 

169. Вѣновная (реФормаційная) запись Слуцкаго князя Симеона Юрьевича 
жеиѣ своей Елисаветѣ (Еленѣ) Мѣлецкой. 

Лѣта Божого Нароженья ^ѵЬпз (1587) 
мѣсеца Февраля пятого дня. 

Передъ нами Криштофомъ Радивиломъ— 
княжатемъ на Биржахъ и зъ Дубинокъ, вое
водою Виленскшіъ, гетманомъ польнымъ 
великого князства Литовского, старостою 
Солецкимъ, Орендовскимъ и Борысовскимъ, 
постановившисе очевисто ясне вельможное 
княжа его милость Янъ Симіонъ Юрьевичъ 
Олельковичъ княжа Слуцкое, самъ его ми
лость усты свотіи ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ сознать рачилъ: 
ижъ дей што за волею и прейзреньемъ 

Божимъ вельможная пани ее милость пани 
Миколаева Мѣлецкая, воеводина Подоль
ская, старостиная Кгродецкая (sic) и Но-
вомѣстская, пани Галыпка Миколаевна Ра-
дивиловна—княжна зъ Олыки и Несвѣжа, 
зъ волею и вѣдомостыо ихъ милости па
новъ опекуновъ, отъ неболгчика пана вое
воды Подольскаго дѣтямъ его милости на-
значоныхъ, отдала за его милость княжа 
Слуцкое въ стань светый малженскій дочку 
свою панну ЗофеюМиколаевну Мѣдецкую— 
воеводянку Подольскую, по которой дей 
той дочцѣ своей ее милость пани воеводи-
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ная Подольская вьшраву цосаговую, вод
лугъ пристойности своее, яко се: на станъ 
ее милости зацный годило, его милости 
княжати Яну Симеону Слуцкому дала. А 
его дей милость княжа Слуцкое, напротивъ 
того всего внесенья, той дочцѣ ее милости, 
a малжонцѣ своей, совитую сумму пѣнезей, 
вѣно и привѣнокъ, особливымъ записомъ 
своимъ на нѣкоторыхъ имѣньяхъ. своихъ, 
у великомъ князствѣ Литовскомъ лежачихъ, 
выймуючи ихъ за третюю часть всихъ 
имѣней своихъ отчизныхъ, упевнить обѣ-
цалъ, а надъто дей ее милость пани вое-
водиная Подольская, зъ ласки и милости 
своее, рачила его милости княжати Яну 
Симеону Слуцкому и дочцѣ своей, а мал-
жонцѣ его милости, заразъ подать въ дер
жанье и поступить имѣнья небожчика пана 
малжонка своего въДорунѣ польской, въ 
земли Руской лежачіе, то есть, имѣнье Ко-
лачковцы иКоропецъ, до того часу, покуль 
другая дочка ее милости, а сестра мал
жонкй его милости, панна Катарина—вое-
водянка Подольская, замужъ пойдетъ, ко
торое таковое ласки и добродѣйства ее ми
лости пани воеводиное Подольское будучи 
его милость княжа Янъ Симеонъ Слуцкій 
вдячонъ и абы собѣ тымъ на пришлый 
часъ ту ласку у ее милости пани воеводи
ное Подольское способилъ, зъ доброе воли 
своее обовезалсе его милость того вѣна и 
привѣнку, которые на имѣньяхъ своихъ 
отчизныхъ въ великомъ князствѣ Литов
скомъ заплатити маетъ, такъ же тежъ и \ 
тыхъ всихъ имѣней и всякое маетности j 
ее милости отчиетое, што кольвекъ. ее ми-j 
лости теперь же до рукъ пришло и но- Į 
томъ ирійти маетъ, жадными описями и j 
ніякимъ инымъ обычаемъ его милость собѣ 
отъ ее милости самое малжонкй своее, j 
яко и черезъ руки обчіе набивать, при- i 
влащатъ и ни на которомъ врадѣ, такъ і 

въ Коруцѣ польской, яко и въ великомъ 
князствѣ Литовскомъ до сознанья такихь 
речей становитисе не обѣцалъ, бы на 
то воля и позволенье врадовное ихъ ми
лости обѣюхъ его милости княжати Слуц
кому и малжонцѣ его милости отъ ее ми
лости пани воеводиное Подольское, яко 
матки ихъ милости,, также и ихъ мило
сти двухъ пановъ Мѣлецкихъ, старшихъ 
ДОМА*, того было и упевняючи въ томъ все 
его милость княжа Слуцкое особливый 
листъ свой ширей съ певными варунками 
подъ печатью и съ подписомъ руки своее 
и подъ печатьми ихъ милости пановъ зац-
ныхъ, ее милости паней воеводиное По
дольское далъ и жедать его княжатская 
милость рачилъ, абы тое устное сознанье, 
листъ его милости, до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ былъ вписанъ. Такъ мы, листъ 
его устного сознанья его милости княжати 
Яна Симеона Слуцкого выслухавши и ли
сту его милости оглядавши и передъ собою 
читаного выслухавши, росказали есьмо его 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ вписати, 
который отъ слова до слова такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Я Янъ Симеонъ Юрьевичъ Олельковича, 
княже Слуцкое, ознаймую тымъ моимъ вы-
знанымъ листомъ всѣмъ вобецъ и кождому 
зъ особна, нынѣшнимъ и на потомъ буду-
чимъ, ижъ гато зъ волею и презреньемъ 
Божимъ ее милость вельможная пани, па
ни Миколаевая Мѣлецкая—воеводиная По
дольская, старостиная Кгродецкая и Ново-
мѣстцкая, пани Гальшка Миколаевна Ради-
виловна — кнежна зъ Олыки и Несвижа, 
зъ волею и вѣдомостью ихъ милости пановъ 
оиекуновъ, отъ небожчика пана воеводы 
Подольского дѣтямъ его назначоныхъ, кня
зя Януша Острожского—воеводы Волын
ского, пана Миколая Ферлея зъ Дубро
вины—кашталяна Вѣльского, старосты Но-
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вомѣстцкого и Казимерского, пана Миколая 
Гербута зъФульштына—кашталяна Галиц-
кого, старосты Львовского, пана Миколая 
Бучадкого—подкоморого Каменецкого, ста
росты Барского, пана Войтеха Велицкого— 
судьи земского Сендомирского, пана Ми
колая Ляндкорунсксго, зъ Брезя, пана 
Петра Островского, отдала мнѣ въ станъ 
малженскій дочку свою, зъ его милостью 
небожчикомъ паномъ воеводою Подоль-
скимъ малжонкомъ своимъ спложоную, пан
ну Зофею Миколаевну Мѣледкую—воево-
дянку Подольскую; по которой то дочдѣ 
своей ее милость пани воеводиная Подоль
ская дала выправу посаговую, водлугъ при
стойности своей, яко се на станъ ее ми
лости за дный годило; за што я, противъ того 
всего внесенья ее въ домъ мой, той дочцѣ 
ее милости a малжондѣ моей совитую сумму 
пѣнезей, вѣно и привѣнокъ, особливымъ 
записомъ своимъ на нѣкоторыхъ имѣньихъ 
моихъ, у великомъ князствѣ Литовскомъ 
лежачихъ, выймуючи ихъ за третюю часть 
всѣхъ имѣней моихъ отчистыхъ, записать 
и въ томъ ее особливымъ записомъ сво
имъ, съ певными варунками нравными, вод
лугъ статуту великого князства Литовско
го, упевнить маю. Надъто ее милость пани 
воеводиная Подольская, зъ ласки и зъ ми
лости своее, рачила мнѣ и той дочдѣ своей, 
малжонцѣ моей, заразъ подать и поступить 
до держанья и вживанья до того часу, 
покуль другая дочка ее милости панна 
Катарина замужъ пойдетъ, нѣкоторыя и-
мѣнья, небожчика пана малжонка своего 
въКоронѣ польской, въ земли Руской ле-
жачіе, а меновите имѣнье Колачковцы и 
Коропедъ, которые вже правомъ отчистымъ 
той малжонцѣ моей, по отцу ее звышъ 
менованомъ, небожчику пану воеводѣ По-
дольскомъ, належать и спадываютъ. А такъ 
я Янъ Симеонъ княже Слуцкое, будучи 

вдячонъ такой ласки. и добродѣйста ее ми
лости пани воеводиной Подольское, паней 
а матки своей милой, а постерегаючи то
го, абымъ собѣ и на пришлый часъ хуть 
и ласку ее милости способилъ, а притомъ 
милость повинную зъ дочкою ее милости, 
а милою малжонкою своею, възгодѣ ма.і-
женской заховалъ, самъ зъ доброй г.оли 
своей, безъ жадного примушенья, обове-
зуюсе симъ добровольнымъ листомъ моимъ, 
ижъ того вѣна и привѣнку, што есми той 
малжонцѣ своей паней Зофеи осрбливымъ 
записомъ своимъ на имѣяьяхъ своихъ от
чистыхъ у великомъ князствѣ Литовскомъ 
записать маю, также и тыхъ всѣхъ пмѣ-
ней ее и всякой маетности ее отчистой, 
што кольвекъ ей теперь вже до рукъ приш
ло и потомъ прійти маетъ, жадными з ти 
сами, якимъ кольвекъ обычаемъ вымыш-
леными, не маю собѣ отъ нее самое, :п;о 
и черезъ руки обчіе набывать и привла-
іцать, и ни на которомъ урадѣ, такъ въ 
Коронѣ, яко и въ великомъ княястиѣ Ли
товскомъ, до сознанья такихъ речей, вы
шей меновите описаныхъ, ставить ее не 
маю и не иуду мочи и никому записовати 
ей того позволять не маю, ажъ-бы на то 
воля и позволенье врадовное намъ обѣ-
юмъ, мн'Г. и той малжонцѣ моей, отъ ее 
милости пани воеводиной Подольской, яко 
матки пашой, также и ихъ милости двухъ 
пановъ Мѣледкихъ, старшихъ дому того 
было. А еслибымъ я Янъ Симеонъ, кннже 
Слуцкое, занехавши або иробачивши сего 
добровольного листу моего и всѣхъ обо-
вязковъ, въ немъ вышей и нижей описа
ныхъ, тое вѣно и иривѣнокъ, што той мал-
жонцѣ своей особливымъ написомъ сіюимъ 
записать маю, также и вѣчность, альбо 
якихъ сумъ пѣнежныхъ на тыхъ имѣньяхъ 
ее отчистыхъ, што теперь до рукъ моихъ 
до уживанья пришли, або еще потомъ при-



ти могутъ. и на якуюжъ кольвекъ мает
ность ее посаговую, въ домъ мой внесе-
ную, будьто черезъ записы листовные, або 
черезъ сознанье на врадѣ якомъ кольвекъ 
учиненое, отъ нее собѣ коль-кольвекъ по 
датѣ сего листа моего одержалъ, або по-
невольне ее, малжонку свою, до такихъ об-
ликговъ, або сознанья врадового нримусилъ, 
тогды таковое ее сознанье и записы. ли
стовные, противъ сему моему запису учи
неные, жадной моды мѣти не будутъ мочи 
и овшемъ у кождого нрава и суду касо-
ваныи и внивечь оборочаныи быти маютъ; 
а я за таковое нарушенье сего запису 
моего, гдѣмт. бымъ его въ 'чомъ кольвекъ 
нарушилъ, маю и иовиненъ буду запла
тить заруки ее милости пани воеводиной 
Подольской и ихъмилостямъ паномъ опе-
куномъ двадцать тысечей копъ грошей Ли
товскихъ, а то заплативши, предъсе сесь 
листъ мой у кождого права за моцный 
держанъ быти маетъ. О што все, яко о 
скасованье такихъ неслушныхъ записовъ, 
которыми еслибы мнѣ піто самому, або и 
кому иншому тая малжонка моя записала, 
такъ и отъ тые заруки вольно будетъ па
ней воеводиной Подольской и ихъ мило-
стямъ паномъ опекуномъ, вышей помене-
нымъ, позвать до суду и права великого 
князства Литовского, земского, або кгрод
ского. бы тежъ и предъ его королевскую 
милость хотѣли, то имъ вольно будетъ 
тамъ, гдѣ его королевская милость на тотъ 
часъ дворомъ своимъ быти рачитъ, а я 
тамъ, гдѣкольвекъ о то позыванъ буду, 
повшшнъ се буду становити и не беручи 
собѣ ку оборонѣ жадного права и никото
рыми причинами зъ року и зъ права не-
зрываючи усправедливить се и тые вси 
заруки платити маю То тежъ симъ ли

стомъ моимъ варую, ижъ тотъ теперешній 
записъ мой маю до сознанья передъ урадъ 
великого князства Литовского, который 
кольвекъ, буде земскій, або кгродскій, або 
передъ его королевскую милость, принести, 
отъ даты сего листу, надалѣй до году, подъ 
тымижъ закладами вышей оиисаными; вѣдь 
же сесь листъ мой и вси обовязки, въ немъ 
описаные, надалѣй только отъ сего часу, 
яко есть написанъ, до десети лѣтъ трвати 
и въ моцы своей быти маетъ. И на томъ 
ей милости паней воеводиной Подольской 
и паномъ опекуномъ вьинейпомененымъ 
далъ сесь мой вызнаный :листъ зъ моею 
печатью и зъ подписомъ властной руки 
моее. А при томъ были и того будучи 
добре свѣдоми, печати свои за устного 
прозьбою моею, къ сему листу приложить 
и руки свои подписать рачили ихъ милость 
вельможные Панове: панъ Криштофъ Ра
дивилъ, на Биржахъ иДубинахъ княже— 
воевода Виленскій, староста Ворысовскій 
и Солецкій; панъ Миколай Криштофъ Ра
дивилъ, на Олыцѣ и Несвижу княже, каш-
талянъ Троцкій; панъ Андрей Воболя, а 
Янь ПІвайковскій—дворане его королев
ское милости. Пиеанъ въ Загорку, лѣта 
Божого Нароженья а̂ф осмьдесятъ ше
стого мѣсеца Сентября чотырнадцото дня. 
У того листу печатей пять и подписъ рукъ 
тыми словы: Jan Simeon, xiąże Słucki, ręką 
swą; Krzysztof Radziwit xiąże ręką swą; 
Mikołay Krzysztof Radziwil; Andrzey Bo-
bolia; Jan Szwykowski ręką własną. Якожъ 
тое очепистое и устное сознанье его ми
лости князя Яна Симеона Слуцкого и тотъ 
листъ его милости.... (іюслидішхъ словъ пс 
достаешь такъ кат слѣдг/ющін лнанъ вир-
ват). • 
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170. Обеспечительная запись Симеона князяСіуцкаго наполовину ииѣнія Тер-
говнско сестрѣ жены своей. 

Лѣта Божого Нароженья ^фпз (1587), 
мѣсеца Февраля e (5) дня. 

Передъ нами Криштофомъ Радивиломъ— 
кнежатемъ на Биржахъ и Дубинкахъ, вое
водою Виленскимъ, гетманомъ польнымъ 
великого князства Литовского, старостою 
Солецкимъ, Урендовскимъ и Борысовскймъ, 
постановившисе очевисто ясневельможное 
княжа его милость Янъ Симеонъ Олель-
ковича Слуцкій, самъ его милость усты 
своими ку записанью до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ сознать рачилъ, ижъ дей што 
ясневельможная пани ее милость пани 
Галыпка Радивиловна, княжна зъ Олыки 
и Несвижа, пани Миколаевая Мѣлецкая, 
воеводиная Подольская, зъ ласки своее его 
княжатское милости, поступить рачила и-
мѣнье свое бабизное и материстое, назва
ное Торговиское, въ Корунѣ польской у 
воеводствѣ Любельскомъ лежачое, допу
стивши и давши его милости вольность, 
естли бы его милости того потреба ука
зывала, за суму пѣнежную тое имѣнье Тор
говиское комукольвекъ на вѣчность про-
дати, съ такимъ варункомъ, если бы до 
тое продажи того имѣнья Торговиского при
шло и якобы много сумы пѣнежное за тое 
имѣнье Торговиское его милость княжа Янъ 
Семіонъ Слуцкій дата рачилъ, тогды по
ловину дочцѣ ее милости пани Миколае-
вое Мѣлецкое тое всей суммы пѣнезей, 

i сестрѣ рожоной малжонки своее, ее мило
сти панее Зофѣи Миколаевны Мѣлецкого, 
воеводянки Подольское, ей милости паннѣ 
Еатаринѣ Мѣлецкой, воеводяндѣ Подоль
ской, на онъ част, кгды ее милость лѣтъ 
своихъ зуполныхъ дойдетъ и въ станъ све-
тый малженскій выдана будетъ, отъ вы
данья ее милости въ станъ светый мал-
женсній за дванадцать недѣль, кромъ об-
сыланья и ознайменья его милости, тую 
сумму пѣнезей за имѣнье Торговиское на 
урадѣ кгродскомъ въ Корунѣ польской, въ 
Галичу, отдати и заплатите поднялъ и упев-
нялъ въ томъ всемъ его милость княжат-
ская ей милости паннѣ Катеринѣ Мѣлец-
лой, воеводянцѣ Подольской, особливый 
листъ свой съ певными варунками ширей 
въ немъ доложивши, подъ печатью и съ 
подписомъ рукъ ихъ милости пановъ зац-
ныхъ далъ и передъ нами его милость 
княяга Олуцкое покладалъ, жедаючи, абы 
тое устное сознанье и тотъ листъ егомилости 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ былъ 
вписанъ. А такъ мы того устного сознанья 
его милости княжати Яна Симеона Слуц
кого выслухавши и листу его милости ог
лодавши и вычитавши, розсказали есьмо 
до книгъ вписать, который отъ слова до 
слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Янь Симеонъ Олельковича, княжа Слуц-
кое, ознаймую симъ моимъ листомъ, ижъ 
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щщщцтщъщщ^ящщ, ее милость, пани 
Гальщка Радивиловна—княжна , зъ..; О лыки 
и Несвижа, ЭДиколаевая Мѣлецкая, воево-
дона^. Дрдольская,:цани матка моя мило
стивая, зъ ласки своее рачила мнѣ.дати, 
прступити цмѣнье свое бабизное и • мате-
риетое, названое Торговиское, въ Корунѣ 
Дольской, въ воеводствѣ Любельскомъ ле
жалое, допустивши и давши мнѣ вольность, 
то цмѣнье, естли бы мнѣ того потреба ука
зывала, за сумму пѣнежную на вѣчность 
пррдати, нижли то ей милость варовати 
рачила: если, быхъ я тое ииѣнье звышъ 
мѣнецое кому кольвекъ на вѣчность про-
далъ и якъ много за него сумы взялъ, 
тогды,, кгды ее милость панна Катарина 
Мѣдецка—воеводянка Подольская, дочка 
ее милости, а сестра малжонки моее мо-
додщая, дѣтъ зуполныхъ доростетъ и въ 
старъ светый малженскій выдана будетъ, 
абы половина тое сумы, што быхъ за тое 
имѣнье Торговиркое взялъ, ей милости отъ 
мене отдана и заплачена была. ПІто упев-
няючи я защщту оное сумы, ей милости 
цаднѣ воеводялнѣ Додольской належачую, 
симъ листомъ моимъ обовезуюсе, ижъ если 
быхъ оное имѣнье Торговиское съ якихъ 
причинъ або потребъ своихъ кому кольвекъ 
продалъ и якую кольвекъ суму за тое и-
мѣнье взялъ быхъ, тогды кгды ей милость 
панна Катарина—воеводянка Подольская, 
лѣтъ своихъ доросши, въ станъ светый 
малженскій отдана будетъ, я Янъ Симе
онъ, княжа Слуцкое, половицу тое сумы, 
за имѣньо Торговиское взятое, отъ вы
данья ей милости въ станъ светый мал-
женскій за недѣль дванадцать, кромъ об-
сыланья иознайменья мнѣ о томъ, отъ его 
милости, маю и повиненъ буду ей мило
сти паннѣ воеводянцѣ Подольской, сестрѣ 
малжонки моее, на врадѣ кгродскомъ въ 
Коронѣ польской, въ Галичу, отдати и сполна 

заплатите, которому часу менованому, ей 
милость панна воеводянка Подольская до 
того; враду прибыти, або умоцованого сво
его до одобранья • отъ мене тое сумы, ей 
милости. належачое, прислати маетъ. А 
гдѣ быхъ сему опису моему до.сыть не учи-
нилъ и на тотъ менованый часъ на врадѣ 
кгродскомъ въ Галичу ее милости паннѣ 
воеводянцѣ Подольской, сестрѣ малжонки 
моее, половицы тое сумы, которую быхъ 
увзялъ за тое имѣнье Торговиское, не от-
далъ и сполна не заплатилъ, тогды пови
ненъ буду ее милости оную сумму совито 
заплатить и вольно будетъ ей милости са
мой, або умоцованому ей милости, взявши 
возного зъ ураду Новгородского, будь зем
ского або кгродского, въ имѣнье и дворъ 
мой Старицу, у воеврдствѣ Новгородскомъ 
лежачій, некому ничимъ назаведеный, во 
всей той сумѣ піщезей истизнѣ и совито-
сти въѣхаги и ввезатисе и тотъ дворъ 
зъ земцны,: шляхтою, зъ бояры панцырг 
ными и путными, съ людьми осадными 
и тяглыми, зъ семьи и зъ людьми, въ, 
нихъ мѣщкаючими, и зъ ;ихъ повинно
стями, такъже зъ фольваркомъ, зъ гум
номъ, збрж.ьщъ модочнымъ'и немолочонымъ, 
въ гумнѣ и на поляхъ зложонымъ, пото-
мужъ и на поляхъ засѣянымъ, пуіцою, ло-
вы звѣриными и пташьими и со всими 
пожитками и пшрокостями, такъ, яко се 
тое имѣнье само въ собѣ въ широкостяхъ 
и пожиткахъ своихъ здавна и теперь ма
етъ, ничого тамъ на мене и никого иного 
не заставуючи, на себе держати и того 
всего добровольне уживати, вольна будучи 
тое имѣнье въ той сумѣ пѣнезей истиз-
нѣ и совитости, кому хотечи, завести и 
заставить. А я самъ и нихто иный того 
увезанья въ тое имѣнье ей милости, паннѣ 
воеводянцѣ Подольской, самой, або умоцо-
ванному ей милости, боронить, также и по 
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увезанью • въ оное имѣнье и ни въ кото
рую властность его ветуповатисе, пере-
казы держанью и уживанью ей милости, 
самой и того, кому бы тое ей милость отъ 
себе тымъже правомъ своимъ поступила 
и завела бы, отдавши тое всее сумы пѣ-
незей, ей милости прислухаючое истизны 
и совитости, чинить не маю и не буду 
мочи. И про то тымъ моимъ листомъ обо-
везуюсе того имѣнья Старицы и'никото
рого пожитку и власности, отъ даты того 
часу, нимъ се ей милости паннѣ воево-
дянцѣ Подольской въ заплаченью тое су
мы, ей милости належачое, впродъ мено-
ваное унизу, никому не заводити вѣчностыо, 
ани заставою пущати. A гдѣ бы въ томъ 
часѣ, незыстившисе мнѣ въ томъ ей ми
лости паннѣ воеводянцѣ Подольской, панъ 
Богъ на мене смерть допустить рачилъ, 
тогды малжонка моя, або тотъ, кому бы 
маетность моя по мнѣ належала, повинна 
будетъ тому запису моему и обовязкомъ, 
въ немъ описанымъ, досыть чинить. А для 
утверженъя и упевненья тое рѣчи, далъ 
есьми тотъ мой листъ ее милости паннѣ 
Катеринѣ Мѣлецкой—воеводянцѣ Подоль
ской, съ подписомъ руки моее письмомъ поль-

скимъ и подъ печатью моею. А при томъ 
справовапыо того листу моего были и бу
дучи того Добре свѣдоми, до сего листу 
моего, печати свои притиснуть росказать 
рачили вельможные панове ихъ милость: 
панъ Остафей Воловичъ—каштелянъ Ви-
ленскій, канцлеръ великого князства Ли
товского, староста Берестейскій и Коб-
ринскій, а панъ Янъ Волменскій—кашта-
лянъ Полоцкій, староста Упитскій; и панъ 
Ериштофъ Зеновичъ — кашталянъ Бере-
стейскій, староста Чечерскій и Пропой-
скій. Писанъ у Вильни, лѣта отъ Наро
женья Сына Божого а̂фпз (1587), мѣсеца 
Февраля третего дня. У того листу печатей 
притиененыхъ чотыри и подписъ рукъ тыми 
словы: Jan Symeon xięże Sluckie—ręką 
swą; Остафей Воловичъ—панъ Виленскій 
ręką swą; Jan Wołmieński—kasztelan Po-
łocki—ręką swą; za proźbą xiążęcia imci ia 
Krzysztof Zienowicz—kasztelanBrzeski, ręką 
swą podpisał. Якожъ тое очевистое со
знанье его милости княжати Яна Симео
на Слуцкого, тотъ листъ его книжатское 
милости до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
есть уписанъ. 
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Изъ связки,№ 4709, за 1588—1684 г., дон. 6. 

171. РеФормаційная (вѣновная) запись отъ Ивана Симеона Олельковича, князя 
Слуцкаго женѣ своей СОФІИ Николаев дь Мѣлецкой. 

Слуцкій князь Иванъ Симеонъ Олельковичъ 
женился на дочери Подольской воеводины, кня
гини Радивидовой, княжнѣ Софьѣ Николаевнѣ Ме
лецкой и получилъ за нею приданнаго 7,200 копъ 
Литовскихъ грошей,—деньгами и въ драгоцѣнно-

Лѣта Божого Нароженья ^фпз (1587) 
мѣсеца Февраля с (5) дня. 
. Передъ нами Криштофомъ Радивиломъ, 
княжатемъ на Биржахъ и зъ Дубинокъ, 
воеводою Виленскимъ, гетыаномъ поль-
нымъ великого князства Литовского, ста
ростою Солецкимъ, Урядовскимъи Воры-
совскимъ, постановившисе очевисто ясне-
вельможное его милость княжа Янъ Си
меонъ Юрьевичъ Олельковича Слуцкій, самъ 
его княжатская милость добровольне опо-
вѣдалъ и устне то ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ тыми словы со
знать рачилъ: ижъ дей его милость зъ воли 
и прейзрѣнья Божого звѣнчалъ и взялъ 
собѣ въ станъ светый малженскій дочку 
годное а святое намети небожчика пана 
МиколаяМѣлецкого—воеводы Подольского, 
старосты, Городенского и Новомѣстдкого, 
панну Зофію Миколаевну Мѣлецкого—вое-
водянку Подольскую у малжонкй его а 
матки ее, ее милости паней Гальшки Ми-
колаевны Радивиловны—кнежны зъ Олыки 
и Несвижа, по которой дей дочцѣ своей 
ее милость пани воеводиная Подольская, 

стяхъ—брильянтахъ, золотѣ и серебрѣ. Слѣдуя 
обычаю старины и на основаніи Литовскаго статута 
онъ записалъ ей за это приданое третюю часть 
своихъ пмѣній, оцѣненную въ 14,400 копъ. 

отдавши ее за его княжатскую милость въ 
станъ светый малженскій, заразъ дать ра-
чила его милости по ней выправу поса-
говую, такъ готовыми пѣнезми, яко въ 
золотѣ, въ сребрѣ, въ клейнотѣхъ, перлахъ 
и въ иныхъ многихъ речахъ, на станъ ее 
милости належачіихъ, всего сумою на личбу 
Литовскую семь тысячей и двѣстѣ копъ 
грошей. Ино дей его княжатская милость, 
заховуючисе въ томъ водлугъ статуту пра
ва посполитого, напротивъ того вѣна альбо 
выправы ее милости пани малжонкй своее 
въ домъ свой, записать ей милости рачилъ, 
теперь заразъ, при животѣ своемъ, совитую 
суму пѣнезѳй, вѣно съ привѣнкомъ, чотыр-
надцатъ тысечей; и чотыриста копъ грошей 
Литовскихъ, и тую дей сумму пѣнезей его 
княжатская милость помененой малжонцѣ 
своей, ее милости паней Зофеи 'зъ Мѣль-
ца—воеводяндѣ Подольской, на имѣньяхъ 
своихъ, у великомъ; князствѣ Литовскомъ, 
въ повѣтѣ Новогородскомъ ле:качихъ, а 
меновите: на дворѣ Тимковичахъ, мѣстечку 
Тимковичахъ, мѣстечку Себежовѣ, селѣ 
Горкогубовѣ, БучачиігІ;, Желеховѣ, Рачко-
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вичахъ, Прусахъ, Долгомъ, Чернецкомъ 
дворцы, селѣ Огородницкомъ, Блевчицахъ, 
Лѣшной, дворѣ Быстрицы, селѣ Быстрицы, 
селѣ Васильчицахъ, селѣ Зоморочъ и се-
лѣ Суховчицахъ, фольварку Скепевѣ, селѣ 
Скепевѣ, селѣ Радускомъ, селѣ Колодеумѣ, 
селѣ Леднѣ, Кокоричахъ описать рачилъ, 
выймуючи тые имѣнья за трётюю; часть 
всихъ имѣній своихъ ойчистыхъ зо всими•: 
а всякими пожитки, яко се тые имѣнья 
сами въ собѣ маютъ. И упевняючи дей 
его княл;атская милость ее милость пани 
Зофею Мѣлецкуіо,* малжонку свою, листъ 
свой, съ певными варунки написаный, подъ 
печатью и съ подписомъ руки своее, и подъ 
печатьми и съ подписомъ рукъ людей зац-
ныхъ, ей милости дать рачилъ; и тотъ 
листъ свой его милость княжа Слуцкое, 
передъ нами оказавши же дать рачилъ, 
абы до книгъ кгродскихъ Виленскихъ впи-
санъ былъ. А такъ мы, добровольного и 
устного сознанья его княжатское милости 
и того листу читаного выслухавши, роска-
зали есьмо его до книгъ вписати, который 
отъ слова до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

J a Jan Symeon Iuriewicz Olelkowicza— 
xiąże Słuckie, oznaynmię tym moim wyzna
nym listem wszem wobec у kożdemu z o-
sobna, dzisieyszym y napotym będącym, iż 
ia z woli y przeyrzenia Bożego z dobrym 
a statecznym umysłem swym, wziąwszy so
bie na pomoc pana Boga, ot którego wszyst
kie dobra pochodzą, zwięczał у wziołem 
sobie u stan swięthy małżeński córkę god-
ney a sławney pamięci niebożczyka pana 
Mikołaia Miełeczkiego—woiewody Podolskie
go, starosty Grodeczkiego у Nowomiesthcz-
kiego, pannę Zofię Mikołaiewnę Miełeczkie
go — woiewodziankę Podolską u małżonki 
iego, a matki iey imć pani Halszki Miko-
łaiewny Radziwiłowny—-xiezny z Ołyki у 
Nieswiża, z zacnego a uczciwego domu 

ich, przy bytności у zgromadzeniu na then 
czas wielu zacnych panów у przyiacioł ieymć 
za wolą у wiadomością ichmć panów opie
kunów, od nieboszczyka pana woiewody 
Podolskiego naznaczonych. Po którey to 
córce swey ieymć pani woiewodzina Podol
ska, oddawszy mnie ią wstań święty mał
żeński, zaraz dała mi poniey wyprawę po
sagową gotowych pieniędzy na liczbę Litew
ską trzy tysiące у sześćset kop, a osobliwie 
we zlocie, we śrzebrze, w kleynotach, w 
perlech y' w inszych wielu rzeczach rucho
mych, to co się ńa iey stan zacny godziło, 
drugą trzy tysiące y szecset kóp, tego wszyst
kiego, tak pieniędzmi gotowemi, iako у w 
tych rzeczach ruchomych, doszło mię od 
ieymć pani woiewodziney Podolskiey na L i 
tewską liczbę groszy' kop siedin tysięcy у 
dwieście kop. A tak ia, zachowuiąc się W 
tym według obyćzaiu prawa у statutu wiel
kiego xiestwa Litewskiego, naprzeciw onego 
wiana abo wniesienia iey w dom móy, za-
pisuię tey małżonce mey paniey Zofiey ; z 
Mielca — woiewodziance Podolskiey, teraz 
zaraz, przy żywocie moim, sowitą summę 
pieniędzy, wiano z przy wiankiem, wśzytkiego 
na liczbę Litewską czternaście tysięcy i czte-
rista kop groszy, na imionach moich oy-
czystych, W wielkim xiestwie Litewskim le
żących, a mianowicie: w powiecie Nowo^ 
grodzkim — dwor Timkowiczy, miasteczko 
Timkowicze, Siebieżów, sieło Gorkohubowo, 
Buczaczin, Żelechowo, Raczkowicze, Prusy, 
Dołhe, Czerniecki dworzec, sioło Ogrodnicze 
kie, Blewczice, Leszna, dwór Bystrzicę, sioło 
Bystrzice, sioło Wasilczyce, sioło Zamoro-
cze, sioło Suchowczice, folwark Zkiepiew, 
sioło Zkiepiew, sioło Raduskie, sioło Koło4-
dzieume, sioło Ledne, Kokorycze, wymuiącz 
te imiona za trzecią część wszystkich imion 
moich oyczystych, ze wszystkiemi y z wsze-
lakiemi tych imion pożytkami, tak iako się 
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z dawna i teraz u granicach y obychodziech 
swoich maią. Wolno będzie tey małżonce 
mey wyszeymianowaney, na tych imionach 
moich, tę wszytkę summę pieniędzy, wiano 
у przywianek swóy, teraz przy żywocie, :iako 
y po żywocie moim, komu chcąc blizkim 
у krewnym swoim zapisać, a ia iey tego 
bronić nie mam,. у owszem będę. powinien 
przeciwko iey, małżonce swey, strony tego : 

wiana у przy wianka, zachować się według 
osobliwego zapisu mego, iey za to ode mnie 
dobrowolnie danego; у dla tego ia iuż od 
tego czasu. у daty tego lista mego nie mam 
tych imion moich, wyszeyopisanych, na któ-
rychem tę oprawę małżonce swey uczynił, 
nikomu wr ręce obce żadnym prawem, tak 
wiecznością, iako . у w summie pieniężney 
zawodzić; a ieślibym inaczey co przeciwko 
temu zapisowi swemu uczynił у te artykuły 
w tym liście moim, mianowicie wyszeyopi-
sane, w czem kolwiek у iakoż kolwiek na-
ruszil, a co niesłusznie komu na tych imio
nach zapisał, tedy iuż te nowouczynione 
у komuż kolwiek odemnie na te imiona 
dane zapisy, mimo ten pierwszy dobrowolny 
list móy, u żadnego prawa żadney mocy 
niieć nie maią. Y na tom dal przerzeczoney 

małżonce mey, paniey Zofiey z Mielca, ten 
móy list pod pieczęcią i z podpisem ręki 
mey własney. A dla lepszego stwierdzenia 
tego listu mego prosiłem o przyłożenie pie
częci do niego ichmość:. iaśnie wielmożnego 
pana iegomość pana Ostafieia Wołowicza— 
pana Wileńskiego, kanczlerza w. x. Lit., 
starosty Brzėszczkiego i Kobryńskiego,: imci 
pana Stanisława Naruszewicza—kasztelana 
Mscisławskiego, ciwona Wileńskiego, staro
sty Rzeczyckiego i Hiczyckiego (?), a imć 
pana Hieronima Jodkiewicza — kasztelano-
wicza Trockiego. Którzy ichmć za oćzewi-
stą у ustną proźbą moią pieczęci swe do 
tego listu mego przyłożyć raczyli. Pisań 
w Wilnie, roku Pańskiego tysiąc pięćset 
óśmdziesiąt siódmego, miesiąca Lutego pier
wszego dnia. У того листу печатей пртт-
тисненыхъ четыры и подписи рукъ тыми 
словы: Jan Siemion x. Olelkiewicz—ręką 
swą; Ostaphiey Wołówicz—ręką własną; Sta
nisław Naruszewicz—ręką swą; Hieronim 
Jodkiewicz—ręką własną. Якоікъ тое оче-
вистое сознанье его милости княжата Яна 
Симеона Слуцкого и тотъ листъ его кня-
жатское милости до книгъ кгродскихъ есть 
вписаный. 
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172. Судебное оііредѣленіе Виленскаго каитуровскаго суда подѣлу между Ново-
городскимъ земяипномъ Юріемъ Бокеемъ - Даниславскимъ и Ѳомою Рудониною 

о долговомъ обязательствѣ на 2000 копъ грошей. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ осьмдесятъ осьмого, мѣсепа Генваря 
второго дня. 

На рочкохъ кгродскихъ генваровыхъ, въ 
семъ року осьмдесятъ осьмомъ припалыхъ 
и судовне отправованыхъ, передъ нами 
судьями и врадники кгродскими Вилен-
скими, на зъѣздѣ головномъ Виленскомъ, 
въ року прошломъ тысеча пятьсотъ осмь-
десятъ семомъ, мѣсеца Генваря двадцать 
девятого дня, отъ ихъ милости пановъ 
радъ великого князства Литовского и отъ 
всее рѣчи-посполитое того панства, подъ 
теперешнимъ часомъ интерекгни ку от-
правованыо каптуромъ справъ судовыхъ 
депутоваными и назначеными, Валентиномъ 
Ярушевичомъ, про небытность на онъ 
часъ пана Яна Войтеховича Льечка—судьи 
земского Виленского, на мѣсцѣ его мило
сти отъ пановъ шляхты, обывателей вое
водства Виленского, которые до того при
были на рочкохъ марцовыхъ обранымъ, 
Григорьемъ Ждановичомъ и Кгедройтемъ, 
подъсудкомъ, Мальхеромъ Петкевичомъ— 
писаромъ, врадники земскими Виленскими, 
Яномъ Болеславовичомъ Свирскимъ—мар-
шалкомъ господарскимъ, державною Мой-
шокгольскимъ, намѣсникомъ Виленскимъ, 
Иваномъ Протасовичомъ—судьею а Ми-
колаемъ Вильчкомъ—писаромъ, врадники 

кгродскими Виленскими, постановившись 
очевисто земенинъ господарскій повѣту 
Новогродского панъ Юрей Вокей Дани-
славскій, поручилъ и далъ моць зуполную 
при собѣ у права мовити, за позвомъ сво
имъ, напротивку пана Томаша Рудомины 
въ справѣ, нижей описаной, пріятелю сво
ему пану Станиславу Девгопольскому, прій-
муючи отъ него въ той рѣчи зыскъ и 
страту. 

За тымъ умоцованый пана Юрья Бо-
кея панъ Станиславъ Девгопольскій, под
несши позовъ кгродскій Виленскій, жало
бы пана Юрья Бокея, на пана Томаша 
Рудомину домовялсе, абы тотъ позовъ чи-
танъ быъ. 

Сторона позваная—панъ Томашъ Ру
домина, стоечи очевисто у права такъ
же поручилъ и далъ моць зуполную, при 
собѣ на жалобу пана Юрья Бокея въ 
позовѣ описаную, отказъ чинить пріяте-
лю своему пану Григорью Дешуку, прій-
муючи отъ него въ той рѣчи зыскъ и 
страту. 

Потомъ Григорей Дещукъ иовѣдилъ, 
ижъ дей панъ Томашъ Рудомина до то
го позву не знаетсе, але дей, водлугъ 
статуту права посполитого, нехай панъ 
Юрей Вокей року и позву доводить, то 
гдыжъ до права ириступуетъ. 
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А умоцованый пана Юрья Бокея, п. Ста-
ниславъ Девгопольскій,: доводечи року и по
зву, покладалъ выпись съ книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ, подъ датою року тысеча пять
еотъ осьмьдееятъ семого, мѣсеца Декабря 
тридцатого дня, въ которомъ описуетъ 
сознанье возного повѣту Виленского Яна 
Николаевича Косинского, ижъ онъ, возный 
въ року осьмьдееятъ семомъ, м-ца Декабря 
двадцать семого дня, маючи при собѣ сто
рону людей добрыхъ—шляхту, увоткнулъ 
позовъ кгродскій Виленскій у ворота ка-
меницы пана Томаша Рудомины, въ мѣстѣ 
Виленекомъ, въ рынку, противъ ратуша 
лежачое, по пана Томаша Рудомину писа
ный, въ жалобѣ пана Юрья Бокея Дани-
славского — о незуполное поступленье и 
поданье. кгрунтовъ — волокъ, людьми осѣ-
лыхъ и пустыхъ, въ шести селахъ, въ земли 
Жомойтской, водлугъ листу небожчика пана 
Лаврина Войны—подскарбего земского ве
ликого князства Литовского, и водлугъ 
листу заставного, которымъ дей пань То-
машъ Рудомина ему—пану Юрью Бокею 
тые села у двухъ тысечахъ копахъ гро
шей заставилъ, также о заруку и шкоды, 
о чомъ ширей на томъ выписѣ кгродскомъ 
Виленекомъ описано есть. 

Панъ Томашъ Рудомина повѣдилъ: ижъ 
дей въ томъ выписѣ возный сознаваетъ, ижъ 
увоткнулъ позовъ кгродскій Виленскій у во
рота каменицы моее, въ мѣстѣ Виленекомъ 
лежачое, ино дей тая каменица не подъ 
правомъ земскимъ, але есть подъ присудомъ 
мѣста Виленского, съ которое дей мает
ности мѣское на жалобу пана Юрья Бо
кея, въ позвѣ описаную, я тутъ уенра-
ведливитисе и отказывати не повиненъ, 
кгдыжъ дей и тотъ позовъ не водле права, 
то-есть, не за чотыри недѣли, ани за шесть, 
яко статутъ о покладаныо и оддаваныо поз
вовъ учитъ, положонъ и поданъ, на то арты-

кулъ двадцать пятый—въ роздѣлѣ четвер-
томъ и къ тому артыкулъ двадцать семый— 
въ роздѣлѣ третемъ въ Статутѣ описаные, 
отзываючисе, абы позванъ былъ зъ осѣ-
лости шляхецкое на рокъ статутовый. 

Умоцованый пана Юрья Бокея повѣдилъ: 
ижъ дей п. Юрій Бокей о иншой маетности 
пана Томаша Рудомины невѣдаетъ, только 
о той, съ которое есть позванъ, кгдыжъ дей 
п. Рудомина листомъ, описомъ своимъ, себе 
позволилъ позвати зъ осѣлости, въ которомъ 
бы кольвекъ повѣтѣ ее мѣлъ, и до вше-
лякого права и враду, будь до его коро
левское милости—мандатомъ на сеймъ, або 
позвомъ—за дворомъ, будь тежь до трибу
налу, до суду земского и кгродского, и на 
такій рокъ, на который бы самъ панъ 
Юрій Бокей нохотѣлъ. И въ томъже дей 
листѣ пана Томаша Рудомины описано 
есть, ижъ онъ позву и року нѣкоторыми 
причинами, правными и неправныли, бу-
рити не мѣлъ; а ктому, кгдыжъ дей панъ 
Томашъ Рудомина за тымъ позвомъ тутъ 
ку праву самъ сталъ и пріятелю своему, 
пану Григорью Дещуку, до того права 
тутъ у суду мовити моць злѣтилъ и при-
зналъ, и самъ домовлялсе, абы къ позву 
и року доводилъ, а кгдыжемъ дей року и 
позву довелъ, про то дей панъ Томашъ 
Рудомина на жалобу пана Юрья Бокея 
усправедливитисе есть повиненъ. 

Мы врадъ намовившисе зъ собою около 
того а бачечи на то, гдыжъ п. Томашъ Рудо
мина за тымъ позвомъ ку праву сталъ и 
доводите року и позву пану Юрью Бокею 
велѣлъ, а право каптуровое ничимъ позву 
бурити и ніякое проволоки чинити не 
допущаетъ, а панъ тежъ Рудомина листомъ 
своимъ до кождого враду съ тыхъ, яко 
выгаейописано, себѣ позвати позволилъ, и 
абы его съ тое осѣлости, которую подъ 

I мѣстомъ маетъ, не позывано, не доложилъ, 
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про то, съ тыхъ причинъ, всказали еоьмо, 
абы" панъ Томашъ Рудомина на жалобу 
пана Юрья Бокея отказъ чинилъ. 

Панъ Томашъ Рудомина отъ того сказу на
шого до суду головного трибунальск. апеле-
валъ. Нижли мы врадъ, заховуючисевътомъ 
водлугъ статуту права посполитого, арты-
кулу шестьдесять третьего, въ роздѣлѣ 
четвертомъ описаного, въ которомъ опи-
суетъ: ижъ при головномъ всказѣ апеляція 
маетъ быти допущона, про то апеляціи 
есьмо ему въ томъ не допустили. 

Умоцованый п. Юрья Бокея, поступуючи 
вътомъдалѣй, водлугъ права, жаловалъ съ 
позву кгродского Виленского, на пана То
маша Рудомину о томъ, ижъ дей въ року 
прошломъ тысеча пятьеотъ осмьдесятъ се-
момъ, мѣсеца Апрѣля десятого дня, будучи 
дей пану Юрью Бокею и ему пану Тома
ту Рудоминѣ въ мѣстѣ Виленекомъ, по-
зычилъ въ нею—пана Юрья Бокея онъ 
панъ Томашъ Рудомина на листъ добро
вольный, описъ свой, который дей ему на 
себѣ съ печатью своею и съ подписомъ 
руки своее, и тежъ подъ печатьми и съ под
писомъ людей зацныхъ далъ, певную суму 
пѣневей—двѣ тысечи копъ грошей Литов
скихъ, й въ той дей сумѣ пѣнезей тымъ 
листомъ, записомъ своимъ, ему—п. Юрью 
Бокею отъ него—пана Томаша Рудомины 
на тую суму пѣнезей данымъ, описалъ 
заставою певные села, въ земли Жомойт-
ской лежачіе, то есть: село Совздрово, по
менявши въ томъ селѣ волокъ двадцать 
осѣлыхъ, село Плютуны, поменивши дей 
въ томъ селѣ волокъ двадцать чотыри осѣ-
лыхъ, село Ловко—посаду, поменивши дей 
въ томъ селѣ волокъ двадцать осѣлыхъ, 
село Контовтишки, поменивши дей въ томъ 
селѣ волокъ шестьнадцатъ осѣлыхъ, село 
Койданы, поменивши дей въ томъ селѣ 
волокъ десеть осѣлыхъ, село Салаты, по- I 

менивши дей въ томъ селѣ волокъ семь 
осѣгіыхъ, и ку тому дей, особливе, при тыхъ 
селахъ, лѣсныхъ волокъ петьдесятъ; -кото
рые дей то села и тая цетьдесятъ волокъ 
ему за долгъ небощика пана Лаврина 
Войны — подскарбего земского великого 
князства Литовского, декретомъ его коро
левское милости, славное и светобливое 
памети/ Стефана,, зъ сего света зошлого, 
водлугъ листу небощика пана Лаврина 
Войны, ему на тые села и на тую петь
десятъ волокъ лѣсныхъ, таковою-жъ личбою 
волокъ въ тыхъ селахъ осѣлыхъ, даного, 
присужоны были. Въ которомъ дей томъ 
записѣ своемъ, который дей ему на поме-
неную суму пѣнезей, въ него позычоную, 
и на помененые села и тую петьдесять 
волокъ лѣсныхъ ему. въ той сумѣ пѣнезей 
заставою отъ его—п. Рудомины описаный, 
описалсе дей онъ—панъ Томашъ Рудомина, 
лые помененое села и тую петьдесятъ во
локъ лѣсныхъ, до отданья ему тое сумы 
лѣнезей въ той сумѣ пенѣзей—двухъ ты
сечей копахъ грошей, зо всимъ съ тымъ, 
.но тому, яко въ листѣ небощика пана Лав
рина Войны, ему на тые села и на тую 
петьдесятъ волокъ лѣсныхъ даномъ, и яко 
въ листѣ его, ему отъ него на тые села 
и на тую петьдесять волокъ лѣсныхъ да
номъ, описано и доложоно есть, зо всими 
а всякими пожитки, съ тыхъ селъ и волокъ, 
осѣлыхъ и пустыхъ, походячими, и водлугъ 
дей таковое личбы помененое волокъ осѣ-
лыхъ и пустыхъ, тые вси села и тую петь
десятъ волокъ лѣсныхъ держати мѣ.ть и 
описалсе дей онъ листомъ своимъ, отдати 
того листу его ему отъ него даного самъ 
черезъ себе и ни черезъ кого иного, ни 
якимъ способомъ въ помѣненыя села и тую 
петьдесятъ волокъ лѣсныхъ и ни въ ко
торые пожитки ничимъ се встунати и ни 
якое трудности и переказы въ держаныо 
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и пожиткохъ его чинити ему не мѣ.ть; а 
гдѣбы дей тотъ описъ свой въ чемъ коль
векъ нарушйлъ и зъ него выступи лъ; опи-
салсе дей онъ ему при той сумѣ пѣнезей, 
въ него позычоное, заплатити ему заруки 
тысечу копъ грошей Литовскихъ и къ тому 
вси шкоды и наклады его;'на голое слово 
реченье его, альбо умоцованого его, кромъ 
присеги и доводу, нагородити. Нижли дей 
ижъ се тотъ листъ ему, отъ его на тую суму 
гіѣнезей и на тую пятьдесятъ волокъ лѣс-
ныхъ и на помененые села даный, въ 
мѣстѣ Виленскомъ справовалъ, а онъ дей, 
не огледавши тыхъ селъ не могъ безпечнѳ 
ему уфать, если же въ помѣненыхъ селахъ 
такъ великая личба волокъ осѣлыхъ и если 
бы дей такъ великая личба волокъ лѣс-
выхъ при тыхъ селахъ была; онъ дей вы-
водечи то зъ его вонтпливости и ижъ такъ 
много въ тыхъ селахъ волокъ осѣлыхъ и 
при тыхъ селахъ такъ много волокъ лѣс-
ныхъ, яко се звышъ помѣнило есть, упев-
няючи дей ему въ томъ, далъ особливый 
запись свой, описавшися ему записомъ сво
имъ, гдѣ бы задержанья своего въ подда-
ныхъ, альбо въ маетностяхъ тыхъ селъ 
спустошенье якое1 стало, ижъ бы такъ 
много волокъ осѣлыхъ не было, яко въ 
листѣ небощика пана Лаврина Войны— 
подскарбего зошлого поменено и зъ ли
стомъ пана подскарбего личба волокъ осѣ-
лыхъ не згодиласе, альбо дей гдѣ бы въ 
тыхъ селахъ звышъ мененыхъ волокъ осѣ-
лыхъ и пустыхъ такъ много, яко листомъ 
своимъ ему описалъ, сполна не было, обо-
везалсе и описалсе дей онъ панъ Рудо
мина ему пану Юрью Бокею три тысечи 
копъ грошей заплатити и вси шкоды и 
наклады на голое слово реченье его, ал ибо 
умоцованого его, кромъ присеги и доводу, 
нагородити, около чого ширей и достаточ-
нѣй на тыхъ обѣюхъ записѣхъ его, ему 

отъ него даныхъ, описано и доложоно есть. 
То пакъ дей онъ панъ Рудомина, проба-
чивши тыхъ листовъ описовъ своихъ, пану 
Юрью Бокею даныхъ, и обовязковъ, въ 
нихъ: описаныхъ, и не паметаючи дей на 
то, ижъ въ каждомъ селѣ, якъ много во
локъ осѣлыхъ и якъ много при тыхъ се
лахъ волокъ лѣсныхъ есть поменилъ, съ 
тыми дей всими пожитками панъ Юрій 
Бокей ихъ держати и вживати мѣлъ; а 
панъ дей Томашъ Рудомина, пропомневши 
тыхъ всихъ обовязковъ своихъ, въ листѣ 
описаныхъ, тымъ оные листы описы свои 
нарушйлъ: ижъ хотяжъ дей ему пану Юрью 
Бокею тые вси села по далъ, але дей не 
вси волоки въ нихъ осѣлые и не такъ 
много волокъ осѣлыхъ подалъ, такъ ижъ 
се личба волокъ осѣлыхъ и пустыхъ въ 
тыхъ селахъ зъ листомъ небощика пана; 
подскарбего ему на тые села и зъ листомъ 
его—пана Томаша Рудомины ему—пану 
Юрью Бокею, отъ его на тые села данымъ, 
не згажаетъ, и не такъ много подалъ, и за
держанья своего въ тыхъ селахъ спусто-
шенья подданыхъ учинилъ. Зачимъ дей онъ 
всихъ пожитковъ, съ тыхъ селъ и волокъ 
пустыхъ приходачихъ, не могъ уживати 
и не вяшваетъ; а то естъ меновите: село. 
Совздрово подалъ ему, въ которомъ мѣлъ по
дать осѣлыхъ волокъ двадцать, а онъ дей 
не подалъ ему болыпъ, одно—волокъ госѣ-
лыхъ семь и полъ, а пустыхъ волокъ семь, 
и полъ, a застѣнковъ того села чотыри, 
гдѣ ему водле личбы, въ листѣ пана под
скарбего и водле личбы, въ листѣ его за-
ставномъ описаное, не доставаетъ осѣлыхъ 
волокъ полъ тринадцати; въ селѣ ІІ.тюту-
нахъ мѣдобыть волокъ осѣлыхъ двадцать 
чотыри, а онъ ему болыпъ не подалъ, одно 
осѣлыхъ волокъ деветь и полъ, а пустыхъ 
пять и полъ и до того дей двѣ волоки 
пана Стецкого, гдѣ ему въ томъ селѣ не 
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доставаетъ осѣлыхъ волокъ четырнадцать 
и полъ; въ селѣ Ловко—посадѣ мѣлъ онъ 
ему подать волокъ людьми осѣлыхъ двад
цать, а онъ дей ему непоступилъ большъ 
только осѣлыхъ волокъ деветь, а пустыхъ 
шесть, а на войтовство волоку одну, гдѣ 
дей ему въ томъ селѣ недоставаетъ осѣ-
лыхъ волокъ одинадцать; въ селѣ Понтов-
тишкахъ мѣлъ дей онъ ему подати осѣ-
лыхъ волокъ шеснадцать, а онъ дей ему 
большъ не подалъ, только волокъ осѣлыхъ 
деветь итретюю часть волоки, a лѣсныхъ 
волокъ, принятыхъ надани, одинадцать и 
полъ, а непринятыхъ пустыхъ шесть и 
полъ, въ которомъ дей томъ селѣ не до
ставаетъ ему осѣлыхъ волокъ шесть идвѣ 
трети волоки; въ селѣ Койданахъ мѣлъ дей 
онъ ему подати волокъ осѣлыхъ десеть, а 
онъ дей ему большъ не подалъ только— I 
осѣлыхъ волокъ три и двѣ трети, а пу
стыхъ волокъ двѣ и треть, въ которомъ 
селѣ не доставаетъ ему осѣлыхъ волокъ 
шести и трети волоки; въ селѣ Салатахъ 
мѣлъ дей ему подати осѣлыхъ волокъ семь, 
а онъ дей ему не поступилъ большъ, толь
ко осѣлыхъ волокъ волоку одну и двѣ 
трети, а волоку пустую и треть, въ кото
ромъ дей селѣ ему не доставаетъ осѣлыхъ: 

волокъ пять и трети одное. Въ которыхъ 
дей то тыхъ всихъ шести селахъ, вышей 
поменевыхъ, мѣлъ дей онъ ему поступити 
волокъ осѣлыхъ людьми деветьдесятъ и 
семь, а при тыхъ селахъ лѣсныхъ волокъ 
пятьдесятъ, всего сумою—осѣлыхъ зъ лѣс-
ными мѣлъ дей онъ поступити сто сорокъ 
и семь волокъ; а за такимъ его поступлень-
емъ, гдѣ бы такъ былъ поступилъ, личба 
бы се волокъ осѣлыхъ и пустыхъ зъ ли
стомъ небощика пана подскарбего и лич
ною, въ немъ описаною и зъ листомъ его 
и личбою, въ немъ описаною, згажала, а 
онъ дей ему большъ непоступилъ, только— 

осѣлыхъ волокъ сорокъ и двѣ трети, гдѣ 
водле личбы, въ листѣ пана подскарбего и 
вълистѣ его описаное, не згажаетсе и не 
доставаетъ ему въ тыхъ селахъ волокъ осѣ-
лыхъ петидесятъ и трети одное, а не 
только, ижъ ему въ тыхъ селахъ осѣлыхъ. 
волокъ не доставаетъ; але дей, злучивши. 

i волоки осѣлые и пустые, што ему отъ его 
j подано, тогды дей ему до личбы въ листѣ 
пана подскарбего и въ листѣ его описаное 
не доставаетъ волокъ шестидесятъ двухъ и 
трети двухъ, а водлугъ листу пана под
скарбего и его мѣло бы быть осѣлыхъ во
локъ съ пустыми волокъ сто, кътому со
рокъ и семь волокъ, а онъ дей ему не по
далъ большъ, только—волокъ осѣлыхъ со
рокъ идвѣтрети, а пустыхъ сорокъ три. и 
трети двѣ, то всего осмьдесятъ чотыри и 
треть одну. За которымъ дей такимъ не 
досыть вчиненьемъ и нарушеньемъ запи-
совъ своихъ, пану Юрью Бокею даныхъ, въ 
обовязки въ листѣхъ описаные и въ шкодъ, 
накладовъ на слово реченье, нагороженье 
попалъ, о чемъ ширей на позвѣ описано 
и доложоно есть. 

По вычитанью позву панъЮрей Бокей 
покладалъ листъ заставный пана Томаша 
Рудомины, подъ датою року тысеча пять
еотъ осмьдесятъ семого, месеца Апрѣля 
десятого дня, который отъ слова до слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Томашъ Матеевичъ Рудомина—дер-
жавца Довкгялишскій, вызнаваю тымъ мо
имъ добровольнымъ листомъ, ижъ што год
ное памети его милость панъ Лавринъ 
Война—подскарбій земскій великого княз
ства Литовского, описалъ ми листомъ сво
имъ за власный долгъ свой мнѣ суму пе
незей двѣтисечи копъ грошей личбы Ли
товское моихъ власныхъ отдати и запла
тите на рокъ певный, то-есть, на день све
того Петра и Павла Апоштоловъ, въ року 



прошломъ тысеча пятьеотъ семьдесятъ се
мого;' a гдѣ бы на тотъ рокъ не отдалъ 
и не заплатилъ, описалъ ми се листомъ 
своимъ, ижъ вольно мнѣ, вземши возного 
которого кольвекъ повѣту, въѣхати и уве-
зати се въ шесть селъ пана подскарбего 
властныхъ лежачихъ въ земли Жомойтской, 
то-есть, меновите: въ село Совздрово, въ 
которомъ волокъ осѣлыхъ двадцать, въ 
село Плютуны, въ которомъ волокъ осѣ-
лыхъ двадцать чотыри, въ село Ловку по-
садъ, въ которомъ волокъ осѣлыхъ двад
цать, въ село Контовтишки, въ которомъ 
волокъ осѣлыхъ шеснадцать, въ село Кай-
даны, въ которомъ волокъ осѣлыхъ десеть, 
и въ село Салаты и при немъ застѣнокъ 
Жиделевскій, въ которомъ селѣ волокъ 
осѣлыхъ семь, a лѣсныхъ волокъ при тыхъ 
селахъ петьдесять. 

То пакъ его милость панъ Лавринъ Вой
на—подскарбій земскій великого князства 
Литовского, потомъ зъ сего свѣта зшелъ, 
тое сумы пѣнезей двухъ тысечей копъ гро
шей на рокъ, въ листѣ его милости опи-
еаный, мнѣ не отдавши и не заплативши, 
а я за живота его милости до тыхъ селъ, 
мнѣ листомъ его милости описаныхъ, верху 
мененыхъ, въдержанье не пришолъ, а по 
животѣ его милости опекунове, отъ его 
милости у ставленые, въ тые села вышей-
мененые мнѣ въѣханья и увязанья не 
допустили, о што я зъ ихъ милостью па
ны опекунами передъ его королевскою ми
лостью, светое памети теперь зошлымъ, 
правне се росперъ, и его королевская ми
лость тыс села выгаеймененые, водле опису 
небощика пана подскарбего, декретомъ сво
имъ господарскимъ присудити въ держанье 
черезъ дворенина его королевское милости 
пана Венцлава Лопатинского мнѣ подати 
росказати рачилъ; якожъ и ихъ милость 
Панове опекунове сами добровольне тые 

вси села вышеймененые въ держанье мое, 
водлѣ опису небощика пана подскарбего, 
подати и поступите рачили, ште все ши
рей а достаточней, якъ въ записѣ пана 
подскарбего, также въ декретѣ его коро
левское милости и въ поданьи въ держанье 
мое ихъ милости пановъ опекуновъ доло-
жоно есть. За которымъ то тымъ праіюмъ 
моимъ, а и до сего часу въ держаныо и 
въ уживанью моемъ естемь и пильно бу
дучи потребенъ сумы пѣнезей ужилъ есьми 
въ томъ его милости пана Юрья Бокея 
Даниславского, и вызнаваю симъ листомъ 
добровольнымъ описомъ моимъ, который 
по доброй воли моей его милости опису-
юсе, ижъ позычилъ есьми у его милости 
пана Юрья Бокея Даниславского двѣты-
сечи копъ грошей личбы Литовское, ли-
чечи по десети пѣнезей бѣлыхъ въ грошъ, 
а въ кождую копу по шестидесятъ грошей 
Литовскихъ, и вси сполна отличивши отъ 
его милости до рукъ есьми своихъ къ co
ot взялъ; а въ той сумѣ пѣнезей зоставилъ 
есьми и симъ листомъ моимъ дня нинѣш-
него, на датѣ нижейписаного, завелъ, въ 
моць и въ спокойное держанье и вживанье 
подалъ и поступилъ его милости пану Юрью 
Бокею Даниславскому тые села звыш-
мененые небощика пана подскарбего, ли
стомъ его милости мнѣ описание и черезъ 
декретъ его королевское милости прису-
жоные и черезъ опекуновъ небощиковскихъ 
поданые и поступленые, лежачіе въ земли 
Жомойтской, прозываемые: село Совздрово, 
въ которомъ волокъ осѣлыхъ двадцать, село 
Плютуны, въ которомъ волокъ осѣлыхъ 
двадцать чотыри, село Ловко посадъ, въ 
которомъ волокъ осѣлыхъ двадцать, село 
Контовтишки, въ которомъ волокъ осѣлыхъ 
шеснадцать, село Кай даны, въ которомъ 
волокъ осѣлыхъ десеть, село Салаты и 
при немъ застѣнокъ Жиделевскій, въ ко-



торомъ селѣ волокъ осѣлыхъ сель, a лѣс-
ныхъ волокъ при тыхъ селахъ пятьдесятъ. 
Тые вси села,. людьми осѣлые и пустые, 
вси такъг яко есть въ листѣ пана подскар
бего описано,и яко мнѣ подано, зо всими 
повинностьми и со всими пожитками, якіе 
кольвекъ есть и быть могутъ, ничого ,съ 
тыхъ селъ на себе, жону, потомство, братью 
и близшихъ моихъ не зоставуючи и ни 
якихъ пожитковъ не выймуючи, аде зовсимъ 
а завсимъ панъ Юрей-Бокей-самъ,. мал
жонка и потомство его милости, маетъ то 
держать и вживать до часу певного, до 
року, въ листѣ пана подскарбего описаного, 
и до зуполное заплаты двухъ. тысечей 
копъ грошей отъпотомковъ пана подскар
бего на рокъ, въ листѣ описаный. Якожъ 
есьми все право мое, которое есьми на 
тые села вышеймененые пану Юрью Бо
кею, якъ листъ пана, подскарбего мнѣ да-
ный, также и декретъ его королевское 
милости и листъ ихъ милости пановъ опе-
куновъ, которымъ то мнѣ въ держанье 
подали и поступили, до рукъ есьми его 
милости отдалъ. и все право мое на-его 
милости и на кождого, кому бы то его 
милость пустилъ, влилъ и симъ листомъ 
моимъ вливаю,, которое пану Бокею и кож-
дому таковому, кому бы то панъ Бокей 
пустилъ, служити маетъ, такъ, яко мнѣ са
мому. А я вжо отъ даты сего листу моего 
самъ черезъ себе, яюну, братью и слугъ 
моихъ и ни черезъ кого РІНШОГО ниякимъ: 
способомъ въ тые села и ни въ которые; 
шшитки ничимъ се вступовати и ниякое 
трудности, переказы въ дерасаныо и въ 
пожиткохъ пану Бокею, чинити не маю и 
не буду мочи. А если быхъ, пробачивши 
сесь листъ, добровольный описъ мой, въ 
чемъ кольвекъ его нарушйлъ . и зъ него 
выступилъ, што-бы се на мнѣправне.пока
зало, тогды маю пану Юрью Бокею, або 

поживотѣ его милости,..малжонцѣ, або по
томству его милости, при той истизнѣ двухъ 
тысечей копахъ грошей, заплатити заруки, 
тысечу копъ. грошей,, и при томъ,вси шко
ды и наклады, кромъ вшелякого доводу 
и присеги. пана Бокея и по немъ малжон
кй, або которого кольвекъ съ потомства 
его милости, заплатити маю. A гдѣ бы 
тые села вышеймененые и все право свое 
панъ Юрей Бокей кому пустилъ, чого его 
милости симъ листомъ моимъ позволяю,! и 
симъ листомъ моимъ , описуюсе, противъ' 
кождого такового во всемъ такъ заховати-
се,• яко и противко. самого пана Бокея, 
также - и по животѣ моемъ жона и потом
ство мое противъ пана Бокея самого, я;оны 
и потомства его милости, и противъ кож
дого, въ кого сесь листъ мой будетъ, за-
ховатисе маютъ. А если бы панъ Бокей 
до того часу зъ сего свѣта зшолъ, тогды 
я самъ и по животѣ моемъ малжонка и 
потомство мое противъ малжонкй и потом
ства его милости во всемъ такъ, яко и 
противко самому пану Бокею, заховатисе 
и вси тые обовязки полнити маемъ. О што 
о все даю моцъ и вольно будетъ его ми
лости пану Бокею позвати зъ осѣлости 
моее, въ которомъ кольвекъ повѣтѣ лежа-
чое, мандатомъ на сеймъ передъ его ко
ролевскую милость позвомъ дворнымъ, за 
дворомъ тамъ, гдѣ на тотъ часъ его коро
левская милость дворомъ своимъ быти 
рачитъ, также тежъ до суду головного' 
трибунальского, до суду земского, або кгрод-
ского, до которого кольвекъ съ тыхъ правъ 
его милость похочетъ и на якій похочетъ ко-
роткій рокъ; а я, ставши, не вымовляючисе, 
ани буречи року и не збиваючи позву никото
рыми артыкулами, въСтатутѣ описаными, 
его милости пану Бокею, самом у въ ѳтказѣ 
быти и усправедливитисѳ маю. А врадъ 
тотъ, передъ который позванъ буду, вгле-



нувши въ сесь мой добровольный описъ, 
истизну, заруку, шкоды и наклады на 
слово, реченье пана Бокея самого, на 
мнѣ и на маетности моей, лежачой и ру-
хомой, сказати и отправу неотволочную, 
не складаючи жадныхъ роковъ, учинити 
маю; а выконавши то все, предъ се сесь 
листъ мой у кождого права и на вшеля-
комъ мѣстцу при зуполной моды захованъ 
быти маетъ. И на томъ далъ сесь • мой 
добровольный листъ его милости папу Юрыо 
Бокею, подъ печатью моею и съ подписомъ 
власное руки моее, письмомъ польскимъ; 
а для лѣпшое твердости сего листу моего 
просиломъ о приложенье печати ихъ ми
лости пановъ: его милости пана Миколая 
Ясеньского—писаря его королевское мило
сти великого князства Литовского, подко
морого Виленского, пана Мальхера Пет-
кевича—писаря земского Виленского, а его 
милости пана Миколая Вильчка — писара 
кгродского Виленского; чого ихъ милости, 
будучи добре свѣдоми, за устною и очеви-
стою прозьбою моею, печати свои до сего 
моего листу приложити и руки свои под-
писати рачили. Пиеанъ у Вильни, лѣта 
Божьего нароженья тысеча пятьеотъ осмь
десятъ семого, мѣсеца Апрѣля десятого дня. 
У того листу печатей притисненыхъ чотыри 
и подписъ рукъ тыми словы: Rudomina 
Tomasz—ręką własną. Za żądaniem oczewi-
stym, pieczęć swą przyłożywszy, ręką własną 
podpisał—M. Jasieński; Мальхеръ Петке-
вичъ—писарь земскій Виленскій—рукою 
властною; Mikołai Wilczek—ręką własną. 

Кътому покладалъ другій листъ тогожь 
пана Томаша Рудомины, подъ датою року 
тысеча пятьеотъ осмьдесятъ семого, мѣсеца 
Апрѣля дванадцатого дня, который листъ 
отъ слова до слова такъ се въ собѣ маетъ: 

Я—Томашъ Матеевичъ Рудомина—дер
жавна Довкгялишскій, вызнаваю самъ на 

себе тымъ моимъ листомъ, ижъ што кото
рые села, въ земли Жомойтской лежачіе, 
то есть: село Совздрово, въ которомъ во
локъ осѣлыхъ двадцать, село Плютуны, въ 
которомъ волокъ осѣлыхъ двадцать чотыри,-
село Ловку—посадъ, въ которомъ волокъ 
осѣлыхъ двадцать, село Контовтишки, въ 
которомъ волокъ осѣлыхъ двадцать, село 
Кайданы, въ которомъ волокъ осѣлыхъ де
сеть, село Салаты и при немъ застѣнокъ 
Жиделевскій, въ которомъ селѣ волокъ 
осѣлыхъ семь, a лѣсныхъ волокъ при тыхъ 
селахъ пятьдесятъ,. мѣлъ есьми въ сумѣ 
пѣнезей, то есть, у двухъ тысечахъ копахъ 
грошей личбы Литовское, отъ его милости 
годное памети пана Лаврина Войны, под
скарбего земского великого князства . Ли
товского, за листомъ его милости, .мнѣ. да-
ньтаъ, и будучи я потребекъ сумы пѣнезел, 
тые есьми села вышеймененые его ми
лости пану Юрыо Бокею. Даниславскому 
пустилъ и заставилъ—тымъ же правомъ, 
якое есьми отъ небожчика пана подскар
бего мѣлъ, и, отъ пана Бокея. тую двѣ ты
сечи копъ грошей вси сполна до рукъ есь
ми своихъ взялъ. И если бы вътыхъ се
лахъ вышеймененыхъ, отъ мене пану Бо
кею поданыхъ, задержанья моего, въпод-
даныхъ, або въ маетностяхъ ихъ, спусто-
гаенье якое стало, ижъ бы такъ много во
локъ осѣлыхъ, яко есть вълистѣ небощика 
пана подскарбего поменено, не было и зъ 
листомъ пана подскарбего личба волокъ 
осѣлыхъ не згажала се, або бы тежъ и за
держанья пана Бокеевого съ тыхъ селъ 
вышеймененыхъ люди прочъ розышлися 
и въ тыхъ селахъ снустошенье въ подда-
ныхъ, або въ маетностяхъ ихъ стало, тогды 
я самъ на пану Бокею, малжонцѣ и на 
потомствѣ его милости, якъ подданыхъ, 
также и маетностей ихъ и ниякихъ шкодъ 
циколи поискивати не маю и не бу думочи. 
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A кгдѣ бы въ тыхъ селахъ звышмененыхъ 
волокъ осѣлыхъ и пустыхъ такъ много, 
якомъ то листомъ моимъ пану Бокею опи-
салъ, сполна не было, то маю пану Бо
кею заплатити три тысечи копъ грошей 
Литовскихъ и вси шкоды безъ доводу и 
присеги, на голое реченье слова пана Бо-
кеевого, заплатити маю. И на томъ далъ 
его милости пану Юрью Бокею сесь мой 
листъ, зъ моею печатью и съ подписомъ 
руки моее власное' письмомъ польскимъ. А 
къ тому, за очевистою и устною прозьбою 
моею, ихъ милость Панове a пріятели мои, 
его милость панъ Янъ Лонцкій—ротмистръ 
его королевское милости, панъ Янъ За-
рецкій—старостичъ Упитскій, а братъ мой 
рожоный панъ Лавринъ Матѣевичъ Рудо
мина печати свои приложити и руки свои 
подписати рачили къ'сему моему листу. 
Пиеанъ у Вильни, лѣта Божьего нароженья 
тысеча пятьеотъ осмьдесятъ семого, мѣ-
сеца Апрѣля дванадцатого дня. У того ли
сту печатей притисненыхъ чотыри и под-
писъ руки тыми словы: Rudomina Tomasz— 
ręką własną; Jan Łącki—ręką swą; Янъ 3a-
рецкій—старостицъ Упитскій; Wawrzyniec 
Rudomina—ręką własną. 

По вычитанью тыхъ листовъ панъ То
машъ Рудомина повѣдилъ: ижъ дей я 
пану Юрью Бокею тые шесть селъ, яко 
се въ собѣ маютъ, съ тымъ всимъ, яко 
мнѣ отъ небожчика пана Лаврина Вой
ны—подскарбего земского великого княз
ства Литовского поданы, съ тымъ дей и 
я ему завелъ и подалъ и право свое ему 
отдалъ, и отъ того часу въ нихъ се не усту-
пую и до нихъ ничого не маю, и не опи-
саломъ се дей пану Бокею не одно о я-
кую заруку, але и ни о што иного, толь-
комъ се ото описалъ, жемъ самъ вь тые 
села и ни въ которые пожитки ихъ, я самъ 
ни чимъ се вступовати не мѣлъ, А што 

Į дей другій листъ панъ Бокей у права ио-
кладаетъ, ижъ если бы чого въ тыхъ се-
дахъ не доставало, тогды за то яко быхъ 
се пану Юрью Бокею описать мѣлъ, гдѣ 
бы въ тыхъ селахъ вышмененыхъ волокъ 
осѣлыхъ и пустыхъ такъ много, якомъ то 
листомъ моимъ пану Бокею описалъ, спол
на не было, то маю пану Бокею заплатити 
три тысечи копъ грошей Литовскихъ и 
вси шкоды, безъ доводу и присеги, на го
лое реченье слова пана Бокеевого, запла
тити маю; ино дей я вижу, ижъ въ томъ 
листѣ моемъ, окромъ вѣдомости и позво
ленья моего, колькось строкъ приписано 
и оную заруку три тысечи копъ грошей 
и шкоды въ тыхъ строкахъ ново нрипи-
саныхъ написано. И тотъ дей листъ огле-
давши повѣдилъ, ижъ дей зъмоею копіею 
не згажаетсе; которую копею передъ нами 
показывалъ и просилъ, абы ему на отсту-
пенье на годину отъ насъ враду узычоно 
было, повѣдаючи, ижъ дей до того листу 
маю нешто мовити, про то дей на то 
розмыслу потребую. Нижли, ижъ дня ни-
нѣшнего даты вышейнаписаное спознилосе, 
а на завтрее день недѣльный, а въ поне-
дѣ.токъ свяго руское—день Божьего Наро
женья, водлугъ старого календару, припа
дало, про то подъ тоюжъ моцыо права 
отложили есьмо тую справу до третьего 
дня, то—есть, до овторку пришлого въ семъ 
же року осмьдесятъ осьмомъ, мѣсеца Ген-
вара пятого. 

Умоцованый пана Юрья Бокея, панъ 
Станиславъ Девчопольскій, пана Томаша 
Рудомины пыталъ: если бы се до печати 
и до подпису руки въ того листу зналъі 

Панъ Томашъ Рудомина, пригледавшисе 
печати и подпису руки, повѣдилъ; ижъ дей 
николи никому Рудомина печати и подпи
су руки своее не запиралъ, але дей на сесь 
часъ не о печати и подпись руки моее 
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идетъ, только на годину на розмышленье 
въ той рѣчи прошу, а на онъ дей часъ о 
все, што потреба, мовити буду. 

А кгды тотъ день овторковый мѣсеца 
Генваря пятого припалъ, ино того дня 
сеймикъ повѣтовый былъ отправованъ, а 
на завтрей свято римское—Трехъ Кролей 
припало, для тое причины тая справа 
тыхъ двухъ дневъ не сужона; а гды вже 
день семый мѣсеца Генвара въ семъ року 
осмьдесятъ осмомъ припалъ, засѣдши 
намъ—враду на мѣсцахъ своихъ, поста
новившисе очевисто панъ Юрей Бокей 
Даниславскій, черезъ умоцованого своего 
пана Станислава Девчополького, домовялъ 
се, абы тая справа пана Юрья Бокея 
съ паномъ Томашомъ Рудоминою дня вто
рого мѣсеца Генвара, въ семъ року осмь
десятъ осьмомъ зачатая, розсудкомъ справе-
дливымъ отъ насъ враду конецъ свой взела. 

А панъ Томашъ Рудомина, тежъ се оче-
висте передъ нами. на врадѣ постано
вивши, повѣдилъ: за тимъ дей узыченьемъ 
мнѣ отъ всихъ добродѣйства правного, же-
сьте ми, ваша милость, ажъ и до тихъ мѣстъ, 
часу узычили, добремъ вырозумѣлъ и оба-
чилъ, ижъ въ томъ другомъ листѣ чотыри 
строки суть приписаны, которыхъемъ дей 
я въ томъ листѣ не писалъ, а нимъ на 
нихъ не позвалялъ и вижу, шкъ тотъ листъ 
есть фальшивый и змышленый—въ припи
саны© тихъ чотырохъ строкъ, двухъ на 
концу, а другихъ двухъ на початку тое 
карты на другой сторонѣ; а ижъ дей то 
речь есть не малая, прошу, абысте то, 
в. м., до пріѣханья его милости пана вое
воды Виленского, моего милостивого пана, 
до дня завтрешнего отложить рачили. 

Ино ижъ то есть справа важная и вели
кая и о немалую речь межи сторонами и деть, 
не хотечи мы—врадъ въ томъ коротко по-
ступовати, а хотечи—абы до такое справы, 

яко наболѣй людей прибыть могло, а звла-
ща вѣдаючи, ижъ его милость ясне вель-
можноекняже—панъ воевода Виленскій,яко 
дня завтрешнего, въ пятницу, до Вильна 
быти маетъ, отложили есьмо то, длялѣп-
шого розмыслу, до дня завтрешнего. 

А кгды день осмый сегожъмѣсеца Генвара 
въ семъ року осмьдесятъ осьмомъ припалъ, 
его милость ясне вельможный панъ Криш-
тофъ Радивилъ, княженаБиржахъ и зъ Ду-
бинокъ, воевода Виленскій, гетманъ польный 
великого князства Литовского, староста 
Солецкій, Урендовскій и Борисовскій, тутъ 
до Вильна прибывши, самъ съ повинности 
и надежности своее, на.той справѣ засѣть 
рачилъ. А въ тотъ часъ ку той справѣ 
до его милости прибыть рачилъ его ми
лость панъ Теодоръ Скуминъ—повскарбій 
земскій и писарь его королевское милости 
великого князства Литовского, староста 
Враславскій и Одитскіи, а панъ Мальхеръ 
Каменскій—инстикгаторъ его королевское 
милости великого князства Литовского, а 
панъ Ярошъ Волчекъ. Гдѣ, постановившисе 
очевисто, панъ ЮрейБокей Даниславскій, 
черезъ умоцованого своего пана Станислава 
Девчопольского, припоминаючи початокъ 
справы своее передъ паны судьями капту-
ровыми, въ року теперешнемъ осмьдесятъ 
осьмомъ, сегожъ мѣсеца Генвара второго 
дня, въ небытности его милости пана вое
воды зачатое, повѣдилъ: На тихъ.дей те-
перешнихъ рочкохъ кгродскихъ второго дня 
сегожъ мѣсеца Генвара приточила се дей 
справа ему — пану Юрыо Бокею Дани-
славскому съ паномъ Томашомъ Рудоминою, 
за позвомъ кгродскимъ Виленскимъ, кото
рымъ онъ—панъ Вокей, того пана Томаша 
Рудомину позвалъ, а то о нарушенье двухъ 
записовъ, которые ему отъ того пана Ру-
домины были даны, которые дей то обадва 
записы на одну се речь стегаготъ: а то въ 
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томъ: ижъ дей нанъ Томашъ Рудомина од-
нимъ записомъ своимъ описалъ се, подъ 
датою року прошлого осмьдесятъ семого, 
мѣсеца Апрѣля десятого дня данымъ, ижъ 
онъ пану Бокею заставилъ въ певной су-
мѣ пѣнезей листомъ своимъ' у двухъ ты-
сечахъ копахъ грошей Литовскихъ селъ 
своихъ шесть, въ земли Жомоитской ле-
жачіе, которые дей тому Томашу Рудоминѣ 
за долгъ небощика пана Лаврина Войны— 
подскарбего земского великого князства 
Литовского, въ такой же сумѣ пѣнезей, 
водлугъ листу небощика пана Войны, де-
кретомъ славное и светобливое памети ко
роля его милости Стефана, пана нашого, зъ 
сего свѣта зошлого, присужоны были, по-
менивши въ томъ листѣ своемъ заставномъ, 
ему—пану Юрью Бокею даномъ, личбу пев-
ную волокъ въ тихъ селахъ осѣлыхъ, яко 
въ которомъ селѣ волокъ осѣлыхъ много 
есть и также поженивши личбу волокъ 
пустыхъ въ тыхъ селахъ, гдѣ, водле опи
санья его, личбы осѣлыхъ волокъ вътихъ 
селахъ мѣло. дей быть осѣлыхъ деветьде
сятъ семь, а особливе лѣсныхъ волокъ при 
тыхъ селахъ пятьдесять, чого бы дей всего 
осѣлыхъ съ пустыми мѣло быть сто сорокъ 
семь волокъ, и поменивши такъ великую 
личбу волокъ осѣлыхъ и пустыхъ въ томъ 
листѣ своемъ. заставномъ описалсе дей, 
ижъ онъ—панъ Бокей, водлугь того листу 
его, тые села зовсимъ а зо всимъ держа-
ти и вживати мѣлъ; a гдѣ бы дей онъ въ 
чемъ листъ свой нарушйлъ, описалсе дей 
при истизнѣ взятой двухъ тысечахъ копахъ 
грошей заруки тысечу копъ грошей, и къ 
тому шкоды и наклады на голое слово— 
реченье пана Юрья Бокея, нагородити. А 
другимъ дей листомъ на туюжъ рѣчь пану 
Юрью Бокею, подъ датою тогожъ року 
осмьдесятъ семого и тогожъ мѣсеца Апрѣля 
дванадцатого дня данымъ, описалсе: гдѣ j 

бы се дей личба волокъ осѣіыхъ и пустыхъ 
въ тыхъ селахъ, черезъ него заставленыхъ, 
зъ листомъ' пана подскарбего, тому пану 
Томашу Рудоминѣ на тые1 села данымъ, 
и зъ листомъ его заставнымъ, ему—пану 
Юрью Бокею данымъ, не згажала, ино дей 
описалсе три тысечи копъ грошей ему за
платити и шкоды на голое Словорѣченье 
нагородити. Которымъ листомъ ижъ се дей 
черезъ пана Томаша Рудомину нарушенье 
стало, а то'першому вътомъ: ижъ дей 
онъ зо всимъ съ тымъ, яко въ листѣ за
ставномъ поменено, держати и вживати 
мѣлъ, а онъ дей зо всимъ съ тымъ, не дер-
жалъ и не вживалъ, бо мѣло дей быть, 
волокъ осѣлыхъ деветьдесятъ семь, a лѣс-
ныхъ пятьдесятъ, гдѣ онъ болыпъ волокъ 
осѣлыхъ, заподаньемъ пана Рудомины, не 
уживалъ, одно осѣлыхъ волокъ сорокъ и 
трети двѣ, около чого дей ширей въ позвѣ 
описуетъ; а другому листу въ томъ се дей 
отъ пана Рудомины досыть не стало, же 
се личба волокъ осѣлыхъ и пустыхъ въ 
тихъ селехъ зъ листомъ пана подскарбего, 
на тые села данымъ, и зъ листомъ его за
ставнымъ, ему—Юрыо Бокею, данымъ, во
дле описанья его не згодила и много волокъ 
осѣлыхъ и нештось пустыхъ, яко то въ 
позвѣ описано есть, не доставаетъ.—Которая 
дей то справа, кгды се на тыхъ помене
ныхъ рочкохъ ему—пану Бокею, съ паномъ 
Рудоминою приточила, тогды въ тойсправѣ 
змовенья насъ обѣюхъ сторонъ два декре
ты зашли: одинъ зъ стороны позванья—зъ 
осѣлости мѣское, ижъ есть слугігае позванъ, 
a другій зъ стороны року, за позвомъ припа-
лого, ижъ есть' слупите, водле запису его/ 
на рокъ короткій позванъ. А за такимъ дей 
узнаньемъ позванья и року, кгды вжо отъ 
него, пана Бокея, на рѣчь самую, въ позвѣ 
опиеаную, доводъ се чинитыючалъ и листъ 
его заставный, даный подъ датою року 
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. осмьдесятъ семого, мѣсеца Апрѣля десятого 

..дня, положонъ былъ. Такъ се дей до оного 
; листу панъ Томашъ Рудомина призналъ, 
а ижъ дей до тоежъ справы и на туюжъ 
рѣчь онъ панъ—Бокей другій листь отъ 
пана Рудомины, подъ датою тогожъ року 
осмьдесятъ семого, мѣсеца Апрѣля дванад
цатого дня даный, мѣлъ онъ дей листъ, 
нанъ Бокей, у суду положилъ и кгды дей 
былъ тотъ листъ прочитанъ, панъ дей То
машъ Рудомина, маючи до него штось мо-
вити о отложенье на годину просилъ; нижли 
ижъ се того дня второго Генвара, было споз-
нило, судъ тую справу, межи насъ зачатую, 
до.далыпихъ поступковъ правныхъ на день 
семый тогожъ мѣсеца Генвара отложилъ; 
на которомъ року, постановившисе панъ 
Рудомина оному дей другому листу своему, 
отъ него пана Бокея положоному, фалыпъ 
задалъ и фальшивымъ его.быть назвалъ; 
а то въ томъ: яко бы дей у того листу 
на той сторонѣ, гдѣ се листъ почалъ,,въ 
сконченью тое карты двѣ строки ему ку 
шкодѣ яко бы приписаны, a двѣ строки 
на початку другое стороны тогожъ полъ 
аркуша также приписаны быти мѣли, и 
задавши таковый фалыпъ оному листу, да-
лѣй въ право поступовати не хотѣлъ, але 
отложенья до вашей милости, милостивый 
пане воевода, просилъ.—Гдѣ врадники ва
шей милости кгродскіе тое справы далѣй 
не судечи, до вашей милости то отложили, 
а Панове врадники судовые земскіе сами 
одни безъ врадниковъ вашей милости, ко-
лекгъ своихъ, судити ее не хотѣди; а ижъ 
се дей то передъ в. м. приточило, ино онъ— 
панъ Бокей, не хотечи того насобѣ поно-
сити и въ такомъ мниманью у в. м. сто
роны заданья фалыпу быти, кгдыжъ то 
жаднымъ фалъшомъ розумѣно быть не мо-
жетъ, дадѣй того съ паномъ Рудоминою 
поступоватъ хочеть и то окажетъ, ижъ што 

задалъ пану Бокею, же то на немъ са-
момъ зостанетъ. 

Его милость панъ, такового мовенья 
умоцованого пана Бокея съ паны судья
ми каптуровыми выслухавши и взявши 
достаточную справу, такъ отъ пановъ 

• судей1 каптуровыхъ зрозумѣвши, и оба-
чивши то, ижъ вжо въ той справѣ поча-
токъ се, сталъ, и два декрета — одинъ зъ 
стороны слушного позванья—зъ осѣлости 
мѣское, a другійзъ стороны року, за поз
вомъ припалого зашли, згодившисе зъихъ 
милостью его милость на тые декрета и 
узнавши быть слушные, далѣй пану Бо
кею въ той справѣ поступовати велѣлъ. 
А затымъ умоцованый пана Вокеевъ, панъ 
Станиславъ Девчопольскій, домавялъ се, абы 
тотъ листъ передъ его милостью паномъ 
и паны депутаты каптуровыми былъ чи-
танъ. Который листъ, кгды былъ съ конца 
въ конецъ прочитанъ, тамъ дей панъ То
машъ Рудомина его выслухавши и огле-
давши, на то повѣдилъ: кгдыжъ дей злого 
добрымъ, ачорного бѣлымъ звать не могу, 
про то тежъ и въ той справѣ иначей не 
могу поступовать, одно такъ, яко есть, 
учстивши уши в. м., задаю тому листу 
фалыпъ, ижъ то есть фальшивый и змы-
шленый. 

А умоцованый пана Бокеевъ повѣдилъ, 
ижъ дей то николи въ дому пана Бо-
кеевомъ не было, абы фалыпомъ посту
повати и обыходитисе мѣли, што теперь 
панъ Рудомина задалъ; але ижемъ дей я 
властный листъ пана Рудоминовъ, власною 
печатью его запечатованый и рукою влас
ною его подписаний, и печатьми людей 
добрыхъ, запрозьбою его приложоныхъ и 
руками ихъ подписаний, водлѣ права арти
кулу семого—въ ровдѣлѣ семомъ, и водлугъ 
-аргыкулу петьдесятъ семого—въ роздѣлѣ 
чѳтвѳртомъ, описаныхъ, еиравеныхъ, поло

га 
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жилъ, просилъ—абы тотъ листъ при моцы, 
яко слушне, водлѣ тыхъ артикуловъ справ-
леный,- захованый, и врадъ бы дей то 
отъ пана Рудомины вѣдалъ, еслиже у того 
листу, который былъ читанъ и которому 
се пригледѣлъ печать свою и руку свою 
быть подписаную признаваетъ и если то 
его есть печать и подпись руки его? кгдыжъ 
дей я, якожъ тотъ самый листъ весь съ 
початку ажъ до конца написаный, мѣню 
и твержу быть его власнымъ и у него пе-

, чать его власную и подпись руки его вла-
сное, и то, ижъ дей онъ. мнѣ тотъ листъ, 
тыми печатьми запечатованый и тыми ру
ками печатниковъ своихъ подписаный, го
товый далъ, зачимъ дей абымъ водле него 
захованый былъ—просилъ. 

На которую повѣсть умоцованого пана 
Бокеевого п. Томашъ Рудомина повѣдилъ: 
ижъ дей ядотакового листу съ тымъ варун-
комъ, колько строкъприписаныхъ,не знаюсе 
и при таков омъ листѣ, якомъ руки не под писо-
валъ, печати не прикладалъ ипечатниковъ 
не просилъ, въ томъ листѣ помененыхъ, 
которыхъ собѣ ку свѣдецству и подпартью 
того листу беру и листъ признаваю, поки 
не есть нарушоный, не фальшивый при-
бавою тою значною, то-есть, двѣма стро
ками на концу першое стороны листу, а 
другими двѣма строками на початку дру
гое стороны листу; которые слова отъ сло
ва такъ се въ собѣ маютъ: 

A гдѣ бы въ тихъ селахъ звышмене-
ныхъ волокъ осѣлыхь и пустыхъ такъ мно
го, якомъ. то листомъ моимъ пану Бокею 
описалъ, сполна не было, то маю пану Бокею 
заплатити три тысечи копъ грошей Литов
скихъ и вси шкоды безъ доводу и присеги 
на голое реченье слова пана Бокеевого за
платити маю. О тожъдей двухъ строкъ на 
коньцу приписаныхъ,а двухъ строкъ на дру
гой сторонѣ того листу на початку приписа-

ныхъ не признаваю быть обовязкомъ мо
имъ, але учстивши уши в. м. тою при
бавок) тыхъ j виршовъ-, которому явный 
фальшь задаю,: фальшивымъ дей его быть 
меную; а въ томъ дей зась мѣстцу отъ 
того слова, гдѣ се починаеть: „и на томъ 
далъ сесь мой листъ илистомъ моимъ, опрочь 
•тыхъ четирохъ строкъ быть его признаваю и 
стороны приписанья тыхъчотырохъ строкъ, 
ку шкодѣ моей великой учиненый, хотечи 
мене тымъ фальшомъ до шкоды значное 
привести, яко се то значить, же тые стро
ки фальшивые значны, бо дей стисненыхъ 
литеръ въ одну строку большъ, а нижли 
у верху, во двѣ строки писаныхъ; ку тому 
•на мѣсцу порожнемъ, а за заламаньемъ па-
перу, написаный, значный фальшь учиненый, 
гдѣ се дей ничого далѣй не мѣло писать; 
а ижъ се дей то заховуетъ, кгды се хто 
кому описуетъ, тогды дей для памети тер
мину собѣ зоставуетъ, абымѣлъ на памети 
то, яко се описовалъ и тому досыть учи-
нилъ. Которого листу и я дей зоставилъ 
собѣ копію, на которой тыхъ чотырехъ 
строкъ нѣтъ написаныхъ, чого дей явный 
знакъ показую зъ самого опису и речи, 
же варунокъ тотъ фалыпованый и припи-
саный незгажаетсе зъ самою речью, у верху 
описаною, гдѣ стоить въ томъ листѣ опи
сано: „гдѣ бы се спустошенье за держанья 
моего стало въ подданыхъ, также, гдѣ бы 
такъ много волокъ и подданыхъ не было, 
яко въ листѣ пана подскарбего поменено, 
также, гдѣ бы за него спустошенье стаю 
се, тогды бымъ дей.я самъ, на немъ и 
ни на комъ иномъ шкодъ поискивати не 
мѣлъ"; а въ томъ дей приписанью против
ная рѣчь показуется тымижъ словы: „гдѣ бы 
не было такъ много волокъ осѣлыхъ, то
гды въ заруки попасти маю и въ слово 
рЬченье шкодъ", то дей явный фальшь на 
рѣчи неподобные, яко быхъ мѣлъ варунокъ 
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давати, бо; дей хлопъ сегодня будетъ, а 
завтра прочь пойдетъ; и то до того, гдѣ: 
бы.мѣлъбыти такійварунокъ, за тымъ за-, 
разомъ былъ бы написаний: ижъ гдѣ бы 
се стало спустошенье черезъ мене, за дер-
жанья моего, у подданыхъ, ижъ бы такъ 
много волокъ осѣлыхъ, яко есть вълистѣ 
пана подскарбего поменено, не было и зъ 
листомъ пана подскарбего личба волокъ 
осѣлыхъ не згажала. се, або гдѣ-бы тежъ 
за держанья пана подскарбего съ тыхъ селъ 
вышейпомѣненыхъ люди прочь розышли; 

и въ тыхъ селахъ у подданыхъ спустшенье 
стало, тотъ звышпомененый фальшивый 
приписъ и обовязокъ мѣлъ бы быть зара-
зомъ при томъ варунку заруку приписанъ. 
Але дей вже сконьчивши то, ижемъ я самъ 
того на немъ и .ни- на комъ поискивати не 
мѣлъ, чимъ се вжо былъ листъ окончилъ 
и заварлъ, бо дей онъ только собѣ отъ 
мене то былъ варовалъ въ томъ листѣ, 
знову оную рѣчь зачалъ, которую вжо былъ 
скончилъ, што есть явно, бо дей тые стро
ки стислѣйшіе на долѣ а на другой сто-
ронѣ, тогды и отъ строки вирши се выне
сли. А ижъ право посполитое учитъ, ар-
тыкулъ шостый—зъ роздѣлу осьмого, въ ко
торомъ такъ описуетъ: „гдѣ бы скробанье 
было на датѣ, альбо на якомъ шкодливомъ 
мѣсцу, такій маетъ быти всякій записъ 
никчемный", яко се тутъ значне оказало: 
же хотя не скробаный, але колько строкъ 
приписаный и слушне маетъ быти за ник
чемный почйтаный; и то къ тому: гдѣ бы 
дей тая зарука не была фальшивая, або 
тые слова шкоды на голое словорѣченье, 
тогды бы дей при томъ великомъ обовяз-
ку и то мусѣло быть позволенье припо-
звати мене до которого похочетъ права, 
гдѣ бы се такимъ обовязкомъ досыть не 
стало; але дей рѣчь певна, кто бы дей 
былъ приписалъ, бы было гдѣ одножъ дей 

болыпъ мѣйсца ему не стало и тые чоты
ри строки досыть значные, суть приписа-
ные; а ижъ дей собѣ стороны беретъ тотъ 
головный листъ на помочь, которого дей 
и я собѣ также беру на помочь, въ кото
ромъ головномъ листѣ явне дей то се по-
казуетъ, ижемъ дей все право свое влилъ 
на него, на которое есьми мѣлъ, и такъ 
есьми ему подалъ сътымъ всимъ, яко мнѣ 
было подано, ничого на себе не выймуючи, 
ани зоставуючи, зо всими селы, яко самъ 
въ позвѣ своемъ признаваетъ, же его вси 
села дошли; a гдѣ бымъ на то давалъ та
к т варунокъ, тогды бымъ дей въ листѣ 
ГОЛОЕНОМЪ того доложилъ. Такъ дей тежъ 
до печатаровъ мовлю, ижъ они до такового 
листу, иле до того фальшивого приписанья 
печати николи не прикладали и рукъ не 
подписовали, бомъ дей ихъ о тое не про-
силъ: кгдыжъ печатники, водле права по-
сполитого и статуту, артикулу остатнего— 
въ роздѣлѣ семомъ описаного, маютъ быть 
вѣдоми, до чого печати прикладаютъ. А 
при тихъ певныхъ знакахъ и доводѣхъ бе
ру собѣ на помочь артыкулъ дванадцатый— 
зъ роздѣлу первого, въ которомъ описуетъ: 
„хтобы листы, записы, церокграфы на долги 
фалыповадъ, а то бы се направѣ показало, 
таковый кождый речь свою въ томъ листѣ, 
описаную, тратить, и ку тому горломъ ка-
ранъ быти маетъ". При которыхъ певныхъ 
доводѣхъ, ижъ яко то есть фальшивый 
приписъ, готовомъ дей того самъ есмь зъ 
шляхтичами учстивыми, вѣры годными, 
сумненьемъ поправить; и кгдыжъ дей,опрочь 
присеги моее, явный и ясный естъ фалыпъ 
въ приписаныо тыхъ чотырохъ строкъ и 
для тое ясности сторонѣ жадный отводъ 
ити не можетъ, водле звышописаного по-
даного артыкулу, гдѣ опѣваетъ: „ижъ за 
показаньемъ явности певное, и за доводомъ 
слушнымъ отъ стороны, которая фалыпъ 
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переводить, винный маетъ быти каранъ"; 
якожъ и тотъ артыкулъ семый—зъ роздѣлу 
семого, который собѣ сторона брала ку 
помочи тому листу nokладаному, тотъ же 
и я беру ку помочи своей, ижь листъ подъ 
печатью того, хто даетъ, и подъ печатьми 
людей добрыхъ маетъ при моды быть 
захованъ, которые то печатники ствержа-
ютъ каждый опись и суть свѣтками. А 
ия:ъ я, якомъ то вышей задавалъ, ижъ па
новъ печатниковъ до такового листу съ 
тымъ варункомъ о приложенье печатей 
николи не просилъ, и ихъ самихъ черезъ 
печатей ихъ за свѣтки водле артикулу 
не пріймую и не признаваю, поки се сто
рона въ томъ водле права тымижъ свѣт-
ками того листу и того варунку очевисто 
не подопретъ; кгдыжъ и артыкулъ третій— 
зъроздѣлу осмого пишетъ: „гдѣбы теста-
ментникъ тестаментъ справовалъ, а не могъ 
бы мѣть трохъ свѣтковъ, тогды при двухъ 
свѣткохъ чинити повиненъ будетъ, предъ се 
тые свѣтки въ недостатку третего свѣтка 
сами присегами своими ствердити повинни". 
Еслижъ въ недостатку третего повинни тые 
два свѣтки тотъ тестаментъ присегами ствер-
дити, поготову въ такъ ясное рѣчи, ижъ 
я всихъ трохъ тыхъ свѣтковъ до такового 
листу съ тымъ варункомъ, которыхъ сто
рона черезъ печати показуетъ о приложе
нье печати ихъ не просилъ; на который 
тотъ таковый отводъ и сама сторона не
брала се и не беретъ, што водле права 
винна была учинить, прошу, абымъ я лри 
такой ясности певной ку доводу и при-
сезѣ былъ припущонъ. 

А по сконченью тое мовы иповѣсти пана 
Томаша Рудомины, умоцованый п. Юрья 
Бокея, п. Станиславъ Девчопольскій повѣ-
дилъ: тые дей обадва листы п. Рудоииновы, 
такъ першій, яко другій, на одну се рѣчь 
стегаютъ и одну дей въсобѣрѣчь заставу 

шести селъ и згодность волокъ осѣлыхъ. 
и пустыхъ зъ листомъ пана подскарбего 
опѣваютъ; а ижъ дей одинъ зънихъ при
зналъ, a друтій листъ въ части его, то-
есть, отъ того мѣстца, тдѣ починаетсе: 
„ Я Томашъ Рудомина" — ажъ до коньца 
тое карты призналъ тежъ его быть своимъ, 
опрочъ двухъ строкъ на коньду тое кар
ты, мѣнитъ быть фальшивые иприписаные, 
а на другой сторонѣ тоежъ карты на по
чатку, гдѣ мѣнитъ быть также строки двѣ 
приписаные, въ тыхъ чотырохъ строкахъ ' 
того листу своимъ быть не менитъ; а въ 
томъ же дей листѣ, на коньду того листу, 
гдѣ се починаетъ: „и на томъ далъ тотъ 
мой листъ", ажъ до коньда его быть сво
имъ признаваетъ, и яко дей до оного по
чатку, такъ и до тое навезки знаючисе 
печать свою и подпись руки своее быть 
признаваетъ, одножъ дей до чотырохъ строкъ 
вътомъ листѣ, то-есть, до двухъ на конь
ду, а до двухъ на початку, листомъ его 
быть своимъ не признаваетъ, менечи то 
быть фалыпомъ приписанымъ, и твердечи 
то, же до тыхъ чотырохъ строкъ печати 
своее не прикладалъ, руки не подписовалъ 
и печатниковъ не просилъ; ино дей што 
онъ менитъ быть фалыпивымъ, яко бы 
чотыри строки мѣли быть приписаны, и его 
запираетъ, ино въ початку и въ коньцу 
виршовъ колько десять, ижъ его быть 
своимъ призналъ, и до того мѣнитъ быть 
печать свою приложоную и руку подпи-
саную, тымъ дей самымь тотъ весь листъ, 
яко есть съ початку до конца написаный, 
змоцнилъ и зтвердилъ; а тыми дей чотырь-
ма строками, которые менитъ быть припи
саные, яко его фалыпивымъ меновати, такъ 
и вонтпливымъ повѣстью своею чинити не 
можеть. Кгдыжъ дей п. Томашъ Рудомина 
читать и писать умѣетъ, не прочитавши 
того листу николи бы былъ печати своей 
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не прикладалъ и руки своее не подписовалъ; 
але знать дей же его прочитавши, печать 
свою приложилъ и руку свою подписалъ, 
бо дей и съ тымъ се самымъ значить, же 
его въ части большой, то-есть, въ початку 
и въ навезцѣ призналъ. Але гдѣ бы дей 
былъ початку и завезки не признавалъ 
быть своимъ, могъ бы дей фальшь задать 
и то опатрне и такъ яко въ статутѣ 
описуетъ, назвавши его фальшивымъ, ме-
новать печать быть фальшивую, на-
кшталтъ его вырытую, и руку свою, на-
кшталтъ руки его формованую, альбо отъ 
другихъ листовъ печати отодраные быть 
приложены, яко того артыкулъ дванадца-
тый—зъроздѣлу першого опѣваетъ иука-
зуетъ, ижъ дей въ томъ фальшь, а не въ 
чомъ иншомъ маетъ быть розумѣнъ; а при-
писанья дей ніякихъ строкъ въ томъ ар-
тыку лѣ не споминаетъ, абы черезъ то 
фальшь розумѣнъ быти мѣлъ. Про то дей, 
водле того артикулу дванадцатого тыми 
чотырма строками фальшивыми, за при-
знаньемъ его въ большой части, чинить не 
можетъ, и овшемъ дей. кгдыжъ, водле ар-
тыкулу семого—въ роздѣлѣ семомъ, а вод
ле артыкулу петьдесятъ семого—въ роздѣ-
лѣ четвертомъ описаный есть, достаточне 
енравеный, за слушный и правный розу-
мѣнъ, и сторона моя при немъ захована бы
ти маетъ; бо дей оттуль, гдѣ бьітофаль-
шомъ и приписанымъ мѣло розумѣти, урос-
ла бы дей злого сумнѣнья людемъ дорога 
великая до вольности отъ записовъ и до-
тарчанье се на учетивость людскую, бо 
обачивши дей ку коньцу, што ему быть 
шкодливого, признавши его быть въ почат
ку и въ завезцѣ своимъ, моглъ бы се его 
заперти—зъ стороны того, пітобы собѣ ба-
чилъ быть шкодливого, хотя бы дей его 
и съ тымъ далъ. А ижъ дей мѣнптъ, же 
копію того листу въеебе маетъ, въ кото

рой тыхъ чотырехъ; строкъ быть не же
нить, ино голою дей копіею листу запе-
чатаного й подпиеаного фальшивымъ чи-

I нити не маетъ и не можетъ, але другимъ 
I листомъ противнымъ, который слово отъ 
слова себѣ отъ пана Бокея былъ взялъ, 
гдѣбы се дей зъ листомъ его не згажалъ, 
тотъ бы листъ фальшивымъ чинити моглъ. 
А ижъ дей большъ литеръвъ двухъ стро-
кахъ на коньцу, а нижъ на початку, а 
то ижъ стисло писано быть менитъ, a двѣ 
строки на другой сторонѣ на початку дру
гихъ строкъ и вынеслѣйшое быти мену-
етъ; ино дей въ писанью листовъ на па-
перѣ перомъ формы не маемъ, але яко се 
напишетъ 'и запечатанъ будетъ, одно бы 
не былъ скробаный, такій сторона при
нята маетъ; только дей друкъ формѣ и 
въ цирклю своимъ бываетъ. А ижъ дей 
болыпость литеръ въ двухъ строкахъ на 
коньцу быть менитъ, a двѣ строки на дру
гой сторонѣ вынеслѣйшіе надъ другіе, ино 
дей письмо руское съ титлами се пишетъ, 
подъ которою дей титлою двѣ и три ли
теры могутъ се замкнуть, чого дей въ 
польскомъ письмѣ нѣтъ. А ижъ дей двѣ 
строки менитъ быть вынеслѣйшими надъ 
другіе, тогды се дей то необачностью того 
писара, который тотъ листъ писалъ, могло 
стать. Могло се дей то тежъ стать и са
мымъ паномъ Рудоминою: ижъ хотечи о 
фальшь пана Бокея приправить и о злое 
мниманье до людей, тотъ дей паракграфъ 
а у концу приписалъ, аоы и о мниманье 
злое до людей пана Бокея приправилъ, 
и самъ вольнымъ былъ. А ижъ дей въ ста
туй, яко се починати и яко коньчити 
листы маютъ, также, яко зъ береговъ сто-
ронъ исъ початковъ и коньцовъ починати се 
и кончити маетъ, науки не маемъ, одно дей 
то, гдѣ бы быль печатью его запечатаны! 
людей добрыхъ, ижъ такій за слушный 



узнанъ быти маетъ, про то дей. панъ Бо
кей, бачечи быть листъ водле права справ-
леный, не ргледаючисе на то, яко былъ 
написаный, оного дей отъ пана Рудомины 
взялъ. А ижъ дей менитъ вонтпливые и 
фальшивые быть тые чотыри строки, а то 
ижъ яко бы дей иншая рѣчь мѣла быть 
въ томъ паракграфѣ описана, ижъ при 
першомъ паракграфѣ заразъ тое заруки и 
нагороженья шкодъ не доложоно, одно дей 
то менитъ быть особливымъ паракграфомъ, 
ино дей и въ томъ першомъ паракграфѣ 
неиншую рѣчь, одно туюжъ споминаетъ, 
ижъ дей если бы ся личба волокъ осѣлыхъ 
не згажала за спустошеньемъ его, ижъ его 
панъ Рудомина ото позывати не маетъ, то
гды дей тымъ артыкуломъ и тотъ першій 
паракграфъ, гдѣ бы о то позывалъ и то 
дей, гдѣ бы се личба волокъ осѣлыхъ зъ 
листомъ пана подскарбего не згажала, зам-
кнулъ, а тежъ дей во всякихъ рѣчахъ, за 
всякими записы—гдѣ кому съ кимъ справа 
о што идетъ, нигдѣ листы безъ такового 
обовязку, абы въ немъ заруки и шкоды 
на словорѣченье описаны быть не мѣли, 
яко дей се то и съ першого листу его по
казало, ижъ въ немъ заруки и шкоды опи
саны суть, не бываетъ, и овшемъ дей вся-
кій листъ зъ заруками и шкодами быва
етъ пиеанъ, а то для того, абы тотъ, хто 
тотъ листъ беретъ, певенъ того былъ, ижъ 
тому досыть учинити маетъ тотъ, хто на 
себе ему листъ даетъ. А ижъ дей и тымъ 
листъ стороны тыхъ чотырохъ строкъ ме
нитъ быть фальшивымъ въ томъ паракгра-
фѣ, же того паракграфу въ томъ першомъ 
головномъ листѣ не споминаетъ, ино дей и 
тымъ фальшивымъ его чинити не можетъ, 
бо дей ачь тотъ першій листъ сгажаетсе 
на тоежъ одножъ, ижъ въ томъ першомъ 
листѣ то описано, же дей зо всимъ съ тымъ 
поменивши, яко много въ которомъ селѣ 

волокъ осѣлыхъ, тые дей села пану-Бокею. 
подалъ и онъ ихъ зо всимъ съ тымъ. дер
жати мѣлъ, было бы то контраріумъ, гдѣ 
бы тотъ паракграфъ мѣлъ быть въ тотъ; 
листъ вложонъ. Признавши то впередъ, 
же зо всимъ тымъ подалъ, а потомъ бы дей 
мѣлъ написать, гдѣ бы не доставало, то бы 
се рознить и въ вонтпливость приводить му-
сѣло, але однакъ-же дей, ижъ се тая за
става листовъ тутъ у Вильни справовала, 
ино дей абы панъ Бокей не вонтпилъ о 
такъ великой личбы волокъ осѣлыхъ и пу
стыхъ, въ листѣ заставномъ описаныхъ, 
ижъ такъ много есть; кгдыжъ дей тые 
волоки отъ справованья листу заставного 
въ тридцати миляхъ, або и далей суть, 
про то дей ему другій листъ на то далъ, 
который дей одного письма, одное руки и 
одного инкаусту писаный есть, не отмѣ-
неный, а хоть бы се тежъ иинкаустъ въ 
чемъ троху отмѣнилъ, ино дей и то ничого 
бы тому шкодить и вадить не могло, бо 
дей бываетъ того много, же кгды инкаустъ 
побѣлѣетъ, же его знову мѣшаютъ, а онъ 
почернѣетъ; кгдыжъ дей писанье того ли
сту, яко въ початку, такъ въ концу, и тыхъ 
чотырохъ строкъ одное се руки згажаетъ, 
тогды дей то за фальшь почитано и ро-
зумѣно быть, для стисненья на коньцу двухъ 
строкъ а для вынесенья двухъ строкъ на 
другой сторонѣ, быти не можеть. Але гдѣ 
бы се дей былъ съ початку ажъ до коньца 
того листу своего заперъ, въ наменшой рѣ-
чи его не признаваючи, а задалъ бы фальшь 
сторонѣ своей противной зъ стороны пе
чати, ижъ на кшталтъ печати его далъ пе
чать его собѣ вырыть, а на кшталтъ руки 
его уформовалъ собѣ руки подпись, альбо, 
отодравши печати отъ другихъ листовъ, до 
него приложилъ, яко то зъ роздѣлу пер
вого—артыкулъ дванадцатый учить, а того 
бы дей доводилъ и довелъ, такій бы дей 



фальшь за фальшь, а не такій, якій онъ 
теперь быть мѣнитъ, розумѣнъ бытимѣлъ. 

' А зъ стороны печатниковъ: ижъ дей мѣ-
нитъ,яко бы до того листу всего печатей не 
мѣли прикладать, ино кгдыжъ дей онъ самъ 
печать и руку свою призналъ, тымъ дей 
признаньемъ и печатники змоцнилъ, кгдыжъ 
онъ самъ въ томъ листѣ своемъ призна
ваетъ, ижъ за его устного прозьбою пе
чати свои до того листу приложили и руки 
свои подписали, бо дей онъ вѣдалъ—кого 
просилъ, аяко дейразъпризнавши печать 
и руку свою, панъ Рудомина до того мо
вити ничого неможетъ; также дей и пе
чатники, одъ него упрошоные, ничого бы 
до печатей и рукъ своихъ мовити не могли. 
А ижъ дей артыкулъ шостый—зъ роздѣлу 
осьмого то въ собѣ опѣваетъ, же по томужъ 
маетъ быти розумѣно о всякихъ записѣхъ, 
што о тестаментахъ, ино дей въ томъ ар-
тыкулѣ описуетъ „гдѣ бы тестаментъ якимъ 
незначнымъ, альбо закрытымъ писмомъ 
былъ написанъ, або гдѣ бы на датѣ былъ 
скробанъ, таковый маетъ быть за никчем
ный розумѣнъ," а не описуеть, абы мѣлъ 
быть за фальшивый розумѣнъ и не за фаль-
шивымъ, але никчемнымъ звать его ка-
жетъ; а того не споминаетъ, если бы што 
сторона розумѣла въ немъ быть приписа-
но'го, абы за фальшивый и никчемный быть 
мѣлъ розумѣнъ и званъ. А тотъ дей листъ 
пана Рудоминовъ не незнаемымъ и не за
крытымъ письмомъ есть написанъ, але яс-
нымъ и явнымъ, што дей и самъ прочи-
талъ. А тежъ въ томъ-жеартыкулѣто опи
суетъ: ижъ гдѣ бы хотѣлъ тестаментъ од-
нимъ, альбо колькомъ артыкуловъ бурити, 
ижъ всего тестаменту тымъ збурити не мо
жетъ и не только дей абы мѣлъ за фаль
шивый быть розумѣнъ, але дей двѣма ар
тикулы и колько артыкуловъ касовати его 
не можетъ, тымъ паракграфомъ листу своего 

бурити и фальшивымъ его чинити не мо
жетъ: бо если же дей въ позвѣхъ коро
левскихъ— кгродскихъ, земскихъ, гдѣ се 
одинъ зъ другимъ незгожаетъ, за фальшь 
розумѣно быть не можетъ, и хотяжъ дей 
будетъ приписано въ одномъ, а сторона 
доведетъ сознаньемъ возного згодного по-
данья позвовъ, однакожъ дей то за фальшь 
почитано не бываетъ, хотяжъ се дей та
ковая незгода за печатьми показуетъ, по
готову дей, кгды хто листьевой прзнавши 
у него быть печать свою и руку въ части 
его признаетъ, а въ части не признаваетъ, 
кгдыжъ дей одно при другомъ есть пе
редъ печатьми и передъ подписомъ руки, 
а не подъ печатьми написано, за припи-
санье и за фальшь розумѣно быть не мо
жетъ. А кгдыжемъ дей то артыкуломъ двп-
надпатымъ—зъ роздѣлу первого показалъ, 
якій листъ фальшивый маетъ быть розу-
мѣнъ, а артыкуломъ шостымъ—зъ роздѣлу 
осьмого то показалъ, якій листъ никчем
ный маетъ быть розумѣнъ, водлугъ кото
рыхъ артыкуловъ яко дей фальшь, такъ 
и никчемность того листу не показуетсе, и 
овшемъдей водле артикулу семого—въ роз-
дѣлѣ семомъ и водле артикулу петь десять 
семого—въ роздѣлѣ четвертомъ описаныхъ, 
оказуетсе водле права учиненый и справо-
ваный; про то дей на сесь часъ только зъ 
стороны заданья фалыпу тому листу на 
узнанье вашей милости пускаю, а кгды 
дей зъ стороны фалыпу заданого узнанье, 
в. м., будетъ, я дей потомъ того зъ сто
роны самое речи, въ позвѣ описаное, иншіе 
доводы, которые написьмѣ маю показати, 
готовь дей буду и естемъ, кгды се о тотъ 
першій доводъ мой ростисненье декретомъ, 
в. м. зъ стороны фалыпу заданого станетъ. 
А ижъ се дей беретъ до присеги панъ 
Рудомина само семъ, то дей ему ити не 
можетъ, кгдыжъ дей водлѣ артикулу два-
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надцатого—въ роздѣлѣ первомъ опиеаного 
фальшу, яко въ немъ описуетъ, яко рытья 
печати, формованья руки и отдиранья пе
чатей отъ другихъ листовъ и придоженья 
до того листу неменовалъ и не показалъ, 
аде дей еще печать свою и руку свою 
призналъ. А што дей менитъ, же мнѣ въ 
той справѣ при томъ листѣ отводъ ити не 
можетъ, ино дей мнѣ самому надъ ясные 
артыкулы, въ статутѣ описаные, то-есть, 
надъ семый артыкулъ—въ роздѣлѣ семомъ, 
а надъ пятьдесять семый артыкулъ—въ 
роздѣлѣ четвертомъ ниякого отводу и змоц-
ненья присегою таковыхъ листовъ нака-
зуетъ, и овшемъ листы печатьми тыхъ, 
которые на себе даютъ запечатованые и 
печатьми печатниковъ указуетъ статутъ при 
моцы заховати, иншихъ ниякихъ доводовъ и 
подперетья таковыхълистовънеспоминаючи. | 

Зачимъ панъ его милость съ паны судь
ями каптуровыми пытати рачилъ: если бы 
што болыпъ мовенья мѣли? 

На што умоцованый пана Бокеевъ по-
вѣдилъ, ижь дей зъ стороны того фальшу 
заданого болыпъ мовенья не маю, але кгды 
дей то декретомъ, в. м., ростригнено бу
детъ, я дей на самую рѣчь доводы потомъ 
показовати буду, што собѣ вцалѣ заховую. 

Также и панъ Рудомина зъ стороны того 
листу, которому фалыпъ задалъ повѣдилъ: 
ижъ болыпъ мовенья немаеть, ожидаючи 
въ томъ розсудку иузнанья судового. 

Лечь панъ его милость съ паны судьями 
каптуровыми, не кончечи того дня тое спра
вы, отложить то рачили на розмышленье 
собѣ до понедѣлку пришлого, то-есть, до 
дня одинадцатого мѣсеца Генвара. 

Акгды тотъ деньодинадцатый дрипалъ,въ 
томъ часѣ, ижъ пана его милости нѣкоторые 
пильные и важные справы рѣчи посполи-
тое зашли, такяге иные розные акціи, ку 
отсуживаныо суду каптуровому належачіе, 

въ тыхъ же рочкахъ припадали, за чимъ 
ихъ милость тое справы судовне кончить 
не могучи, звлаща, ижъ пріятели, такъ зъ 
стороны пана Рудоминовы, яко и пана 
Юрья Бокея, съ тымъ се озвали, хотечи 
ихъ вести до угоды, про то, съ причинъ 
помененыхъ, еще знову тую справу панъ 
его милость съ паны судьями каптуровыми 
до другою понедѣлка ,І то-есть до дня 
семнадцатого мѣсеца Генвара, отложити ра
чили, догожаючи пріятелемъ зъобѣюхъ сто-
ронъ, абы ихъ въ томъ часѣ погодити могли. 

А кгды день зложеный мѣсеца Генвара 
оемьнадцатого припалъ, а стороны обѣ-
двѣ, такъ поводовая, яко и отпорная, не 
погодившисе, але готовы будучи слухать 
розознанья судового въ справѣ зачатой, 
яко се вышей поменяло, естли же то фаль-
шомъ розумяно и почитано быти можетъ 
и естли то фальшомъ слушне панъ Рудо
мина меновати мѣлъ, становши се и пиль-
ность передъ паномъ его милостью и паны 
судьями каптуровыми чинили. Тамъ панъ 
его милость съ паны судьями каптуровыми 
пытать рачилъ обѣюхъ сторонъ: если бы 
въ той рѣчи, о што межи ними споръ и-
детъ, болыпъ мовенья мѣли, абы то мовили. 

Гдѣ умоцованый пана Бокеевъ, панъ Ста
ниславъ Девчопольскій повѣдилъ: ижъ дей 
зъ стороны того черезъ пана Рудомину 
задананого и менованого фальшу, кгдыжъ 
се то вжо въ первомъ мовеныо моемъ ясне 
статутомъ выводило, якій фалыпъ розумѣнъ 
и што фальшомъ называно быти маетъ, 
болыпъ надъ тое першое мовенье ивыводъ 
мой мовенья не маю. Але ижъ першоиу 
доводу листовному, который отъ пана Бо
кея на доводъ самое рѣчи, въпозвѣ опи-
саное, о што есть панъ Рудомина позванъ, 
показанъ былъ, заданъ есть черезъ пана 
Рудомину фальшь, о который заданий 
фальшь-розеудокъ, в. м., еще невышелъ, 
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ино узнаете ли то, в. м., розсудкомъ сво
имъ, абы панъ Бокей на самую речь, въ 
позвѣ описаную, не одержавши первей отъ 
в. м. розознанья, зъ стороны фалыпу за-
даного иншіе фальшивые свои доводы по-
казовалъ, панъ Бокей, яко то впередъ 
собѣ вцалѣ заховалъ, такъ и теперь даль
ние доводы на самую рѣчь, въ позвѣ опи
саную, показати и ихъ чинити готовъ; а 
гдѣбы теперь то быть не могло, ажъ гдѣ 

.бы. первей узнанье в. м. зъ стороны за-
даного фалыпу вышло, тогды и потомъ 
готовъ будучи вси доводы свои на рѣчь 
самую въ позвѣ описаную показати, ко
торые, вцале и въ моцы своей заховуючи, 
узнанья въ томъ пана его милости и па
новъ судей каптуровыхъ жедалъ. 

А панъ Томашъ Рудомина, держечисе 
артыкуловъ своихъ, въ першомъ мовенью 
своемъ поданыхъ, а беручи собѣ до тыхъ 
артыкуловъ ку помочи артыкулъ остатній— 
зъ роздѣлу семого, въ которомъ описуетъ: 
„ижъ печатники, за очевистою порозьбою, 
до листовъ печати свои прикладати маютъ, 
вѣдаючи што въ листѣхъ есть описано," 
домовялсе, абы панъ Бокей печатниковъ 
того листу становилъ, и водлѣ артыкуловъ, 
отъ него поданыхъ, захованъ былъ. 

А умоцованый пана Бокеевъ, выводечи 
то, ижъ ему печатниковъ становить не по
треба, повѣдилъ: кгдыжъ листъ есть слу-
шне, водле права артыкулу семого —въ 
роздѣлѣ семомъ и артыкулу петьдесятъ се
мого—въ роздѣлѣ четвертомъ описаныхъ, 
справленый, a наболѣй, ижъ панъ Рудо
мина печать свою и руку свою у того ли
сту быть призналъ, ино дей надъ тые ар-
тыкулы, въ статутѣ описание, печатниковъ 
ему становити не потреба. A гдѣ бы дей 
былъ панъ Рудомина того листу своего 
въ намнѣйшой речи листомъ своимъ быть 
не признавалъ и печати бы и подпису руки 

своее, не признаваючи быть печатью не 
своею и не свой подпись руки повѣдилъ 
и твердилъ, а въ томъ бы фальшь задалъ, 
певная речь, ижъ бы дей на подпору того 
листу мусѣлъ панъ Бокей тыхъ печатни
ковъ становити. 

За тымъ панъ его милость сторонъ пы
тать рачилъ: хто бы тотъ листъ писалъ, 
которому панъ Томашъ Рудомина, менечи 
въ немъ быть чотыри строки приписаные, 
фальшь задалъ? 

Умоцованый пана Бокеевъ повѣдилъ: вѣ-
даетъ дей то добре панъ Рудомина, хто тотъ 
листъ ему писалъ, кгдыжъ дей тотъ листъ 
отъ него вышолъ и отъ него данъ есть 
пану Бокею. 

А кгды панъ Рудомина о то отъ его 
милости пана былъ пытанъ, на то тыми 
словы повѣдилъ: не наметаю дей того, 
хто тотъ листъ писалъ, одно ми готовый 
написаный принесено, а тамъ его запеча-
товалъ и подписалъ, вѣдъ же водлугъ Ko
nin моее, которую у себе маю, съ ко
торою дей тотъ листъ не згажается, тыми 
чотырма строками приписаными, якомъ и 
первей мовилъ. Ино панъ его милость и 
съ паны судьями каптуровыми, бачечи 
быть тую справу велико важную и уважа-
ючи то быть его милость новую рѣчь, отъ 
пана Рудомины заданую, о чемъ не бачечи 
науки • въ Статутѣ — якій бы розсудокъ 
мѣлъ быть учиненъ, не чинечи того сквап-
не, але для лѣпшого зрозумѣнья и инфор-
маціи тое справы, згодившисе въ томъ съ 
паны судьями каптуровыми, на сконченье 
тое справы и на декретъ отложите то его 
милость рачилъ, отъ дня нинѣшнего мѣсеца 
Генвара осмьпадцатого, до рочковъ при-
шлыхъ февралевыхъ, на которыхъ рочкахъ 
абы се обѣ сторонѣ ку росправѣ скуточной 
станонилн; а панъ Томапіъ Рудомина абы 
печатниковъ, въ листѣ описаныхъ, на тыхъ 
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рочкахъ становилъ—не въ обычай того, 
абы вжо оные печатники, такъ пану Ру-
доминѣ противъ пана Бокея, яко и пану 
Бокею противъ пана Рудомины доводомъ 
якимъ: быти мѣли, але только для. того, 
абы его милость съ паны судьями капту
ровыми въ той справѣ лѣпшое зрозумѣнье 
ее мѣти и розсудокъ свой въ ней учинити 
моглъ. 

А умоцованый пана Бокеевъ, беручи 
собѣ ку помочи зъ роздѣлу четвертого ар-
тыкулъ тридцатый, въ Статутѣ описаный, 
подалъ на то, показуючи то, ижъ въ той 
справѣ вжо далыпій откладъ не маетъ 
быти чиненъ, але третего дня найдалѣй 
конечное сказанье маетъ быти чинено; а 
тая дей справа вжо, яко се зачала, третея 
недѣля идетъ, и вжо дей въ ней по три 
кроть откладъ чиненъ былъ, гдѣ вжо во
дле того артыкулу тая справа на далыпій 
часъ не можетъ быть откладана, и домо-
вялсе, абы водле того артыкулу былъ за-
хованъ, a далѣй того абы въ той справѣ 
откладъ не былъ чиненъ. 

Нижли панъ его милость съпаны судь
ями каптуровыми бачечи, ижъ то справа 
великая и важная, которая доброго розмы
слу потребуетъ, для информаціи лѣппюе въ 
томъ отъ печатниковъ и для розмыслу ста-
течного, не чинечи еще такъ прудко выро-
ку, тую всю справу на сконченье ее отло
жите рачилъ, на рочки пришлые, яко се 
вышей поменило. 

А стороны обѣ-двѣ вси обороны и поступ
ки правные свои въ той справѣ вцалѣ собѣ 
одинъ противъ другому впередъ заховали. 

А кгды вжо потомъ, на рочкахъ тепе-
решнихъ февралевыхъ, мѣсеца Февраля 
девятого дня, панъ его милость съ паны 
судьями каптуровыми на той справѣ, хо
течи ее декретомъ своимъ скончити, засв
ети и обѣюхъ сторонъ такъ поводовую, 

яко и отпорную,-которые передъ его ми
лостью и паны судьями каптуровыми оче-
висте стояли, еще наупоменути и того до-
бродѣйства права имъ узычити рачилъ, 
маютъ ли што большъ съ собою еще въ 
справѣ зачатой мовити, абы мовили. 

Тамъ далѣй: сторона поводовая—п. Юрій 
Бокей, черезъ умоцованого своего Станисла
ва' Девчопольского, поступуючи и выводечи, 
ижъ тотъ фальшь, отъ пана Рудомины ли-
стови его заданый, • яко фалыпомъ званъ, 
такъ и розумѣнъ быти не маетъ, мовенье 
свое на письмѣ подалъ и самъ панъ Юрій 
Бокей тое письмо усты своими читалъ, 
которое се слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маетъ: „Милостивые Панове! Справа моя, 
которая се зачала на рочкохъпрошлыхъген-
варовыхъ, перваго дня, проволоклася ажъ 
до рочковъ теперешнихъ февралевыхъ дня 
сегоднешнего, не взявши ніякого декрету 
зъ розеудку в. м. надъ звычай права по
сполитого, ку великой кривдѣ моей. А ижъ 
се такъ долго волочетъ, про то и далѣй 
ширитьсе муситъ, припоминаючи в. м. мо-
венья умоцованого моего пана Станислава 
Девчопольского, которого мовенья, ижъ на 
письмѣ у себе не маю, в. м., моимъ мило-
стивымъ паномъ, припомнѣть и ясне пока
зать есть того потреба, то есть: яко на 
рочкохъ генваровыхъ панъ Томашъ Рудо
мина—бурмистровичъВиленскій, будучиотъ 
мене нозваный, до двухъ записовъ его, отъ 
негомнѣ даныхъ, и признавшисе до обу-дву 
записовъ своихъ, одному листу—опослѣд-
нему, признавши у него печать свою и под
пись руки своее, фалыпъ задалъ, менечи 
быти, ижъ вътомъ опослѣднемъ записѣ, безъ 
воли его, чотыри строки приписаны, и покла
далъ якуюсь термину безъ печатей и безъ 
подпису руки, которая у права николи мѣ-
ста не маетъ и мѣти не можетъ, повѣда-
ючи, ижъ се листъ тотъ съ терм иною его 
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не згажаетъ, про то повѣдаю задаю тому 
листу • І- ялыпъ. На то, милостивые панове, 
такъ мовлю, и Статутомъ то, гато ; маетъ 
быть фальшомъ звано, а што въ собѣ фаль-
шуне маетъ, вывести и ясне показати хо
чу и покажу: ижъ въ томъ, въ чемъ панъ 
Рудомина листови своему фалыпъ задаетъ, 
въ томъ не только абы мѣлъ фальшь быть 
узнаванъ, але то фалыпомъ именовано 
быти немаеть. Што показую в. м. арты-
куломъ дванадцатымъ—зъ роздѣлу первого, 
въ которомъ значне фальшь, въ чемъ бы 
мѣлъ быть узнаванъ, такъ написано есть: 
„хто бы листы, альбо печати наши фаль-
шовалъ, альбо на кшталтъ руки нашое канц
лера и инныхъ писаровъ нашихъ того пань-
ства подписовалъ, альбо хто бы печати 
наши собѣ рылъ и у себе ихъ ховалъ и ихъ 
уживалъ, таковый кождый за оказаньемъ. 
явностью певною и доводомъ слушнымъ, 
ничимъ иншимъ, только огнемъ каранъ быти 
маетъ;" ку тому: „если бы тежъ печати 
и выписи врадовые переправовалъ, теста-
стаменты, записы, церокграфы, листы на 
долги и на заставы фалыповалъ;" а яко-
выйжъ фальшь маетъ быти розумѣнъ, такъ 
яко вышей есть описано: „если бы печать 
рылъ, на кшталтъ руки подписалъ, то-есть 
фальшь, альбо, отбираючи печати отъ ли
стовъ, ку другимъ. прикладалъ, гдѣ бы се 
то на кого показало, въ томъже артыкулѣ 
пишетъ, таковый, за оказаньемъ явностью 
певною и доводомъ слушнымъ, каранъ быти 
маетъ." То тутъ, милостивые П а н о в е , въ 
томъ артыкулѣ значне есть описано, што 
фалыпомъ звано быти маетъ, же ни въ 
чомъ иншомч,, только въ печати и у под
пису руки фальшь, а въ не нанисаныо ли
сту самого передъ печатьми и не въ арты-
кулѣхъ, если бы якій былъ нарушонъ, 
только въ печати и у подпису руки. И 
кгды бы се за такимъ отказаньемъ явно

стью : певною, то есть, естли бы хто ви-. 
дѣлъ, кгды печати рыто и руки формова
но, таковый фальшь показа ль въ печати 
и у подпису руки явне, то есть, фальшь, 
и за оказаньемъ явностью власною таково
го фалыпу,- кгды бы хто на кого хотѣлъ до
водите, тогды бы. позвавши доводити мѣлъ, 
о чомъ въ констытуцеи Варшавской ясне 
пишетъ, а не згола, яко сторона на"доводъ 
се беретъ, самъ будучи позваный до опи-
совъ, хотечи се зъ опису выкрутите и воль-
нымъ быть, не позвавши позвомъ и не по
казавши власного фалыпу, въ чомъ маетъ 
быть менованъ, то сторонѣ водле права 
ити не можетъ. А яко въ написанью въ 
артыкулѣ сторона листови фальшь задаетъ, 
то ясне показую артыкуломъ шостымъ—въ 
роздѣлѣ осмымъ, ижъ то не только абы 
фалыпомъ. мѣло быть узнавано, але фаль-
шомъ именовано быти не маетъ. Въ ко
торомъ артыкулѣ такъ пишетъ: „коли бы 
въ которомъ тестаментѣ якимъ незнаемымъ, 
альбо закрытымъ писмомъ писано, на мѣс-
цу значномъ, альбо на датѣ было скробано, 
тогды таковый тестаментъ маетъ быть ник
чемный," а не пишетъ: абы былъ званъ 
фальшивымъ, хочьбы незнаемымъ писмомъ 
писано, а на мѣстцѣ значномъ и на датѣ 
скробано, только никчемнымъ, a гдѣ бы 
на мѣстцу мало потребномъ было скробано, 
а не ку гакодѣ сторонѣ, тогды тошкоди-
ти не можетъ; такъ тежъ, хто бы хотѣлъ 
бурити тестаментъ, если бы у одномъ альбо 
и въ кольку артыкулѣхъ былъ нарушонъ, 
a иншіе вси порадне и подле Статуту спра-
вленые, тогды однимъ, альбо и колькома 
артыкуломъ всего тестаменту касовати не 
можетъ; такъ тежъ и о записѣхъ розумѣно 
и сужоно быти маетъ. Отожъ не только за 
фальшивый мѣть, але тымъ всего запису 
водле того артыкулу и касовати не можетъ. 
А если бы сторона видѣла якій артыкулъ. 
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альбо и колько въ записѣ нарушоныхъ, 
тогды мѣла сторона тотъ артыкулъ бурить, 
што собѣ сторона вжо впустила и вжо 
далѣй ничимъ запису бурить не можетъ; 
а што фальшомъ звано быти не маетъ, въ 
томъ фальшу задавати не мѣла, только ар
тикулы, въ записѣ нарушоные, правными 
причинами бурить мѣла, яко въ томъ арты-
кулѣ шостомъ—роздѣлу осмого по достатку 
написано стоитъ. А што сторона покла
даетъ термину свою и повѣда такъ: ижъ 
тотъ листъ съ тою терминою его незга-
жаетсе и чотыри строки въ листѣ припи
сано, которыхъ у терминѣ моей нѣтъ, 
тогды повѣда—въ томъ тому листови задаю 
фалыпъ, на што, милостивые панове, такъ 
повѣдаю: ижъ не есть листъ фальшивый, 
але его власный, водле права слушне справ-
леный, до которого се и самъ знаетъ; але 
термина, которую онъ тутъ покладаетъ, 
тогды термина есть змышленая, у которое 
ани печати, ани подпису руки нѣтъ, тогды 
до права не належитъ, и терминою листу, 
водле права учиненого пересвѣтчити не 
можетъ; и не только такою терминою го
лою, безъ печатей, яко покладаетъ, але 
бы добре подъ печатью и съ подписомъ 
руки моее покладалъ и абы термина, отъ 
иене даная, зъ листомъ его, мнѣ данымъ, 
незгажаласе, а нижли въ терминѣ моей, 
ему даной, тогды и то фальшомъ бы звано 
быть не могло, але бы се значила омылка, 
и то бы мѣлъ быти артыкулъ тотъ /ЛИШНІЙ, 
въ листѣ написаний, нарушонымъ, который 
бы у права мѣстца мѣти не могъ, а для 
того листови фальшу задавати не належа
ло бы и не только, абы то фальшивымъ 
листомъ меновать, але бы его и касовать 
не могъ. Не можетъ .быть важнѣйша тер
мина пана Рудомины, пана бурмистровича 
Виленского, надъ листы королевскіе, то-
есть, кгды хто кого позвы королевскими I 

позываетъ, позвы бываютъ запечатованы 
печатью королевскою и подписаны рукою 
писарскою и маютъ быть згодливые, ко
торыми, кгды се стороны позовутъ, а бы
ваютъ ' покладаны передъ судомъ и ока-
жетсе который позовъ, ижъ въ немъ будетъ 
болыпъ написано, а нижли въ другомъ бы 
се и рѣчь сама отмѣнила, альбо будутъ поз
вы поправованы, альбо скробаны, хочь бы 
се значилъ и явный подступокъ и фортель 
яковый, тогды всего того фальшомъ не 
называютъ, але въ нихъ видечи артыкулы 
якіе неправные, тогды ихъ бурить причи
нами правными, яко о томъ въ ухвалѣ сой
му Варшавского и въ артыкулѣ двадцать 
третемъ—въ роздѣлѣ четвертомъ описуетъ. 
А для нарушоныхъ артыкуловъ въ листѣ 
листови водле права фальшь задаванъ не 
бываетъ, опрочъ, гдѣ бы оказалъ се фальшь 
въ печати и въ подписѣ руки, то фальшь 
меновать се маетъ; и если въ листѣхъ ко
ролевскихъ незгода, поправа, скробанье и 
штожъ кольвекъ неправного въ нихъ по-
кажетъ, таковыхъ фальшивыми не назы
ваютъ, поготову и панъ бурмистровичъ 
для термины его листови доброму, водле 
права учиненому, фальшу задавати не мо
жетъ: бо гдѣ бы то въ обычай пошло, ижъ 
бы въ писанью листовъ передъ печатьми 
фальшь менованъ быти мѣлъ и ижъ бы 
такъ згола не позываючи о то, тотъ, хто 
фальшь задаетъ, на кого доводить и ока-
ранье приправовать мѣлъ, уросла бы лю-
демъ злого сумнѣнья дорога великая, ижъ 
бы взявши отъ кого маетность и давши 
на себе запись и нашедши якую диру, альбо 
якій артыкулъ нарушоный и для того, ижъ 
бы се зъ запису выкрутить и о горло при
править могъ, не въ власной рѣчи въ чемъ 
фальшь менованъ быти маетъ, згола фальшь 
задати и доводити мѣлъ, нашло бы се та
ковыхъ злыхъ людей много, и таковымъ 



способомъ не было бы ни одного запису 
слушнѳго, але бы вси записы фальшивы
ми быть мусѣли; и гдѣ бы недостатки въ 
записѣ за фалыпъ узнаваны были, вже бы 
до того часу, яко листы настали, безъ лич
бы люди цнотливые, которые добръ своихъ 
узычаютъ, власности своее пострадали и 
самыхъ бы на свѣтѣ уменшить се мусѣло. 
И нѣтъ того въ правѣ посполитомъ, ижъ 
бы листы друкованы быти имѣли, цирклю не 
маемъ, покуль на аркушу писать и откуль 
починать, бо хотя бы листъ идрукованый 
былъ, покуль печатьми укгрунтованъ не бу
детъ, поты листомъ, водле права, слушнымъ 
быть не можетъ, а кгды вжо будетъ за-
печатаный бы наплошшымъ и нашпетнѣй-
шимъ письмомъ писано и стискаючи строки 
и криво, быле бы значне, жебы вычитать могъ 
съ печатьми и съ подписомъ рукъ за слуш-
ный вездѣ у права пріймованы быти ма
ютъ. И у кождого листу фундамента есть 
листовый печати и подписъ руки, а не за-
ламанья паперу и ніякіе иншіе подобен-
ства, яко сторона повѣдаетъ; кгдыжъ за-
ламанье листу можетъ быть и въ звиненыо 
листу, кгды его хто неопатрне a неумѣетне 
звинетъ, и заламанье паперу не есть сто
рожок) и границою рѣчи въ листѣ напи-
саное, одно печати и подписъ руки; и для 
того печати у листовъ вынайдены, ижъ 
бы далѣй за печатьми не писано было, а 
хотя бы и черезъ тую границу листовую, 
то есть, нижей печатей, если бы было што 
написано, то у права пріймовано быти не 
маетъ, а и въ томъ фалынъ менованъ быти 
не маетъ, только неправность опрочь того, 
хто бы въ листовъ тую границу листовую 
правдивую и властную зепсовалъ, а иншую 
фальшивую положилъ, и тотъ фундамента 
листовый рушилъ, то-есть, печати и под
писъ руки фалыновалъ, то есть властный 
фальшь, кгдыжъ во всякихъ листѣхъ, такъ 

королевскихъ, врадовыхъ, тестаментѣхъ иг 
записѣхъ вшелякихъ, не писаньемъ, але 
печатьми моцнитъ и упевняетъ. Яко и о 
листѣхъ королевскихъ и выписѣхъ врадо
выхъ артыкулъ десятый зъ роздѣлу четвер
того, также о листѣхъ вѣчистыхъ въ у-
фалѣ Берестейской—артыкулъ вторый и 
артыкулъ двадцатьпятый—въ роздѣлѣ тре-
темъ, о тестаментѣхъ артыкулъ вторый— 
роздѣлу осьмого, озаписѣхъ артыкулъ се
мый въ роздѣлѣ семомъ, о церокграфѣхъ 
зъ роздѣлу четвертого артыкулъ петьдесятъ 
семый, игдѣжъ кольвекъ въ Статутѣ якіе 
кольвекъ листы вспоминаетъ, то ни о чомъ 
иншомъ, только о печатѣхъ и о подписѣхъ 
рукъ, и тымъ листы твердить и упевняетъ. 
И яко вшелякіе листы ничимъ, только пе
чатьми и подписомъ рукъ Статута и право 
посполитое змоцняетъ, также и фалыпъ 
ни въ чемъ иншомъ, только въ печатѣхъ 
и у подписѣ рукъ оказывать кажетъ, а не 
въ якихъ подобенствахъ, только власности 
самъ, яко ясне и мяновите тотъ артыкулъ 
дванадцатый—зъ роздѣлу первого, въсобѣ 
описуетъ, што маетъ быть фальшомъ звано. 
Надто сторона сама се до запису не по-
однокроть признала, печать и руку свою, 
яко и дня оногдашнего въ рочкохъ прош-
лыхъ остатнего, кгды отъ вашей милости 
былъ пытанъ, хто бы тотъ листъ писалъ, 
на што самъ тотъ панъ Рудомина повѣ-
дилъ, мовечи такъ: "невѣдаю дей, гдѣ его 
писано и хто его писалъ, одно дей до мене 
готовый написаний принесено, а я дей его 
запечаталъ и подпиеалъ", то тутъ досыть 
ясне самъ листъ свой призналъ и змоц-
ниль, и кгды призналъ печать и подписъ 
руки, то вже и листъ весь и то все, што 
въ немъ есть написано, призналъ и болыпъ 
того терминѣ и памети своей вѣрить не мо-
жеть, бо листъ, правне учиненый, запеча-
таный и подписаний есть, паметь значная 
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"н певнѣйшая, и што кольвекъ написано и 
запечатано, то у права за- слушно и правно 
принято быти маетъ. А ижъ таковые за
писи у права маютъ быть пріймованы, до
водами ясными статутовыми того.довожу, 
то-есть, артыкуломъ семымъ зъ роздѣлу 
семого, и артыкуломъ петьдесятъ семымъ 
зъ.роздѣлу четвертого, надъ которые тые 
ясные доводы статутовые иншихъ доводовъ 
мнѣ чинити не потреба и право посполи-
тое мене того неучитъ. Также и панъ Ру
домина противъ власному запису своему, 
до которого се самъ добровольне призналъ, 
жадныхъ доводовъ чинить неможеть и то 
ему водле права ити не можетъ, и прошу, 
абымъ, водле права посполитого и тыхъ 
доводовъ моихъ призаписѣ захованъ былъ. 
А надъ таковые ясные доводы и певную 
вѣдомость, а не отъ печатниковъ, которые 
такъ долго въ памети своей листу всего 
мѣть не могутъ, кгдыжъ и сама сторона 
повѣдаетъ, же не вѣдаетъ, хто писалъ, то 
тежъ и наметать не може, што въ немъ 
писано и ни отъ кого ипшого, иншое нія-
кое вѣдомости в. м. мѣть, водле права, не 
есть потреба, только то, што в. м. въ сло-
вахъ мовенья нашого слышеть и па письмѣ 
передъ собою мѣть рачите, и право по-
сполитое иншое вѣдомости и зъ домыслу 
своего судити в. м. не позволяешь изабо-
роняетъ, [только водле статуту. На што 
показую въ роздѣлѣ четвертомъ артыкулъ 
тридцатый, на коньпу того артыкулу, въ 
которомъ такъ стоить описано: а мы го
сподарь, воеводове, старостове и врадники 
наши, судья, подсудокъ, и врадъ замковый, 
або дворный и ни хто инный ничого зъ 
головы и домыслу своего судити и сказы-
вати не маютъ и не будутъ мочи, только съ 
того Статуту, яко вънемъ стоитъ выобра-
жоный. И до того еще подаю артыкулъ 
лервшій тогожъ роздѣлу четвертого, въ 

которомъ такъ пишетъ:. „ижъ судъ маетъ 
судити водле Бога справедливе, водле пра
ва и Статуту того писаного великого княз
ства Литовского, водлугъ жалобы и отпору 
сторонъ, ничого не прикладаючи, ани уй-
маючи"; и артыкулъ тридцать девятый—роз-
дѣлу третего, въ которомъ такъ описуетъ: 
„ижъ справедливость однакая всимъ маетъ 
быть чинена." И проше, абы тые неправные 
мовы стороны противное на сторону отло-
жоны были, a мнѣ въ справедливости моей 
абы далыпая зволока чинена не была, и 
абымъ водле запису его, яко слушного и 
правного, захованъ былъ. 

А кгды панъ Юрій Бокей докончилъ 
тое повѣсти своее, которую съ письма 
читалъ, тогды на то панъ Томашъ Ру
домина тыми словы повѣдалъ: ижъ дей, 
в. м., пане Бокею, мене, бурмистровичомъ 
Виленскимъ, въ томъ письмѣ своемъ, ко
торое еси читалъ, припоминании титулъ 
бурмистровскій небощика отца моего, на
зываешь, за то я Пану Богу дякую, ижъ 
былъ такую годность небощику отцу мо
ему далъ, же былъ на такъ учстивый и 
зацный врадъ поволалъ, зъ чого се значить, 
ижъ небощикъ отецъ мой былъ добрымъ 
человѣкомъ и людемъ добрымъ пристойне 
а цнотливе заховалъ се. А потомъ повѣдилъ: 
што дей панъ Юрій Бокей такъ широкое 
письмо передъ судомъ в. м., милостивый 
пане воеводо Виленскій, и передъ в. м., Па
нове судьи каптуровые, читалъ и подалъ, 
усилуючи то показать, ижъ тотъ фалыпъ, 
отъ мене листови его въ приписанью чо
тырохъ строкъ заданый, и яко фальшомъ 
званъ, такъ и разумѣнъ быти не маетъ, 
приіюминаючи въ томъ же письмѣ своемъ 
частокроть термину мою, водле которое 
я на себѣ пану Юрью Бокею листъ мой 
далъ, вѣдьже безъ тыхъ чотырохъ строкъ, 
о которые межи нами споръ идетъ и яко 
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бы я тую термину частокроть собѣ ку по
мочи брать и у суду покладати мѣлъ; иномъ 
дей я такъдалеце тое термины на помочь 
собѣ не бралъ, и такъ часто о ней непри-
поминалъ, яко ее собѣ сторона въ той по
с е т и писанья своего ширитъ, одно такъ, 
яко въ першей контроверсіи мовенья моего 
о томъ и о иныхъ доводѣхъ моихъ, чимъ 
есьми явный приписъ до того листу по-
казывалъ, отъ мене докладано, якожъ дей 
я и теперь съ тымъ всимъ отзывалъ се 
до першого мовенья моего, же тыхъ чо
тырохъ строкъ, о которые споръ идетъ 
межи нами, въ листѣ моемъ не было напи
сано. А што дей сторона повѣдаетъ, ижъ 
тотъ листъ фальшивымъ не маетъ быти 
розумянъ, кгдыжъ дей артыкулъ дванад-
цатый—зъ роздѣлы першого значне опи-
суетъ, што и яко за фалыпъ розумяно и 
почитано быти маетъ, яко то сторона ши
роковыводила, тогды дей и я тотъ же ар
тыкулъ дванадцатый—зъ роздѣлу первого 
такъ выкладаю, и такъ дей тамъ стоитъ 
описано: если бы хто выписы врадовые пе-
реправовалъ, тестаменты, записы, церо-
кграфы на дѣлчи листы, на заставу фалыпо
валъ, ку помочи и пожитку собѣ, а ку 
шкодѣ сторонѣ, а то бы се на правѣ по
казало, яко се то значне показуетъ, же 
чотыри строки до того листу приписаны, 
чимъ дей мене хочеть кушкодѣ привести 
и ку тому дей повѣдаетъ сторона, жебы 
тотъ листъ рыхлей за никчемный, а нижъ 
за фальшивый водле артикула шостого—зъ 
роздѣлу осьмого мѣлъ быть розумянъ, гдѣ-
бы въ чомъ былъ неправный дознанъ, ино 
дей я якъ того артыкулу дванадцатого—зъ 
роздѣлу первого иначе не розумѣю, одно, 
яко есть въ Статутѣ описаный, такъ дей 
и на то позволю сторонѣ, жебы тотъ листъ 
за никчемный былъ узнанъ, одно подъ 
тымъ способомъ, жебы то мнѣ ничого не

шкодило, кгдыжемъ дей того листу водле 
права въ такъ великой рѣчи иначей слушне 
называть не могъ. А далейпоступуючи панъ 
Томашъ Рудомина ставить передъ паномъ 
его милостью и передъ ихъ милостью паны 
судьями каптуровыми, водле першого всказу, 
ихъ милости печатаровъ того листу, кото
рому фалыпъ заданъ, то есть: пана Яна 
Лонцкого а пана Яна Зарѣцкого,- просечи 
й домагаючисе, абы се ихъ милость - отъ 
тыхъ печатаровъ, такъ яко того потребо
вать рачили/ зъ стороны достаточного вы-
вѣданья тое справы информовали. Якожъ 
ихъ милость то учинить рачили. А потомъ 
панъ-его милость зъ ихъ милостью паны 
судьями каптуровыми обѣюхъ сторонъ на 
упоменуть пытать рачили, если бы еще до 
того большъ што мовенья мѣли, абы мо-
вили. Нижли обѣ сторонѣ повѣдили: же 
вжо надъ то ничого большъ мовенья до 
тое справы не маютъ. 

А такъ панъ егомилость съ паны судьями 
каптуровыми, выслухавши жалобы и отпору 
вътой справѣ обѣюхъ сторонъ и о/гомъ се до-
статочне съ паны судьями намовивши, а ба
чечи на то, ижъ тому листу отъ пана Юрья 
Бокея у суду покладаному панъ Томашъ 
Рудомина, менечи быть въ томъ листѣ 
чотыри строки стислѣйшимъ письмомъ ку 
шкодѣ своей надъ волю и вѣдомость его 
по запечатованью вжо и подписанью того 
листу, такъ его печатью, яко и пановъ 
печатниковъ оного листу и по подпи
санью вжо рукъ до него приписаные 
фалынъ задалъ, и на томъ приписанью 
бралъ се на присегу само семъ, ижъ тотъ 
листъ безъ тыхъ чотырохъ срокъ, которые 
менуетъ быти приписаны на себѣ пану 
Юрыо Бокею далъ. А панъ Юрій Бокей, 
маючи досыть на томъ самомъ. же панъ 
Томашъ Рудомина до печати и подпису 
руки своее, у того листу подписаное. такъ-
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же до печатей и подпиеовъ рукъ пановъ 
печатниковъ, же за прозьбою его печати 
свои до того листу прикладали и руки 
свои подписывали, добровольне зналъ се, 
а до тыхъ чотырохъ строкъ николи се 
не зналъ и далей выводилъ, то панъ Бокей 
артыкулы статутовыми зъроздѣлу первого 
дванадцатый, а зъ роздѣлу осьмого шо-
стый же, то не есть фалыпъ, и за фалыпъ 
то розумѣно и меновано быти не маетъ и 
не можеть, але згола кромъ всякого ствер-
женья тѣлесною присегою и свѣтками того 
листу домагалъ се и усиловалъ, же и съ 
тыми чотырмя строками, которые панъ Ру
домина приписаные быти мѣнитъ, за слуш-
ный и правный у кождого суду признанъ 
и держанъ быти маетъ, такъ яко то ши
рей въ спорѣ мовенья ихъ обѣюхъ сторонъ 
есть описано. Панъ его милость съ паны 
судьями каптуровыми, упатруючито, кгдыжъ 
се панъ Юрій Бокей до ніякого ствер-
женья паракграфу чотырохъ строкъ ничимъ 
не бралъ, але тотъ весь листъ и сътыми 
чотырма строками за слушный и водле 
права справленый быти розумѣлъ, такъ въ 
той справѣ его милость съ паны судьями 
выналезти рачили: ижъ панъ Томашъ Ру
домина присегу учинити маетъ, на томъ, 
же тотъ листъ безъ тыхъ чотырохъ строкъ, 
въ которыхъ приписанью до того листу 
фалыпъ задалъ, пану Юрью Бокею на себе 
далъ, а тые чотыри строки, кромъ воли и 
вѣдомости его и послѣ данья пану Юрью 
Бокею того листу суть приписаны, якоа;ъ 
и рокъ присезѣ третій день естьзложонъ. 
А кгды панъ Томашъ Рудомина па томъ 
присягнетъ, тогды тотъ листъ во всякихъ 
артыкулехъ своихъ, окромъ тыхъ чотырохъ 
строкъ, то-есть на першой оторонѣ карты 
на самомъ концу двухъ, а на другой сто-
ронѣ на початку тоежъ карты другихъ строкъ 
двухъ у кождого права при зуполной мо- I 

цы захованъ быти маетъ, а тые вси чо
тыри строки вже никоторое моцы вѣчными 
часы мѣти не маютъ, и панъ Рудомина 
за ними ни въ которые заруки впадати и 
ничого пану Бокею платити не маетъ. А 
што се дотычетъ примовки заданью фаль
шу -отъ пана Томаша Рудомины тому ли
сту, который панъ Бокей у суду покла-
далъ, менуючи въ немъ быть чотыри стро
ки приписаные, ино ижъ то панъ Рудо
мина не самой особѣ пана Юрья Бокея, 
але тому паракграфу чотырохъ строкъ за
далъ, а умоцованый пана Юрья Бокея то 
артыкулы статутовыми звышъ описаными 
выводилъ, ижъ то за фалыпъ розумѣно и 
фальшомъ меновано быти не маетъ и не 
можетъ; про то панъ его милость съ паны 
судьями каптуровыми узнати и выналезти 
рачили: ижъ то водлугъ тыхъ артыкуловъ, 
которыми то онъ выводилъ фальшомъ ро-
зумѣно и меновано быти не маетъ, также 
и панъ Томашъ Рудомина за тую при-
мовку зъ жалю за кривдою своею противъ 
того листу, а не противъ особѣ у чине
ного, водлугъ артикулу тридцатого въ роз-
дѣлѣ чотырнадцатомъ въстатутѣ описано
го, никоторое вины на собѣ относить не 
повиненъ. А панъ Юрій Бокей, черезъ 
умоцованого своего пана Станислава Девчо-
польского, за таковое узнанье, ижъ то 
фальшомъ не есть и розумѣно быть не 
можетъ и ижъ отъ такового заданья фаль
шу вольнымъ учиненъ, подяковавши и въ 
томъ тотъ декретъ за слушный принявши, 
розумѣючи однакъ тотъ же декретъ зъ сто
роны присеги пану Рудоминѣ сказаное и 
стороны того, ижъ тотъ листъ отъ него 
покладаный во всемъ зуполно не есть змоц-
ненъ не водле права быти учиненъ, захо-
вавши собѣ виередъ вцале всякіе обороны 
и поступки противъ пана Томаша Рудо
мины и самое рѣчи, въ листѣ онисаное, 
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апелевалъ съ тымъ до суду головного три-
бунального; а его милость панъ съ паны 
судьями каптуровыми апеляцеи ему въ 
томъ допустити рачилъ,-которое апеляцеи 
зъ обудвухъ сторонъ маютъ пильновать у 
суду головного трибунального, водлугъ на
уки въ трибуналѣ описаное, на мѣстцу звык-
ломъ у Вильни въ року теперешнемъ осмь
десятъ осьмомъ *) по Великодни, святѣ 
римскомъ у двухъ недѣляхъ. А по докон-
ченыо тое справы домавялъ се умоцова
ный пана Бокеевъ панъ Станиславъ Дев-
чопольскій, абы панъ Томашъ Рудомина 
зъ стороны нарушенья запису своего пану 
Юрью Бокею подъ датою року осьмдесятъ 
семого, мѣсеца Апрѣля десятого дня, на 
заставу шести селъ въ земли Жомойтской 
лежачихъ, отъ него даного, кгдыжъ дей 
тежъ есть до него припозванъ, отказъ чи
нилъ, а тотъ записъ просилъ абы былъ 
читанъ. Который кгды былъ знову передъ 
паномъ его милостью и передъ ихъ ми
лостью паны судьями каптуровыми вычита
ний, тогды панъ Станиславъ Девчопольскій, 
выводечи тотъ записъ быть отъ пана Рудо
мины нарушоный, такъ повѣдилъ: тымъ дей 
листомъ своимъ подъ датою року прошло
го осмьдесятъ семого, мѣсеца Апрѣля де
сятого дня данымъ, панъ Рудомина заста-
вилъ пану Бокею шесть селъ, въ земли 
Жомойтской лежачихъ, поменивши въ лис-
тѣ своемъ, яко въ которомъ селѣ много во
локъ осѣлыхъ и яко при тыхъ селахъ 
много волокъ пустыхъ, съ которого по-
мененья и описанья его мѣло бы дей 
быть деветьдесятъ и семь волокъ осѣлыхъ, 
а петьдесятъ лѣсныхъ, то дей всего сто со
рокъ и семъ волокъ и поменивши дей 
личбу волокъ осѣлыхъ въ тыхъ селахъ 

*) Къ сожалѣнію акты главнаго Литовскаго 
трибунала, находящееся въ Центральном* Архивѣ, 
начинаются только съ 1615 года. 

заставныхъ и волокъ пустыхъ, помѣ-
нилъ дей то въ листѣ своемъ, ижъ онъ 
совсимъ а совсимъ съ тымъ пану Бокею 
тые села, ничого съ нихъ не уймуючи и 
не зоставуючи, заставилъ и совсимъ дей 
съ тымъ панъ Бокей, яко въ листѣ его 
естъ описано, уживати мѣлъ, а онъ дей 
ни якимъ способомъ ни якое шкоды въ 
пожиткахъ его, съ тыхъ селъ походячихъ, 
пану Бокею чинити не мѣлъ, и въ чемъ 
бы дей кольвекъ въ томъ листъ свой на-
рушилъ, обовезалъ се дей заруки запла
тити и шкоды наклады на слово рѣченье, 
около чого дей въ томъ листѣ ширей естъ 
описано. Отожъ дей панъ Рудомина въ 
томъ листъ свой нарушилъ, першая: ижъ 
дей онъ, помѣнивши въ листѣ своемъ лич
бу волокъ осѣлыхъ и пустыхъ, доложилъ 
того, ижъ ничого съ тыхъ селъ не вый-
муючи и не зоставуючи, заставилъ ихъ па
ну Бокею; ино хотяжъ дей онъ, панъ Ру
домина, такъ великую личбу въ листѣ сво
емъ волокъ осѣлыхъ и пустыхъ въ тыхъ 
селахъ, яко есть описано, помѣнилъ, то
гды дей такъ много не подалъ и не за-
велъ, бо мѣлъ дей подати волокъ осѣлыхъ 
водле листу девегдесятъ семь, a лѣсныхъ 
пятьдесятъ, то всего сто сорокъ и семь 
волокъ, а онъ дей не подалъ, одно осѣ-
лыхъ волокъ въ тыхъ селахъ сорокъ и тре
ти двѣ, a лѣсныхъ сорокъ три и треть 
одну, што дей готовъ панъ Бокей дово
домъ яснымъ показати, до которого про
шу, абымъ былъ припущонъ и повѣдилъ: 
Тымъ дей записъ свой панъ Рудомина на
рушилъ, гдѣ пришедъ не уймуючи и не 
зоставуючи ничого съ тыхъ селъ, о тожъ 
дей, ижъ онъ всего, яко вълистѣ описано 
не подалъ, то сътыхъ селъ вынялъ и при 
собѣ зоставилъ, бо гдѣ бы дей былъ съ 
тыхъ селъ ничого не вынялъ, тогды бы 
дей былъ совсимъ съ тымъ, яко самъ въ 
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листѣ своемъ поменилъ, пану Бокею по
далъ. Другая причина: ижъ дей онъ тымъ 
записъ свой нарушйлъ, гдѣ пишеть въ за-
писѣ, ижъ панъ Бокей зовсимъ а зовсимъ 
съ тымъ, яко се въ записѣ поменило, тые 
села держати и всякихъ зъ нихъ пожит-
ковъ уживати маетъ, отожъ гдѣ бы дей 
былъ зовсимъ съ тымь, яко въ записѣ 
поменилъ, пану Бокею подалъ, тогды бы 
дей тежъ панъ Бокей со всимъ съ тымъ 
уживалъ и болыпъ бы пояштку мѣлъ, гдѣ 
бы было такъ много осѣлыхъ волокъ, яко 
въ записѣ поменилъ; отожъ дей теперь 
панъ Бокей совсимъ съ тымъ не ужива-
етъ, бо ему совсимъ съ тымъ тыхъ селъ 
яко въ записѣ поменилъ, не подалъ. Тре-
тяя причина нарушенье запису его, ижъ 
дей ниякимъ способомъ и обычаемъ 
шкоды въ пожиткахъ его съ тыхъ селъ, 
чинити не мѣлъ, бо гдѣ бы дей былъ, всю 
деветьдесятъ и семъ волокъ осѣлыхъ, яко 
въ записѣ поменилъ пану Бокею подалъ, 
панъ Бокей бы дей болыпъ пожитку мѣлъ, 
а нижъ теперь, гдѣ ему шкоду учишілъ 
у пожиткохъ тымъ, ижъ ему водлугъ лис
ту своего осѣлыхъ волокъ пятидесятъ шес
ти и трети одное не подалъ, съ которыхъ 
ему пояіитокъ чинитъ и такъ много не 
доставаетъ. А што дей пишетъ въ запи-
сѣ своемъ: ия;ъ онъ право свое на пана 
Бокея влилъ, которое на тые села мѣлъ, 
тогды дей онъ влилъ право свое на вси 
села, въ листѣ пана подскарбего описаные 
и на личбу въ тыхъ селахъ волокъ осѣлыхъ 
и пустыхъ, водле листу пана подскарбего, же 
зовсимъ съ тымъ панъ Бокей держати 
мѣлъ; отожъ дей панъ Бокей зовсимъ съ 
тымъ не держитъ, чогомъ довести готовъ. 

На тую повѣсть умоцованого пана 
Бокеевого, панъ Томашъ Рудомина повѣ-
дилъ: правда дей есть, жемъ тую шесть 
селъ, въ земли Жомоитской лежачихъ, 

которыемъ дей за Описомъ годное на
мети небожчика пана Лаврина Войны, 
подскарбего земского великого князства 
Литовскаго и за декретомъ славное и еве
тое памети короля его милости Стефана, 
пана нашого зешлого, съ призволеньемъ па
новъ опекуновъ того же небожчика пана 
подскарбего, въ певной сумѣ пѣнезей у 
двухъ тысечахъ копахъ грошей мѣлъ, 
пану Юрью Бокею въ таковой же сумѣ 
пѣнезей у двухъ тысечахъ копъ грошей 
заставилъ и зовсимъ на всимъ, якомъ 
самъ держалъ и яко мнѣ было подано, 
сътымъ всимъ правомъ есьми пану Юрію 
Бокею заставилъ, подалъ и поступилъ, и 
все право свое*, котороемъ на тые села 
мѣлъ, на пана Юрья Бокея влилъ, ничого 
съ того права, кгрунтовъ и людей тыхъ 
селъ на себе не зоставуючи и не выймую-
чи, якожъ дей панъ Юрій Бокей на томъ 
пересталъ и при подаванью моемъ ему тые 
села зовсимъ, якъ въ собѣ п въ пожиткахъ 
своихъ тые села маютъ, отъ мене принялъ 
и къ тому заразъ то другому заставилъ. 
А артыкулъ дей петнадцатый—зъ роздѣлу 
четвертого учитъ: ижъ коли бы хто черезъ 
еднанье, альбо постановенье якое чого на 
комъ искалъ, тотъ дей въ вину статуто-
вую попадаетъ. И не упоминалъ се дей 
панъ Бокей на онъ часъ у мене ниякихъ 
кгрунтовъ, ани волокъ осѣлыхъ, ани пус
тыхъ, надъ то, што ему подано, якожъ 
дей упоминати се слушне не могъ, кгдыжъ 
дей такъ, якомъ я самъ держалъ, зовсимъ 
тые села ему поступилъ и все право свое 
на его есми влилъ и не описывалъ се дей 
есьми ничого за тонного пану Бокею, о-
прочъ гдѣ бы тые села въ руки пана Бо-
кеевы пришли, а я быхъ се въ тые села 
и въ пожитки ихъ задержанья его чимъ 
вступовалъ, тогдымъ дей за то водле опису 
моего въ шкоды и въ заруки попасть мѣлъ; 
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отожъ дей я вжо большъ до того ничого 
не мѣлъ, кгдыжъ объ мене панъ Бокей 
все тое право, якоемъ на тые села мѣлъ 
до рукъ своихъ принялъ. А тежъ бы дей 
рѣчь не слушная и розуму противная бы
ла, абыхъ се дей мѣлъ описывати такъ 
великую заруку шкоды и наклады плати
ти о полъ волоки, або о волоку, если бы 
котораго кольвекъ съ тыхъ тамъ селъ 
прочъ пошолъ, але дей только описалъ се 
есьми заруку и шкоды и наклады платити, 
если быхъ се самъ въ тые села, або по
житки ихъ вступовалъ, а пану Бокею труд
ность якую въ держанью и уживанью тыхъ 
селъ задавати мѣлъ, чогомъ дей николи не 
чинилъ, и самъ дей панъ Бокей ото на 
мене не жалуетъ. 

А такъ панъ его милость съ паны 
судьями каптуровыми, выслухавши жало
бы и отпору въ той справѣ обѣюхъ сто
ронъ, а о томъ се достаточне намовивши, 
а бачечи на то, ижъ панъ Юрей Бокей 
того явне и ясне не показалъ, абы панъ 
Томашъ Рудомина въ держанью и ужи
ванью въ тыхъ шести селахъ людей и 
въ волокахъ пустыхъ пану Юрыо Бокею 
отъ пана Томаша Рудомины, у двухъ 
тысечахъ копахъ грошей заетавленныхъ, 
водлугъ листу его милости небожчика пана 
Лаврина Войны подскарбего земского ве
ликого князства Литовскаго, также и вод
лугъ листу своего якую переказу учинити 
и тымъ листъ свой заставный нарушити 

мѣлъ, кгдыжъ панъ Томашъ Рудомина и 
теперь то признаваетъ, ижъ отъ иного часу, 
якъ тые села пану Юрью Бокею заставилъ 
и до сихъ мѣстъ въ нихъ, ани въ жадную 
рѣчь ку нимъ належачую, не вступуетьсе, 
и если бы дей у якую рѣчь уступилъ и 
переказу учинилъ, нехай дей то ясне панъ 
Бокей окажетъ, але дей яко ему отъ не
божчика пана Лаврина Войны, подскарбего 
земского великого князства Литовского, тые 
села заставлены были, съ тымъ всимъ онъ 
панъ Рудомина заставилъ и въ тое се не 
вступуетъ, сътыхъ причинъ панъ его ми
лость пана Томаша Рудомину отъ того всего 
обжалованья вольнымъ учинити рачилъ. 

А панъ Юрей Бокей отъ того декрету 
его милости, менечи его быть неправ-
нымъ и заховуючи собѣ у трибуналу, вси 
обороны правные, противъ пана Рудомины 
апелевалъ сътымъ до суду головоного три-
буналъного. 

А его милость панъ съ паны судьями 
каптуровыми апеляціи ему въ томъ до-
пустити рачилъ. Которое апеляціи зъ 
обудвухъ сторонъ маютъ пильновать у су
ду головного трибунального, водлугъ нау
ки въ трыбуналѣ описаное, на мѣсцу звык-
ломъ у Вильни въ року теперешнемъ осьм-
десятъ осьмомъ поВеликодни, святѣ рим-
скомъ у двухъ недѣляхъ. Што про па-
меть до книгъ кгродскихъ Виленьскихъ 
есть записано. 
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Во имя Божее станьсе. Ку выполненью 
и сконьченыо всихъ речей, въ семъ теста-
ментѣ моемъ нияіей написаныхъ, я—Янова 
Болеславовича Свирская—маршалковая го-
сподарская, державчиная Мойшокгольская, 
я—Ганна Рогозянка—вызнаваю симъ моимъ 
тестаментомъ остаточное воли моее, ижъ 
я, бачечи уставичную отмѣнность того нуд
ного свѣта, а ижъ чоловѣкъ на немъ бу
дучи* ничого певнѣйшимъ не есть надъ 
смерть, а часъ и доконченье у живота его 
закрыто есть отъ вѣдомости его, и тому 
добре розумѣючи, ижъ всякіе справы, поста-
новенья людскіе, письмомъ не упевненые 
и не обварованые, съ часомъ своимъ, въ за-
паментанье, за разомъ съ отмѣною вѣковъ 
людскихъ, приходятъ, будучи я на сесь 
часъ отъ Пана Бога хоробою навеяюна, 
алеяіъ однакъ при зуполномъ розумѣ и па
мети досконалое, не зъ жадного приму-
шенья, але сама по доброй воли своей—для 
того, абысь по животѣ моемъ межи его 
милостью паномъ малжонкомъ моимъ—кня-
земъ Яномъ Болеславовичомъ Свирскимъ, 
зъ дѣтьми моими и иншими близкими кров
ными и повинными моими около маетности 
моей, по мнѣ зосталое, ніякіе зайстья, роз
ницы инезгоды недѣели, умыслиломъ те
стаментъ справити и имъ домъ мой и ма
етность мою, водле зданья моего, розрадити 
и розшафовати. Который же тестаментъ 
мой теперь, за разомъ зъ добрымъ розмы-

сломъ и уваженьемъ моимъ справуючи, такъ 
въ немъ остаточную волю мою кувѣдомо-
сти всимъ посполите, кому бы того потреба 
указывала, ознаймую, постановляю и за
мыкаю. Напервей: кгды Панъ Богъ вше-
могучій, съ часомъ воли своее светое, мене 
съ того света до хвалы своее светое по-
волати будетъ рачилъ, душу свою поручаю 
въ мисердные руки и опатрность Пана Бога 
вшехмогучаго, въ Троицы единого, маючи 
зуполную вѣру и надѣю, ижъ. яко Богъ 
милосердія и ласкавости, вси неправости 
мои, зъ даремное ласки и доброты своее, 
отпустити H мнѣ до хвалы кролества сво
его светого прпняти будетъ рачилъ. Тѣло 
мое грѣшное маетъ быти поховапо черезъ 
пановъ опекуновъ и пріятелей моихъ въ 
церкви светое Пречистое у Вильни. Ку 
статочному и справедливому выконаныо сее 
остаточное воли моее, въ семъ тестаментѣ 
моемъ написаное, по Пану Бозѣ, опекунами 
обираю людей зацныхъ, ихъ милости—отца 
Ивана Парфеновича—протопопа и намест
ника отца митрополита справъ духовныхъ 
Виленскихъ, a мѣщанъ Виленскихъ—пана 
Кузьму Мамонича—бурмистра, пана Бориса 
Андреевича а пана Ивана Андреевича— 
писара мѣстского Виленского; прошу, абы 
ихъ милость, зъ ласки и побожности своее 
хрестіянское, тѣло мое грѣпшое, водле обы
чаю костела греческого, поховати, и о тое 
старати рачили, якобы сесь тестаментъ 
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мой во всѣмъ, водле воли моее, въ немъ_ 
описаное, захованъ и скуточне выполненъ 
былъ. А погребъ тѣла моего, за што маеть 
быти справленый, то есть написано. на ре-
естрѣ моемъ, съ печатью моею и съ под-
писаньемъ рукою моею двухъ литеръ письма 
руского, отъ мене зоставленомъ. А што 
се дотычеть маетности моее, лежачое иру-
хомое, тую всю а всю, што одно ее маю, 
за разомъ симъ тестаментомъ МОЙИЪ оста
точное воли моее „раепоражаю и росписую. 
Напервеи: домъ мой власный, у пана Юрья 
Яновича Зеновьевича, зятя моего и у мал-

- жонки его а дочки моее, кнежны Мари
ны Соколинской, купный, у мѣстѣ Вилен
скомъ, идучи ку Бернадыномъ, межи двѣ-
ма улицами, на рогу лежацій, съ пляцомъ, 
зъ будованьемъ всякимъ, мурованымъ и де-
ревенымъ, и со всимъ на все, ничого не уй-
муючи, апи надѣти мои зоставуючи, запи-
сую па церковь еветое Пречистое Бого
родицы, гдѣ тѣло мое поховано будетъ. 
Маютъ по животѣ моемъ панове опекунове 
мои, отецъ протопопа Виленскій—тотъ домъ 
въ моць свою взяти и, за вѣдомостыо своею 
маючи, въ наемъ давати; а тымъ наймомъ 
съ того дому протопопъ Виленскій, яко 
тотъ теперешній, такъ и по немъ будучіе, 
и зъ иншими свещениками и діаконами 
собору церкви еветое Пречистое, дѣлити се 
и того уживати до тое церкви еветое Пре
чистое вѣчными часы. Дворецъ мой, въ повѣ-
тѣ Виленскомъ, надъ рѣкою Вильною ле-
жачій, называемый Оныоковскій, который 
я у Станислава Сузкого и у Яроша Оль
шанского купила, тотъ дворецъ, зъ будо
ваньемъ дворнымь, зъ кгрунты всякими, 
оремыми и неоремыми, зъ сѣножатьми, зъ 
лѣсы, зъ рѣками, съ сажавками, зъ збожь-
емъ, молочонымъ и немолочнымъ, и на полѣ 
засѣяниымъ, зъ быдломъ и зъ статкомъ 
всякимъдомовымъ и совсимъ навсе, такъ, 

якомъ сама держала, и со всимъ правомъ, 
на тотъ дворецъ належачимъ, : ничого не 
уймуючи, ани на дѣти, потомки близкіе и 
кровные мои не оставуючи, симъ тестамен
томъ моимъ остаточное воли моее даю, да
рую и на вѣчность записую малжонку сво
ему его милости князю Яну Болеславо
вичу Свирскому. И маетъ его милость князь, 
малжонокъ мой, по животѣ моемъ, тотъ дво
рецъ мой Онаковскій со всимъ въ моцъ и 
содержанье свое взяти и его держати и 
уживати, отдати, продати, даровати и вод
ле уподобанья своего имъ, яко властностью 
своею, шафовати, вѣчными часы. А сы-
нове, также и дочка моя—пана Юрьева 
Зеновьевича, кнежна Марина Соколинска, 
дѣти и потомки ихъ, и нихто зъ блискихъ 
и повинныхъ моихъ, до того дворца и ни 
до которое части его ничого мѣти не ма
ютъ и не. будутъ мочи вѣчне. Имѣнья мои, 
въ повѣтѣ Полоцкомъ леягачіе, одно назы
ваемое Несино,. котороемъ я купила у па
на Тимофея Головни, яко естъ о томъ на 
листѣ куичомъ и на иншихъ листахъ на 
тое имѣнье належачихъ, ширей и достаточ
ней написано, а другое имѣнье, называе
мое Солонеовичи, которое мнѣ малжонокъ 
мой, небощикъ князь Михайло Друцкій 
Соколинскій, на вѣчность записалъ, тое 
обое имѣнье, зъ будованьемъ дворнымъ. зъ 
кгрунты всякими, оремыми и неоремыми, 
зъ сѣножатьми, зъ лѣсы, зъ боры, зъ ле
вы звѣринными и рыбными, зъ людьми, 
зъ бояры, съ поддаными тяглыми и осад
ными, и зъ ихъ повинностями, и совсимъ 
на.все даю, дарую и симъ тестаментомъ 
моимъ остаточное воли моее на вѣчность 
записую двѣма сыпомъ моимъ—князю Ми-
хайлу а князу Василыо Михайловичомъ 
Друцкимъ-Соколинскимъ. Мають тые два 
сыново мои обадва спольне тые имѣнья мои 
помененые—Несино и Солонеевичи, по жи-
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вотѣ моемъ, въ моць и въ держанье свое 
взяти и то спольне на ровные части на 
себе держати и уживати, отдати, продати, 
даровати и яко властностью своею, водле 
воли своее, шафовати вѣчными часы. А 
сынъ мой—князь Семенъ Друцкій-Соколин-
скій, также и дочка моя—пани Юрьевая 
Зеновьевичова кнежна Марина Соколин-
ска, дѣти и потомки ихъ и нихто зъ близкихъ 
и повинныхъ моихъ, до тыхъ помененыхъ 
имѣней моихъ и ни до которыхъ частей 
ихъ ничого мѣти и вступовати никто ни
коли не маютъ- и не будутъ мочи. Нижли, 
што бы кольвекъ по животѣ моемъ въ 
тыхъ обѣюхъ имѣньяхъ быдла рогатого и 
нерогатого, збожья, молочоного и немо-
лочоного, и на полѣ засѣеного, также и 
всякого иного статку домоваго зостало, то 
все сынове мои вси три—князь Семенъ, 
князь Михайло и князь Василей Соколин-
скіе, побрати и на ровные части межи се
бе подѣлити маютъ. А съ тое маетности 
вси три сынове мои маютъ дати на цер
ковь светого Юріи у Полоцку десеть копъ 
грошей Литовскихъ. А зъ стороны тыхъ 
двухъ имѣней, самыхъ нагорожаючи, я и 
тымъ дѣтямъ моимъ—князю Семену, сыну 
моему, и пани Юрьевой Зеновьевичовой, доч-
цѣ моей, записую имъ суму пѣнезей го
товую, которую маю въ захованью у его 
милости пана Станислава Сабины, доктора, 
секретаря короля его милости, войта Ви
леньского, чотыриста копъ и сорокъ копъ 
грошей Литовскихъ, на што и листъ отъ 
пана войта, подъ печатью и съ подписомъ 
руки его, у мене есть. Съ тое сумы за
писую сыну моему князю Семену Махай-
ловичу Друцкому-Соколинскому двѣстѣ копъ 
грошей литовскихъ, a дочцѣ моей, паней 
Юрьевой Зеновьевичовой, кнежнѣ Маринѣ 
Соколинской, другую двѣстѣ копъ грошей 
Литовскихъ. Маютъ они по животѣ моемъ 

тые пѣнези у пана войта Виленьского взя
ти и ими водле воли своее шафовати. А 
сорокъ копъ грошей, которыя зоставаетъ, 
маютъ панове опекунове роздати, то есть: 
на церковь еветое Троицы десеть копъ 
грошей, и на иншіе вси церкви у Вильни 
десеть копъ грошей, служебнику моему Яну 
Ведрицкому десеть копъ грошей, а иншимъ 
слугомъ и челеди моей маютъ роздати де
сеть копъ грошей. А што се дотычетъ 
речей моихъ рухомыхъ—золота, серебра, 
шатъ, цины, мѣди, кони, и што кольвекъ 
речми рухомыми можетъ быти названо, того 
штомъ кольвекъ мѣла, то сама, за жи
вота моего, слугамъ моимъ, челеди и ин
шимъ особомъ рознымъ, водле зданья мое
го, роздала, ижъ вжо по животѣ моемъ ни-

! чого не зоставаетъ; только футро кунье но
вое сыну моему кнезю Семену Соколнн-
скому, а кожушокъ куньи, ничимъ непокры
тый зъ бобромъ и съ колнеромъ бобровымъ, 
дочцѣ моей—пани Юрьевой Зеновьевичевой, 
кнежнѣ Маринѣ Соколинской по животѣ 
моемъ, отдано быти маетъ. Привилья и 
всякіе листы мои, штомъ кольвекъ ихъ мѣ-
ла, тыемъ, зложивши въ скрипку и'запеча-
товавши печатью своею и печатьми лю
дей зацныхъ, даломъ до захованья до его 
милости пана Станислава Сабины, войта 
Виленьского; и кгды се сынове мои вси три 
тутъ до Вильна зберутъ, маютъ, тую скрип
ку взявши, сполне зъ его милостью кня-
земъ малжонкомъ моимъ, листы, которые 
кому водле сего тестаменту моего належа-
ти будутъ, розобрати. Челядь моя не
вольная, а меновите: невѣста, на име Фодья, 
прозвищомъ Утка, и дочька ее—Настасья и 
зъ сыномъ своимъ, и Орина зъ сыномъ своимъ 
и братъ ее Васько, также и иншая вся 
челедь, што кольвекъ есми ее мѣла и по 
животѣ моемъ гдѣжъ кольвекъ зостанѳтъ, 
такъ мужского, яко и невѣстего стану, 
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вольная и невольная, по животѣ моемъ, 
маетъ быти вольно выпущона, зъ дѣтьми, 
зъ статкомъ и зо всею маетностью ихъ; 
а сыны мои и дочка моя пани Зеновье-
вичова и потомки ихъ и нихто зъ близ-
кихъ повинныхъ моихъ до тое челеди мо
ей, до дѣтей и маетностей ихъ, ничого 
мѣть и нигдѣ ихъ поискивать не мають 
и не будутъ мочи вѣчными часы. А такъ 
я—Янова Болеславовичова Свирская—мар-
шалковая господарская, Ганна Рогозянка, 
тую остаточную волю мою, какъ ознаймив-
ши и замкнувши, сей тестаментъ мой пе
чатью своею запечатовала есми. А при 
томъ, заховуючисе водле статуту права пос
политого, ужиламъ до того ихъ милости 
людей зацныхъ: вельможного пана его 
мости пана Теодора Скумина—подскарбего 
земского и писара великого князства Ли
товского, старосту Браславского и Олит-
ского, пана Андрея Илькговского—писара 
скарбного великого князства Литовскаго, 
тивуна въ земли Жомойтской Тверского, 
пана Яроша Волчка, пана Мальхера Пет-
кевича—писара земского Виленьского, а 
духовника моего—свещеника церкви Вос-
кресеньское отца Карпа Стефановича, и, 
ознаймивши я ихъ милости тую остаточ

ную волю мою, просиламъ, абы ихъ ми
лость сесь тестаментъ мой печатьми сво
ими запечатовать и руками своими подпи-
сати рачили. Ихъ милость, припустивши то 
ку вѣдомости своей, за устного очевистою 
прозьбою моею, то учинили а сесь теста
ментъ мой печатьми своими запечатовати 
и руками своими подписать рачили. Пи
еанъ у Вильни. Лѣта Божого Нароженья 
тысеча пятьеотъ осьмъдесять осьмого, мѣ-
сеца Генвара чотырнадцотого дня. У того 
тестаменту печатей притисненыхъ шесть 
и подписы рукъ тыми словы: Теодоръ Ску-
минъ—подскарбій земскій и писаръ вели
кого князства Литовскою—власною рукою 
Андрей Илькговскій—рука власна; za ocze-
wistą prośbą ieymości pani marszałkowey 
przy pieczęci swey, ia Jarosz Wołczek—ręką 
swą podpisał; Мальхеръ Петкевичъ—писаръ 
земскій Виленьскій, Карпъ Стефановичъ— 
попъ Воскресенскій—рукою власною. Toe 
оповѣданье его милости князя маршалковое 
и тотъ тестаментъ до книгъ кгродскихъ 
Виленьскихъ есть уписанъ, а по записа
нью и сесь выписъ съ книгъ подъ печатьми 
нашими пану Юрію выданъ. Пиеанъ у 
Вильни. 
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174. Опись движииаго имущества, пограбленнаго земяниномъ Юрьевсконъ въ 
ішѣніа малолѣтвихъ Терликовскигь, называеыомъ Будилово. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
еотъ деветдесятъ третего, мѣсеца Февраля 
пятого дня-

На рочкахъ кгродскихъ Февралевыхъ, 
въ семъ року деветдесятъ третемъ припа-
лыхъ и судовне отправованыхъ, передъ 
нами врадниками кгродскими Виленскими, 
Яномъ Болеславовичомъ Свирскимъ—мар-
шалкомъ господарскимъ, державною Мой-
шокгольскимъ—намѣстникомъ Виленскимъ, 
Габріелемъ Рыпинскимъ—судьею а Щаст-
нымъ Богуматкою—писаромъ, постановив
шисе очевисто земенинъ господарскій по-
вѣту Волковыского панъ Мартинъ Терли-
ковскій, опекунъ дѣтей небощика Стани
слава Терликовского, брата своего рожо-
ного, оповѣдалъ иобтежливе жаловалъ на 
земенина господарского повѣту Городен-
ского пана Яна Юрьевского о томъ, ия;ъ 
дей въ року теперешнемъ тысеча пятьеотъ 
деветьдесятъ третемъ, мѣсеца февраля тре
тего дня у въ одъѣханью дей его пана 
Мартина Терликовского доТрокъ нарочки 
кгродскіе Троцкіе, сего мѣсеца Февраля пер
вого дня припалые, маючи на оныхъ роч
кахъ за позвы справу зъ Яномъ Крыжа-
новскимъ о забитье и замордоване брата 
своего рожоного зъ имѣнья названого Бу
дилово, лежачого въ повѣтѣ Троцкомъ, кото
рый дей тое имѣнье онъ Мартинъ Терли-
ковскій держалъ, поемъ брата своего у опецѣ 

своей спокойне до лѣтъ дѣтей небощика 
брата своего, братанковъ своихъ Каспера 
а Мальхера и сестры ихъ Зофіи Станисла-
вовичовъ Терликовскихъ, и кгды дей онъ 
былъ у Трокахъ съ поменеными дѣтьми бра-
танками своими, то пакъ дей въ нсбитности 
на тотъ часъ его самаго Мартина Терликов
ского и дѣтей тыхъ помененыхъ въ томъ 
именью Будиловѣ, ино дей онъ Янъ Юрьев-
скій, упатривши собѣ такій часъ, зобравшисе 
зъ немало людьми, помочниками своими, 
уѣхалъ дей и кгвалтовне и безправне въ тое 
имѣнье дѣтей небощика брата его, назва
ное Будилово, лежачое у повѣтѣ Троцкомъ 
надъ рѣкою Кирсною, у дворъ и во все 
дей будованье того двора и во всю мает
ность рухомую, въ томъ дворѣ зложоною, 
зъ люди осѣлыми къ тому двору належа
чими у двадцать и два человѣковъ осѣлыхъ 
и челядь дей невольную, въ томъ дворѣ 
мѣшкаючую, до себе дей забралъ, а его дей 
и дѣти небощика брата его, у верху поме-
неные, зъ имѣнья зъ людей и зовсей ма
етности гвалтовне и безправне зъ упокой-
ного держанья выбилъ и отнялъ. Которой 
дей маетности въ томъ дворѣ было дей 
найпервѣй — у свирнѣ: кордъ, серебромъ 
оправеный, за кордомъ ножи два, серебромъ 
оправные, за который дей тотъ кордъ дано 
чотыри копы грошей Литовскихъ; серебра 
ломаного полторы гривны, поясъ аксамит-
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ный чорного зо.... серебра, коштовалъ копу 
грошей Литовскихъ; перстень золотый, безъ 
каменя, коштовалъ золотый чирвоный; за-
понокъ двѣ золотыхъ, перлы осажоные до 
шапки коштовали дей пять золотыхъ чир-
воныхъ, потройныхъ польскихъ шесть. Въ 
томъ же дей свирнѣ шатъ въ скрыни ве
ликой полкобенючье блекитное новое кара-
зеевое (съ) петлицами дробными, коштовало 
дей пять копъ грошей Литовскихъ; жупанъ 
шарый каразеи накрапяной зъ чирвоною 
нитью, у того жупана кебликовъ серебра-
ныхъ двадцать у рукавовъ, колецъ сере-
браныхъ осмьдесятъ, который дей кошто
валъ шесть копъ грошей Литовскихъ; курта 
фалюндышу бурнатного бакгазыку под
шита зъ кгузиками золотыми, коштовала 
пять копъ грошей Литовскихъ; ермякъ 
черный фалюндышовый зъ шнурами и зъ 
строкою едвабю чорного, которые дей кош
товали шесть копъ грошей; жупанъ мако
вый каразыевый подшитый волками, у того 
жупана колецъ серебраныхъ семьдесятъ 
чотыри, коштовалъ пять копъ грошей Ли
товскихъ; дылея блекитна фалюндышо-
вая съ петлицами шелковыми бакгазіею 
нодшита, коштовала дей пять копъ гро
шей Литовскихъ; кгерміакъ бѣлый сукна 
Волоского, подшитый бакгазіею зъ шну
рами шолковыми, коштовалъ дей осмь копъ 
грошей Литовскихъ; дылея утерфину зе-
ленаго зъ петлицами шолку зеленого, 
коштовала дей чотыри копы грошей Ли
товскихъ; сукна каразеи бѣлое локти осмь, 
коштовали дей копъ двѣ грошей осмь Ли
товскихъ; убранье коразіи бѣлой, кошто
вало копы грошей Литовское; убранье чир-
воное мондышовое, коштовало дей полторы 
копы грошей; кожухъ турецкій, который 
дей коштовалъ копъ двѣ грошей Литов
скихъ; кафтаникъ полотна Коленского зъ ба
нальною, покрытый скурою лосиневой, кош

товалъ дей грошей семьдесятъ; лѣтникъ 
мухаяру чирвоного, коштовалъ три копы 
грошей Литовскихъ.... роботы чорного лок
тей двадцать, цалый бѣлый, коштовалъ дей 
копу грошей; скуръ лосьихъ выправныхъ 
двѣ, которые дей коштовали осмь копъ 
грошей Литовскихъ; куницъ двѣ выправт 
ныхъ, коштовали копу грошей; подкгарликъ 
лисій одинъ, который дей коштовалъ два
надцать грошей; полботки сафіану жолтого, 
коштовали дей полкопы грошей; перынка 
верхняя....; пошовки цвилиховые, которые 
дей коштовали двѣ копѣ грошей; домовой 
роботы кужелю локтей семь. Радикъ ко-
зацкій сафьяну помаранчового и пусилиска, 
коштовалъ золотый польскій; зброя бле-
ховая, шишаки два, то коштовало три копы 
грошей Литовскихъ; рогатинъ Венацкой 
роботы двѣ, коштовали дей двадцать че-
тыры гроши; сагайдаковъ зо всимъ три, 
коштовали дей копъ три грошей; сѣделъ 
демидовъ (sic) новыхъ три, которые дей 
коштовали по копѣ грошей; клумоковъ ску-
ранныхъ до шатъ великихъ два, кошто
вали дей золотыхъ польскихъ два; шлей 
ремянныхъ двои, лейцъ ремяныхъ, то дей 
коштовало копу грошей; хомутовъ три зъ 
набедрыками, коштовали дей по золотому 
польскому. Мисъ ценовыхъ великихъ двѣ 
а полумисковъ немалыхъ ценовыхъ оди
надцать,.... ценовыхъ три, талеровъ цену 
Анкгельского двадцать чотыри, фляшокъ 
цыновыхъ три, ложокъ ценовыхъ чотыри, 
кварта ценовая, то дей все коштовало копъ 
двадцать и грошей двадцать Литовскихъ; 
мѣдницъ мосяндзовыхъ три, лихтаровъ чо
тыри, то дей коштовало копу грошей и 
двадцать чотыри гроши; мисъ мѣденыхъ 
двѣ, патели мѣденыхъ двѣ, чарокъ мѣде-
ныхъ побѣляныхъ пять, котловъ до варенья 
мѣденыхъ два, триногъ одинъ, паневь ве
ликая мѣденая; иншого начинья мѣдного: 

59 
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горшокъ мѣденый,' котелъ мѣденый у два 
ушатки, г" формы розные до пироговъ роб-
ленья, не мало и иншого начинья кухон
ного, то всё коштовало дей копъ чотыри 
и грошей сорокъ два. Мечовъ два, рож-
новъ великихъ два, сѣкера тёсельска одна, 
просѣкъ сёкеръ домовыхъ три,: нароговъ 
паръ чотыри; :пилъ двѣ, струговъ два, свер-
дловъ пять, долотъ три, скоблевъ три, 
мотыкъ чотыри; стрыменъ желѣзныхъ паръ 
чотыри, мунпітуковъ до уздъ, подковъ и 
иншого желѣза, того всего коробья вели
кая наложена, то все коштовало три копы 
и грошей: петдесять шесть Литовскихъ. 
Меду прѣсного мѣдницъ осмь, масла мѣд-
ницъдвѣ, мяса вепрового полтей двадцать 
осмь, салъ вёпровыхъ пять, соли бочекъ 
полчетверти куплены, кождая бочка по 
грошей осмьдесять, попелу шмальцованого 
будницкого полъчетверта " лашта и бочка 
одна; варыва въ кадѣхъ великихъ дубовыхъ: 
капусты кислое чотыри кади, у каждой 
кади ушатковъ по осьми, бураковъ зъ бот-
виньемъ кадей великихъ три, ушатковъ 
по осьми, рѣпы бочокъ дванадцать, квас-
никовъ медовыхъ дубовыхъ великихъ два 
коштовали по золотому польскому, чановъ 
пивныхъ великихъ два, квашня пивная, 
коштовали по грошей сороку; корытъ ве
ликихъ пивныхъ чотыри, коштовали по 
грошей десяти, ночовъ осмеры по два 
гроши куплены; ситъ волосеныхъ три, куп
лены по грошей чотыри; мисъ деревеныхъ 
петнадцать.:.. деревеныхъ тридцать, ложокъ 
деревеныхъ двадцать чотыри, вядеръ три, 
решотъ чотыры, то дей все коштовало копу 
грошей; столовъроботы столярское великихъ 
дубовыхъ чотыри, кождый коштовалъ по 
три золотыхъ польскихъ; бочокъ пивныхъ 
десеть вшатковъ по чотыри, кождая бочка 
куплена по грошей шести; съ пивомъсычо-
нымъ три бочки, у кождой по три ушатки 

пива. Ложко дубовое куплено;за. полъко-
пы грошей; скрынь малыхъ чотыри, кош
товали по пол копы грошей; скрыня ве
ликая одна, коштовала; дей копу грошей; 
ольстро, въ немъ фляшъ шкляныхъ чотыри, 
коштовало золотыхъ польскихъ пять; жор-
новъ для млива трои съ полпрыцами и ве-
ретены желѣзными; .ступъ дубовыхъ двѣ, 

' то все коштовало дей полторы копъ гро
шей; точило великое, коштовало полкопы 
грошей. Клячъ стадныхъ жеробныхъ пять; 
жеребцовъ стадныхъ третяковъ два, же-
ребица третячка; жеребчикъ мощскій; быдла 
рогатаго: воловъ оромыхъ десеть, быкъ 
стадникъодинъ, коровътельныхъдвадцать, 
яловицъ три, быковъ чтіетековъ три, телятъ 
лонскихъ восьмеро, молодыхъ телятъ четве
ро, козъ девать, козныхъ третяковъ три, 
овецъ котныхь петеро. Вепровъ кормныхъ 
три; свиней надворныхъ: вепровъ некорм-
ныхъ пять, кнорозовъ чотыри, свиней по-
росныхъ осмь, подсвинковъ петеро, поро-
сятъ рочныхъ четверо, гусей осмеронадца-
теро, каплуновъ десеть, курицъ тринадцать, 
голубовъ хованыхъ тринадцать, псовъ на
дворныхъ брехуновъ два. Гумно: въ немъ 
жита у сторонѣ немолоченого было дей 
у снопѣхъ копъ двадцать пять, у двохъ 
стыртахъ жита зложоного копъ сто двад
цать, ярыцы у стыртѣ зложономъ копъ 
пстдесятъ, пшеницы' зложоной у стогъ 
кот> тридцать, очменю злоя;оного у стиртѣ 
копъ шестьдесятъ, гороху зложоного у стогъ 
копъ сорокъ. У засѣкахъ збожа выиолоче-
ного: гречихи бочокъ десеть, овса бочокъ 
пятьдесять, сѣменя конопного полторы боч
ки и льняного два корцы, маку корецъ; 
конопель нетертыхъ двѣ копѣ, a сѣна у 
водринѣ возовъ сорокъ, конопель тертыхъ 
двѣстѣ. Кошулекъ паненскихъ Коленскихъ 
четыре, которые дей коштовали грошей 
петдесятъ, нростыхъ кошулекъ три кулсель-
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ныхъ, коштовали дей грошей двадцать чо
тыри, рубковъ два, коштовали полкопы 
грошей, сорочокъ домовой роботы кужоль-
ныхъ двѣ, коштовали грошей петнадцать; 
цеплики китайки чирвоной коштовали дей 
грошей двадцать чотыри; мужскихъ ко-
шуль Коленскихъ пять, коштовали копъ 
двѣ грошей; простыхъ кошуль: мужскихъ 
кужельныхъ шесть, коштовали грошей трид
цать осмь; ручниковъ два, коштовали дей 
грошей шесть, треперели двои коштовали 
золотыхъ польскихъ два; речей служнихъ: 
клумокъ сукенный, кошуль двѣ, ручникъ, 

черевики, новые, то дей все коштовало гро
шей двадцать, и два; варцабы .съкаменемъ 
коштовали дей двадцать чотыри гроши. 
Домовыхъ речей: кадокъ, коробокъ,ч бочокъ 
порожнихъ, колесъ, возковъ, васажковъ, 
саней, дровенъ, дѣжъ до хлѣба печенья и 
иншоіч) домового начинья не мало. Съ того 
дей зо всего онъ панъ Горевскій кгвалтовне 
зъ упокойнаго держанья и уживанья вы-
бидъ и то кгвалтовне побралъ. Которое 
тое оповѣданье пана Мартина, Терликов
ского до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
есть записано. 

1593 г. 

Изъ книги № 1, за 1593—1594 г., л. 341. 

175. Вводный актъ на дворъ въ городѣ Вильнѣ и Фольварокъ Рай возлѣ города, 
данный канцлеру великаго княжества Литовскаго Льву Сапѣгѣ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
еотъ деветьдесятъ третего, мѣсеца Августа 
второго дня. 

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ Ав-
густовыхъ, въ семъ року деветьдесятъ тре
темъ припалыхъ исудовне отправованыхъ, 
нередъ нами врадниками кгродскими Ви
ленскими, отъ ясневельможного пана его 
милости пана Криштофа Радивила—кне
жати на Биржахъ и зъ Дубинокъ, воеводы 
Виленского, гетмана найвысшого великого 
князства Литовского, старосты Солецкого, 
Урендовского, державцы Коконгавзского, на 
справы судовые воеводства Виленского вы-
сажоными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зено
вичомъ— намѣстниюмъ Виленскимъ аГаб-

ріелемъ Богдановичомъ Рыпинскимъ—су-
дьею а Щаснымъ Богуматкою—писаромъ, 
ставши очевисто возный господарскій вое
водства Виленского Янъ Миколаевичъ Ко-
сипскій, при квитѣ своемъ созналъ и квитъ 
того сознанья своего, подъ печатью и съ 
подписомъ руки своее, также подъ пе
чатьми и съ подписомъ рукъ стороны шлях
ты, при немъ будучое, ку записанью. до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ далъ, кото
рый слово отъ слова такъ се въ собѣ 
маетъ: 

Я—Янъ Миколаевичъ Косинскій—воз
ный воеводства Виленского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ 
тысеча пятьеотъ деветьдесятъ третьемъ, мѣ-
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сеца Іюля двадцать осьмого дня, маючи я 
при собѣ сторону людей добрыхъ, шляхту-
пана Войтѣха Ростковского а пана Вой-
тѣха Ройковского, а пана Размуса Ким-
бара и будучи приданымъ зъ ураду кгрод-
ского Виленского ясневельможному пану 
его милости пану Льву Сапѣзѣ—канцлеру 
великого князства Литовского, старостѣ 
Слонимскому, Ясвойнскому, Марковскому и 
Мядельскому, на увезанье й взятье въ ужи-
ванье его милости двора въ мѣстѣ Вилен
скомъ и фольварку за мостомъ мурованымъ, 
надъ Велею лежачого, названого Рай, зъ 
селкомъ и съ корчмою къ томужъ дворцу 
належачихъ, отъ ихъ милости пана Романа— 
старосты Рогачевского а отъ пана Петра— 
чешника великого князства Литовского, 
Григорьевичовъ Воловичовъ—воеводичовъ 
Смоленскихъ, правомъ вѣчнымъ его мило
сти пану канцлеру пущоныхъ, быломъ—на-
первѣй: въ дворѣ въ мѣстѣ Виленскомъ, 
отъ ихъ милости пановъ Воловичовъ его 
милости пану канцлеру дарованомъ, тамъ-
же при мнѣ возномъ и сторонѣ вышпо-
мененой, за росказаньемъ ихъ милости па
новъ Воловичовъ, слуга и урадникъ ихъ 
милости, который въ томъ дворѣ мѣшкалъ, 
панъ Федоръ Михайловича подаючи ме-
нованый дворъ зо всимъ будованьемъ, въ 
тыхъ границахъ завелъ, то есть: однимъ 
бокомъ отъ брамы, которая идетъ съ пред-
мѣстья Зарѣцкого, мимо цминтара костела 
Барнадынского, ку улицы кгродской, ажъ 
по домки два мѣщанъ капитульныхъ, ты-
ломъ до того дворца мѣшкаючихъ, зъ другое 
стороны—заулкомъ мимо дворъ Горноста-
евскій, гдѣ теперь зборъ Еванелицкій есть 
збудованъ, до улицы, которая идетъ отъ 
улицы Замковое, мимо зОоръ до пляцовъ 
церк'овныхъ заложенья' святое Пречистое, 
заулкомъ Глухимъ, ажъ до муру мѣстского, 
надъ рѣкдю Вильнею лежачій, и зась подле 

муру мѣстского ажъ до тоежъ брамы За-
рѣцкое, подле Варнадыновъ; а при томъ— 
фольварокъ за рѣкою Вельею, у мурованого 
мосту, надъ рѣкою, называемый Рай, зъ 
будованьемъ фольварковьгаъ, зъ огородами 
овощовыми, зъ домоиъ въѣзнымъ на горѣ, 
при томъ фольварку лежачій, также зъ 
селкомъ — зъ ПІнипишками, зъ домами, 
зъ поддаными и зо всими кгрунтами, въ 
певныхъ границахъ лежачими, то есть: по
чавши отъ мосту мурованого, ѣдучи до 
двора Солтановского, прозываемого Шеш-
кинъ, по правой сторонѣ дороги домы и 
кгрунты подъ горою, ажъ до поля двора 
Шешкинского, логомъ зъ сѣножатьми по 
ровъ, который дѣлить имѣнье Шешкинское 
зъ селкомъ Шнепишками, а тотъ ровъ, 
отъ поля по рѣку Велью и указуетъ про-
стымъ трыбомъ и у бояшицы Татарской, 
а зъ другое стороны дороги по лѣвой руцѣ 
домы подданыхъ дворца пановъ Волови
човъ Раю, и за дворецъ пляцъ не малый 
пустый, томужъ дворцу належачій, ажъ подъ 
домъ пустый Виршуловскій, што теперь 
панъ Петръ Стабровскій за правомъ сво
имъ набытымъ держитъ, которые пляцы 
дѣлитъ межа значная до рѣки Вельи. То
гды то все. яко се вышей поменило, дворъ 
въ мѣстѣ Виленскомъ, также фольварокъ 
Рай зъ будованьемъ, съ поддаными, зъ 
домомъ уѣзднымъ и зо всими пляцами, 
кгрунтами, сѣнржатыіи, такъ, яко то и 
небощикъ ясневельмояшый годное памети 
нанъ Остафей Воловичъ, панъ Виленскій, 
мѣлъ, и менованые панове Воловичове, по 
смерти пана Виленского правомъ приро-
жонымъ на Себе то держали, все огуломъ, 
ничого на себе и ни на кого иншого не 
оставуючи, его милости пану канцлеру, въ 
держанье ихъ милость панове Воловичове 
черезъ менованого слугу своего подали. А 
его милость панъ канцлеръ тежъ то на 
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себе черезъ слугу своего,: подстолего повѣту 
: Пинского, пана Григорья Терлецкого, и 
въ уживанье свое принялъ, а то есть, ме
новите:- домыи подданые, при, томъ фоль
варку Раю мѣшкаючіе, ѣдучи отъ мосту 
по правой руцѣ, напервѣй сажовка, на горѣ 
домъ въѣзныи, при домѣ въѣзномъ, соло
довня, подле солодовни огородъ, домъ пер-
шій—сталъ Павловичъ, другій домъ—пу-
стый небощика Яроша Заровского, третій 
домъ—Валтромѣй Яновичъ, четвертый домъ 
—Миколай Юревичъ, пятый домъ—Павелъ 
Тесля,шостый домъ—Амброжеевскій, семый 
домъ—Валентыновскій, осьмый домъ—TOM
KO Чоботаръ; по другой сторонѣ улицы отъ 
мосту ѣдучи: першій домъ—Павелъ Пили-
повичъ, другій домъ—Павелъ Юревичъ— 
войтъ, третій домъ—Рачко Авкгустинъ, че
твертый домъ—Степановскій, пятый домъ 
держитъ Петръ Масковскій—золотарь, шо-
стый домъ—Гансъ Фонъ-Ляръ держитъ, са
мый домъ держитъ тотъ же урадникъ па
новъ Воловичовъ панъ Федоръ Михайло

вича, менечи на то у, себе право набытое, 
а подле того дому дворецъ Рай, въ немъ 
живетъ господарь Мартинъ Гончаръ. При 
которой той справѣ И; поданью его мило
сти пану канцлеру тыхъ всѣхъ добръ, отъ 
пановъ Воловичовъ его милости пущоныхъ, 
чого его милости нихто не боронилъ, ани 
се съ правомъ своимъ до того неприповѣ-
далъ. И того всего, яко се вышей поменило, 
будучи я добре свѣдомъ, даю,сесь квитъ 
сознанья моего, съ подписомъ власное руки 
моее и. зъ моею печатью, до которого и 
сторона звышъ помѣненая печати свои при
ложили и руки подписали. Пиеанъ у Виль
ни, року и дня звышпомененого. У того 
квиту печатей иритисненыхъ три и под
пись .рукъ тыми словы: J a n Kosiński— 
woźny—ręką swą; ЖоусіесЬ Rostkowski— 
ręką .swą własną; Rasmus Kimbar—ręką 
własną. Которое тое : очевистое сознанье 
возного,, также и тотъ квитъ его до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ есть впиеанъ. , 

1594 г. 

Изъ книги № 1, за 1593—1594 г., во второй половинѣ книги 2-й листъ. 

176. Донесеніе Трейданскаго старосты Петра Стабровскаго о томъ, что Мосеевичъ, 
будучи помнлованъ отъ смертной казни за ФадьсиФИкаціго трибунальнаго де
крета, не нснолішлъ своего обѣщапія (заявить свой проступокъ въ квстелѣ н 

':' на судѣ). ' ' '• ' •••*••• 

Лѣта Божого Нароженя тысеча пятьеотъ 
девятносто четвертого мѣсеца Генвара вто
рого дня. 

На врадѣ его королевское милости 

кгродскомъ, воеводства Виленского, пе
редо мною Миколаемъ Юрьевичомъ Зено
вичомъ—намѣстникомъ Виленьскимъ, пос
тановившисе очевисто его милость п. Петръ 
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Стабровскій—староста Трейданскій и Ску-
инскій тивунъ, въ земли Жомоитское, Ве-
люнскій, оповѣдалъ то, ижъ дей Станиславъ 
Яновичъ Мосеевичъ, за учинокъ и за фалыпъ 
свой, то есть о сфалшованье декрету три-
бунальского, который дей онъ приписань-
емъ рукою, своею учинилъ, сказанъ былъ 
за тотъ учинокъ его на горло и ку скаранью 
его милости пану Петру Стабровскому оный 
Станиславъ Мосеевичъ выданъ, а ижъ дей 
за великими прозьбами вельможного пана 
его милости пана Льва Сапѣги—канцлера 
великого князства Литовскаго и иншихъ 
многихъ людей зацныхъ, ихъ милости па
новъ судей головныхъ трибунальныхъ, и 
людей поеторонныхъ, въ Менску на тотъ 
часъ будучихъ, за нимъ до его милости 
пана Стабровского, абы его за тотъ учи
нокъ горломъ его карать не казалъ, што 
дей его милость панъ Стабровскій для ихъ 
милости учинилъ, а его дей горломъ даро-
валъ подъ таковымъ способомъ: ижъ на 
рочкахъ декабровыхъ въ року теперъ прош
ломъ деветьдесятъ третемъ минулыхъ, въ 
Росеняхъ на урадѣ кгродскомъ Жомоит-
скомъ у костелѣ дня недѣльного, при со
бранью людей вызнать тотъ фалыпъ свой, 
который онъ учинилъ подъ паномъ сво
имъ, кромъ воли и розсказанья его милости 
пана Стабровскаго, и тотъ злый учинокъ 
передъ урадомъ кгродскимъ Жомоитскимъ 
объявити и до книгъ кгродскихъ Жомоит-
скихъ записати дати мѣлъ. А потомъ дей дня 
сегоднепшого въ датѣ вышей менованого 
мѣсеца Генвара второго дня, везборѣ Еван-
гелицкомъ по доконченью казанья и всихъ 
модлитвъ отправеныхъ и въ костелѣ све
того Яна по доконченью казанья и всихъ 

модлитвъ отправленыхъ, такъже тежъ и 
наврадѣздѣшнемъ кгродскомъ Виленекомъ, 
тотъ фалыпъ учинокъ свой сфалыпованья 
оного декрету вызнать и до книгъ здѣш-
нихъ Виленскихъ тотъ -'фальшь свой упи-
сати'листомъ добровольнымъ описомъ сво
имъ обѳвезалъ и описалъ се. О чомъ ши
рей и меновите обовязки его на томъ ЛИС
ТЕ записѣ его на выконанье оныхъ кон-
дицій мѣнованыхъ и не мѣнованыхъ опи
сано и доложено есть. Нижли дей тотъ 
Станиславъ Яновичъ Мосеевичъ, водле то
го листу и застановенья своего, того ни
чого не выконалъ, ани на себѣ того фаль-
шу, яко въ Росеняхъ на рочкохъ мено-
ваныхъ декабровыхъ въ недѣлю при кос-
телѣ Росенскомъ, ани до книгъ урадовыхъ 
Росенскихъ того фальшу своего не вписалъ, 
такъ тежъ и тутъ въ недѣлю нынѣшнюю, 
мѣсеца Генвара второго дня припалую, яко 
ве зборѣ здѣшнемъ Виленьскомъ, такъ тежъ 
и въ костелѣ светого Яна по отправенью 
модлитвъ не вызналъ и въ книги здѣшніе 
кгродскіе Виленскіе того фальшу, водле обо-
везанья своего, не вписалъ и о собѣ дей 
никоторое вѣдомости его милости пану 
Стабровскому, такъ тежъ дей и тутъ до 
враду кгродскаго Виленского не далъ. За 
чимъ дей онъ Станиславъ Мосеевичъ за 
тымъ невыконаньемъ тыхъ менованыхъ 
кондыцій своихъ въ обовязкахъ въ листѣ 
своемъ описаныхъ попалъ, и хотечи его 
милость панъ Стабровскій зъ нимъ Станис-
лавомъ Мосеевичомъ водле оного листу его 
правне заховать се, просилъ, абы тое опо-
вѣданье его милости пана Стабровскаго до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано 
было; што есть записано. 
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1594- r . 

Изъ книги №1, за 1593—1594 г., во второй половинѣ книги, л. 132. 

177. Духовное завѣщаніе Ѳстрскаго старосты Лаврина Ратонскаго, которымъ 
онъ отписалъ женѣ и дѣтямъ своимъ движимое н недвижимое свое имущество. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча пятьсотъ деветьдесятъ четвертого, мѣ-
сеца Февраля одинадцатого дня. .., . 

На рочкохъ кгродскихъ Февралевыхъ 
въ семъ року деветьдесятъ четвертомъ при-
палыхъ и судовне отправованыхъ, передъ 
нами—врадниками кгродскими Виленскими, 
отъ ясневельможного пана Криштофа Ра-
дивила—кнеягати на Виржахъ и зъ Ду-
бинокъ, воеводы Виленского, гетмана най-
высшого великого князства Литовского, 
старосты Солецкого, Урендовского, держав
цы Коконгавского, на справы судовые 
кгродскіе воеводства Виленского засажо-
ными, Миколаемъ Юрьевичомъ Зеновичомъ, 
намѣстникомъ Виленскомъ, Кгабріелемъ 
Вогдановичомъ Рыпинскимъ — судьею а 
Щаснымъ Богу маткою—писаромъ, поста
новившисе очевисто его милость панъ 
Ярошъ Волчекъ, именемъ ее милости пани 
Лавриновое Ратомское — старостиновое 
Острское пани Галены Григорьевны кнеж-
ны Горское, оповѣдалъ и покладалъ передъ 
нами ку вписаныо до книгъ тестаменту 
остаточное воли его милости пана Лаврина 
Констентиновича Ратомского — старосты 
Острского справленый, подъ печатью и съ 
подписомъ руки его милости и тежъ подъ 
печатьми и съ ноднпеами рукъ людей зац-
ныхъ, въ томъ тестаментѣ имены помене
ныхъ, которымъ тымъ тестаментомъ его 

милость панъ Ратомскій, розражаючи всю 
маетность свою, лежачую ирухомую, тотъ 
тестаментъ ей милости пани' малжонцѣ а 
дѣтемъ своимъ, зъ сего свѣта сходечи, 
зоставилъ, и просилъ, абы тотъ тестаментъ 
для пришлого часу и речи вѣчистое до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ былъ упи
санъ. . Которого тестаменту мы—врадъ 
огледавши и передъ собою казавши вычи
тать, дали есьмо до книгъ уписать, кото
рый, уписуючи слово отъ слова такъ се въ 
собѣ маетъ: 

Во име Божье станьсе, ку вѣчной че
сти a хвалѣ Божой и ку вѣчной памети 
людской. Гдыжъ вси речи на свѣтѣ съ ча
сомъ своимъ съ памети людское зходятъ, 
про то выналезено есть, абы письмомъ 
было все объяснено и утвержено. А такъ 
я Лавринъ Костантиновичъ Ратомскій— 
староста Острскій, будучи на сесь часъ 
отъ Пана Бога хоробою обложною наве-
жоный, лечъ будучи еще при зуполномъ 
розумѣ и доброй памети своей, а ижъ чо-
ловѣку, на свѣтв живучому, не есть пев-
нЬйшая надъ часъ назначоной година смер
ти, про то я, преречоный Лавринъ Ратом-
скій, симъ тестаментомъ моимъ остаточное 
воли моее, вызпаваю и явно чиню, кому 
бы того была потреба вѣдати, альбо чтучи 
слышати, нынѣшнемъ и напотомъ будучииъ. 
Напродъ душу мою полецаю Пану Богу, 
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Сотворителю своему, въ руки светые, маю-
чи надѣю, ижъ его светая милость грѣхи 
мои черезъ муку Сына своего милого Езуса 
Христуса мнѣ отпустить, а душу мою до 
королевства своего светого принята . ра-
читъ, атѣломое, ижъ отъ земли есть взято, 
въ землю будетъ обернено. Которое тѣло 
мое малжонка моя, пани Га лена Григорь
евна княжна Горская, въ мѣстѣ Вилен
екомъ, въ церкви закону греческого зало
женья светое Пречистое, подлѣ тѣлъ прод-
ковъ моихъ, гдѣ лежать, водаѣ звыклого 
хрестіянского греческого способу, похвати 
маетъ. А паметаючи тежъ на тое, абы по 
животѣ моемъ межи малжонкою и дѣтьми 
моими якого ростырку не было, але кож1 

дый, кому што принадлежите и кому што 
симъ тестаментомъ описано и варовано есть, 
абы при томъ зосталъ, а то-есть якомъ 
первѣй того малжонцѣ моей, паней Гале-
нѣ кнежнѣ Горской, листомъ, записомъ 
своимъ, порадкомъ права посполитого, всю 
маетность мою рухомую, отъ мала до ве
лика, яко ее кольвекъ поженить "можетъ, 
ей запйсаль, а такъ и теперь остаточною 
волею своею оного запису своего іютвер-
жаю, абы тая малжонка моя кнежна Га-
лена Горская, она сама, а не хто иншій, 
по животѣ моемъ водлугъ оного запису 
моего, тые вси речи рухомые спокойно а 
нёпорушно держала и вживала вѣчными 
часы. Кътому тежъ и тое варую и утвер-
жаю симъ тестаментомъ момъ, што есьми 
тойже малжонцѣ своей, кнежнѣ Галенѣ Гор
ской, также листомъ своимъ описалъ и со
знанье врадовне водлугъ права учинилъ, 
то-есть: на имѣнью моемъ отчизномъ, на-
зываемомъ Глевинѣ, а на другомъ имѣнью 
моемъ, названомъ Бѣларучи, въ повѣтѣ 
Менскомъ лежачихъ, доживотное держанье, 
мѣшканье и уживанье, а оеобно натомъже 
имѣвъю Вѣларучш тойже малжонцѣ своей 

описаломъ певный долгъ, то-есть—тысечу 
копъ грошей личбы Литовское, яко то ши
рей и достаточнѣй на тыхъ записѣхъ мо
ихъ, врадовне справеныхъ, есть описано 
идоложоно. Тогды она, водле тыхъ запи
совъ моихъ, на тыхъ имѣньяхъ спокойне 
до живота своего мѣшкати и въ тыхъ 
имѣнъяхъ вшелякіе пожитки на себе водле 
воли своее брати маетъ. И кому она тую 
суму пѣнезей—тысечу копъ грошей на томъ 
имѣнью Бѣларуцѣ по животѣ своемъ опи
шете, тотъ тое имѣнье Бѣларучъ до того 
часу держати и его вживати маетъ, покуль 
тая сума пѣнезей отъ дѣтей, потомковъ 
моихъ, которымъ тое имѣнье правомъ при-
рожонымъ спадьтваетъ, отдана и заплачена 
будетъ. А што се дотычетъ имѣнъя моего 
названого Ойнаровского, отчизного, въ по-
вѣтѣ Менскомъ лежачого, которое по матцѣ 
моей, небощицы пани Каленицкой Тышке-
вйчовой кнежнѣ Варбарѣ Соломерецкой, на 
мене правомъ прирожонымъ въ руки пришло, 
и што небощикъ панъ Каленицкій Тышке-
в'ичъ, оичймъ мой, до того ииѣнья Ойна
ровского у его королевское милости три 
волоки выслужилъ и у иншихъ еусѣдовъ 
того имѣнья околйчныхъ прибавивши матцѣ 
моей a малжонцѣ своей, до тогожъ таѣнья 
Ойнаровского прилучивши, запйсаль, и 
штомъ я тежъ до того имѣнья кгрунтовъ 
и людей прибавилъ, также и село мое 
властное Хотаевичи, до того имѣнья моего 
Ойнаровского прислухаючіе, тогды тое и-
мѣнье Ойнаровичи и съ тымъ селоиъ Хота-
евскимъ, зо всимъ, яко се въ собѣ маетъ, тая 
малжонка моя, кнежна Галена Горская, 
водлѣ листовъ записовъ моихъ, на врадѣ 
сознаныхъ и даныхъ, вѣчне держати и 
вживати маетъ, и тое имѣнье Ойнаровичи 
и тое село Хотаевичи никому иному, одно 
кому она похочеть, такъ при животѣ, яко 
и по животѣ своемъ, дѣтемъ моимъ, зъ шею 



сполне набытымъ, такъ сыномъ, яко и доч-
камъ, которому кольвекъ зъ нихъ она по
хочетъ ' отписать, тотъ тое имѣнье, за тымъ 
записомъ ее, держати и имъ шафовати ма
етъ. 'A што се дотычетъ имѣнья моего Узлы, 
у повѣтѣ Ошменскомъ лежачого, также и 
волокъ шестьдесятъ осѣлыхъ, у волости 
Упитской лежачіе, которое тое имѣнье 
Узлы и тую волокъ шестьдесятъ въ повѣтѣ 
Упитскомъ я отъ небощика его милости 
пана Яна Глѣбовича, на Дубровнѣ, вое
воды Троцкого и малжонкй его милости, 
ііани Катерины съ Коротошина, въ сумѣ 
пѣнезей у трохъ тысечахъ копахъ грошей 
Литовскихъ, за записями ихъ милости, въ 
Заставѣ до часу певного держу и уживаю, 
также и село Реваничи и Дрегчу, въ по-
вѣтѣ Менскомъ лежачіе, которые есьми у 
Татарь скупилъ, тогды тое имѣнье Узлу и 
ту шестьдесять волокъ въ повѣтѣ Упит
скомъ и тые села Реваничи и Дрегчу тая 
малжонка моя, кнежна Галена Горска, вод-
лѣ першихъ записовъ моихъ, на врадѣ со-
знаныхъ и утвержоныхъ, держати и тымъ 
всимъ шафовати маетъ. Къ тому, што се 
дотычетъ отчизны моее властное, то есть: 
имѣнья Михновичъ, Теребова и Решевы, 
въ повѣтѣ Мозырскомъ лежачихъ,' така;е 
и селъ моихъ Заберезинскихъ, называемыхъ 
Латыголичъ и Нежичилъ, въ повѣтѣ Ор-
шанскомъ лежачихъ, которыхъ имѣній и 
селъ, ижъ впередъ сего никому есьми ни-
якихъ правомъ не завелъ, ани записалъ, 
тые вси имѣнья и села записую на вѣч-
ность сыномъ своимъ—Костентину а Гри-
горыо Ратомскимъ. Которые тые имѣнья 
и села маетъ зо всимъ, до лѣтъ тыхъ дѣ-
тей моихъ, малжонка моя—кнежна Галена 
Горска держать и уживать; а кгды тые 
дѣти мои лѣтъ доростугь, тогды тые имѣнья 
—Михновичи, Теребово, Крешеву и села 
Заберсзинскіе, кгды сынъ мой Григорей 

Ратомскій лѣтъ доростетъ, маетъ ему од
ному до ровного дѣлу зъ братомъ его стар-
шимъ Костентиномъ пустить, а зъ нихъ 
никоторое личбы имъ не чинить. Штомъ 
тежъ выслужилъ на господару королю его 
милости славное памети Стефанѣ, на што 
и потверженье теперешнего господара ко
роля его милости маю, то есть—село Ко-
зловичи, Борисовичи, въ повѣтѣ Мозыр
скомъ лежачіе, тогды тые села отписую од
ному сыну своему Константину Ратомскому, 
который тотъ сынъ мой, водле данины его 
королевское милости, тые села держати и 
ихъ уживати маетъ. Вѣдьже, покуль тотъ 
сынъ мой лѣтъ доростетъ, тые села до 
лѣтъ его малжонка моя держати и ихъ 
уживати маетъ; а съ тыхъ селъ личбы ни
которое ему чинить не маетъ и повинна 
не будетъ. Ншкли на выхованье и на нау
ки тыхъ сыновъ моихъ тая маляюнка моя, 
водлугъ стану ихъ шляхетского и потребы 
ихъ, пѣнезми и вшелякими иншими реча
ми давати и подпомагати маетъ. А домъ 
мой въ мѣстѣ Виленскомъ, на улицы Са-
вичой лежачій, который я за правомъ при-
рожонымъ своимъ дерлиялъ, тогды тотъ 
домъ тая малжонка моя за правомъ тымъ, 
которымъ я ей тотъ домъ первей сего отпи-
салъ, держати и его улсивати маетъ. А дво
рецъ, названый Ракантишскій, въ повѣтѣ 
Виленскомъ лежачій, который я у князя 
Марцеля Суходольского на вѣчность ку-
пилъ, тогды тотъ дворецъ со всимъ на все, 
яко се въ собѣ маетъ, доживотнымъ пра
вомъ въ держанье отписую тойже малжонцѣ 
своей—кнежнѣ Галенѣ Горской, которая 
на томъ дворцу Раконтискомъ до живота 
своего спокойне мѣшкати и его держати 
маетъ. Къ тому, што се дотычеть сына 
моего Михала Ратомского, съ першою мал-
жонкою моею, небощицою панею Зофею 
Тышкевичовною — воеводянкою Берестей-
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скою, спложоного, тогды, чинечи покой 
по жовотѣ своемъ межи малжонкою моею 
набытыми, такъ, якомъ я самъ, за жи
вота своего, первѣй сего учинилъ роздѣлъ 
межи дѣтьми моими, а меновите': ижъ тотъ 
сынъ мой старшіи Михалъ Ратомскій вжо 
лѣтъ сполныхъ дбросъ, которого описалъ. 
есьми правомъ вѣчнымъ, имѣнье мое влас-
ное, названое Трусовичи, въ повѣтѣ Мен
скомъ лежачое, такъ, яко се само въ собѣ 
тое имѣнье маетъ, а часть, которая бы на 
него въ имѣньяхъ моихъ зъ ровного дѣлу 
придти мѣла, на которомъ онъ имѣнью вѣчне 
переставаючи, зъ иншихъ всихъ имѣней и 
ыаетностей моихъ выреченье водлѣ права 
учинилъ, а къ тому и право свое дожи-
вотное на староство Острское, также и на 
село Якимовичи, въ повѣтѣ Мозырскомъ 
лежачое, ему есьми далъ и доживотье у 
его королевское милости на тые добра вы-
правилъ, начъ есьми накладъ не малый 
учинилъ, который тотъ сынъ мой, водле 
записовъ и застановенья моего зъ нимъ, на 
томъ вѣчне переставати маетъ. Также и 
по смерти моей на противко малжонки 
моее—кнеядаы Галены Горское, также бра
тьи и сестеръ своихъ во всемъ пристойно 
и статечне заховати и опеки на себе брати 
не маетъ. А дочку мою, съ первшою мал
жонкою моею спложоную, панну Федору 
Ратомскую, тую маетъ малжонка моя въ 
станъ светый малженскій, за кого ей Панъ 
Богъ пойти назначить, выдать; которой 
той дочцѣ моей посагъ и вы праву дати ма
етъ, якомъ я першимъ дочкамъ своимъ—па
ней Григорьевой Корсаковой—пани Але-
ксандрѣ Ратомской, а другой—пани Адамо
вой Руцкой—писаровой земской Мозыр-
ской—пани Зофіи Ратомской—посагъ ивы-
праву далъ и удѣлалъ. А до того часу, но-
куль тая дочка моя въ станъ светый мал-
женскій выдана будетъ, при той малжонцѣ 

моей мѣшкати ившелякое поратованье на 
выхованье ей, водле можности своее, .тая 
малжонка моя давати маетъ. A дѣттгмои, 
съ тою малжонкого моею набытые, то есть: 
сыны—Константинъ и Григорей, а дочки— 
панна Марина а панна Галена Ратомскіе, 
зъ маетностью ихъ, имъ належачого и симъ 
тестаментомъ остаточного волею мрею от-
писаное, тыхъ въ опеку поручаю малжонцѣ 
своей a матцѣ ихъ—кнежнѣ Галенѣ. Гор
ской до лѣтъ ихъ въ.правѣ посполитомъ 
описаныхъ. А естли бы до того часу, нимъ 
сынове мои—Констентый а Григорей Ра-
томскіе. лѣть доростутъ, Панъ Богъ на 
тую малжонку мою смерть допустити ра
чилъ, тогды, по животѣ ее, ихъ милости Па
нове опекунове мои, въ семъ тестаментѣ 
моемъ нижей помѣненые, тые дѣти мои, 
такъ сыны, яко и дочки, зъ имѣньми, имъ 
належачими, въ опеку, до рукъ и въ опат р-
ность свою, взяти и о нихъ старанье 
чинити маютъ. Къ тому естли бы отъ его 
королевское милости зъ Швеціи сыну мо
ему Григорью Ратомскому на село Рудые 
Бѣлки, въ повѣтѣ Мозырскомъ лежачое, 
привилей принесено, тогды за тое село 
суму пѣнезей тому, кому приналежати бу
детъ. малжонка моя пани Галена кнежна 
Горская зъ добръ моихъ отложити и тое 
село тая малжонка моя до лѣтъ того сына 
моего. Григорья держати и вживати и личбы 
съ того села тому сыну моему, гды онъ 
до держанья того села придетъ, чинити 
не маетъ и повинна но будетъ. А ижъ я 
сыновъ моихъ Константина а Григорья 
Ратомскихъ, то есть—Констентина до служ
бы ясневельможного пана его милости пана 
Криштофа Радивила—воеводы Виленского, 
а Григорья также до служобъ вельможного 
пана его милости пана Льва Сапѣги—канц
лера великого князства Литовского, офе-
ровалъ, которыхъ тыхъ сыновъ моихъ мал-
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жонка моя до служобъ ихъ милости отда-
ти маеть. Къ тому, штр се дотычетъ дол-
говъ моихъ, которымъ я кому виненъ, на 
записи свое, то есть: пану Марку Ко-
моняцѣ двѣстѣ копъ грошей, а пану Фе
дору Быльчинскому сто и сорокъ копъ 
грошей, тые долги ма.тжонка моя по-
платити маетъ. А большей есьми дол-
говъ никому иному невиненъ. А хто тежъ 
мнѣ виненъ, тые вси долги малжонка моя 
пана Гелена кнежна Горская, водлѣ за-
писовъ тыхъ, справити маетъ, и тые дол
ги вси той малжонцѣ своей тымъ теста
ментомъ моимъ отписую, которые она на 
пожитокъ свой обернут и тымъ шафо
вати маетъ. Слугамъ моимъ, которые мнѣ 
до того часу служили, тымъ всимъ мал
жонка моя, водле заслуги кождого, кому 
што принадлелгитъ, водле баченья своего, 
нагороду слушную удѣлати маетъ. А што 
се дотычетъ, абы малжонка моя пріятель-
скую оборону и помочь собѣ маючи, по 
животѣ моемъ, отъ всякихъ кривдъ тымъ 
безпечнѣйшая быть могла, уставую тымъ 
же тестаментомъ моимъ за живота сво
его малжонцѣ своей и дѣтемъ моимъ 
опекунами пріятель моихъ: его милости 
князя Федора Григорьевича Горского, его 
милость князя Богдана Соломерецкого— 
старосту Кричевского, его милость пана 
Ивана Быковского—войского иовѣту Мен-
ского а его милость пана Яроша Волчка. 
Которыхъ я тыхъ звыгапомененыхъ ихъ 
милости пановъ a пріятель моихъ, еще и 
передъ тымъ того черезъ неоднократные 
прозьбы мои въ томъ собѣ упевнилъ и 
уставилъ. въ чомъ ми ихъ милости отмо-
вить не рачили, а такъ и теперь за жи
вота моего прошу, яко иріятель моихъ лас-
кавыхъ, абы ихъ милость панове .опе
кунше, яко спольно, такъ и кождой зо-
собна, зъ особливое ласки своее. малжон

ку мою и дѣти наши по животѣ моемъ 
въ опецѣ своей мѣть, и отъ кождого, въ 
чомъ бы се кривда дѣяла, боронити и 
противъ кождого радою и помочью быти 
и помогати рачили. Вѣдь же малжонка 
моя пани Галена кнежна Горская, яко дѣ-
ти, такъ и вси.,имѣнья мои въ опепѣ и 
въ моды своей мѣти маетъ, и тымъ всимъ 
радити и справовати маетъ. А ихъ милость 
панове опекунове, якъ въ тые имѣнья ни 
чимъ вступовать, такъ и никоторое труд
ности той малжонцѣ моей задавати не ма-
ють. А кътому, ижемъ я вперодъ вышей 
въ семъ тестаментѣ пробачилъ написати, 
долговъ нѣкоторымъ особамъ винныхъ, а 
приведши собѣ на паметь тые долги, то 
есть: ижъ зоста.ть. есьми виненъ купцу мѣс-
та Виленского пану Гансволяру петьдесять 
копъ грошей Литовскихъ; служебнику мо
ему Станиславу Хилицкому петьнадцать 
копъ грошей Литовскихъ; золотару, въ 
мѣстѣ Виленскомъ мѣшкаючому, Войтеху 
Пирхалѣ двадцать и одну копу и грошей 
петьнадцать, а Артимовой Шищиной, мѣ-
щанцѣ мѣста Виленского, шестьдесятъ 
копъ грошей Литовскихъ—у которое тое 
Артемовое въ тыхъ пѣнезяхъ въ заставѣ 
наливка и мѣднида серебренные, тогды 
тые долги мои тымъ особомъ тояжъ .мал
жонка моя поплатити и тую наливку и 
мѣдницу серебренные у тое Артемовое до 
рукъ своихъ отыскати маетъ. А ижъ ме
не Панъ Вогъ обложною хоробою моею 
тутъ въ мѣстѣ Виленскомъ подъ бокомъ 
врадовымъ навѣдити рачилъ, про то я, за-
ховуючи се въ томъ водлѣ поступку пра
ва иосполитого, абы сесь мой тестаментъ 
водлугъ права былъ справеный, уживши 
въ томъ до себе прозьбами моими ихъ 
милость пановъ врадниковъ кгродскихъ 
Виленскихъ—пана Миколая Юрьевича Зе-
новича—намѣстника, пана Кгабріеля Бог-



дановича Рыпинского—судью, пана Щас-
ного Богу матку—писара, до справованья 
сего тестаменту моего, который я печатью 
моею запечатовалъ и властною рукою сво
ею подпиеалъ, и до тогожъ тестаменту 
моего, за устного : и очевистою прозьбою 
моею, ихъ милость панове врадники кгрод-
скіе Виленскіе, вышей имены помененые, 
также и ихъ милость панове пріятели мои, 
у великомъ князствѣ Литовскомъ осѣлые, 
его милость княяга Миколай Богдановичъ 
Лукомскій а панъ Еронимъ Чеховичъ пе
чати свои приложили и'руки свои подпи-
сати рачили. Который я сесь тестаментъ, 
при бытности ихъ же милости людей зац-
ныхъ, даломъ его до рукъ малжонцѣ моей 
пани Галенѣ кнежнѣ Горской. Писанъ у 
Вильни, лѣта отъ Нароженья Сына Божого 

тысеча петьсотъ деветьдесятъ четвертого, 
мѣсеца Февраля семого дня. У того, тесг 
таменту печатей притисненыхъ шесть, а 
подпись рукъ тыми словы и такимъ пись-
момъ подписана: Лавринъ Ратомскій—ста
роста Острскій—рукою властною своею под
пиеалъ; Mikolay Zienowicz—namiesnik Wi 
leński—ręką swą; Кгабрыель Богдановичъ 
Рыпинскій—судья кгродскій Виленскій— 
рукою властною; Щастный Богуматкатт; 
кгродскіи Виленскій писарь—рукою'своею; 
Mikolay Lnkomskiy Bohdanowicz — ręką 
swą; Jeronim Czecliowicz—ręką swą własną 
podpisał. Которое то оповѣданье и тотъ 
тестаментъ остаточное воли его милости 
пана Яроша Волчка до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ есть вписанъ. 

1594 г. 
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178. Продажная запись отъ мѣщанина Луки Стрихара иѣщаннну Николаю 
Ручкѣ на домъ въ городѣ Вильнѣ. 

Лѣта Боя:ьею Нароженья тысеча пять 
сотъ деветьдесятъ четвертого, мѣсяца Ав
густа пятого дня. 

На рокахъ кгродскихъ Августовыхъ, въ 
року деветьдесятъ четвертомъ припалыхъ 
и судовне отправованыхъ, передъ нами 
врадниками кгродскими Виленскими, отъ 
ясневелеможного папа его милости, пана 
Криштофа Радивила—кнежати на Вир-
жахъ и зъ Дубинокъ, воеводы Виленского, 

гетмана найвышшого великого князства 
Литовского, старосты Солецкого, Урендов-
ского, державцы Коконгавзского, на спра
вы судовые воеводства Виленского выса-
жоными—Миколаемъ Юревичомъ Зенови-
чомъ—подкоморимъ Ошменскимъ, намѣст-
никомъ Виленскомъ, Кгабрыелемъ Вогда-
новичомъ Рыпинскимъ—судьею а Щаснымъ 
Богуматкою—писаромъ , постановившисе 
очевисто Лукашовая Миколаевича Зяте-



вича , Стръгхоровая на име Степанида, а 
названая Ганна Алексѣевна Балевна, по-
сполу зъмужомъ своимъ. Лукашомъ Ми-
колаевичомъ Зятевичомъ Стрыхаромъ, са
ми добровольце: ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ сознали тыми сло
вы: ижъ они домъ свой власный съ пля-
цомъ, лежачій въ мѣстѣ здешнемъ Вилен
скомъ, на улицы Смылинской, прозывае
мой Кузьмо-Демьянской,. въ певныхъ гра
ницахъ, то естъ: о стѣну зъ домомъ му-
рованымъ, вельможого его милости князя 
Богдана Соломерецкого—старосты Кры-
чевского съ одное, а зъ другое стороны 
дому прозываемого теперь ее милости кне-
гини Александровое Ярославовича Голов-
чинское пани Галынки Михайловны Во-
ловичовны—старое тянки Слонимское, по-
перокъ, а зъ улицы вдолжъ отъ воротъ 
того дому, тыломъ до стайни князя Соло
мерецкого, ажъ до муру мѣстского, тотъ 
домъ свой зо всимъ будованьемъ продали, 
и на вѣчность правомъ неотзовнымъ спу
стили пану Миколаю Ивановичу Ручцѣ и 
малжонцѣ его пани Ганнѣ Ференсовнѣ, 
дѣтемъ и потомкомъ ихъ, за певную су
му пѣнезей, то-естъ за сто копъ грошей 
личбы и монеты Литовское. На которую 
туго продажу свого листъ свой вызнаный 
продажный, подъ печатьми своими и тежъ 
подъ печатьми и съ подписомъ рукъ лю
дей зацныхъ, дали и передъ нами врадомъ 
тымъ очивистымъ сознаньемъ своимъ при
знавши просила, абы до книгъ вписанъ 
былъ. А такъ мы врадъ, того устного со-
зпанья менованое Лукашовое и мужа ее 
выслухавши, листу ихъ продажного огле
давши и вычитавши дали есьмо его до 
книгъ уписать, который слово отъ слова 
такъ се въ собѣ маетъ: 

Я Степанида, а на тотъ часъ че
резъ потверженье костела римскаго у бу-

рымованью *) названая Ганнаі Алексѣев-
на: Балевна Лукашовая. Миколаевичовая 
Зятевичовая . Стрихоровая, • на тотъ часъ 

-У мѣстѣ Виленскомъ будучая, а я—мужъ 
ее, помоненое Ганны Алексѣевны Балевны, 

! Лукашъ Миколаевичъ Зятевичъ Стрихаръ, 
обадва посполу, за одного человѣка почи-
таючисе, вызнаваемъ сами на себе симъ 
нашимъ добровольнымъ записомъ, ; вѣчи-
стымъ продажнымъ листомъ, чинечи явно 
каждому вобецъ, нинешнимъ и напотомъ 
будучого вѣку. людемъ, а особливе тому, 
кому бы о томъ вѣдати належало, ижъ што 

i который домъ яко спадокъ по небощикахъ 
паняхъ Каштовтехъ до шафунку. короля 
его милости взятый, на певномъ кгрунтѣ 
пляцу у мѣстѣ господарскомъ Виленскомъ 
на улицы Смылинской, провываемой Кузь
мо-Демьянской, въ'певныхъ границахъ, на 
тотъ часъ у стѣну домомъ мурованымъ 
вельможного его милости князя Богдана 
Ивановича Соломерецкого—старосты Кри-
човского съ одное, а зъ другое стороны 
дому, прозываемого Гавриловского, теперь 
ее милость кнегини Александровой Яро
славовича Головчинское , пани Галыпки 
Михаловны Воловичовны — старостянки 
Слонимское, поперокъ, а зъ улицы вдолжъ 
отъ воротъ того дому звыклыхъ, тыломъ 
до стайни егожъ милости верху менова-
ного князя Соломерецкого, ажъ до муру 
мѣстского паркганового лежачій, и зо вся
кимъ будованьемъ и вшелякими гмахами, 
до того дому приналежачими, оный яко 
самъ се въ собѣ маетъ, чого всего, водлугъ 
привилья короля его милости зешлого еве
тое памети Жикгимонта Августа, дѣдъ мой 
Ганинъ небощикъ Иванъ былъ кушнеръ 
королевое ее милости, светобливое памети 

*) Bierzmowanie, поль. миропомазаніе, отъ лат. 
confirmatio, нѣм. Firmung. 



господарина Барбары, а по немъ отецъ 
мой небощикъ Алексѣй Ивановичъ былъ 
восполокъ зъ жоною своею, а маткою моею 
Ганниною небощицою Полагеею у спо-
койномъ держанью были; а ижъ они въ 
повѣтрье змерли суть, тогды по нихъ, за 
даниною короля его милости зешлого то
гожъ светое памети Жикгимонта Августа, 
небощику Ференсусѣ Пѣшому Венкушну— 
пивничому господарскому, оный верхуме-
нованый домъ вѣчнымъ дѣдичнымъ пра
вомъ зъ вольнымъ шафункомъ пришолъ 
и упривилеванъ естъ, а по животѣ оного 
на потомки его тотъ домъ спалъ; которого 
ажъ по сей часъ за того небощика Фе-
ренса—пивничого, шляхетный панъ Ми
колай Ивановичъ Ручка, зъ малжонкою 
своею панею Ганною Ференсовною, въ 
держанью и уживанью былъ и теперь есть; 
и хотяжъ за тыми данинами господарь-
скими королевскими креску дойстью того 
дому по близкости линеею ради давности 
закрочила, а 'ку тому, иягь [тотъ домъ 
звирхностью и владзою господарского ко
ролевскою зъ юрисдикціи мѣстское права 
майдебургского вынятъ, а подъ вольно
сти и свободы шляхетскіе права земского 
великого князства Литовского приверненъ, 
подданъ и онымъ оздобенъ и змоцненъ 
есть, однакъже то тыхъ верху менова-
ныхъ родителей, продковъ моихъ, Ганни-
ныхъ небощиковъ Ивану Валю—дѣду ano 
Алексѣю Балю, отцу моемъ по кревности, 
правомъ прирожонымъ на тотъ домъ мнѣ 
Ганнѣ Алексѣевнѣ Балевнѣ, а зъ нею 
мнѣ Лукашу Стрихару, муя:у ее, блискость 
приходила бы, иномъ и обое, добровольне 
зезволившисе и того правного дохоженья 
понехавши, оное вѣчне откинувши, а на то 
взявши до рукъ нашихъ згодное у пана 
Миколая Ивановича Ручки и малжонки 
его пани Ганны Ференсовны, певную, от-

•личоііую суму монеты личбы Литовское, 
личечи въ кождый грошъ по десяти пѣ-
незей бѣлмхъ, а въ копу по шестидесять 
грошей Литовскихъ, копъ сто и за оную 
сто копъ грошей Литовскихъ, до рукъ на
шихъ даную и заплачоную, я Ганна Але-
ксѣевна Балевна права своего прирожоно-
го, дѣдичного, мнѣ на оый домъ надежного, 
добровольне отступуючи, и оного вѣчными 
невзрушными часы вырекаючисе и я Лу-
кашъ Стрихаръ, мужъ ее, верхуменова-
ное панны Алексѣевны Балевны, на то 
зезволяючи, обое посполу, тотъ описаный 
съ пляцомъ, будованьемъ, пивнйцами, ков-
натами, коморами и зо всими вшелякими 
кгмахами верхними и дольными, якимъ 
кольвѣкъ обычаемъ назваными, мѣнованые 
менованымъ a немѣнованые мѣнованымъ, 
ни въ чемъ не шкодячими, не противными, 
але во всемъ положенью своемъ згодными 
и свободными, зо всякими властностями и 
принадлежностями его, цыншами, пожит
ками, зъ оного дому походячими, съ того 
всего намнѣй ничего на себе самыхъ,"дѣ-
тей, потомковъ, щадковъ и всихъ близкихъ, 
кровныхъ нашихъ не уймуючи, ани заставу-
ючи, але со всимъ тымъ, отъ мала до веля, 
яко се тотъ домъ самъ въ собо здавна былъ, 
и теперь есть, продали, вѣчне пустили, за
вели и подали есьмо пану Миколаю Ива
новичу Ручцѣ и маллюнцѣ его пани Ган-
нѣ Ференсовнѣ, дѣтемъ, потомкомъ и всимъ 
щадкомъ ихъ, на вси потомные вѣчные 
часы. Якожъ прото вси привилья, листы, 
выписы, права !и вси твердости на тотъ 
домъ приналежачіе, што однокольвѣкъ въ 
насъ было, отъ мала до веля, то все пану 
Миколаю Ручцѣ и малжонцѣ его пани Ган-
нѣ Ференсовнѣ отдали, звернуди, а на 
нихъ самихъ, потомство и на вси щадки 
ихъ влели есьмо, которые тые вси спра
вы отъ сего часу и даты, въ семъ листѣ 
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нашомъ нижейписаные, не намъ самымъ, 
ани дѣтемъ нашимъ,ани. кому иншому 
зъ повинныхъ,. близкихъ, кровныхъ, прія-
телей нашихъ, одно пану Миколаю Руч-
цѣ, пани малжонцѣ его и дѣтемъ, потом
комъ, щадкомъ ихъ належати, на помочи 
и на оборонѣ быти маютъ вѣчными часы. 
Вшакожъ хотя бы се и якіе привилья, 
листы, записы и справы на тотъ домъ 
весь, або на которую кольвѣкъ часть его 
у насъ обѣюхъ, або у водного которого 
кольвѣкъ зъ; насъ, такъ даты первшое, яко 
и надъ сесь нашъ продажный листъ по-
слѣднѣйшое, якимъ кольвекъ кшталтомъ 
вынорить и показать бы .се мѣли, тогды j 
таковые справы, листы, привилья, въ кож- Į 
домъ правѣ и судѣ, на врадѣ никоторое į 
моцы и жадного поводу своего ку кривдѣ j 
и шкодѣ пану Миколаю Ручцѣ и пани i 
малжонцѣ его, имъ самимъ, ани кому ин- ! 
шому, тотъ домъ отъ нихъ якимъ же коль
векъ правомъ держачому и уживаючому, 
николи мѣти не маютъ и мочи не будетъ 
вѣчными часы; и овшемъ мы таковые спра
вы такъ теперь, яко и на потомъ, касуемъ, 
буримъ и внивечъ оборочаемъ, варуючи и 
упевняючи, то пакъ ижъ панъ Миколай 
Ручка и пани Ганна Ференсовна, малжон
ка его, тотъ звышменованый домъ весь 
огуломъ, со всимъ навсе, маютъ вѣчне 
на себе держати, на немъ се фундовать, 
деревомъ або румомъ будовати, въ немъ 
мѣшкати, чиншовъ и всякихъ пожитковъ 
и иныхъ віпелякихъ добръ оттуль собѣ 
примножаючи, сиокойне уживати, будучи 
вольны тотъ домъ огуломъ весъ, або по 
частямъ ег<», кому хотячи, отдати, дарова-
ти, занисати, замѣнити, арендовати, заста-
вити и на вѣчность продати, водлугъ зда
нья и уподобанья своего, яко властностью 
своею шафовати, панъ Миколай Ручка Į 
самъ, пани малжонка его, дѣти и потом- | 

ство ихъ вольно будетъ, куды хотечи, обо-
рочати, вѣчне подъ кождымъ часомъ по
требы своее. А я Ганна Алексѣевна Б а -
левна... и я Лукашъ Стрихаръ, мужъ; ее, 
дѣти,. потомки, кровные, близкіе наши, въ 
тотъ домъ; весь и ни въ которую часть 
его, отъ сего часу и даты, въ семъ листѣ 
нашомъ нижей писаное, ни которымъ спо
собомъ вступовати, переказы.дѣлати и т а 
кое трудности задавати не маемъ и мочи 
не будемъ, вѣчными часы. Але если бы есь
мо, пробачивши сего нашого запису вѣ-
чистого, продажного листу, мы обое, або 
одинъ зъ насъ, въ тотъ домъ весь, або 
въ которую кольвѣкъ часть его, вступо-
валъ, въ держанью и уживаныо перека
зу чинилъ, тогды и заруку. у сто копъ 
грошей Литовскихъ, ку тому вси шко
ды и наклады, на голое словорѣченье, 
пану Миколаю Ручцѣ, пани матцѣ его, 
дѣтемъ, о . што все добровольне позво-
ляемъ, вольно будетъ пану Миколаю 
Ручцѣ, пани малжонцѣ его, дѣтемъ, по
томству ихъ и каждому, тотъ домъ дер
жачому, подъ вшелякимъ часомъ, до кож
дого враду кгродского, будь незуполного, 
замкового, поточного, або земского, въ ко
торый кольвекъ повѣтъ, любъ тежъ до 
суду головного трибунального, черезъ воз
ного, въ которогожъ кольвѣкъ повѣту, або 
черезъ слугу врадового посполитого, не-
присяглого, на рокъ короткій завитый, та
ковый, на якій панъ Миколай Ручка по-
хочетъ день, на годину зекгаревую, якую 
собѣ уподобаетъ, очевисто заказать, за ко
торымъ заказомъ мы обое, або хтожъ коль
векъ зъ насъ, одинъ другимъ, ани живый 
мертвымъ не вымовляючисе, повиненъ бу
детъ стать, и заразомъ не сходечи зъ мѣст-
ца, ани уступуючи отъ враду, тую заруку 
сто копъ грошей, ку тому шкоды и на
клады, безъ присеги и доводу, лѳчъ на 



•=- 480 — 

голое словорѣченъе пану Миколаю Руч-
цѣ и кождой сторонѣ поводовой, запла
тить, а оный врадъ и судъ, до которого 
заказаны будемъ, такъ застаньемъ, яко 
и незастаньемъ обудвухъ насъ, або од
ного которого кольвекъ зъ насъ, скоро 
угленувши въсесь нашъ листъ, пану Ми
колаю Ручцѣ самому, або икождому, тотъ 
домъ держачому, туюзаруку сто копъ гро
шей Литовскихъ, ку тому шкоды, накла
ды, на голое словорѣченье, всказать, при
судить и безъ складанья роковъ статуто-
выхъ, але за разомъ на осѣлостяхъ, подъ 
якимъ кольвекъ правомъ, будь земскимъ, 
або мѣстскимъ майдебурскимъ будучихъ 
и на вшелякихъ добрахъ нашихъ лежа
чихъ ирухомыхъ, а въ недостатку оныхъ, 
ино на властныхъ особахъ обудвухъ насъ, 
або на одномъ зъ насъ, скуточную отпра-
ву учинити маетъ и моценъ будетъ. А по 
таковомъ досыть учиненью сесь нашъ за
пись вѣчистый, продажный листъ, въ судѣ 
и въ каждомъ врадѣ, при всей зуполной 
моцы держанъ и хованъ быти маетъ, на 
вси потомные часы. Што ствержаючи и 
змоцняючи, я Ганна Алексѣевна Балевна, 
а я—мужъ ее Лукашъ Миколаевичъ Зяте-
вичъ Стрихаръ, дали есьмо на то пану 
Миколаю Ивановичу Ручцѣ и малжонцѣ 
его пани Ганнѣ Ференсовнѣ, сесь нашъ 
добровольный, продажный вѣчистый листъ, 

подъ нашими власными печатьми; а ижъ 
писать не умѣемъ, тогды при томъ были, и 
тое вѣчистое продажи нашое будучи до
бре свѣдоми, зацные люди, шляхта, у ве
ликомъ князствѣ Лптовскомъ осѣлые, за 
очевистою а устного прозьбою нашою 
спольною, до сего нашого вѣчистого про
дажного листу печати свое приложить и 
руками своими подписать рачили: его ми
лость панъ Андрей Илькговскій—писарь 
короля его милости, скарбный великого 
князства Литовскаго, панъ Шиманъ Го-
раинъ, панъ Павелъ Прокгульбицкій, а 
панъ Стефанъ Аврамовичъ. Писанъ у Виль
ни, лѣта Божьего Нароженья тысеча пять
сотъ деветьдесять четвертого мѣсяца Ав
густа пятого дня. У того листу печатей 
притисненныхъ шесть и подписъ рукъ ты
ми словы: Андрей Илькговскій—рука вла-
сна, Шиманъ Гораинъ—власною рукою под
пиеалъ; Павелъ Прокгульбицкій—власною 
рукою; за устного прозьбою пани Ганны 
и мужа ее пана Лукаша при печати моей 
я Стефанъ Аврамовичъ—рукою своею под
пиеалъ. Якожъ тое добровольное и уст
ное и очевистое сознанье пани Степани-
ды Алексѣевны Валевны Лукашовое Ми-
колаевичовое Зятевичовое, также и тотъ 
листъ за прозьбою ее, до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ естъ вписанъ. 
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Изъ связки № 4667. за 1578—1595 г., док. № 7. 

179. Жалоба студента Виленской іезуитской коллегіи на Виленскаго мѣщанина 
Матиса Медвѣцкаго, который йзбилъ и израпилъ его во время собиранія имъ въ 

городѣ подаянія съ пѣвчими-товарищами. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча пятьсотъ деветьдесятъ пятого, мѣсяца 
Декабра семого дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод-
скомъ Виленскомъ, передо мною Миколаемъ 
Юрьевичомъ .' Зеновичомъ — подкоморимъ 
Ошменскимъ, намѣстникомъ Виленскимъ, 
обтяжливе' жаловалъ студентъ колеіумъ 
Виленского Войтехъ Брозовскій на пана 
Матыса Медвѣцкого, мѣшкаючого домомъ 
на Зарѣчу въ мѣстѣ Виленскомъ о томъ, 
ижъ дей въ року теперешнемъ тысеча 
пятьсотъ деветьдесятъ пятомъ, мѣсяца Де
кабра ПРОСТОГО дня, шолъ дей онъ Вой
техъ Брозовскій, яко студентъ убогій, зъ 
двойгомъ дѣтей малыхъ, такъже студен
товъ убогихъ, для ноживенья, спѣваючи 
подъ окнами часу вечеры, ужо дей могло 
быти година въ ночь, тамъ же дей идучи1 

улицою подъ колько домовъ у воконъ псал
мы спѣвалъ и ялмужну отъ людей богобой-
ныхъ ку пожитку собѣ бралъ. А кгды дей 
шолъ мимо домъ звышпомененого панаі 
Матыса Медвѣцкого, тамъ дей также подъ 
окномъ его почалъ псалмы спѣвати, спо-
дѣваючисе якое ялмужиы, то пакъ дей, 
року, мѣсяца, дня и годины звышописа-
ное, тотъ панъ Матысъ Мѣдвепкій, вы-

шедпш зъ дому своего, тамъ на Зарѣчу 
лежачого, его дей Войтеха Брозовского, 
шляхтича учтивого, ни въ чомъ невинного, 
зъ слугами своими взявши кгвалтовне на 
улицы подъ окномъ дому своего, увелъ и 
тамъ дей въдому своемъ обычаемъ окру-
тенства, згордивши зверхностью и правомъ 
посполитымъ, а уживаючи свовольство и 
срокгости, паетвечисе надъ нимъ, назель-
живос ть стану его шляхетского, звезавши,; 

поврозами руки . и ноги, кійми, пугами-
билъ, мордовалъ, зранилъ, и такъ звезаного 
ажъ до завтрея въ дому своемъ у везенью 
ховалъ. На завтрее, то-есть, дня нынѣш-
него мѣсяца Декабра семого, тотъ же дей 
панъ: Медвѣцкій его Войтеха Брозовского, 
розвезавши ему руки, ноги а умывши тварь 
его, которая была кровью стекла, зъ дому 
своего выпхалъ и прочъ ему ити казалъ.-
Якожъ дей онъ Войтехъ Врозовскій, о-
свѣтчившисе людьми добрыми, тое збитье, 
змордованье свое возному повѣту Вилен
ского Яну Косинскому и сторонѣ, людемъ 
добрымъ, оказывалъ. Который возный того 
збитья, зраненья его огледавши, въ семъ 
же року деветьдесятъ пятомъ, мѣсяца Де
кабра осьмого дня, очевисто созналъ и того 
сознанья своего далъ квитъ подъ печатью 
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и съ подписомъ руки своее, такъ тежъ 
подъ печатьми стороны шляхты, при немъ 
будучое, писаный тыми словы. {Слѣдуетъ 

далѣе самое посвидѣтельствованъе вознаю 
которое, по причииѣ его тожества съ са 

\JWJO жалобою, здѣсъ не приводится). 
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Ь : Выпись изъ связки № 4591.. съ 1576 по. 1721- п,., док. № 4 . , . . г 

180. Заявление земяеъ Виленскаго воеводства ІІавла Доимонта-Сеснцкаго, Андрея 
Давидовича и др. на зсиянпна Николая Гинтовта по поводу захвата ішъ ихъ 
двнжпмаго имущества по смерти Іоншагольскаго хоружаго Мартина Иодбе-

резскаго. ••••••• и^;];:; •;: 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сяча пятьеотъ' девятьдесятъ,: девятого мѣ-
сяца Генваря '• пятого дня, на врадѣ 
кгродскомъ въ замку господарскомъ вое
водства Виленского, передомною Стани-
славомъ ' Пукштою Клавзкгейловичомъ— 
хоружимъ" Волковыскимъ, намѣстникомъ 
Виленскимъ, оповѣдали и жаловали земяне 
и земянки господарскіе повѣту Виленско
го, такъ тежъ и повѣту Вилкомирского, 
его милость панъ Павелъ Станиславовичъ 
Довмонтъ Сесицкій, судья земскій повѣту 
Вилкомирского, именемъ малжонки своей 
паней ЗофІЕ Яновны Давидовича, панъ 
Андрей Яновичъ Давидовичей зъ брата-
ничами своими паномъ Андреемъ, Самуе-
лемъ и Станиславомъ Миколаевичи'Дави
довичи, князь Левъ Юрьевичъ Воровскій, 
именемъ дѣтей своихъ Яна а Миколая 
Львовичовъ Боровскихъ, панъ Станиславъ 
Бурба, именемъ жоны своей Марины Льво
вны Воровской, панъ Андрей Яновичъ 
Кисель, пани Дорога Яновна Киселевна 
Андревая Бѣлозоровая, панъ Матей Дат-

новскій;' •: именемъ « /малжонки: своей : паней 
Ядвикги Яновны Киселевны, панъ Янъ! 
Станиславовичъ, именемъ малжонки своей 
пани Алья;беты Яновны. Киселевны, панъ 
М'ихалъ Купрель,. именемъ; малжонки своей, 
паней Зофіи Матеевны Киселевны и, име
немъ швакгрыны своее панны Раины Ма
теевны Киселевны, панъ Андрей Яроше-
вичъ Радкговскій, самъ отъ себе, именемъ •• 
брата своего Давида Радкговского, панъ 
Адамъ Коплевскій, именемъ малжонки сво- : 

ей—Раины Радкговской , панъ Войтехъ 
Александровичъ, именемъ мажонки своей, 
Катарины Радкговщанки, панъ Ольбрихтъ, 
Петрусевичъ, именемъ малжонки своей, 
Кристины Радкговщанки, панъ Криштовъ 
Яновичъ Минтовтъ, панъ Петръ Пелиекій, 
именемъ маляюнки своей Ульяны Кгия-
товтовны, панъ Балтромей Рокгульскій, . 
именемъ паней малжонки своей Зофіи 
Кгинтовтовны о томъ: ижъ году прошло
го тысяча пятьеотъ деветьдесятъ осьмого 
мѣсяца Декабря дня двадцать четвертого ; 

на двадцать пятый день вночи земенинъ 
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.«господарскій нрвѣту, воеводства Виденско-
-го панъМартинъ Яновичъ: Подберескій— 
;хоружій Мойшагольскій, :по собѣ не оста-
.вивгни; ніякого. -потомства, ; ани маетности 
;Своее, яко_; лежачое, такъ .и рухомое,;;Ни-
. .коли į не записавши въ дворѣ своемъ, лежа-
- .чомъ, въ ; воеводствѣ повѣтѣ •, Виленскомъ, 
. пррзываемомъ-,. Вижуляны . : съ , ; того свѣта 
^ смертью зышолъ,; по которого смерти,; яко 
„непотомномъ, вся маетность, лея^ачая, такъ 
_ и рухомая,: на насъ особы и малжонкй на-
: шіе зъ, одного дому, зъ зошлымъ небожчи-
-комъ Мартинрмъ Яновичемъ—хоружичомъ 
.Мойшакгольскимъ будучимияко,по безпо-
томномъ,. приходите спадаетъ, то пакъ, въ 

лоду нрощломь тысеча пятьсотъ деветьде-
;,сятъ осьмомъ, зъ дня двадцать- четвертого 
, на двадцать пятый день, у ночи > земенинъ 
-.господарскій повѣту Виленского панъ Ми-
- кол ай, Яновичъ Кгинтовтъ, взявши вѣдо-
-мость -о смерти небожчика пана Марти-
.на Яновича:—хоружича, Мойшагольского 
-той же ночи, .скоро умеръ, собравшисе 
зъ многими слугами, помочниками своими, 
•не маючи ничого до маетности ;небоя;чи-
лсовское, наѣхавши модно и кгвалтомъ на 
имѣнье и дворъ того небожчика; пана Мар
тина : Яновича—хоружича Мойшакгольско-
го, лежачое въ повѣтѣ Виленскомъ, про
зываемый Вижуляны, гдѣ тѣло небожчи-
ковскоѳ лежало, также и въ другое имѣнье, 
лежачое въ томъ же повѣтѣ Вилен
скомъ, прозываемое Лебеда, всю мает
ность небожчиковскую, яко золото, сереб
ро, перла, шаты, ланцухи золотые, клей-
ноты, такъ тежъ листы, привилья на при-
купли i закупли до имѣнья Вижулянского 
и Смолвенского належачіе, квиты военные, 
серебщизные, такъ тежъ листы отъ роз-
ныхъ особъ на долги и мембрамовъ раз
ныхъ на моды даваныхъ и весь спратъ 
домовый, отъ мала до велика, въ имѣньяхъ 

звышъ рписанныхъ; нобожтековскихъ, ми
мо.,: насъ повинныхъ, . забралъ и самые 
имѣнья, зъ будованьемъ дворнымъи гумен-

_вымъ, ,,зъ, бояры;, путными••,i и , зъ людьми 
тяглыми й данными, с ъ ^челедью неволь
ною, дворною,,. съ паробками, -жонами и 

лзъ дѣтьми ихъ,, во власнрсть свою взялъ 
.и т;Ьло, небржчиковско'е;, не, обвѣщиваючи 
намъ, .повиннымъ небожчиковскимъ,, -не,во-
. длугъ: обычаю христьянского, яко, на станъ 
.его щляхетскій; належало, въ году про-
, шломъ тысеча пятьсотъ девятьдесять ось
момъ, мѣсеца Декабря, тридцать перво го 

. дня,, ;въ ; ікостелѣ въ, мѣстечку ІІодберез-

. скомъ,.: лежачомъ въ повѣтѣ Виленскомъ 
поховалъ и, въ..костелѣ, што было апара-
товъ костельныхъ, • отъ : небожчика нада-

лшхъ,, все, побралъ, костелъ съ плебаньею 
и зъ частью мѣстечка.и зъ людьми тяглы
ми, што на него належало, побралъ, а ме-
-новите,;.маетности, въ костелѣ Подберез-
скрмъ: келихъ серебреный съ патиною, въ 
которомъ , было серебра полътретьи грив
ны, орнатъ:; адамаску зеленого, въ кото
ромъ было локоть осьмъ, совсимъ апара-
томъ, до него належачимъ, пацификаликъ 
серебреный,; въ которомъ было полъ грив
ны серебра. А што маетности въ имѣню 
Вижулянскомъ забрано, меновите, яко ма
ютъ того вѣдомость: въ избѣ, гдѣ тѣ.то 
небожчиковское лежало, въ коморѣ бочной, 
при той избѣ скрыни чотыри: въ одной 
скрыни, которая коштовала три золотые 
польскіе, были зложоные привилья, листы 
твердостью, записы купчіе, дѣльчіе и за-
мѣнные, квиты военные, серебщизные, на 
имѣньи належачіе, на Смолвы имѣнье и 
на Вижулянское, и дворецъ Лебедево, и 
вси справы, декрета земскіе и кгродскіе, 
до тыхъ имѣній звышъ мененыхъ належа-
чіе; въ тойже скрыни былъ ланчухъ зо-
лотый,. который коштовалъ сорокъ золо-
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тыхъ черленыхъ, перстеней золотыхъ шесть, 
одинъ съ каменемъ рубиномъ, который 

• коштовалъ осьмь золотыхъ польскихъ, 
другій сътуркусомъ, коштовалъ шесть зо
лотыхъ польскихъ, третій съ жабинцомъ, 
у которомъ были три золотые черленые, 
четвертый ручка въ ручку складаный зъ 
розными шмальцы, коштовалъ три золо
тое польскіе, пятый сигнетъ, въ которомъ 
были три золотые черленые, шостый на 
рогу лосимъ, въ которомъ было три чер
леные зологые; кубковъ шесть, въ нихъ 
серебра гривенъ семь, лыжокъ тужены 
два, въ болыпихъ лыжкахъ гривенъ пол-
шосты, въ меньшихъ ложкахъ гривенъ чо
тыри, а ку тому до тогожъ серебра двѣ 
лыжки великіе позлотистые, въ тыхъ дву 
лоя;кахъ серебра гривна, на позлоту чер-
леный золотый; пасъ серебреный зъ но-
жомъ позолотистымъ, на нихъ серебра 
тривня, старосвѣтское оправы, пушка се
ребрена, въ которой перфумы ховалъ, 
которую при собѣ завжды ношивалъ, 
въ которой было серебра полъ гривны. 
Въ тойже коморѣ бочной взялъ другую 
скрыню чорную, (которая) коштовала три 
золотые польскіе, въ ней были апараты 
костельные: напервеи крыжъ серебреный, 
въ которомъ было серебра три гривны, 
келихъ съ патыною серебраные, въ нихъ 
было серебра гривенъ двѣ, въ тойже скры
ни были орнаты три, одинъ орнатъ ак
самиту брунатного, съ крыжомъ афтова-
нымъ, въ которомъ было осьмъ локоть ак
самиту, до того орнату умералъ афтова-
ный, перлы зъ фарстами, на которомъ 
было перелъ локоть двадцать, а межи 
перлами фарстъ могло быть золотыхъ чер
леныхъ пять, другій орнатъ аксамиту чор
ного съ крыжомъ вышиванымъ, въ нимъ 
было аксамиту локоть осмъ, третій орнатъ 
аксамиту черленого тладкаго старосвѣт-

ского, въ нимъ было такожъ аксамиту ло
коть осьмъ. Въ той же коморѣ спратъ во
енный, то есть: Бехтёръ Одинъ, который 
коштовалъ (съ) шишакомъ копъ тридцать, 
панцеровъ семъ (съ) шишаками, по шести 
копъ купленые, зброй три бѣлые бляховые 
(съ) шишаками и зъ наколѣнками и зъ рука
вицами, зарукавьемъ панцеровымъ, коштова
ло по копъ десеть. А въ повалушу статку, 
напервый наметъ военный полотенный, ко
торый коштовалъ копъ дванадцать, ко-
тарга пильенская, коштовала копъ три; 
до того въ томъ ate повалушу скры
ни чотыри, въ нихъ было напервеи: шаты, 
то-есть кгермакъ канавасовый, кунами 
подшитый, коштовалъ сто золотыхъ поль
скихъ; жупанъ адамаску чорного, который 
коштовалъ копъ десять литовскихъ; чуга 
шара сукна муравского съ завойками ли
сьими подшита, которая коштовала де
сеть копъ грошей литовскихъ, жупанъ фа-
люндышу чорного бакгазіею подшитый, ко
торый коштовалъ шесть копъ грошей ли
товскихъ, кгермакъ бураковый сибирками 
подшитый, коштовалъ десеть копъ гро
шей литовскихъ; жупанъ шарый мурав
ского сукна, коштовалъ двѣ копѣ грошей 
литовскихъ, аксамиту чорного собольцами 
подшитый, который коштовалъ десеть копъ 
грошей литовскихъ; шапка мыцка ада-
машку чорного, кунами подшита, которая 
коштовала копу грошей литовскихъ; ко-
берцы два турецкіе за двадцать чотыры 
золотые полъскіе купленые, домовое рабо
ты два коберцы новые, коштовали десеть 
золотыхъ польскихъ, старыхъ коберцовъ 
чотыри домовое работы, которые кошто
вали петьнадцать золотыхъ польскихъ, 
коцт, бѣлый великій, купленный за три 
золотые польскіе; колдра атласу черленого 
коштовала тридцать золотыхъ польскихъ; 
постели двои, споднихъ и верхнихъ пе-



ринокъ чотыри пуховые, подуіпокъ шесть, 
простирадла двои съ пошовкаии ткацкими, 
коштовали золотыхъ польскихъ сорокъ. 
Въ другой скрыни ткацкого полотна по-
ставовъ пять, въ кождымъ поставѣ было 
но петьдесятъ локти; обрусовъ поставы 
два ткацкихъ, въ которыхъ было локоть 
сто, ширины по локти три; ручниковъ по-
ставъ, въ которомъ были локти тридцать. 
Въ третей скрыни: кошуль мужскихъ ткац
кого полотна и Коленского полотна семь
десятъ, въ каждой по пяти локоть полот
на, туваленъ чотыри бѣлею вышиваные, 
которые коштовали по двѣ копѣ грошей 
литовскихъ, обрусовъ уживаныхъ ткацкихъ 
до столу чотыры, коштовали по копѣ гро
шей, серветъ дванадцать, ручниковъ ткац
кихъ, которыхъ уживано шесть. Въ чет
вертой скрынѣ въ бѣлой въ мнейшой бы
ло хустокъ сорокъ золотомъ едвабемъ и 
бѣлію вышиваныхъ, лиштвы, едвабемъ и 
бѣлею вышиваные, до постели; одны лиш
твы едвабею черною, другіе лиштвы чер
вленою, третіе лиштвы бѣлевые, што то 
все съ хустками коштовало золотыхъ сто 
и двадцать золотыхъ. Въ томъ же повалушу 
цыны мисъ великихъ шесть, полмисковъ чо
тыры, талеровъболыпихъ цыновыхъ тузинъ, 
мнейшихъ талеровъ цыновыхъ осмь, кон-
вы цыновыхъ великихъ двѣ, фляша цы-
новая двакгарцовая зъ олстромъ, фляшъ 
ЦЫНОВЫХЪ ЧОТЫрЫ, флЯШЪ скляннихъ 
чотыры зъ шрубками цыновыми кгар-
цовые; мождеръ спѣжаный зъ тулка-
чомъ, коштовалъ копъ три, лихтари 
и зъ щипцами, коштовали грошей шест
надцать; мѣдницыдвѣ, коштовали грошей 
тридцать; мѣденый котелъ иивный, въ 
который лѣется три утатки, коштовалъ 
копъ осьмь, мнейшій котелъ въ который 
лѣзетъ ушатокъ, коштовалъ золотыхъ шесть, 
котлы два кухенные съ желѣжомъ. кото

рые коштовали по копѣ грошей; панви 
двѣ,' коштовали сорокъ грошей; кгарки 
мѣденые два, которые коштовали полъто-
ры копы грошей, роженъ великій зъ нож
ками желѣзными, коштовалъ двадцать чо
тыри гроши; пила тартична съ пилкою, 
коштовала грошей семьдесятъ'два, попреч-
ная пила, купленая за грошей осмнадцать, 
свидеръ тройчаный, купленый за грошей 
деветь, долото, купленое за грошей три, 
замковъ внутренныхъ у хороминъ и у по
вал уша чотыри, съ ключами, скоблями, куп-
леные по грошей петьнадцать, а четвер
тый у повалуша за чотыри золотые куп
леный, колодокъ желѣзныхъ и зъ заворами 
усихъ десеть, купленыхъ поосьми грошей 
Литовскихъ. Карета окована я;елязами, съ 
колми безъ облуковъ, коштовала копъ 
шестьнадцать, футрованая ременемъ юх-
товымъ, другая колыбка безъ колъ, око
вана зелязомъ, новая, коштовала копъ 
шесть; сѣдло одно возницкое, купленое 
за грошей тридцать; шлеи двѣ на два ко
ня, одна ременна зъ ланцухами и зъ мед-
вѣдемъ, другая шлея ременная, хомуты 
два, узды возницкіе чотыри, то все кошто
вало копъ три; возъ военный съ подклѣтомъ 
ременнымъ. Возники два сивые доморос-
лые, другіе возники два зъ кгняда строка-
тые доморослые, по стадныхъ свирепахъ, 
дрикгантъ гнѣдый, дарованый отъ пана 
Нарбута, стадный жеребцы два трилѣтніе, 
одинъ шерстью половый, a другій шер
стью гнѣдый лысый, свирепъ шерстью 
сивый, стадныхъ шесть жеребцовъ, того-
рочнихъ чотыри, шерстью сивые, свиреп-
ки три, а четвертый коникъ; быдла рога
того подольскихъ чотыри, быкъ ПОДОЛЬ

С К Е пятый, воловъ оромыхъ шесть, шерстью 
рыжіс и рябые, быковъ два трилѣтнихъ, 
одинъ шерстью бѣлый, a другій рыжій, 
коровъ дойныхъ десеть розною шбрстыо, 



яловьгхъ три;, овецъ старыхъ,, семь, бара-
; ны ,'три%..одинъ баранъ, чабанскій,..вепровъ 
1 кормныхъ чотыри ^обитыхъ, г1 ,свини,; ,ста-
_рыхъ и'.съ поросяты, одинадцать,.,.а..гусей 

старыхъ', двадцать „пять, : .ка лак утовъ куры 
f двѣ,,, кокошка ,', одна, . волоскихъ.. .куррвъ: 
^куръ одынъ.Г,'., кокоши .двѣ, | ; простыхъко-
кошей двадцать, .курен два,. каплуновъ де
сеть, голубкрвъ ,.усихъ,.паръ, дванадцать, 
павовъ.бѣлыхъ пять,,,гностый шарый.еа-

^мецъ,, жоравьи три хованыхъ, кобелюсовъ 
_ д'омовыхъ три,.,, a', четвертый/, ланцужный, 
_наланцуху желѣзнымъ, у поралуща качокъ 
двѣ, качоръ одинъ,,,маленкихъсобакъ.три, 
,зъ Анкгліи птаковъ хованыхъ,. въ клѣткахъ, 
шпаковъ чотыры, пчолъ. одинъ уль зе пче
лами. Меду прѣсного съ Молвъ привезеного 
кадей чотыри, у которыхъ было-мѣдницъ 

_осьмь, сыровъ великихъ шестьдесятъ, ман-
дриковъ копъ. двѣ,: масла кадки двѣ,, тре-

тій.. горщокъ, . ,въ томъ,, тройкгу полтрети 
мѣдницы; , пряжи, .льняное, два .каменья, .су
кна, '.самодѣльского локотъ,двадцать пять, 
волны f рунъ одинадцать., Збржа:, напервый 
,жита. ,чистрго;. бочокъ .торкговыхъ; мѣры 
Виленской; , пшеницы.; чистой .бочокъ.... 

: мѣры Виленской. бочокъ, рсьмь,>;ечменю. бо
чокъ торкговыхъ десеть,, .дрыцы полторы 
бочки, гороху бѣлогобочокъ,,три, бобуве-

.ликого бочка .одна,,,.чецевйцы.,бочка,; овса 
бочокъ t двадцать^и., одна; гречихи бочокъ 
пять, жита пухового бочокъ пятнадцать, 
овса ; пухового шесть-бочокъ, сѣна. возовъ 
-чотыриста.. Которую .всю маетность заб
равши панъ Миколай Кгинтовтъ до имѣнья 
своего,, лежачого въ, воеводствѣ и повѣтѣ 
Виленекомъ, прозываемомъ Byрбе к лис ки, 
выпровадилъ., Которосжъ тое. оповѣданье 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть за
писано. , -

1601 г. 

Изъ связки № 4658, за 1601 г, док. № 6. 

181. Жалоба Виленскаго мытнаго писаря о нарушение Виленскимъ кунцомъ 
Корниліемъ Вингольдомъ порядка, соблюдаема™ при осмотрѣ товаровъ, нод.іе-

жащихъ оплатѣ старым, мытомъ. 

Року (1601) мѣсяца Сентября ѳ-Т (19) 
дня у середу. 

Наврадѣ господарскомъ кгродскомъ во
еводства , Виленского, ставши очевисто 
служебникъ ясновельможного пана его 
милости пана Льва Сапѣги, канцлера 

великого князства Литовского, Слоним
ского, ІІернавского, Могилевского и пр. 
старосты, панъ Янъ 'Лопинскій, писарь 
мыта старого на прикоморку Виленекомъ, 
которому на тотъ часъ одъ его милости 
выбиранье мыта старого .тута у Виль-



- № 
ни 5 отъ' -людей кугіецкихъ есть злецоно:і и 
повѣрено у - ;;чйнилъ ' оіювѣдаиье ! : именемъ 
его милости пана-канцлера великого княз
ства Литовского, пана своего, тымигсло-
вы: ияѵъ дей въ року теперешнимъ ^л\'л 
(1601) мѣсеча Сентебра семнадцатого дня, 
у понедѣлокъ, съ поранку, панъ Вингольтъ 
Корнеліушъ—купецъ Виленскій, послалъ 
дей до него—до пана Лопинского, яко до 
писара мыта старого, черезъ фактора сво
его—Петра Ролантовича Марына квиты два 
мыта старого коморы Крсепское, жедаючи, 
его—пана Лопинского, абы онъ; яко писарь 
мыта старого, до пана Вингольтовое ка
меницы ; пощодщи,,,товары •; пана- Винголь-; 
товые, которые . на тотъ;.чаоъ: зъ -Нѣыецъ.! 
въдвохъ кипахъ за печатью ;̂, мыта .старого 
коморы Ковенское припровожоны суть, вод
лугъ звычаю данного оглодавши до рее
стру мытного сішсалъ.Якожъ дей онъ, панъ 
ЛопинскпѴ заразомъ' шолъ; 'до каменицы 
пана: Вингольтовое и ; тамъ дей знашолъ 
на. подворью': лежачіе двѣ кипѣ, одну дей 
великую, а другую малую, за печатью мы
та1 старого коморы Ковенское, и хотѣлъ 
дей оные товары заразомъ огледать, не
жели дей панъ Вингольтъ ему, пану Ло-
нйньскому; мовилъ: жебы троху пождалъ, 
ажбы дей мытницы пана Коленского, зъ 
мыта ' ново-подвышоного, панъ Янъ Мор-
дзыш.скій съ товарышомъ своимъ Якубомъ 
тутъ же до того огледанья тыхъ двохъ 
кипъ пришли; и онъ дей, панъ Лоіганскій, 
заховуючисе у томъ водлугъ звычаю ста
родавнего и постерегаючи' дей, абы'пану 
Іѵоленскому, яко арендарови мыть ново 
подвышоныхъ, въ арендѣ его никоторая 
переказа не дѣеласе, оныхъ двохъ кииъ 
не рушаючи, тыхъ то мытниковъ мыта но
вого, почавши одъ годины осмос наполъ-
зекгару, ажъ до одинадцатое, черезъ три 
годины тамъже у каменицы пана Вин-

гольтовой очекивалъ 'и не могучи се^дёй 
ихъ мытниковъ новыхъ дочекать, пошёлъ 
дей онъ;:панъ'Лопйнекій, до дому "на'обѣдъ; 
й коли одгдйтй; мѣ ль; 'самъ Дей панъ Вин
гольтъ ему,' пану'Ленинскому, мОвйлъ: "што-
бы дей онъ заразомъ по обѣдѣ на огле-
данье тыхъ двохъ кипъ опять пришолъ, 
то пакъ дей, коли вжо по обѣдѣ было, 
знову дей панъ Вингольтъ тогожъ Петра 
Ролантовича Марына, фактора своего до 
пана Лопинского посылалъ, штобы дей 
тыхъ товаровъ,. огледати пришолъ; якожъ 
дей онъ, панъ Лопинскій, заразомъ пошолъ 
и коли дей до каменицы пана Винголь-
товоегпришолъ,; знашолъ::дей оные- кипы 
двѣ,;.которые дей за печатью мыта старого 
коморы;.Ковенское тутъ припровожоны бы
ли без;ь бытности, вѣдомости и позволені.ч 
его, пана Лопинского, яко' писара мыта 
старого,печати одъ "кипъ" поодрываные, 
и сами кипы свовольне отвороные и сукна' 
на двухъ''мѣстцахъ на подворью пана Вин-" 
гольтовымъ лежачіе, при которыхъ дей сук-
нахъ'былъ: самъ панъ Винкгольтъ и мыт-' 
ницы два пана Коленского; панъ Янъ Мор-
дзинскій ' и 'зъ Якубомъ товарищомъ сво
имъ, за''которымъ дей своволенствомъ, же 
дей ему пану, Лопинскому, яко писару 
мыта старого, панъ Вингольтъ тыхъ то
варов;/ 'зъ кипахъ огледати, водлугъ звы
чаю давного, нё "допустилъ,' але дей сво
вольне' безъ бытности и позволенья его 
съ тыми мытниками пана Коленьского на 
змовѣ уси три зъ собою ку нё малой шко-
дѣ его милости пана канцлера великого 
князства Литовского, пана его, печати 
мытные Ковенскіе поодрывавши, товары 
розвезалъ, о которую таковую шкоду и 
свовольство, заховуючи онъ, панъ Лопин-
скій, его милости пану своему, такъ съ 
тымъ паномъ Вингольтомъ, яко и съ ты
ми мытниками пана Коленского—Яномъ 
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Изъ связки подъ № 4658, за 1601 г., дон. Vi 5. 

182. Заявленіе вознаго о томъ, что Леонъ Машшичь, явившись въ гродскомъ 
судѣ въ назначенный срокъ, для нѳлученія денегъ отъ своихъ должниковъ, не 

получилъ ихъ по причинѣ неявки должниковъ. 

Я Янъ Косинскій, возный господарскій 
воеводства Виленского, сознаваю симъ мо
имъквитомъ, ижъ року теперешняго ты
сеча шестьсотъ первого, мѣсеца Сентября 
четырнадцатого дня, ыаючия при собѣ лю
дей добрыхъ двухъ ш.шхтичовъ—пана Яна 
Семеновича, а пана Станислава Курпского, 
будучи мнѣ взятымъ отъ пана Леона Кузь
мича Мамонича до замку здѣшнего госпо
дарского Виленского на пильнованье сумы 
пѣнезей позычоныхъ, отъ пана Левка Ма
монича взятыхъ а пану Семену Климкевичу 
Суртѣ и сынови его Кости Семеновичу 
Суртѣ даныхъ, которую суму пѣнезей, то 
есть сто копъ грошей Литовскихъ мѣли 
дей отдати и сполна заплатити пану Ле
ону Мамоничу въ року теперешнимъ ты
сеча шестьсотъ первомъ, мѣсеца Сентября 
четырнадцатого дня, водлугъ нового кален-
дару, то-есть: на первый Воздвиженья кре
ста, альбо Поднесенья кржижа светого, 
свята римского. Якояіъ панъ Леонъ Ма-
моничъ, будучи певнымъ и пильнуючи тыхъ 

сто копъ грошей Литовскихъ, звышпо-
мененымъ особомъ черезъ весь день че
тырнадцатый водлугъ листу обликгу ихъ, 
добровольного запису, въ замку господар-
скомъ Виленекомъ, почавши отъ поранку 
ажъ до самого вечера, не сходечи со мною 
вознымъ и стороною, на тотъ часъ при 
мнѣ будучою, пильности чинить во всемъ 
незанехалъ, которыхъ особъ вышеймене
ныхъ не только штобы кого прислать мѣ-
ли, але и сами, водлугъ добровольного за
пису своего, се не становили и пильности 
съ тыми грошми, которые мѣли отдать на. 
тотъ день четырнадцатый мѣсеца Сентября 
у петницу, въ томъ я:е року тысеча шесть
сотъ первомъ, нехибне. Якожъ панъ Ле
онъ Мамоничъ, чинечи досыть тому дню 
на значоному, пильновати и тыхъ грошей 
отъ нихъ взяти готовленъ будучи, со мною 
вознымъ вышмененымъ и стороною, на 
тотъ часъ при мнѣ будучою, взять волю 
мѣлъ, которыхъ се подождавши, жадное 
вѣдомости о собѣ сами, такъ черезъ умо-

Мордзыньскимъ а Якубомъ, товаришомъ книгъ здѣшнихъ Виленскихъ записано, бы-
его, и съ тымъ до кого о тую шкоду его ло. Што есть, записано въ книги, року 
^лости право дорогу укажетъ,, въ ириш- /«x* (1601), мѣсеца Сентября * Г . (19) дня 
лый часъ вольное мовенье и здоровое пра- оповѣдано. , : . .:, 
во," просилъ, абы тое оповѣданье его до . . . . . . . . . . . 
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цованого, ани жадного пріятеля не давши, 
прочъ одысти есьмо муеѣли. Которое со
знанье и пильность Леона Мамонича я 
звышменованый возный, подъ печатью 
моею и подъ печатьми сторонними, на тотъ 

часъ при мнѣ будучиыи, до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ далъ есьми. Писанъ у 
Вильни, року, мѣсеца и дня евышописа-
ного. 

1601 г. 

Изъ связки подъ № 91, за 1601 г., актовъ бывшаго Виленскаго гродскаго суда, докуй. И. 

183. Отдача во владѣніе имѣнія Свиранскаго и Кенскаго князю Нсманлу Аліе-
вичу Талковскому татарину за долгъ. 

Начало акта въ подлинникѣ вырвано).... 
Виленского. Сознаваемъ симъ нашимъ увяж-
чимъ квитомъ, ижъ есьмо первей сего 
въ року теперешнемъ тысеча шестьсотъ 
первомъ, мѣсеца Апрѣля осьмнадпатого 
дня, за приданьемъ листовнымъ отъ суду 
господарского земского Виленского, а ото-
сланьемъ и всказомъ суду головного три
бунального на его милость пану Лукашу 
Мамоничу, скарбному его королевское ми
лости великого князства Литовского, ста-
ростѣ Дисеньскомъ, сумы пѣнязей шестнад
цать сотъ копъ, осмьдесятъ копъ грошей 
и двадцать чотыри гроши въ року не
давно прошломъ тысеча шестьсотномъ, 
мѣсеца Мая двадцать четвертого дня, 
князю Исмаилу Алеевичу Талковскому и 
малжонцѣ его,.опекуномъ, потомкомъ не-, 
божчика Абрагима Юхновича всказаное, 
водле декрету суду головного трибуналь
ного, по выстью всихъ ратъ етатутовыхъ, 
за остатокъ сумы нѣнезей за тысечу шесть
десят!, пять копъ и грошей двадцати чо-

тырехъ на имѣньяхъ пана скарбного Сви-
ранского иКенского, въ повѣтѣ Виленскомъ 
лежачихъ, при умоцованомъ князя Исмаи-
ловомъ и малжонкй его князю Мустафѣ 
Ахметовичу отправу порадкомъ статуто-
вымъ чинили, гдѣ отправы по увезанью 
вшелякихъ кгрунтовъ,: людей въ селахъ 
тяглыхъ и бояръ путныхъ, зъ стодолами 
въ тыхъ имѣньяхъ пана скарбного Сви-
ранского и Кенского знесши на одно мѣ-
стце вынесло суммы деветьсотъ копъ двад
цать шесть копъ и грошей тридцать. А 
ижъ остало было еще решты тое суммы 
звышмененое копъ сто тридцать три гро
шей пятдесятъ чотыри, за которую ижъ 
вже больше ніякихъ кгрунтовъ, ани людей, 
бояръ тыхъ имѣній пана скарбного Сви-
ранского иКенского быти не повѣдили, 
отправа не дошла и не выконалася была, 
тогды я возный и мы сторона шляхта, 
звышмененая, заховуючисе въ томъ водлѣ 
порадку и науки статутовое, черезъ поло-
я;енье квиту своего на томъ дворѣ ;пана 

62 



- 490 -

скарбного Свиранскомъ, зложилн есьмо ру-
мацію (remotio?) пану скарбному недѣль 
чотыри, о чомъ всемъ ширей и яснѣй на 
декретѣ суду головного трибунального въ 
року прошломъ тысеча шестьсотномъ учи-
неного и на листѣхъ отправчихъ, также и 
на сознанью квитовъ нашихъ увяжчихъ и 
на выписѣхъ врадовыхъ кгродскихъ Ви
ленскихъ описано и доложено есть. А такъ 
я возный и мы сторона шляхта, звыж-
мененая, за тымъ же першимъ приданьемъ 
и листомъ до мене*) 
для сконченья отправы остатка тое сумы 
сто тридцать трохъ копъ и грошей пе-
тидесятъ чотырохъ зъ опекуномъ потом-
ковъ небояічика Абрагима Юхновича съ 
княземъ Измаиломъ Алеевичомъ Талков-
скимъ до того двора пана скарбного Сви-
ранского въ року теперь идучомъ тысеча 
шестьсотъ первомъ, мѣсеца Іюня первого 
дня у пятницу пріѣхали, въ которомъ дво-
рѣ застали есьмо боярина пана скарбного 
Свиранского Яна Зуба, которого князь 
Измаилъ Алеевичъ, показавши листы от-
правчіе и доведши выстья чотырохъ не-
дѣль на румацію пану скарбному, отъ мене 
возного и насъ стороны шляхты черезъ 
квитъ нашъ, на дворѣ Свиранскомъ поло-
жоный, и сознанья нашого выписомъ вра-
довымъ кгродскимъ Виленскимъ пыталъ: 
если бы хто былъ въ томъ дворѣ отъ пана 
скарбного, жебы альбо тотъ остатокъ сумы 
пѣнезей сто тридцать три копы грошей 
пятдесятъ чотыри (за которую первей от
правы не стало), потомкомъ Абрагимовымъ 
присужоную, ему Исмаилю и малжонцѣ его, 
опекуномъ тыхъ потомковъ Абрагимовыхъ, 
отдалъ, альбо по выстью чогырохъ недѣль 
на руиацію, черезъ квитъ возного и сто
роны шляхты зложоныхъ, на томъ дворѣ 

Свиранскимъ увезанья и отправы чинити 
допустилъ? А тотъ менованый Янъ Зубъ 
на то повѣдилъ: ижъ дей сумы готовое 
панъ мой мнѣ на то не далъ, але дей уве
занья и отправы въ тотъ дворъ свой Сви-
ранксій чинити возному и сторонѣ не бо-
ронитъ и мнѣ дей подавати и уступовати 
казалъ; на што и моць отъ пана скарб
ного, пана своего, ему даную показалъ. То 
пакъ я—возный и мы, звышмененая сто
рона шляхта, за добровольнымъ поступень-
емъ и поданьемъ того Яна Зуба, отправу 
шацункомъ водле уваженья, при бытности 
самого того Яна Зуба, въ томъ дворѣ чи
нили есьмо тымъ способомъ, то-есть: На 
первѣй ворота того двора уѣздныо и на 
воротахъ кганочокъ згнилый, опалый, ша-
цовали копу грошей. У дворѣ по лѣвой 
сторонѣ воротъ гр(ид)ня зъ примномъ, зъ 
свѣтлицою, изъ свѣтлицы комора; у свѣт-
лицы столъ дубовый, шацовали—грошей 
двадцать: услонъ съ поручьемъ грошей 
шесть; столики два малыхъ узкихъ грошей 
дванадцать; у свѣтлицы оболонъ шклян-
ныхъ три, a коморѣ двѣ цѣлые, въ коморѣ 
лоягко—гроши шесть, у свѣтлицы печь по
битая, лихая и коминокъ опалый, у того 
дому у примна гридни въ свѣтлицы и въ 
комори дверы * ) . . . . 

*) Строка истлѣла. 

Подлѣ того дому стайня непокрытая, безъ 
верха, ворота лежать на земли выломеные, 
которая вже отъ дожджовъ и гнити почела, 
копъ двѣ грошей шацовали. Отъ тое стай
ни идучи порадкомъ по лѣвой руцѣ клѣ-
токъ двѣ, низкихъ, старыхъ: одна соломою 
покрыта, a подлѣ нихъ свиренъ на под-
клѣтѣ; будованье старое у одное клѣтки 
и въ того свирня высокого двери на аа-
вѣсахъ и зъ защепками желѣзеыми. шацо-

*) Мѣсто въ цодлинннкѣ нстлѣло. 
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вали копъ чотыри грошей. У томъ свирни 
знашли збожья молочоного, которого при 
томъ Янѣ Зубѣ мѣрою тамошнею, кото
рая Виленское мѣры не выноситъ, отмѣ-
рили: ечменя бочокъ шесть, водле статуту 
по грошей двадцати копъ двѣ грошей; пше
ницы бочокъ три, по двѣ копъ грошей; 
гороху бочка одна—на двадцать грошей. 
Домъ великій на подклѣтахъ, подъ нимъ 
пивница мурованая, попсованая; предъеѣнь-
ми того дому, по усходѣ идучи, кганокъ, 
свѣтлица великая столовая, стеля погни-
лая вся, течетъ, въ ней печь поливана, 
старая, попадалая и коминокъ мурованый, 
попсованый, оболонъ шклянныхъ пять, вей 
побиты, въ которыхъ кватеръ пяти знаку 
немашъ; столикъ малый липовый—грошей 
шестнадцать раховали. На напротивку 
свѣтелка малая, печь поливаная, вся по
битая, столикъ малый дубовый, который 
шацовали грошей четырнадцать. У того 
дому комины мурованые два, у свѣтлицы, 
въ коморѣ и въ комнатѣ оболонъ шклян
ныхъ цѣлыхъ шесть, усихъ дверей на 
завѣсахъ деветеры, четверы зъ защепка
ми, а пятери и зъ замками внутрными, 
замчыстыми, оконницы того всего дому у 
оконъ на завѣсахъ желѣзныхъ, въ сѣнехъ 
окно съ кратою желѣзною. Тотъ домъ, 
ижъ вжо будованье старое, кгмахи вси 
текутъ, зъ даховъ кгонты опали, столы 
погнили, шацовали копъ пятдесятъ грошей. 
Подлѣ фортки и ставу кухня, коминъ на 
стовпахъ мурованый, свѣтличка кухонная, 
въ которой печи и лавъ и оболонъ ни-
машъ. На противко коморка кухонная, 
двери трои на завѣсахъ. Домъ старый, опа
лый, згнилый—шацовали копъ пять грошей. 
Идучи доворотъ уѣздныхъ полѣвой руцѣ 
свѣтлицъ двѣ, въ которыхъ кони знать*) 

*) Истлѣвшая строка. 

дванадцать грошей, кублы варывные три, 
бочокъ пивныхъ . . . . . ки два, то 
все огуломъ шацовали грошей сорокъ осьмъ. 
Штухъ и двѣ курицы Калекуцкіе, водлѣ 
статуту, копа грошей. Подъ дворомъ стави-
що, гребля вырваная, шацовали копъ двѣ; 
у дворцы гридня примѣнъ, а струбъ на-
противко гридни зрубленый, копъ три гро
шей шацовали. Свиренки малые три, а 
четвертая клѣтка, тые вси посполу ша
цовали, ижъ вже погнили и опали, гро
шей семьдесятъ; хлѣвцы на быдло два руб-
леныхъ, a двѣ пустки, шацовали три ко
пы грошей; гумно рубленое, двои ворота, 
a подлѣ ней одрина на сѣно, на кшталтъ 
гумна зробленая, осень гнилая не покри-
тая, стеля опалая, озероду переплотовъ 
старыхъ, попсованыхъ, на землю опалыхъ, 
тридцеть осмь, все тое.шацовали огуломъ 
копъ дванадцать грошей. За гумномъ са-
жавка, въ которой и воды барзо мало и 
рыбъ быти не повѣдано, шацовали копъ 
пять грошей; кгонтовъ копъ сорокъ, ша
цовали копу по дванадцать пѣнязей, то 
чинитъ грошей сорокъ осьмъ. Огородъ ово-
щовый ничимъ не засѣяный зъ оселицою 
дворною и зъ дворною селидбою, зъ гум-
нищомъ и пляцомъ, гдѣ дворецъ стоитъ, 
вымѣрили моркговъ чотыри, водлѣ стату
ту, учинило копъ чотыри грошей. Тотъ 
дворъ Свиранскій зо всимъ тымъ. што се 
поменило, знесши зъ оного увесь шацу-
нокъ, вынесло сумы въ отправѣхъ сто копъ 
тридцать и двѣ, грошей двѣнадцать Ли
товскихъ, а решты зостало копа одна и 
гроши тридцать чотыри, якожъ въ той 
рештѣ также и въ доходѣ моемъ вознов-
скомъ, который.... князь Исмаилъ запла-
ти.ть отъ копы по двѣ пѣнязи, отъ шест
надцати сотъкопъ семидесятъ копъ и гро
шей двадцати чотырохъ, то вчинило копъ 
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.., - .. грошей тридцать шесть. Лазню и 
солодовню, опалую, згнилую и заметъ.... 
розгнилый, мѣстцы опалый и плоты коло 
гумна, огородовъ.... выгоновъ въ шести 
копахъ, ошацовавши съ тымъ дворомъ Сви-
ранскимъ князю Измаилю Алеевичу Тал
ковскому и малжонцѣ его въ держанье 
и спокойное уживанье подали и увезали, 
а остатокъ.... мы копу одну грошей де

сеть взнесли и увезали на имѣнье Сви-
ранское и Кенское. И на то есьмо дали сесь 
нашъ квитъ подъ нашими печатьми ку 
записанью и сознанью до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ Виленскихъ князю Измаилю 
Алеевичу Талковскому и малжонцѣ его кня
гини Айши Манцы.... року и дня звыш-
писаного. 

1602 г. 

Выпись изъ связки № 12, за 1602 г., док. № 3. 

184. Денесеніе королев, скарбнаго писаря Ивана Исаковскаго о томъ, что онъ 
не могъ выбрать чѳповаго по причинѣ свирѣпствующей заразы. 

Року тысеча шестьсотъ второго, мѣсе-
ца Сентября двадцать четвертого дня. 

На урадѣ его королевской милости 
кгродскомъ воеводства Виленского, пере
до мною Станиславомъ Пукштою Клявз-
кгейловичомъ — хоружимъ Волковыскимъ, 
намѣстникомъ Виленскимъ, оповѣдалъ его 
милость панъ Янъ Исаковскій, писаръ его 
королевской милости скарбовый, ключникъ 
и дровничій Виленскій, державца Вир-
шубскій о томъ, ижъ гато въ року тепе-
решнемъ тысеча шестьсотномъ второмъ, 
мѣсяца Марца четырнадцатого дня, на 
зъѣздѣ головномъ Виленскомъ ихъ ми
лость панове обыватели великого князства 
Литовского, духовные и свѣцкіе, видечи, 
ижъ речь посполитую великіе небеспечен-
ства заходятъ, ухваливши у во всемъ ве
ликомъ князствѣ Литовскимъ чоповое на 

рокъ одинъ его милость ,пану подскарбе-
му земскому великого князства Литовско
го въ дозоръ и опартность поручити ра
чили. Которое тое чоповое, его... милость 
панъ подскарбій, такъ. въ самомъ мѣстѣ, 
яко и во всемъ повѣтѣ Виленскомъ арен-, 
довалъ на рокъ одинъ зуполный его ми
лости пану Исаковскому, которому чопо-
вому рокъ се почалъ по выстью двохъ 
лѣтъ прошлыхъ—дня семнадцатого Іюня; 
которое чоповое почавши отъ дня семь-
надцатого Іюня, въ року тысеча шесть
сотъ второмъ, ажъ до дня двадцатого Сен
тября, тутъ только въ самомъ мѣстѣ Ви
ленскомъ выбералъ, хотяжъ , для го
лоду и для небезпеченства отъ повѣтра, 
кгдыжъ одъ часу немалого иострахи ве-
ликіе въ мѣстѣ Виленскомъ были, зачимъ 
мѣсто замыкано, людей, збожа, ани жад-
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ныхъ напоевъ до Вильна не пущано, за-
чимъ, превельми мало тое чоповое за 
тую чверть року учинило. . А . што се до-
тычетъ повѣту Виленского, въ томъ брать 
не починалъ для тыхъ причынъ: першая 
для голоду, другая для небеспеченства 
отъ повѣтра по нѣкоторыхъ мѣстцахъ, 
третяя для . спустошенья отъ жолнеровъ. 
И выбераніе того чопового отъ дня двад
цатого Сентября , завѣшаетъ, ажъ дасть 
Богъ до успокоенья того повѣтра. Зачымъ 
просилъ о приданье возного до выволанья 

того чопового. Также тежъ протестовалъ 
се его милость панъ Исаковскій,. ижъ што 
за тотъ рокъ теперешній слѣдовало и.ко
тлового въмѣстѣ Виленекомъ, брать не за-
чиналъ и не выбералъ. Якожъ' и возный 
повѣту Виленского Казимиръ Кимбаръ, 
ставши очевисто .въ.семъ же року ^д^в 
(1602), мѣсяца Сентября тогожъ дня, на 
датѣ помененого , . чого будучи свѣдомъ 
въ той справѣ квитъ свой ку вписанью до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ призналъ. 

1606 г. 

Изъ связки № 125, за 1608 г., док. № І. 

185. Рееетръ расходовъ на ногребеніе скарбнаго в. кн. Литовскаго Луки; Іамо-
ннча извѣстнаго Виленскаго русскаго типограФа, (Расходы исчислены на совре-

менныя наши деньги до 216 рублей). 

zł. gr. pie. 
Falendiszų czarnego na przy- . . 

krycie grobų łokci 15, pozłot. 2 30 — — 
Kirn czarnego postaw ieden 

ieymości samey;. • • • • • 6 — — 
Gierlice dla sług postawów .3, , 

po złotych 5 . . . . . . . 15 — -
Jeszcze, gierlice, że niedostało 

dla chłopiąt łok. 1 po zlot. . . 
. Na obicie grobu wszystkiego 

płutna Głogowskiego łok. 142A 
po gr. 8 . . • . . . . . 

Sobiem wziął kiru za złotych В 
Za dwie sztuce płótna Holen

derskiego . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 — 

1 

4 21 2 
3 

zł.gr.pie. 
"Wosku kamień ieden у wo- ' 

sków:4....... .". . . . . . . . . . . 8 18 2 
Świec lanych 8 p. gr. 8 . . 2 16 — 
W piątek ryb dla iey mości 

grs. 12 7 ' . . .' . . . - 12 -
Łosoś cały za zł. 2 grs. 2 pie. 4. 2 2 4 
Szczupaków 8, złot 3 grs. 21 

pie. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 21 5 
Szczuki dwie . . . . . . . . . . . 1 18 5 
Za pstrąga у lipienia • • , — 3 5 
Za okunie do żołtey.y starey 

wichy . . . . . . . . . . . — 20 — 
Za płocice do smażenia . . — 12 — 
Cietrzewie, po grs. 2 pie. 2. .— 13 — 
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zł. gr. pie. 
Kurów 6, po grs I 1'» . . . — 9 — 
Kurcząt 6, po grs. 1 p. 3. . — 7 8 
Kurów trzy starych, po grs. 2. — 6 — 
Zaięcy trzi, po groszy 6. . •. — 18 — 
Jaiec kop trzy, po grs. 6 . . — 18 — 
Jahłek do piroga. . . . ; — 7 — 
Mąki za grs. 10. . . . . — 10 — 
Jarząbków dwa, po grs. 2 p. 2. — 4 2 
Masła garniec, za zł. 2 grs. 14. 2 14 — 
Małwazyi garcy 2 . . . . 2 8 — 
Wina garcy dwa 2 — — 
Kucharzom piwa w wieczór 

grs. 2 p. 2 — 2 4 
Na świece do kuchni gr. І 1/». — 1 5 
Za cybulę groszy 5. . . . — 5 — 
Za trzy wozy drew po grs. 6. — 18 — 
Na wapno do iamy zł. 1 gr. 6. 1 6 — 
Za 4 garcy vety po 4. . . — 16 — 
Za garce do kuchnie gr. 14 p. 2 — 14 2 
Za garniec wina do kuchnie 

grs. 16 — 16 — 
Małwazyi kwarta. . . . . . — 7 — 
Octu winnego za gr. 2 p. 4. — 2 4 
Kiełbas za gr. 3 p. 2. . . — 3 2 
Soli kamień grs. 9 pie. 6. . — 9 6 
Śmietany za gr. 2 pie. 4. . — 2 4 , 
Słonimy — 1 6 ' 
Za 4 liczaki do wpuszczania 

ciała do ziemi — 21 — 
Za świece z bratstwa gr. 12. — 17 — 
Zaiabłka do potraw gr .4p . 8. — 4 8 
Za masło gr. — 20 — 
Małwazyi garcy 3'A, 3zł . l4gr . Э 14 — 
Wina garcy 1 12 — 
Za krupy — 1 — 
Za barszcz — 1 — 
Za szpilki do przyszpilania 

herbów — 1 _ 
Chleba do kuchnie . . . . — 1 5 
Chłopowi za 2 dni, co za mną 

chodził. . — 2 4 

zł. gr. pię. 
Drugiemu, co w kuchni posłu-

gował — 1 2 
Cukru funtów 3 po groszy 12 

na wety 1 12 — 
Aliwek kwarta 1 — 3 — 
Syra holenderskiego za gr. 2 

pię 4 . . — 2 4 
Orzechów za gr. 2 p. 4 . . — 2 4 
Jabłek za gr. 4 p. 8 . . . — 4 8 
Rozinków drobnych półfunta. — 2 — 
Eozinek wielkich półfunta, gr. 1 

pie. 5 — 1 5 
Fig funt ieden, gr. 3 . . . — 3 — 
Szafranu V< f. 3 — — 
Pieprzu funty 2, po gr. 12 . 1 — — 
Imbieru funt 1 — 7 — 
Cynamonu V« f., gr. 10 . . — 10 — 
Goździków V« f., gr. 10 . . — 10 — 
Kwiatu muszka to wego . . . — 10 — 
Chrzanu — 1 6 
Eiżu funty dwa — 5 — 
Eozinek drobnych funty 2. . — 7 — 
Eozinek wielkich funty 2 . . — 5 — 
Migdałów funt ieden . . . — 6 — 
Fig funt ieden — 4 — 
Śliwek funty trzy, gr. 3 . . — 3 -— 
Cukru głowa, w niey waży 

funt 5 . . 2 4 — 
Kitayki lok. gr. 4. . . — 4 — 
Szafranu łót 1, gr. 9 . . . — 9 — 
Kwiatu muszkatowego V« f. 

grs 10 — 10 -
Powidła funtów 3, po gr. 6 . — 18 — 
Limoniei 10, po p. 8 . . . — 8 — 
Cukru faryny 1 gr. 9 . . . — 9 — 
Kaporów pół funta . . . . — 4 — 
Pierników dwa po gr. 4 . . — 8 — 
Ćwieczków na obianie grobu. — 1 — 
Kitayki dupie lok. 7 pogr 44. 12 20 — 
Atłasu V* łok. . . . . . 1 6 — 
Za trunnę zł. 3 . • . • • 3 — 
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zł. gr. pie. 
Za płótno do kleienia trany . — 7 — 
Za przeporec zł. 7 gr. 16. . 7 16 — 
Na podział ubogim zł. 5 . . 5 
Popom 5 — — 
Od czytania psałtery zł. 4. . 4 
Mularzom zł. 1 1 — — 
Krawcowi złotych 7 Чг od roboty 

wszystkiey dworney żałoby . . 2 12 — 
Za płótno żałobne zł. 3 . . 3 — — 
Od świec robienia woskowych 

niewielkich . . . . . . . — 14 — 

zł. gr. pie* 
Wosku, wosków 4, po gr. 4p. 8. — 19 2 
Głuszce gr. 6 
Kucharzom zł. 5 
Za miód. . . 
Za piwo zł. 3. 
Za szklenice . 

- 6 -
5 - -

10 - -
3 - -

- 1 4 4. 
У того реестру печатей притисненыхъ 

три. Которое тое оповѣденье и тотъ ре
еетръ есть до книгъ кгродскихъ Вилен
скихъ записано. 

1607 г. 

Изъ связки № 104, за 1607 г.. докуи. № 6. 

186. Жалоба Витебскихъ мѣщапъ на двухъ возныхъ, отказавшихся внести въ 
гродскія КНИГИ свои посвидѣтельствованія о насиліяхъ гродскаго писаря, учн-

ненныхъ одному мѣщанскому семейству. 

Лѣта отъ Нароженья сына Божого /&%з 
(1607) мѣсяца Декабря к* (29) дня. 

Присылали до враду его королевской 
милости воеводства Виленского, до мене 
Деметрія Карпя, секретаря его королев
ской милости, намѣстника Виленского Па
нове бурмистры, радцы и лавники, мѣста 
господарского Полоцкого, оповѣдаючи и 
жалуюли, сами отъ себе и именемъ мѣ-
щанъ Полоцкихъ, на возного воеводства 
Полоцкого Тихна Глазка, который О С Е Д 

ЛОСТИ и мѣшканья обецное подъ правомъ 
мѣоткимъ макгдеборскимъ у Полоцку ма
етъ, о томъ: ижъ дей, кгды его милость панъ 
Даніель Щитъ-Забѣльскій, писаръ кгрод-

скій Полоцкій, не по-однокроть не малые 
кридвы мѣщаномъ Полоцкимъ и разнымъ 
особамъ чинечи а не переставаючи предъ се 
такового збыткованья, але ещо надто въ 
року теперешнемъ тысеча шестьсотъ се-
момъ, мѣсеца Ноября третяго дня, казав-
ши поймати слугамъ своимъ на улицы 
мѣщанина Полоцкого Семена Ивановича 
и до дому своего увести, которого тамъ 
въ дому постройками самъ окрутне а не-
милостиве, шкарадне збилъ, змордовалъ и 
зранилъ; потомъ ещонаѣхавши кгвалтомъ 
и зъ многими слугами своими на домъ то
гожъ Семена въпосадѣ за Полоцкомъ збу
дованый, и тамъ же жону его также збилъ, 
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змордовалъ и зранилъ, о што по достатку 
въ оповѣданью и. жалобѣ на его милость 
учиненой описано и доложено есть. Тог
ды дей мы, заховуючисе въ томъ водле 
науки, въ правѣ посполитомъ описаное, ско
ро по таковомъ битью, мордованью и на-
ѣждчанью кгвалтовномъ его милости пана 
писаровымъ, хотечи то возными и сторо
ною шляхтою оказати и обвести оного 
Тихна Глазка и другого Мартина Гриба, 
возного тежъ воеводства Полоцкого, до 
тое справы ужили есьмо; которые, кгды ма-
ючи при собѣ сторону шляхту, того бою 
и ранъ на Семенѣ Ивановичу и на жонѣ 
его огледѣли, тогды оный Тихно Глазко 
возный, на тамтотъ часъ не припускаючи 
до сознанья товарища своего Мартина 
Гриба, але самъ одинъ даючи тую при
чину, же дей накладъ великъ на двухъ 
возныхъ, справивши сознанье свое, также 
взявши у насъ и оповѣданье на поменено
го пана писара до враду кгродского Ви
тебского, которому за працу золотыхъ три 
а на выправенье справъ, то-есть выписовъ 
двухъ зъ оповѣданья и сознанья съ книгъ 
кгродскихъ Витебскихъ, золотыхъ два 
польскихъ, кромѣ иншого накладу при 
тыхъ справахъ, дали, которые тые справы, 
то-сеть оповѣданье и сознанье свое мѣлъ 
и прирекъ до враду кгродского Витебско
го, не выпускаючи по учинку зъ недѣль 
двухъ, але и овшемъ еще добре передъ 
часомъ отдати и до книгъ записать, и, съ 
того выписы выправивши, намъ врадникомъ 
мѣскимъ Полоцкимъ отдати. Якожъ дей 
есьмо, за упевненьемъ его возного, розумѣ-
ючи, же онъ до враду кгродского Витеб
ского ѣздилъ но той отправѣ : нашой съ 
поменеными справами вжо мало не ве-дву 
недѣляхъ, довѣдавшисе о бытности его 
возного въ Полоцку и у него тыхъ выпи
совъ съ книгъ кгродскихъ Витебскихъ, 

то-есть зъ оповѣданья и сознанья его упо
минали се есьмо, абы до насъ отдалъ; 
нижли' оный Тихно Глазко, намнѣй не 
огледаючисе. на " врадъ свой возновскій, 
также на пристойность и присегу свою и 
на каранье, на таковыхъ возныхъ подступ-

I ныхъ въ правѣ посполитомъ описаное, обез-
печивши насъ въ томъ, взявши отъ насъ 
нагороду собѣ за працу и за плату на вы
правенье справъ, и нѣтъ вѣдома для чого 
а снать улакомившисе на предарованье зъ 
намовы егожъ пана Щитовы, яко до вра
ду кгродского Витебского зъ оповѣданьемъ 
нашимъ на того Щита, яко се былъ под-
нялъ, не ѣздилъ, также ани сознанья сво
его передъ тымъ врадомъ кгродскимъ Ви-
тебскимъ въ той же справѣ противу па
ну писару у двухъ недѣляхъ не призналъ. 
Которого кгды есьмо почали упоминати: 
для чого бы таковый подступокъ учинити 
мѣлъ, тогды онъ давалъ таковую справу: 
же дей есми для того съ тыми справами, 
зъ оповѣданьемъ и зъсознаньемъ противу 
пану Даніелю Щиту-Забѣльскому не ѣздилъ, 
ижъ на мене отповѣдь и похвалку учи
нилъ, то есть, кгды бымъ съ тыми спра
вами поѣхалъ, тогды мѣлъ мене бити, 
якожъ и пѣнези, то-есть: тую золотыхъ 
пять въ невѣдомости нашой шафарови 
мѣстскому Полоцкому отдалъ, который кгды 
при отбираныо тыхъ нѣнезей почалъ се 
у него упоминати тыхъ справъ, то-есть 
оповѣданья и сознанья его, тогды онъ не 
отдаючи, але передъ нимъ—шафаромъ, яко 
намъ далъ справу, тое оповѣданье нато 
на пана Щита и сознанье свое содравши 
на штуки и на землю былъ покидалъ, а 
потомъ собравши на земли,' знову до себе 
сховалъ, снать хотечи се съ тымъ отказать 
тому пану писарови, зачимъ се дои омѳш-
канье тыхъ справъ1 стало. Потомъ вжо 
ужили есьмо были того другого возного 
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Мартина Гриба, который на той сііравѣ 
зъ нимъ Тихномъ Глазкою посполу былъ, 
абы хотя вжо и по двухъ недѣляхъ соз
нанье свое въ тойжесправѣ иоповѣданъе 
отъ насъ до враду Витебского отдалъ; ниж
ли и тотъ возный—Мартинъ Грибъ, спра
вивши сознанье свое, печатью своею при-
печатовавши и рукою властною своею 
подписавши, а снать подобно съ перестра

ху, егожъ пана Щитового боечисе, абы 
ему яко за то не мстилъ, того сознанья 
своего, ани оповѣданья до враду кгрод-
скаго Витебского не давалъ и съ тыми 
справами не ѣздилъ. И просили панове бур
мистры, радцы и лавники мѣста Полоцко
го, абы тое оповѣданье ихъ до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ было записано-
Што есть записано. 

1608 г. 

Изъ связки № 125, за 1608 г., док. № 4. 

187. Жалоба дочерей Л у каша Мамонича на свою бывшую мачиху и ея мужа 
кн. Гедройтя но поводу предъявленія ими Фалынпваго завѣщанія покойнаго Ма-

нонича. 

Року отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ осьмого, мѣсеца Генваря 
десятого дня. 

На врадѣ его королевское милости замку 
господарскомъ Виленскомъ жаловали и опо-
вѣдали земяне и земянки господарскіе, въ 
розныхъ повѣтѣхъ у великомъ князствѣ 
Литовскомъ осѣлые, панъ Криштофъ Виц-
кій и малжонка его пани Марина Лука-
шовна Ивановича Мамоничовна, а панъ 
Володиміръ Жоховскій а малжонка его 
пани Барбара Лукашовна Ивановича Ма
моничовна, на земянина и земянку госпо-
дарскую воеводства и повѣту Виленского 
князя Марціяна Владиславовича Кгедройтя, 
подсудковича Виленского, ротмистра его 
королевской милости, и малжонку его пани 
Барбару Семеновну Войнянку —каште-

лянку Мстиславскую, бывшую пани Лука-
шовую Ивановича Мамоничовую, скарбную 
великого князства Литовского, старостиную 
Дисненскую, о томъ: штожъ дей въ року 
прошломъ тысеча шестьсотъ шостомъ, взяв
ши они певную вѣдомость съ книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ, ижъ по смерти небож
чика пана Лукаша Мамонича, бывшаго 
скарбного великого князства Литовского, 
старосты Дисненского, отца пани Кришто-
фовое Вицкое и пани Володимировое Жо-
ховское, малжонка дей его пани Барбара 
Семеновна Войнянка, бывшая скарбная 
великого князства Литовского, пани Лу-
кашовая Мамоничовая, мачоха ихъ, до
несла до книгъ здѣшнихъ кгродскихъ Ви
ленскихъ нея&ій тестаментъ, менечи, яко
бы небожчикъ малжонокъ ее першій панъ 

63 
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Лукашъ Мамоничъ, скарбный, отецъ особъ 
жалобливыхъ, за живота своего, ей отпра-
вовати мѣлъ, который они особы звыш-
менованые менятъ быть по смерти отца 
справованый; а ижъ николи воля небож
чика пана скарбного на таковой теста
ментъ не была, позывали дей ее пани 
скарбную и передъ судъ земскій Вилен-
скій, взглядомъ которого позыванья онъ 
дей помененый князь Марціянъ Гедройть, 
яко ихъ особъ жолобливыхъ перестроги 
дошли, снать дей зваснившисе на нихъ 
и зъ малжонкою своею на здоровье имъ 
стоечи, отповѣди и похвалки на разныхъ 

мѣсцахъ передъ разными особами и зац-
ными, яко тые часы, также мѣстца пох-
валокъ особа его самъ лѣпѣй вѣдаеть и 
паметаетъ, чинитъ мовечи: же дей могутъ 
они тому тестаменту фалыпъ задавать, але 
дей я о ихъ здоровье постараюсе, и не-
хай дей собѣ заразъ другій тестаменъ го-
туютъ. О которой таковой похвалцѣ они, 
особы звышменованые, слышечи, а не бу
дучи безпечни здоровья своего для приш
лого часу, просили, абы тое оповѣданье 
ихъ до книгъ кгродскихъ Виленскихъ запи
сано было» Што есть записано. 

1608 г. 

Изъ связки № 125, за 1608 г., док. № 15. 

188. Жалоба студентовъ Виленскаго іезуитскаго коллегіума на Семена и ЕзоФа 
Корсаковъ но случаю нанесенія обидъ нхъ товарищу н всей корпораціи. 

- Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ осьмого, мѣсеца Мая двадцатого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передомною 
Деметримъ Карпемъ—секретаремъ его ко
ролевское милости, намѣстникомъ Вилен
скимъ, оповѣдали и жаловали панове сту-
денци академіей колеіумъ Виленского, за 
даньемъ собѣ справы отъ товарища ихъ и 
студента тоежъ Академіейжъ колеіумъ Ви
ленского, на име пана Якуба Лясковского, 
шляхтича коронного, на пана Семена Кор
сака, земенина его королевское милости 
повѣту Полоцкого, о томъ, ижъ дей въ 

року теперешнемъ тысеча шестьсотъ ось
момъ, мѣсеца Мая осмьнадцатого дня, иду- ; 

чи дей тому то студентови вышпомене-
ному по нешпорѣ, до господы своее, улицею 
Подолемъ мимо церковь еветое Пречистое, 
которая идетъ до брамы Спаское, и, выхо-
дечи дей ему южъ зъ брамы ку млыну 
Бискупему, не доходечи мосту, тамъ яге дей 
того року, мѣсеца и дня вышпомененого, 
припавши и догонявши того-то студента, 
безъ жадного данья причины, панъ Семенъ 
Корсакъ, зъ улицы Спаское, которая идетъ 
отъ рынку и одъ Савичой улицы ку бра-
ив Спаской, зъ шаблею голою почалъ дей 
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сѣчь на него; онъ, маюли пулгакъ подъ су-
кнею, ускочилъ на сторону одъ него и ми
нувши его, почалъ уходить презъ мостъ. 
Панъ Корсакъ, знову догнавши его,1 сѣкъ 
шаблею на него; онъ доперо дей пулга-

-комъ почалъ се укладать одъ него, кото
рый дей пулгакъ обачивши почолъ сѣкучи 
мовити, ижъ дей то есть мой пулгакъ. Сту
дентъ дей уходечи просилъ, абы му далъ 
покой; и кгды дей перешолъ мостъ, • при-
палъ до того студента, почалъ пулгакъ 
выдирать иузявши за шію дусить ишар-
пать, тамъ дей въшарпанинѣ образилъсе, 
и жупанъ студентови здарлъ. Затымъ вы-
бѣгши его милость панъ Езофъ Корсакъ 
зъ господы своее тому то студентови пул
гакъ зъ рукъ выдарлъ и студента того 
кгвалтовне до господы своее запровадилъ 
и его у везанью ажъ до самого вечера три-
малъ. Затымъ дей килька студентовъ до-

I вѣдавшй се, тли до пана Езофа Корсака, 
просечи его и упоминании, абы студента 
выпустилъ и того се не важилъ, обѣцувэчи 
его милости, же справедливость се зъ него 
въ академіи Виленское, если будетъ ви-
ненъ, неотвлочно станетъ. Его милость 
панъ Корсакъ,: недбаючи на то, его вы-
дати не хотѣлъ. И кгды Панове студенты 
зъ его милостью паномъ Корсакомъ розмо-
вяли, въ тымъ помененый студентъ почалъ 
зъ избы выходить и вышолъ. Панъ Кор
сакъ обачивши почалъ мовить: панове сту-
денци, якъ у мене въ господѣ моей кгвалтъ 
чините? Студенты дей мовили: мы твоей 
милости жадного кгвалту не чинимъ, если 
есть то кгвалтъ господѣ твоей милости, же 
студентъ надъ волю наіпую вышолъ и то 
мы заразъ твоей милости ставемы иотдае-
мы, якожъ ставили и отдавали, але его 
милость панъ Корсакъ не хотѣлъ брать. 

1608 г. 

Выпись изъ связки № 125, за 1608 г., актовъ б. Виленскаго гродскаго суда, докуй. № 2. 

189. Жалоба жены покойнаго Лукаша Маионича на двухъ дочерей, отказав
шихся принять участіе въ издержкахъ на погребеніе отца, не смотря на то, что 

они полудили послѣ него его имѣнія. 

Року ,аХи (1608) мѣеяпа Юля йл (21) 
дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Деметремъ Карпемъ, секретаромъ его ко
ролевской милости, намѣстникомъ Вилен
скимъ, оповѣдалъ и обтяжливе жаловалъ 

земянинъ его королевской милости повѣту 
Виленского, его милость панъ Марціянъ 
Кгедройть, ротмистръ его королевской ми
лости, въ кривдѣ ее милости паней мал
жонки своее, ее милости паней Барбары 
Войнянки, паней Марціяновой Кгедройте-
вой, абыхмо ее милости паней Лукашовое 
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Мамоничовое, скарбной его королевской ми
лости великого князства Литовского, Ста
ростиной Дисненской, на земянъ его ко
ролевской милости тогожъ повѣту Вилен
ского, на пана Криштофа Вицкого и на 
пашо малжонку его—паню Марину Мамо-
ничовну, скарбянку его королевской мило
сти великого князства Литовского, и на 
..пана Володиміра Лгоховского и паню мал
жонку его—паню Барбару Мамоничовну— 
скарбнянку его королевской милости велико
го князства Литовского, о томъ, ижъ дей въ 
,року минуломъ тысеча шестьсотъ шестомъ, 
мѣсеца Октября -еТ (19) дня, кгды дей бу
дучи въ станѣ светомъ малженскомъ ей 
зшлость. паней Барбарѣ. Войнянцѣ ей ми
лости паней Марціяновой . Кгедройтевой, 
ротмистровой его королевской милости, за 
небожчикомъ паномъ Лукашомъ Мамони-
чрмъ—скарбнымъ его королевской милости 
великого князства Литовского, старостою 
Дисненскимъ, отъ часу немалого зъ ее ми
лости живучи здѣсь у мѣстѣ Виленекомъ, 
въ каменицы своей, въ рынку противъ раду 
Соленицкого, зъ одной стороны отъ Каме
ницы Ивана Калитымовича, а зъ другой 
стороны отъ каменицы Василія Барано-
вича, року, мѣсеца и дня звышписаного 
зъ сего свѣта смертью зышолъ, на которое 
то тое тѣло небожчика, малжонка своего, 
бывшаго пана Лукаша Мамонича, скарб-

ного его королевской милости великого 
князства Литовского, ижъ зяти его—панъ 
Криштофъ Вицкій и панъ Володиміръ Жо-
ховскій и малжонки ихъ—пани Марина 
и пани Барбара Мамоничовны, скарбянки, 
на потребы похованья учтивого тѣла не
божчика, менованого пана,Лукаша Мамо
нича—скарбного, наложити не хотѣли и 
не накладали; але дей сама ее милость 
пани Барбара Войнянка, ее милость пани 
Марціяновая Кгедройтевая, теперешняя 
ротмистровая его королевской милости, а 
бывшая ее милость пани Лукашовая Ма-
моничовая — скарбная, чинечи учтивость 
тѣлу того небожчика змерлого, пана Лу
каша . Мамонича—скарбного, на ̂  погребъ 
своихъ властныхъ грошей не мало нало
жила;, которого дей того накладу гро
шей, за частокротнымъ, наупоминаньемъ, 
помененые—панъ Криштофъ Вицкій, панъ 
Володимиръ Жоховскій, и малжонки ихъ— 
пани Марина и пани Барбара Мамони
човны, скарбянки, зъ добръ небожчиковскихъ 
платити не хочутъ. Которого того выдатку 
особливый рееетръ списавши, до книгъ при 
семъ оповѣданью данъ есть. О што хотечи 
съ поменеными особами правно мовити, 
просилъ его милость панъ ротмистръ, абы 
тое оповѣданье его милости до книгъ за
писано было. 
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1615 г. 

Изъ связки № 13+, докум. № 12. 

190. Жадоба ІІолоцкихъ мѣщанъ оа своего войта кн. Друцкаго-Сѳколинскаго 
по поводу незаконных/в иоборовъ. 

Року тысеча шестьсотъ петьнадцатого, 
мѣсеца Іюня четвертого дня. 

Оповѣдали и жаловали бурмистры и рад
цы и лавники и мѣщане мѣста господар
ского Полоцкого, люди, отъ пана Бога ог-
немъ навежоные, на вельможного его ми
лости князя Михала Друцкого-Соколин-
ского, воеводу и войта Полоцкого, о томъ, 
штожъ дей, зъ ласки своее, его королевская 
милость, взявши вѣдомость отъ подданыхъ 
своихъ мѣщанъ Полоцкихъ, которыхъ.,ог-
немъ ПанъБогъ сродзе навѣдити рачилъ, 
такъже и иншими трудностями до убоз-
ства и знищенья пришли, рачилъ имъ на-
дати его королевская милость за щасливого 
панованъя своего листомъ своимъ вольность 
на чотыри годы, отъ даты, въ листѣ его 
королевское милости написаной, то есть, 
вызваляючи отъ чопового, шосового, так
же отъ струговъ бранья по • семьнадцати 
грошей Литовскихъ, которые до Риги съ 
товарами своими сплавомъ воднымъ идутъ, 
и отъ еѣмени конопляного по четырнад
цать пѣнезей, также и отъ иншихъ роз-

ныхъ податковъ, окромѣ мыта старого, 
его королевской милости до скарбу нале-
жачого. Нижли его милость, вельможный 
панъ воевода и войтъ Полоцкій, не огле-
даючисе на .шеты и вольности, отъ его ко
ролевское милости имъ—мѣщаномъ Полоц-
кииъ ку запоможенью наданую,- але на-
ступуючи на право и вольности ихъ, арен-
даромъ своимъ, гайдукомъ. по : домахъ мѣ-
скихъ, безъ слуги мѣского, меды брати роз-
казуетъ, .также и иншихъ. речей, яко 
се вышей поменило, брати не перестава-
ютъ, ку великой шкодѣ и кривдѣи жалю 
немалому имъ—Полочаномъ, надъ вольность 
ихъ, отъ его королевское милости на да-
ную. Которую шкоду и побранье маетно
стей и жаль свой списавши на реестрѣ, по 
достатку часу права у суду надежного по
казать его милости и правне поступовать 
противко его милости будемъ. И просили, 
абы то ихъ оповѣданье до книгъ. кгрод
скихъ Виленскихъ было записано. Што 
есть записано. 
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1615 г. 

Изъ связки № 4701, за 1576—1618 г., докуи. № 10. 

491. Жалоба Полоцкихъ мѣщанъ на Рижанъ но поводу притѣсненій, дѣлаемыхъ 
въ торговлѣ по р. Двинѣ и заявленіе по этому же дѣлу Полоцкаго войта Друц-

каго-Соколинскаго. 

Року тысеча шестьсотъ петнаддатого, 
мѣсеца Іюня четвертого дня. 

Оповѣдали и жаловали славетни бур
мистры, радцы и лавники и вси мѣщане 
мѣста его королевское милости Полоцкого 
на славетныхъ—буркграбя, бурмистровъ, 
радецъ и всю раду мѣста господарского 
Риского и мѣщанъ Рискихъ—о томъ, штожъ 
дей преречоный рада мѣста Риского и мѣ-
щане, не заховуючисе водлугъ стародав-
ныхъ звычаювъ, зъ купцами съ Полоцка, 
которые рѣкою Двиною до Риги съ това
рами своими розными ѣздятъ, не дбаючи 
на право и вольность тому мѣсту Полоц
кому и мѣщаномъ Полоцкимъ отъ светое 
памети отъ господарей королей польскихъ, 
великихъ князей Литовскихъ, и отъ тепе
решнего щасливого панованья короля, па
на нашего милостивого, потвержоныхъ и 
вины, въ тыхъ прывилеяхъ на тыхъ Ри
жанъ описаныхъ, але они до зневаженья 
приводечи, не только мимо Полоцкъ, надъ 
привилья ихъ, укрыте сами нѣкоторые осо
бы съ товарами своими проѣжджати смѣютъ, 
такъ тежъ ифакторовъ своихъ нѣкоторые 
съ товарами своими мимо Полоцокъ нро-
провожать важатъ ся, ку шкодѣ и кривдѣ 
имъ Полочаномъ не малой. А надъ то еще 

и въ Ригѣ незвыклые іюдатки и мыта, 
такъ отъ струговъ, яко тежъ и отъ това-
ровъ, которые до нихъ до Риги прова-
дятъ, альбо и въ нихъ купивши прова-
дятъ зъ Риги, на преречоныхъ мѣщанѣхъ, 
купцахъ мѣста Полоцкого, вытегаютъ и 
уставы чинятъ, а меновите: отъ кождого 
лашту селедцовъ въ разѣ берутъ по шесть 
грошей польскихъ, а отъ кождое пипывина 
по осмьнадцать грошей польскихъ, такъ
же и отъ кождого поставу каразіи мыта 
по три гроши польскіе. А ку тому еще 
надъ звыклость уставили якогось писаря 
въ коморѣ до выдаванья квитовъ, который 
отъ кождого струга по два гроши поль-
скіе беретъ, также тежъ на возѣ това
ры ихъ зъ великою шкодою ихъ важатъ, 
то есть, товары ихъ отъ нихъ припроважоные 
въ берковескъ по десеть пудовъ, а кото
рые они отъ нихъ берутъ, то-есть, соль 
и иншіе1 речи, ! только по девети пудовъ 
въ берковескъ у нихъ Полочанъ въ По
лоцку заходитъ. А надъ то непотребне 
и неслушне товары бракуютъ и купцовъ 
до великого знищенья и зубоженья при
водить. Ку тому и иншихъ новыхъ уставъ 
въ мѣстѣ своемъ чинятъ, чимъ великую 
шкоду намъ—мѣщаномъ мѣста его королев-
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ское милости Полоцкого чинятъ и до убож-
ства приводятъ. Што все часу права по
казать на реестрѣ готовя будемъ. И про

сили абы тое оповѣданье ихъ до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ было записано. 

1615 г. 

Изъ связи Nš 4701, за 1576—1618 г., док. № 9. 

192. Жалоба Полоцкйхъ мѣщанъ на своихъ бурмистровъ, радцевъ и лавниковъ 
о томъ, что они взимали сънихъ поборы вопреки королевскому листу. 

Року тысеча шестьсотъ петьнадцатого, 
мѣсяца Іюня четвертого дня. 

Оповѣдали и жаловали мѣщане и по-
спольство мѣста господарского Полоцкого, 
люди отъ Пана Бога огнемъ навежоные, 
на пановъ усихъ бурмистровъ, ' радецъ и 
лавниковъ тогожъ мѣста господарского По
лоцкого—о томъ, штожъ дей за стараньемъ 
пановъ бурмистровъ, радецъ и лавниковъ 
и за причиною ихъ до его королевское 
милости, пана нашого милостивого, одер
жавши листъ привилей отъ его королев
ское милости имъ людемъ, огнемъ отъ 
Пана Бога навежонымъ, на вольность имъ 
даную, то есть—меновите: отъ чопового, 
шосового, подачки отъ домовъ, также отъ 
струговъ бранья по семьнадцати грошей, 
яко и отъ свмени конопляного по четыр
надцати пѣнезей, бранья и иншихъ мно
гихъ податковъ, за розказаньемъ его ми

лости отъ арендаревъ вельможного его ми
лости князя Михала зъ Друцка Соколин-
ского, воеводы и войта Полоцкого, боро
нить не хотѣли и брать допущали; але 
еще надъ листы отъ его королевское ми
лости, имъ—мѣщаномъ Полоцкимъ на воль
ность даные, людемъ, отъ Пана Бога ог
немъ навежонымъ, сами поборы на нихъ 
брати розказали и брали, а ихъ при воль
ности и привилею и ласцѣ его королев
ское милости заховать нехотѣли, отъ чого 
безъ обороны ихъ отъ бранья поборовъ 
черезъ розказанье ихъ шкоду немалую 
поднята есьмо мусе.ти, также и теперь 
подеймуемъ. Которую шкоду свою часу 
права у суду надежного списавши доста-
точне, на реестрѣ показати готовы будемъ. 
И просили, абы то ихъ оповѣданье было 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ запи
сано. 
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1618 г. 

Изъ связки Л; 4701, за 1576—1618 г., док. № 7. 

i93. Жалоба съ посвндѣтельетвованіемъ вознаго о трехлѣтней кражѣ серебра 
въ Виленскомъ монетномъ дворѣ ГодФридомъ и Нѣмчиномъ. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ осмьнадцатого, мѣсяца Фев
раля деветьнадцатого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передомною 
Петромъ Пясецкимъ — намѣстникомъ Ви
ленскимъ, оповѣдалъ и обтяжливе жало-
валъ панъ Миколай Сеньковскій, дворя-
нинъ его королевское милости и арендаръ 
мынцы Виленской, черезъ еуколектора свое
го мыничного пана Мойзеша Лазаревича 
жида—о томъ, штожъ дей вжо отъ немалого 
часу яко держитъ въ арендѣ мынцу его 
королевское милости Виленекую, то есть, 
отъ року тысеча шестьсотъ петнадцатого, 
черезъ три лѣта дѣела се шкода великая 
въ покраденью серебра розными часы отъ 
челяди и роботниковъ мыничныхъ, на ко
торыхъ не могло се досвѣтчить ажъ до 
сего часу. То пакъ дей въ року теперь 
идучомъ тысеча шестьсотъ осмьнадцатого, 
мѣсяца Февраля осмьнадцатого дня, при-
шодши дѣвка челядница, на име Кристын-
ка, Кгодфрида кушнера, который отъ 
немалого часу на мынцы робитъ, повѣди-
ла: ижъ дей я видѣла, кгды панъ мой 
Кгодфридъ принесши серебра вытегненого 
на выбіянье шелеговъ немало штукъ до 
своее господы въ домъ Попиникговскій 
прынеслъ и закопалъ въ пивницы. А такъ 

дей мы, за ознайменьемъ тое челядницы 
его, маючи при собѣ возного воеводства 
Виленского и слугъ мѣстскихъ, также сто
рону шляхту, шлихмо до того дому По-
пиникгевского а до господы того Кгод
фрида ; I а кгды шукали въ пивницы въ 
земли, теды только нашли одну штуку 
серебра, а по малой хвили жона того Кгод
фрида, маючи при собѣ якуюсь невѣсту 
незнаюмую, увинувши деветь штукъ то
гожъ серебра въ плюдерки дѣтинные а 
вложивши до кобялки, выслала до каме
ницы его милости пана воеводы Смолен
ского; которую то невѣсту кгдыхмо по-
сочили и знашли въ той каменицы въ го-
сподѣ Гануса Чорного, который съ тымъ 
же Кгодфридомъ на мынцы въ товариствѣ 
робилъ, урадникъ дей его милости пана 
воеводинъ съ тымъ серебромъ ее выдалъ. 
И кгды дей была пытана, гдѣ бы тое 
серебро взела, она дей повѣдила: же ми 
Кгодфридова жона дала продавать, съ ко
торымъ дей была приведена, до Кгодфри-
довой. Кгодфридова признала то очеви
сто, ижъ тое серебро она той невѣстѣ вы
дала зъ дому, которое дей мужъ мой Кгод-
фридъ зъ мынцы прынесъ, а посполъ би-
ралъ зъ иншими, а меновите: съ Петромъ 
Нѣмчиномъ. А нижъ дей того серебра по-
краденого дошли, тотъ менованый Кгод-
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фридъ Кушнеръ утекъ зъ мынцы тоежъ 
годины. Зачимъ дей давши лицо того се
ребра на врадъ, просилъ, абы тое оповѣ-
данье его пана Сеньковского было до книгъ 

кгродскихъ Виленскихъ записано и того 
Петра и Адама до розправы у везеньи 
затримано. Што есть записано. 

1620 г. 

к 

Изъ связки № 48, за 1620—1621 г., докуи. № 1. 

194. Жалоба Виленскаго евангелнческаго сбора на Грохольскаго, пріора Вилен
скаго доминиканскаго монастыря, по поводу воспрещенія реФорматамъ провозить 

тѣла своихъ умершихъ мимо доминиканскаго костела. 

Року тысеча шестьсотъ двадцатого . . 
Оповѣдали и обтяжливе жаловали ихъ 

милость Панове сеніорове и дозорцы збору 
евангелицкого Виленского, сами отъ себе 
и именемъ ихъ милостей пановъ сенато-
ровъ, рыцерства, шляхты и всихъ обыва-
телѳвъ великого князства Литовского, на 
князя Валеріяна Кгрохольского, преора 
Виленского, и всю братью его законниковъ 
Доминиканскихъ, при костелѣ заложенья 
Светого Духа у Вильни мѣшкаючихъ, о 
томъ, штожъ дей тотъ князь Кгрохольскій, 
преоръ Виленскій, со всимъ конвентомъ 
братьею своею, взявши передъ себе сво-
вольный а зуфалый замыслъ, не маючи взгля
ду на право и зверхность короля его ми
лости, пана нашого милостивого, щасливе 
намъ пануючого, который, хотечи заховать 
цѣлость и покой въ речи-посполитой, яко 
иншіе вси права, вольности и свободы, 
такъ особливе стороны вольного уживанья 
реліи и набоженства всякого хрестіянского, 
конфедерацію черезъ станы обойга народу 

духовныхъ и свѣцкихъ Короны польское 
и великого князства Литовского, часуин-
терекгніи учиненую, присегою своею и кон-
ституціями соймовыми потвердити и варо-
вати рачилъ, не только, ижъ первѣй сего 
частокроть еще подъ покрывкою якобы не-
значне черезъ розные легкомысльные лю
ди направуючи ихъ и черезъ братью свою 
молодшую тогожъ закону казнодѣямъ и 
другимъ людямъ почтивымъ вѣры еванге
лицкое, которые улицою добровольною тутъ 
въ мѣстѣ Виленекомъ мимо костела Све
того Духа идучого, тѣла людей змерлыхъ 
на мѣстце погребомъ назначоное, спокой-
не, способомъ хрестіянскимъ, проводите 
звыкли, розные прикрости, тисканьемъ 
каменьми, лаянемъ и соромоченьемъ словы 
неучтивыми выражали, што все терпливе и 
скромне завсегды отъ нихъ на собѣ поно
сили; але што большая теперь въ семъ 
року тысеча шестьсотъ двадцатому мѣсе-
цаНоябра двадцать девятого дня, вжо яв-

I не и значне взрушаючи и торгаючи кон-
64 



федерацію, права и вольности, противно 
всякой слушности и пристойности, нѣтъ 
вѣдома зъ якихъ причинъ, тотъ Валеріянъ 
Кгрохольскій, преоръ Виленскій, наловив
ши и порозумѣвшисе со всею братьею то
го закону Доминиканского, выправилъ на 
то умысльне съ кляштору своего двохъ особъ 
законниковъ, то-есть, яко се одинъ зъ нихъ 
самъ меновалъ, князя Северина Крышков-
ского, и другого при нимъ чоловѣка мо
лодого, именемъ и прозвискомъ собѣ вѣ-
домого, которые особы, пришодши до збору 
тутошнего Виленского, до ксенжи казно-
дѣевъ набоженства евангелицкого, именемъ 
того князя*) Кгрохольского, преора, и всее 
братьи своее и сами отъ себе, мовили а праве 
росказовали, абы они тою звыклою добро
вольною улицою, мимо костелъ Светого Ду
ха до мѣстца,пОгребомъ назначоного,идучою, 
тѣлъ людей хрестіянскихъ, въ набоженствѣ 
своемъ змерлыхъ, не проводили, и при нихъ 
набоженства своего не отправовали, чине
чи на нихъ погрозки и отповѣди таковые, 
ижъ гды-бы того чинить не занехали, обѣ-
цуючи ихъ до великого • обельженья и не-
беспеченьства на здоровью сами черезъ 

альбо черезъ тумультъ привести. О 
который.... нанове сеніорове збору тутош-
его Виленского далыную вѣдомость (при

нявши) въ року тысеча шестьсотъ двад-
цатомъ, мѣсеца Декабра первого дня ужив-
ши людей зацныхъ, его милости пана Ми
колая Тальвойша—каштеляновича (Жомо-
итского?) и его милости пана Павла Де-

*) Слово князь взіѣстѳ ксендзъ неправильно 
усвоили себѣ католические священнпки употребляя 
даже на польскомъ языкѣ: xiaj:e вм. xiadz. 

вялътовского, стольника Новгородского, а 
при ихъ милостяхъ возныхъ, зъ стороною 
шляхтою, посылали до кляштора тутош
него Свято-Дуского, пытаючи увышпоме-
неного князя Кгрохольского, преора: если-
бы се таковые речи, слова и погрозки зъ вѣ-
домости его дѣели? Тогды дей тотъ князь 
Кгрохольскій, не уставаючи въ завзятомъ 
вынесломъ замыслѣ своемъ и передъ по
менеными ихъ милостью людьми зацными, 
при бытности возного и стороны шляхты, 
того року, мѣсеца, дня, въ кляшторѣ самъ 
усты своими потвердилъ, то мовечи: ижемъ 
дей я тыхъ законниковъ посылалъ и тые 
слова казнодѣямъ зборовымъ мовити ка
залъ, чого и теперь повторяю, ижъ кгды 
казнодѣи збору евангелицкого большъ ми
мо костелъ нашъ тою улицою тѣла людей 
умерлыхъ провадити и набоженство свое 
отправовати будутъ, тогды я имъ того чи
нить не допущу и всякимъ способомъ бо-
ронити буду и боронити роскажу. Кото
рый таковый неслушный поступокъ и за-
мыслъ князя преора и братьи его закон
никовъ кляштору светого Духа, ижъ воль
ности, права и свободы стану великого княз
ства Литовского заходитъ, ихъ милость 
панове сеніорове забѣгаючи въ пришлый 
часъ речомъ, а хотечи тотъ жаль, зневагу и 
безправьесвое великое правомъ чинить, дали 
до книгъ записати. При которомъ оповѣ-
данью ставши очевисто возный повѣту Ви
ленского Криштофъ Закревскій сегожъ мѣ-
сеца Декабра третьего дня квитъ свой ку 
записанью до книгъ призналъ и подалъ. 
{Слѣдуетт, посвндѣтелъствованіе возного 
того же содержанья.) 
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1623 г. 

Изъ связки Л» 41, за 1623 г., докуй. № I. 

195 Жалоба Полоцких т. купцовъ Яковлевичей Ходыкъ на пана Волкановскаго 
о несоблюденіи имъ условій относительно поставки трехъ витинъ для своевремен

ной отправки товаровъ pp. Вельею (Впліею) и Нѣмномъ (Нѣманомъ). 

Оповѣдали и обтяжливе жаловали куп
цы и мѣщане мѣста его королевское ми
лости Полоцкого, славетные панъ Василей 
Яковлевичъ Ходыка, именемъ своимъ и вес-
полъ зъ братомъ своимъ Иваномъ Яков-
левичомъ Ходыкою, на земенина его коро
левское милости великого князства Литов
ского, пана Станислава Волкановского, о 
томъ: штожъ дей въ року прошломъ ты
сеча шестьсотъ двадцать второмъ, съ пев-
ного межи ними листовного зъ обудвухъ 
сторонъ постановенья, же они панове Яков
левичи наняли и фрактовали у него—пана 
Волкановского три витины на спроваженье 
и гандель розныхъ товаровъ тыми вити-
нами рѣкою Вельею и Нѣмномъ до Кро-
левца, за певную суму пѣнезей, которые-то 
три витины онъ—панъ Волкановскій мѣлъ 
имъ выставити, хоть не новые, але доб
рые, роскошные, водлугъ потребы направ-
ные, въ року теперешнимъ тысеча шесть
сотъ двадцать третимъ, на мѣстце невное, 
до пристани надъ тою рѣкою Вельею, въ 
Вязыни перевозу Касуцкого, въ повѣтѣ 
Ошменскомъ будучого, зъ имѣнья своего 
заставного Вязыни, въ повѣтѣ Ошменскомъ 
лежачого, на первую воду, кгды люди и 
иные купецкіе съ товарами спущати се 
звыкли. То пакъ дей они менованые Па

нове Яковлевичи, будучи певни того по
становенья, зъ розныхъ краевъ Рускихъ 
розные товары звычайные на тые три ви
тины, якобы могли знести до тое приста
ни, перевозу Касуцкого,' надъ рѣку Велью, 
зимою дорогою доброю зъ немалымъ кош-
томъ спровадили, отъ того часу першую 
воду, кгды былъ часъ въ дорогу, водную 
спущатисе, пильновали. готови будучи 
тые товары на тые витины ладовать, абы 
безъ шкоды до Кролевца спровадить мо
гли; нижли онъ панъ Волкановскій, пре-
помнявши того постановенья своего, слув-
не а листовне упевненого, въ томъ поме-
неномъ року на першую воду передъ Ве-
ликоднемъ римского свята не выставилъ 
и не поспѣшилъ, ажъ вжо по томъ часѣ 
першое воды звычайное, кгды вжо люди 
купецкіе за часу съ товарами всѣ судами 
спустилисе и кгды въ рѣкахъ портовыхъ 
воды опадли у во три недѣли тые три ви
тины до тое пристани выставилъ; хотяжъ 
не такіе, яко се постановили они, предсе 
розумѣючи, же безъ ихъ шкоды будетъ 
а не хотечи, абы товары у пристани за-
лежать мѣли, не увесь товаръ што были 
наготовали, забрали, бо не могли болѣй 
ладовать, же витины малые непевные бы
ли, одно што могли знести наладовавши 
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пустилисе съ тое пристани съ Касуцкого 
перевозу рѣкою Вельею въ томъ же року 
тысеча шестьсотъ двадцать третемъ, мѣ-
сяца Мая дванадцатого дня. А кгды тыми 
суднами тою рѣкою портовою Вельею, 
тогды сегожъ року вышменованого мѣсеца 
Мая семнадцатого дня, одну витину съ 
товаромъ на той рѣцѣ, на урочищу Шо-
ловицкихъ лукахъ, для малости воды роз-
било и товары затопило, гдѣ утонуло и 
жадною мѣрою не могли ратовать семеню 
льненого и конопляного чотыриста бочокъ, 
которые зо всими накладами коштовали 
двѣ тысечи золотыхъ польскихъ и къ тому 

иншіе наклады, што се выложило на руліо-
ванье и на ладованье товаровъ на розныхъ 
многихъ мѣстцахъ для малое воды, такъ 
тежъ спозненья и ушкодзенье не водлугъ 
часу товаровъ розныхъ, што все за при
чиною его пана Волконовского Панове Я -
ковлевичи такіе великіе шкоды подняли, 
на реестрѣ списавши показали, о што зъ 
нимъ все у суду надежного мовити и спра
ведливости довести хотечи, просили, абы 
тое оповѣданъе ихъ до книгъ кгродскихъ 
записано было. Што про паметь есть за
писано. 

1629 г. 

Изъ связки № 102, докуи. № 3. 

196. Жалоба ceniona Амврозіанской бурсы на Матіяса Лукашевича по поводу 
нанесенія бурсаку раны выстрѣлоиъ изъ ружья. 

Сеніоръ Амврозіанской бурср приносить жалобу 
на Двухъ Виленскихъ мѣщанъ, Матіаса Лукаше
вича и Вильгельма Мордена, что кто-то изъ нихъ 
ранилъ одного бурсака выстрѣломъ изъ ружья въ 

то время, когда бурсаки пѣли подъ окномъ со 
звѣздой; мѣщане впредь до разбирательства этого 
дѣла были посажены въ городскую тюрьму. 

На врадѣ его королевское милости кгрод
скомъ Виленекомъ, постановившисе оче
висто студентъ академіи Виленское а се-
ніоръ бурсы Амброжіанской, урожоный панъ 
Янъ Циборскій, подалъ протестацію свою 
письмом* польскимъ, въ тые слова писаную: 

Żałował у opowiadał student academii 
Wileńskiey a senior bursy Ambrożyiańskiey 

w Bodze wielebnych ichmć xięży prałatpw 
у kanoników Wileńskich, w Wilnie, na Sko-
powey ulicy leżącey, urodzony pan Jan Cy-
borski w krzywdzie studenta academii Wi
leńskiey a pod iuryzdykę iego w tey że 
bursie Ambrożyiańskiey mieszkaiącego, uro
dzonego pana Andrzeia. Skipora, na pa
na Matyasza Łukaszewicza krawca gospo-
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darzą у sąsiada iego Wilhelma Mordena 
Szota, samych pryncypalów у pomocników 
ich, których oni sami imiona у przezwi
ska, iako którego z nich zowią, wiedzą 
o tym: iż w roku teraznieyszym 1629, mie
siąca Januarii siódmego dnia, pomieniony 
pan Skipor z drugimi pany bursakami Am-
brożyiańskimi a studentami academii Wi
leńskiey, według ich dawnych zwyczaiów, 
w Wilnie, po kilku ulicach chodząc, uczci
wie śpiewali z gwiazdą; a potym, od Za
rzecza do bursy się swoiey wracaiąc, do 
domu ichmość panów Bielikowiczów, w Wil- ' 
nie, niedaleko zboru ewangielickiego leżą
cego, gdzie ten Matyasz krawiec, iako go
spodarz, y ten Szot, iako sąsiad, mieszkaią 
z ulice do okna, iako ludzie spokoyni, ni
komu ni w czym niewinni, a nie spodziewa-
iąc się na siebie żadnego niebezpieczeństwa 
у zdrady do tego pokoiem prawa pospoli
tego obwarowani będąc, a zwłaszcza pod 
czasem odprawowania sądów ziemskich Wi
leńskich, roków Trzykrólskich w Wilnie, w 
roku teraznieyszym 1629 sądzić przypada-
iących, przyszedszy pod tym domem у ok
nem śpiewali; tedy ten pan Matyasz kra
wiec y ten Wilhelm Morden Szot z pomoc
nikami swymi, których oni sami znaią у 
imiona ich wiedzą, usłyszawszy głos panów 

bursaków, pod oknem śpiewaiacych, bez da
nia sobie żadney namnieyszey przyczyny, 
ale czyniąc exces у swowoleństwo pod cza
sem odprawowania sądów ziemskich Wi
leńskich roków Trzykrólskich, ten Matyasz 
krawiec у ten Wilhelm Szot milczkiem, po-
taiemnie у zdradliwie z tego domu Bieli-
kowiczowskiego iego, pana Skipora, przy 
gwiazdzie śpiewaiącego, w rękę prawą okrut
nie a nielitościwie postrzelili; z którego to 
zdradliwego postrzelenia on pan Skipor na 
śmiertelney pościeli leży у nie wiedzieć, ieśli 
żywym bezie. Po którym to takim złym у 
gorącym uczynku, na zaiutrz, w tymże roku 
1629, miesiąca Januarii ósmego dnia, tego 
Matyiasza krawca, iako gospodarza tego 
domu Bielikowiczowskiego, у sąsiada iego 
Wilhelma Szota, iako samych pryncypalów 
tego uczynku wyżeymienionego, iako nie-
osiadłych, pociągnąwszy do więzienia do 
urzędu zamku Wileńskiego aż do rosprawy 
osadzono. O które to takie zdradliwe po
strzelenie pana Skipora, a za tym exces 
pod rokami popełniony, on pan Cyborski z 
nim Matyaszem krawcem у Wilhelmem Szo
tem w więzieniu będącymi у nieosiadłymi, 
prawem czynić chcąc, dał to opowiadanie 
swoie do xiąg urzędowych zapisać. Што есть-
записано. 



1629 г. 

Изъ связки подъ № 102, за 1629 г., докуи. № 3. 

197. Посвидѣтельствованіе вознаго о заявленіи Шота Кароля Стынжина, сдѣлан-
нояъ- въ тьюрмѣ, по прнчнѣ обвиненія его въ нанесен i и раны бурсаку пзъ 

пистолета. 

Я Стефанъ Кгромацскій, енералъ его 
королевское милости дворный воеводства 
Виленского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперешнемъ тысеча шесть
сотъ двадцать девятомъ, мѣсеца Генваря 
десятого дня, будучи мнѣ ужитому и уп-
рошоному отъ панаМатыиша Лукашевича 
и отъ пана Вильгемьма Морденовича до 
турмы замку Виленского; тамъ же будучи 
вътой турмѣ, за пытаньемъ помененого пана 
Матіяша Лукашевича и пана Вильгельма 
Морденовича, при мнѣ енералѣ и при сто-
ронѣ двухъ шлахтичовъ, пану Станиславѣ 
Якубовичу и пану Янѣ Миколаевичу, по-
вѣдилъ панъ Карель Стынжинъ ПІотъ, 
слуга и товарищъ пана Якуба Окгульба 
Шота, седечи вътойтурмѣ замковой: ижъ 
дей мене невинне тутъ осадили, абовѣмъ 
я будучи зъ нѣкоторымъ товариствомъ сво
имъ въ дому, водлѣ збору, у пана Виль
гельма Морденовича, пріятеля своего, для 
поседѣнья учстивого и забавы, тамъ же о 
годинѣ осьмой въ ночь, зъ вечера, дня се
мого, зъ недѣли на понедѣлокъ, пришли 
дей подъ окно Панове студенты зъ звѣздою 
водлугъ звычаю своего и почали спѣвать 
„Щодрыйвечеръ", которымъ мы, нѳмагочи 
чого на тотъ часъ дать, откладали до ча

су иншого; лечъ они, не слухаючи того 
отъ насъ, але отходечи. лаяли и соромо-
тили насъ. Зачимъ я Карель Стынжинъ, 
вжо не борздо вышодши на дворъ зъ из
бы, не видечи никого подлѣ оконъ и во-
ротъ, зъ пистолета своего у гору выстрѣ-
лилъ- За которымъ то выстрѣленьемъ панъ 
Матыяшъ Лукашевичъ кравецъ господар
ского дому, прибѣгши зъ мѣшканья своего 
тыльного, почалъ насъ всихъ лаяти и стро-
фовати за тое стрѣленье. А за тымъ то-
вариство мое, будучи подпилыми, перве 
пана Матыяша почали лаяти и соромотити, 
а потомъ, порвавши его до избы зъ над
ворья, били и мордовали и, замокъ отняв
ши отъ воротъ, съ того дому прочь есьмо 
уси пошли. А пановъ студентовъ, што мя-
нуютъ, якобысь мы мѣли въ нихъ съ то
го дому, на тотъ часъ будучихъ зъ звѣз-
дою, одного пострѣлили, того не вѣдаю, 
яко бы се тое пострѣленье стати мѣло: 
бо я якомъ иервѣй повѣдилъ, жемъ вжо 
по одыстью ихъ не борздо и то у гору, 
а не бачечи никого на улицы, стрѣлилъ, 
а большъ нихто съ того дому не стрѣлядъ, 
кромя я—одинъ разъ. А такъ я—енералъ, 
штомъ видѣлъ и слышалъ зъ устъ поме
неного Кареля Шота, даломъ тотъ мой 
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квитъ ку записанью до книгъ кгродскихъ 
Виленскихъ съ подписомъ руки моее и 
подъ печатью моею, такъже подъ печать

ми стороны шляхты, при мнѣ на тотъ часъ 
былое. Писанъ у Вильни, року, мѣсеца и 
и дня вышейпомененого. 

1634 г. 

Изъ связки подъ № 54, за 1634 г., док. № I. 

198. Иротестъ земянина ІІолопкаго воеводства Петра Корсака Удѣльскаго про
тивъ распоряжевія Полоцкаго подвоеводы Яна Лнсовскаго, который своевольно 
выпустплъ изъ тюрьші предводителей разбоиичьей шайки, остатковъ волонтер-

скаго отряда, дѣйствовавшаго противъ Московская иепріятеля. 

Року 1634, мѣсеца Марта 15 дня. 
Оповѣдалъ и обтяжливе жаловал-ь земе-

нинъ господарскій воеводства Полоцкого 
его милость панъ Петръ Корсакъ Удѣль-
скій, самъ отъ себе и отъ всихъ ихъ ми
лостей пановъ шляхты обывателей воевод
ства Полоцкого—о томъ, ижъ што дей въ 
року прошломъ тысеча шестьсотъ тридцать 
третьемъ, въ року теперешнемъ i ысеча 
шестьсотъ тридцать четвертому за насту-
пленьемъ здрадливого ненріятеля его коро
левское милости, пана нашого милостивого, 
и речи-посполитое Москвитина, по весь часъ 
небеспечевьства панове обывателе воевод
ства Полоцкого розными способами, то най-
мованьемъ жолнеровъ, мѣшканьемъ самыхъ 
на замку Полоцкомъ, чинечи отпоръ, за ла
скою Вожою, щесливыйнепріятелеви одый-
мовалисе, подъ который часъ небеспечен-
ства одъ непріятеля панове волюнтаріу-
ши, воликіе кривды и збытки въ воевод-
ствѣ Полоцкомъ чинечи, ку границы ку 
пріятелеви пошли; отъкуль заразъ, на та-

ковоежъ лупезство свое назадъ утѣкаючи 
и ойчизну до остатнее згубы приводечи, 
ворочелисе. О чомъ дей панове обыватели, 
бачечи остатнее спустошенье свое, зъ жа
лобою до маестату его королевское мило
сти, пана нашого милостивого, поело въ 
нашихъ не разъ посылали, просечи его 
королевское милости, абы яко зверхный 
панъ нашъ милостивый, насъ, вѣрныхъ под
даныхъ своихъ, отъ такового своволенства 
поратовать и способъ до погамованья збыт-
ковъ показати намъ рачилъ. Якожъ его ко
ролевская милость, панъ нашъ милости
вый, на подножную прозьбу нашу намъ утра-
піонымъ учинить рачилъ, же зъ владзы и 
зверхности маестату своего на таковыхъ 
всихъ, которые бы назадъ утѣкали, уни
версалы выдати росказалъ. Которые дей 
универсалы панове обыватели воеводства 
Полоцкого вдячне принявши a забѣгаю-
чи *) такъ о непріятелю пограничного 

*) Въ этомъ мѣстѣ.Оумага истлѣла. 
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свовольныхъ громадъ, а не 
могучи сами' вси съ певныхъ причинъ въ 
Полоцкомъ резидовати, въ року тепереш
немъ тысеча̂  шестьсотъ тридцать четвер
тому мѣсеца Февраля второго дня, згрома-
дившисе на соймикъ Громничный до По
лоцка, ужили вси одностайне прозьбами 
своими мене, Петра Корсака Удѣльского— 
брата своего, абыхъ я въ особѣ всихъ ихъ 
милости тутъ въ Полоцку перемешкивалъ, 
давши мы громаду людей служебныхъ подъ 
всякую владзу мою, такъ для одпору не-
пріятелеви Москвитину, яко и для пога-
мованья водлугъ универсаловъ его коро
левское милости, пана нашого милостивого, 
людей свовольныхъ. Тожъ пакъ, кгды дей 
я Петръ Корсакъ Удѣльскій, маючи такое 
порученье одъ ихъ милости пановъ, братьи 
моихъ, обывателей воеводства Полоцкого, 
въ Полоцку зъ жолнерами, мнѣ отъ пановъ 
братій моихъ повѣроными, перемѣшкивалъ. 
тогды дей наболыпіе шкодники речи-пос-
политое, меновите—панъ Тесельскій, панъ 
Садовскій, панъ Пневскій, панъ Модлин-
скій, панъ Пневскій и Михаловскій, и 
иншіе свовольники ихъ одъ войска сво
его волюнтаріушовъ утѣкали, съ трубами, 
зъ бубнами и зъ хоронкгвями, знову ой-
чизну нашу лупить и кривды незносные 
чинить почали; зачимъ я Петръ Корсакъ 
Удѣльскій, маючи собѣ поручоное беспе-
ченьство одъ всего воеводства Полоцкого, 
заразъ самъ того чинити не хотечи, въ не
бытности на тотъ часъ въ Полоцку ясне-
вельможного пана его милости пана вое
воды Полоцкого, до враду кгродского* мя-
новите до его милости пана Яна Лисов
ского — подвоеводего Полоцкого, для по-
рады и позволенья, удаломъсе. Якожъ дей, 
за волею и спольною радою тогожъ пана 
подвоеводего часть жолнеровъ въ погоню 
за ними послали есьмо, которыхъ верху 

помененыхъ свовольниковъ въ року тепе
решнемъ тысеча шестьсотъ придцать чет
вертому мѣсеца Февраля десятого дня, въ 
кольку миль по сей сторонѣ Полоцка, збыт-
ки чинечихъ, полапали и на завтрее ихъ, 
мѣсеца Февраля одинадцатого дня, до вра
ду замкового панъ подвоеводій зо всимъ 
принялъ и задержать ихъ до скуточное 
его королевское милости вѣдомости, яко 
врадъ обовезалъ се. Въ которой дей спра-
вѣ по остатнюю (деии)зію послами есьмо 
были. А въ тымъ часѣ. . . *) здоро-
выхъ и зъ маетностью ихъ, водлугъ воли 
его королевское милости.... то выданыхъ 
до росправы въ замку Полоцкомъ зат.... 
заразъ все войско волюнтаріушовъ чи
нечи противенство и универсаломъ маес-
тату его королевское милости всему вое
водству яко строгій, запаметалый непри
ятель, хотечи огнемъ и мечемъ спл(юндро)-
вать, такъ словные яко и листовные отпо-
вѣди и похвалки учинили. О чомъ дей взяв
ши ВЕДОМОСТЬ его милость панъ Лисов-
скій—подвоеводій Полоцкій, паномъ обы-
вателямъ черезъ универсалъ свой врадо-
вый о томъ ознаймилъ и въ таковомъ не-
беспеченствѣ, абыхмо се, яко хто можетъ, 
арматно до Полоцка збѣгли, для острож-
ности насъ самыхъ жедалъ, чому пѣкото-
рые Панове обыватели досыть чинечи до 
Полоцка се въ тымъ року тысеча шесть
сотъ тридцать четвертомъ, мѣсеца Марца 
пятого дня. яко на кгвалтъ збѣгли; але 
нѣтъ вѣдома, зъ якихъ мѣръ менованый 
панъ Янъ Лисовскій — подвоеводій По-
лоцкій, не чинечи досыть воли его коро
левское милости, пана нашого милостивого, 
и не погледаючи на-великіе всего воевод
ства Полоцкого небеспеченства, тыхъ прин-
цыпаловъ, безъ жадное намовы и порады 

*) Мѣсто вырвано. 
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съ паны обывателями, вольно зъ замку 
выпустилъ. Которые съкомпаніею своею, 
тогожъ дня пятого Марца на рѣку Дзвнну 
конно выѣхавши, мнѣ дей Петру Корсаку 
Удельскому и всимъ паномъ обывателемъ 
воеводства нашого Полоцкого, соромотечи 
насъ словы ущипливыми, передъ всими 
людьми при томъ будучими, публице од-
повѣдь и похвалку огнемъ и мечемъ учи

нивши , на, добытыхъ шабляхъ водлугъ. 
незбожного звычаю своего присегу выко-
нали, и нѣтъ вѣдома, гдѣ свовольне поѣ-
хали. Што все бачечи его милость панъ 
Петръ Корсакъ Удѣльскій, зъ небезпечень-
ствомъ своимъ и всего воеводства Полоц
кого, просилъ, абы тое оповѣданье до книгъ 
кгродскихъ воеводства Виленского было 
записано, што есть записано. 

1634 г. 

Изъ связки подъ № 54, за 1634- г., докум. Л; 3. 

199. Жалоба господарской земянки Даріи Соколовской на шляхтича Муравнц-
каго но поводу похищенія нослѣднияъ разныхъ ея вещей. 

Року Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ тридцать четвертого, мѣсеца Марца 
Двацать четвертого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод
скомъ Виленекомъ, передомною Андреемъ 
Прецласкимъ—подвоеводимъ Виленскимъ, 
жаловала и оповѣдала земянка господарск'ая 
повѣту Троцкого ее милость пани Дарія 
Соколовска, Андревая Тугановская—о то: 
ижъ дей року теперь идучого тысеча шесть
сотъ тридцать четвертого, мѣсеца Марца 
двадцатого дня, будучому пану Станиславу 
Соколовскому, брату моему, по розныхъ 
справахъ и потребахъ моихъ властныхъ 
для окупенья, заставилъ ложокъ сребре-
выхъ двѣ, окупивши, которые коштовали 
копъ шесть Литовскихъ, такъ тежъ для 

купенья розного коренья до двору, то есть, 
меновите ганишу фунтовъ два—дано гро
шей двадцать чотыри Литовскихъ, люкре-
ціи полъ фунта—дано грошей двадцать 
Литовскихъ, пепру фунтовъ два—грошей 
сорокъ осьмъ Литовскихъ, кмину фунтъ— 
грошей двадцать Литовскихъ, родзынковъ 
великихъ фунтовъ три—грошей двадцать 
чотыри Литовскихъ, малыхъ родзынковъ 
фунтовъ два—грошей двадцать Литовскихъ, 
шафрану чверть фунта—копъ двѣ грошей 
Литовскихъ, микгдаловъ фунтовъ два—гро
шей тридцать два Литовскихъ, мушкато-
выхъ кгалокъ полъ фунта—грошей трид
цать шесть Литовскихъ, бобковъ четверть 
фунта—грошей десять, инберу фунтъ—гро
шей двадцать Литовскихъ, кгалкгану полъ 

65 
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фунта—грошей тридцать Литовскихъ, оли
вы фунтъ, грошей двадцать Литовскихъ; 
пана Соколовского ладовницу темно-зеле
ную полъ-кгранатовую съ ключемъ—кош
товала копъ двѣ грошей Литовскихъ, и ко
ня шерстью полового, купеиый за копъ 
тридцать Литовскихъ, опончу бѣлую габя-
ную, которая коштовала копъ шесть Ли
товскихъ. Которые то вещи панъ Соколов-
скій справивши и покуповавши, яко коренье 
розное, верхумененое, такъ и ложки сре-
бреные зложивши въ саквы, то пакъ року 
теперешнего тысеча шестьсотъ тридцать 
четвертого, мѣсеца Марца двадцать чет
вертого дня земенинъ господарскій повѣту 
Городенского панъ Петръ Муравицкій, на 
тотъ часъ съ паномъ Соколовскимъ у од
ной господѣ посполу стоячому, на Савичъ 
улицы, въ дому пана Милковского, по сво
ихъ тежъ потребахъ въ мѣстѣ Виленскомъ 

былъ; гдѣ тотъ Муравицкій, взявши передъ 
себе злый и непристойный умыслъ, вси 
тые речи, яко ложки сребреные, такъ и 
все тое коренье, верхуменованое, и зъ сак
вами пана Соколовского, ладовницу и опон
чу и коня шерстью полового, за одысть-
емъ съ тое господы пана Соколовского, 
по иншихъ потребахъ своихъ справуючи, 
а тотъ Муравицій, припомневши боязни 
Божое и въстыду люцкого и на таковыхъ 
свовольныхъ въ правѣ посполитомъ каранья 
описаного, съ тое господы то все взявши, 
утекъ, и нѣтъ вѣдома, гдѣ се подѣлъ 
съ тыми всими речами вышейменоваными. 
ПІто для пришлого часу, абы того зло-
чинцу гдѣ кольвекъ постигнувши заховую-
чи зъ нимъ вольное право, дала тое опо-
вѣданье до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
записати. 

1637 г. 

Изъ книги Лз 4671, за 1637 г., докум. .V. 21. 

200. Жалоба ксендза Жоховскаго на иоиѣщика Ваврецкаго, что онъ нотвор-
сгвуетъ крестьянину Чепуку, который выкралъ у ксендза трехъ своихъ сыновей. 

Року /лрз (1637) мѣсеца 
На врадѣ его королевской милости кгрод-

скомъ Виленскомь, передо много Андрееиъ 
Преславскимъ — хоружимъ Слонимскимъ, 
подвоеводимъ Виленскимъ, оповѣдалъ и 
обтяжливе жаловалъ его милость ксендзъ 

Андрей Жоховскій — плебанъ Горвятскій 
на земенина господарского повѣту Ошмен-
ского пана Августина Ваврецкого—о томъ, 
штожъ дей подданый ойчистый въ селѣ 
Попишкахъ, въ воеводствѣ Виленскомъ ле-
жачомъ, домомъ мѣшкаючій а до плебаніи 
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Горветской прислухаючій, на име Чепукъ 
не только ему, пану своему, але сусѣдомъ 
околичнымъ и многимъ постороннимъ лю-
демъ великіе шкоды въ злодѣйствѣ чинилъ, 
которого его милость ксендзъ Жоховскій, 
яко злодѣя приличного, не хотечи его въ 
томъ селѣ переховывать, прочь выгналъ, 
зоставивши въ дому сыновъ его чотырохъ, 
на име—Юрька, Лаврина, Яна и Матула 
при бабцѣ ихъ Полоніи, а потомъ дей стар
шого сына Юрья до плебаніи взявши на 
послуги свои обернулъ. То пакъ дей панъ 
Ваврецкій того вышмененого Чепука, зло-
дѣя приличного, на маетности своей въ се-
лѣ Якинтанахъ, въ повѣтѣ Ошменскомъ 
лежачомъ, домомъ осадивши переховываетъ, 
который дей въсемъ року тысеча шесть
сотъ тридцать шостомъ, мѣсеца Априля 
дванадцатого дня, за волею, вѣдомостью, 
розказаньемъ ипосланьемъ его пана Вав-
рецкого, подышодши подъ тое вышмененое 
село Попишки, сыновъ своихъ двухъ Вав-
рина иЯнапотаемневыпровадилъ способомъ 
злодѣйскимъ и до дому своего, а села его 
пана Ваврецкого вышмененого Якинтанъ 
запровадилъ. А мало на томъ маючи въ 
семъже року и мѣсецѣ вышмененомъ двад
цать третьяго дня, тотъ же вышмененый 

Чепукъ, также за волею, вѣдомостыо, роз
казаньемъ ипосланіемъ его пана Ваврец
кого, подишодши потаемне подъ плебанею 
Гервятскую, въ мѣстечку Кгервятахъ, въ 
воеводствѣ Виленекомъ лежачую, и треть
яго сына своего именемъ Юрья, на пос-
лузѣ у его милости ксендза плебана Гер-
вятского будучого, выкралъ и до того села 
его пана Ваврецкого отпровадилъ; кото
рый дей не мало речей зашкодивши зъ 
собою занеслъ, а меновите; сермягу—за ко
пу грошей купленую, кожухъ—стоялъ гро
шей петдесятъ, шапку—за золотый купле
ную, рукавицы—стояли грошей десять, уб
ранье—за полкопы купленое, черевики— 
коштовали грошей дванадцать, кошуль три, 
сподницъ четверо—коштовали золотыхъ два. 
Нижли дей онъ панъ Ваврецкій, за часто-
кротнымъ упоминаньемъ его милости ксенд
за плебана Горвятского, выдать не хотѣлъ и 
на маетности своей а снать въ дворѣ сво
емъ переховываетъ ку великой крывдѣ и 
шкодѣ его милости, въ чемъ его милость 
ксендзъ плебанъ Кгервятскій, менуючи со-
бѣ отъ него пана Ваврецкого жаль, крив
ды и шкоды великіе, а хотечи о то прав-
не мовити, далъ оповѣданье свое до книгъ 
записати. Што есть записано. 
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1640 г. 

Изъ связки № 4626, за 1640—1641 г, докум. № 2. 

201. Протестъ Виленскаго Еваигелическаго сбора нротивъ наснлій и притѣсненін 
со стороны римско-католиковъ по поводу нападенія и разграбленія сбора и от

каза королевскихъ комиссаровъ разобрать это дѣло. 

Виленская Евангелическая община въ лицѣ 
своего представителя Петкевича протестуете про
тивъ королевскихъ коммиссаровъ по слѣдующему 
случаю: вслѣдствіе обвиненія іезуитовъ, община, 
сохраняя всѣ законныя формальности, явилась 
для разбирательства і;ъ королевскимъ коммисса-
рамъ и готова была представить доказательства, 
не только оправдывающія ее, но и обвиняющія ея 
противнпковъ, именно, что въ показаніяхъ про
тивной стороны находились противорѣчія, и что 
нѣкоторые изъ свидѣтелей сами были участниками 
въ этомъ дѣлѣ; что въ ратушныхъ книгахъ было 

Року тысеча шестьсотъ чотырдесятого, 
мѣсеца Февраля осьмнадцатого дня. 

Наврадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленскимъ, передо мною Адамомъ Матеемъ 
Саковичомъ — подкоморимъ Ошменскимъ, 
Селененскимъ, Метельскимъ старостою, иод-
воеводимъ Виленскимъ, ставши очевисто 
его милость панъ Езофъ Петкевичъ, акторъ 
справь сборовыхъ великого князства Ли
товского, зъ многими шляхетского стану 
религіи евангелицкое особами, оповѣданье, 
именемъ своимъ и всихъ пановъ зборовыхъ, 
передъ ихъ милостями паны комисарами 
тутъ у Вильни чиненое, а отъ ихъ мило
сти пановъ комисаровъ, яко далъ справу, 
непринятое, далъ до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ актиковать, которое такъ се въ 
собѣ маетъ: 

заявлено признаніе одного студента, пойманнаго 
съ вещами француза, какъ студентовъ возбуждали 
противъ общины ксендзы на Свято-Янской папертіи, 
что этотъ студентъ былъ потомъ освобожденъ отъ 
ареста тайнымъ образомъ; что наконецъ вся об-
щпна требовала присяги для доказательства своей 
невинности по обвпнепію ея въ[вооруженномъ на-
шествіи; но въ это самое время между коммисса-
рами произошли несогласия, вслѣдствіе которыхъ 
и самое дѣло было оставлено безъ разбиратель
ства. 

Jaśniewielmożni nam wielce miłościwi pa
nowie commisarze! Za zesłaniem od króla 
iegomości, pana naszego miłościwego, wiel
możnych naszych miłościwych panów na tę 
commisią, maiąc my do okazania niewinno
ści у krzywdy naszey у do dochodzenia świę
tey sprawiedliwości, podaną sobie okazią, 
iakośmy tey łaski iego królewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, у oycowskiego 
o nas wiernych poddanych swoich obmyszle-
wania wdzięczni byli, z tego samego liquido 
patet, że nie poglądaiąc na opuszczone ado 
tey commissyi należące porządki prawne, 
nie biorąc у tego sobie za główną rzecz у 
inszy z osób w. m., miłościwych panów, w 
sprawie naszey są interesati; inszy nad list 
iego królewskiey mości, pana naszego mi
łościwego, cominissyiny na tey commissyi 
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spoinie zasiadaiący, absque ulla ab adversa 
parte citatione, stawiwszy się przed w. m., 
naszymi miłościwymi panami, z winnym dla 
maiestatu iego królewskiey mości, pana na
szego miłościwego, у zacnych osób w. m. 
uszanowaniem, sądowi w. m., naszych mi
łościwych panów, submittowalichmy się his 
duobus praecautis: naprzód zachowuiąc sobie 
inulteriori processu wszystkie beneficya iu
ris wcale, druga żeby też strona, od nas 
obwiniona, równie z nami, przed sąd w. 
m., miłościwych panów, submittowała się, 
gotowi będąc in innocentiam nostram z nie
słusznego nas obwinowawia wywieść у krzy
wdzie naszey sprawiedliwości sobie dowo
dzić. Jakoż wr obżałowaniu nas od ichmo
ściów panów zakonnych ukazawszy wątpli
wość żałoby ichmościów rozróżnionych pro
testów y z tego, że testes byli inszy sami 
tumultorii y violatores nostri, inszy minores 
y adversae parti addicti, inszy osoby tako
we, których prawo do świadectw brać nie 
pozwala, wywiedliśmy у okazali dosyć iaśnie 
niewinność nasze, nie tylko słusznymi zna
kami у podobieństwy, których takowe du
bia у nihil texti concludentia testimonia z 
razu nie mogą, ale pokazaliśmy y pismy, 
nakoniec у samymi osobami, nad których 
ustnie dobrowolnie samych na się zeznanie 
żaden na świecie dowód ważnieyszym być 
niemoże, nawet iżeśmy nie są winni, ale 
ukrzywdzeni, gdyby nam było do popiera
nia sprawy naszey, iakośmy upewnieni byli, 
przysięgą to okazać bylibyśmy gotowi przy 
inszych dowodziech z relacyą z xiąg mie-
skich, z którey się znaczy, że przy bytności 
ichmości panów seniorów, na ratusz do ma
gistratu zesłanych ichmości panów delega
tów, nieiaki Fiedor Andrzeiewicz, student z 
rzeczami francuzowymi przywiedziony, sta
wiony będąc, zeznawał: że gdy od burzenia 
zboru studenci, z których niektórzy imiony 

są pomienione, na cmętarz święto-Jańsky 
przyszli, tam starszy xięża do burzenia ka
mienicy powrócić im kazali, gdzie kramów 
dobywszy, z rzeczami у towarami różnymi 
inszy do gospod, inszy do szkol, podzieliw
szy się, poszli, a on z swoią częścią na ra
tusz przywiedziony był, y iako sam z tych 
rzeczy 'niektóre pokładane były; iako się 
do tego chłopca ichmość xiądz officyał przy-
powiadał, a potym iako u ratusza szczę
ściem faworem ten chłopiec z więzienia u-
szedł szerzey.... opisuie. Braliśmy nakoniec 
insuperabundanti na przysięgę wszystkich, 
nie tylko mieszkaiących we zborze, ilu ich 
iest godnych ratione status do przysięgi, ale 
у tych, którzy tego dnia we zborze byli, 
na tym, iż nikogo do siebie z takowych 
ludzi, iako nam winę daią, nie przysposobiali, 
łuków, ani tych, coby ich zażywali, we zbo-

{ rze niemaią, sami nie strzelali, nikomu nie 
rozkazowali у o tym nie myślili y natym do 
tego dnia, iako у zawżdy bywa wschód do 
wieżyczki zegarowey na zborze, do którey 
nikt, iedno ten, co zegara pilnuie, nie chodzi, 
у samy zbor był zamkniony у nikogo do 
niego z łukiem nie puszczano. Co wszystko 
tak pokazawszy a zatem uwolnienie od nie
winnego nas obżalowania a sprawiedliwego 
rozsądku czekaiąc, do przekładania krzywdy 
naszey у dowodzenia sobie sprawiedliwości, 
według upewnienia, w tym nas od w. m., 
naszych miłościwych panów, postąpić spo-
dziewalichmy się; ale że w. m. naszy mi
łościwi panowie, rozróżniwszy się w senten-
cyachmunimentów, od nas pokładanych, czy
tać y podaney od nas w miasto ustnego mó
wienia, na piśnie mowy, przyiąć nie raczyli. 
Gdyśmy się o nieprzyięcie nmnimentów у 
tey mowy naszey, na piśmie podaney, prote
stowali, pewni będąc, że od króla iegomo
ści, pana naszego miłościwego, у od wszy
stkich rzeczy-pospolitey stanów, na seym 
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walny zgromadzonych, przy prawiech, wol
nościach у pokoiu, nam warowanym у po-
przysiężonym zachowani będziemy, z tymech-
my się odezwali; a po takowym tey sprawy 
pierwszey odprawieniu do popierania sprawy 
w krzywdzie naszey chcieliśmy przystąpić 
у Francuz, do tey że sprawy należący, od 
tychże osób tym że tumultem sub praetextu 
religionis złupiony, suplikę swą w. m., swym 
miłościwym panom, podał, sprawy naszey 
słuchać у iego suppliki czytać pozwolić nie 
raczyliście, daiąc tę przyczynę, poniewasz 
w pierwszym punkcie zaszedł protest, że 
iuż у w dalszych punkciach postępować у 
commisiey tey continuować chcieć nie raczy
cie. Zaczym my, po takowey niewinności na
szey okazaniu, dodoyścia nam świętey spra
wiedliwości w przewłokę puszczoną, drogę 

maiąc a interim pokoiu nam obwarowanego 
nie maiąc, różne przytym praeiudicia in va-
riis subseliis ponosząc, intanto ob tali gra-
vamine, protestuiemy się, gotowi będąc ie
go królewskiey mości, panu naszemu miło
ściwemu, у wszystkim rzeczy-pospolitey sta
nom, na seym walny zgromadzonym, aby 
się nam takie у tym podobne praeiudicia 
et gravamina teraz y na potem nie działy, 
pokornie suplikować, a teraz prosiemy, aby 
ten nasz protest od w. m., naszych miło
ściwych panów, był przyięty. У того про
тесту подписано тыми словы: Józef Piet
kiewicz, iako aktor, imieniem wszystkiego 
zboru, ręką swą. Который тотъ протеста 
есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
уписанъ. 

1664 г. 

Изъ связки № 4661, съ 1616 по 1664 г., докуй. № 3. 

202. Духовное завѣщаніе татарина князя Исофовича Сиольскаго. 

Татарскій князь Исофовичъ Смольскій,;чувствуя 
праближеніе своей смерти, въ присутствіи своихъ 
знакоиыхъ и друзей, изрекаетъ слѣдующее завѣща-
ніе: тѣло похоронить по татарскому обитаю на 
Виленскомъ предмѣстьи Лукишкахъ; имущество 
раздѣмить между женой и сыномъ; наибольшую 
часть оного отдать женѣ, какъ потому, что ею 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого, ты
сеча шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, 
мѣсеца Декабря десятого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви-

внесено въ его доиъ 1000 зл. приданаго и мно
го другихъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, такъ 
и потому, что она всегда оказывала ему свое 
вниманіе, наименьшую—сыну, не оказавшему от
цу должнаго почтенія, котораго онъ все таки 
прощаетъ и благословляетъ. 

ленскомъ, передо мною Яномъ Окгинскимъ— 
маршалкомъ Волковыскимъ, подвоеводимъ 
Виленскимъ, постановившисе очевисто кне-
гини Кгулла Охмѳтіовна Исофовая Смоль-
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ска, татарка, покладала до актъ книгъ 
кгродскихъ Виленсхихъ тестаментъ мал
жонка своего Смольского Исофовича, та
тарина, ей належачій на рѣчь въ нимъ опи
саную, и просила, абы былъ до книгъ упи
санъ; который уписуючи слово до слова 
такъ се въ собѣ маетъ. 

K u wieczney pamięci niech się stanie 
wolia Naywyższego Boga wszechmogącego, 
który stworzył niebo у ziemię у wszystkie 
rzeczy widome у niewidome. J a Smolski 
Isophowicz—tatarzyn iego królewskiey mo
ści w siele Lubiskim pod Wilnem domem 
moim mieszkaiący, czynię wiadomo y ze-
znawam to tym moim ostatniey woli testa
mentem, komu by teraz y na potym. bę
dącego wieku ludziom wiedzieć należało: 
Iż ia Smolski, będąc na ten czas od Pana 
Boga wszechmogącego chorobą obłożną na-
wiedziony, lecz na umyśle zupełnie zdro
wy, poglądaiąc na wiele każdego z nas lu
dzi, iż nie iest nic pewnieyszego zdrowego 
człowieka, który spodziewać się ma choroby, 
a chory zaś śmierci, która od Pana Boga 
wszechmogącego skrycie у niewiadomie 
iest naznaczona, którey godziny у czasu ma 
przyść do ubezpieczonych; zaczym, gdy bez 
rosporządzenia pismem ubogiey maiętnostki 
у wszystkiego zebrania po śmierci miedzy 
pany przyiaciołmi, na tym świecie żyiącemi, 
przychodzi do wielkich trudności, kosztu у 
nakładu prawnego у naruszenia duszy su-
mnienia; przeto ia Smolski przy zgromadze
niu ichmość panów sąsiad naszych okolicz
nych mollie naszym Łukiskim, у panie 
ieneralie woiewodztwa Wileńskiego panie 
Stephanie Gromackim, у przy nim szlach
cie będącey, iako prawo mieć chce statutu 
wielkiego xiestwa Litewskiego, tym testa
mentem ostatniey woli moiey rozporządzami 
mieć chcę tak: iż po śmierci mey ciało moie 
ziemi, a duszę Bogu wszechmogącemu od-

daiąc, proszę małżonki mey miłey knehini 
Grulli Achmieciowny, aby według obrzędu 
wiary naszey Musulmańskiey, na mieyscu 
zwyczaynym mogił naszych tatarskich Lu-
kiskich było uczciwie, według .przemożenia 
iey, bez wielkiego kosztu у nakładu pocho
wane; którey to małżonce mey miłey knehini 
Grulli Achmieciownie Smolskiey, po którey 
po wszystek czas pożycia moiego z niey, w 
tych cięszkich czasiech w pobiegach у w 
chorobie mey doznawałem uczciwego posza
nowania małżeńskiego, a nie mniey maiąc 
respect у baczenie na wniesienie iey do 
mnie, po pierwszym małżonku iey, niebo
szczyku kniaziu Abrahimie, mollie Mińskim? 
do mnie wniesione, w gotowey sumie tysią
ca złotych okrom ruchomości złota, srebra 
у innego ochędostwa, którey w nagrodę iey 
dom móy, którym z nią pospołu w Lukisz-
kach będący, teraz po zwoiowaniu Moskiew
skim zobopolnym kosztem у nakładem na 
placu naszym kupionym z nią pospołu u 
kniazia Chusieynia Koha Smolskiego у córki 
mey Maryiusi Smolskiey, zamąż iuż wyda-
ney у wyposażoney za kniazia Abrahima 
Szeibaka—wnuków у innych bliskich у da
lekich pokrewnych moich pomienioney mał-
źące mey Gulli Achmieciownie Smolskiey 
ten dom móy oney na wieczność zapisuię z 
połowicą tego placu y z połowicą ogroda, 
у wszystkie moie rzeczy ruchome: złoto, 
srebro, cynę, miedź, odzienie, moie szaty, 
koni moich dwa domowych roboczych, krów 
dwie у wszystkie naczynie domowe należą
ce mey miłey na wieczność zapisuię. A sy
nowi zaś moiemu Chasieymowi Rohowi Smol-
skiemu, z pierwszą małżonką moią spłodzo
nemu, lubom to ia od niego żadnego nie 
miał ratunku, wsparcia у poszanowania mo
iego oycowskiego głupstwo onego przeba
czam, iednak z miłości mey oycowskiey bło
gosławieństwo mu daię. A nie przepomina-
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iąc iednak onegoż miłości mey oycowskiey, 
tylko mu pół płaca tegoż moiego y z po
łową ogrodem y z staynią na nim moią 
nową teraz zbudowaną onemu na wiecz
ność zapisuię, z takim iednak .dokłaclem, 
że nie wprzód do possessyi swoiey ten puł 
płaca mego y z staynią ma wziąć, aż na
przód dług winny kniaziu Nasupowiczu 
Chaleckiemu złotych półtora sta, znioszysię 
spoinie z pomienioną małżonką moią, a ma
cochą swoią, zapłacić maią. Wczym go upra-
szaiąc y napominaiąc tego syna moiego, 
aby z tą pozostałą małżonką moią, a maco
chą swoią, w pokoiu krom żadney przesz
kody y nagabania żadnego z nią żył, a 
woli się moiey ostatniey ni w czym nie 
sprzeciwił, a obowiązując go sumnieniem, у 
pówoływaiąc onego, iako sprzeciwnika, za 
sobą na sąd straszny Boga żywego. Który 
to ten móy ostatniey woli testament kończąc, 
wszystkich panów przyiaciół moich miłych 
у panów sąsiad moich, małżonkę mą miłą, 
dziatki у wnuki moie, na tym świecie żyiące, 
Panu Bogu wszechmogącemu w opatrzność 
iego świętą poruczam. A ieślim w czym 
komu uprzykrzenie iakie uczynił у rozgnie
wał, o przebaczenie у odpuszczenie złości 
mey przez miłość Bożą upraszam. Natom 

dał ten móy ostatniey woli testament po 
sobie zostaiący, pod pieczęcią y z podpisy 
rąk ichmci panów pieczętarzów odemnie 
ustnie у oczewisto do niego uproszonych, 
niżey na podpisach rąk ichmć wyrażonych. 
Pisań w Łukiszkach miesiąca Nowembra 
dwudziestego czwartego dnia, roku tysiąc 
sześćset szesdziesiąt czwartego. У того те-
стаменту при печатяхъ подпись рукъ тыми 
словы: Ustnie у oczewisto proszony pieczę-
tarz od kniazia Smolskiego Jozephowicza 
iako pisma nieumieiętnego Chasien Ale-
xandrowicz mołła Łukiski, ręką. Ustnie ocze
wisto proszony pieczętarz do tego testa
mentu od kniazia Jozephowicza Smolskiego, 
iako pisma nieumieiętnego, Stefan Gromacki, 
ienerał ręką swą. Ustnie у oczewisto pro
szony pieczętarz do tego testamentu od knia
zia Isophowicza Smolskiego, iako pisma nie
umieiętnego, Jozeph Andrzeiewski, ręką swą. 
Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz do 
tego testamentu od kniazia Isophowicza 
Smolskiego, iako nieumieiętnego pisać, Se-
bestyian Narbut. Которыйжъ тотъ теста
ментъ за поданьемъ Кгули Ахметевны Смоль-
ской, татарки Лукиской, есть до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ уписанъ. 
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1607 г. 

Изъ связки № 4671, за 1607 г., докуй. № 9. 

203. Заявленіе новѣрепнаго но дѣламъ канцлера в. кн. Литовскаго Льва Сапѣги 
о томъ, что явившись въ Вильну съ вновь переписанными метриками в. кн. Ли
товскаго, онъ не нашелъ и не дождался должностныхъ лицъ, назначенныхъ сей

момъ для провѣрки ихъ со старыми. 

Лѣта отъ нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ седмого. 

Передо мною Деметримъ Карпемъ, секре-
таремъ его королевское милости, намѣст-
никомъ Виленскимъ, stanąwszy na urzędzie 
у u xiąg grodzkich Wileńskich sługa wiel
możnego pana Lwa Sapiehi—kanclerza wiel
kiego xiestwa Lit., Mohilewskego, Pernaw7-
skiego etc. starosty, pan Adam Paszkie
wicz, imieniem tegoż imci pana kanclerza 
wielkiego xiestwa'Litewskiego, pana swego, 
oświadczenie uczynił, w te słowa; iż co na 
hlizko przeszłym seymie Warszawskim, za 
zgodą wszystkich stanów, seymowi należą
cych, miedzy inszymi rzeczami postanowio
no у do konstytucyi seymowey włożono iest, że 
metryki albo xiegi kancelarii króla iegomo
ści wielkiego xiestwa Litewskiego, które dla 
pewnych przyczyn z starych przepisane są, 
te to nowo przepisane z staremi w skarbie 
króla iegomości w zamku Wileńskim bę-
dącemi corrygowane być miały przez pewne 
deputaty, od króla imci z panów senato
rów deputowane, у też którzyby na to od 
wszystkich stanów wielkiego xiestwa Litew
skiego w powieciech mianowani byli, do tego 
у przywileia wszystkie wielkiego xiestwa 
Litewskiego, które w skarbie króla imci w 

Wilnie są, przez też pany deputaty rewi
dowane być miały. A ta correctura metrik 
у rewizia przywileiów począć się miała na-
zaiutrz po świętym Marcinie, to iest, dnia 
dzisieyszego dwanastego Nowrembra w roku 
teraznieyszym sześćsetnym siedmym. Jakoż 
imć pan kanclerz, pan móy, będąc teraz 
inszemi pilnemi yważnemi sprawami króla 
imci у rzeczy-pospolitey zatrudniony, nie 
mógł tu do Wilna sam przybyć, ale mnie 
tu dla tego z metrykami nowo przepisane-
mi, które przy imci iako pieczętarzu cho
wane bywaią, y z kluczami do starych me
trik, także у do przywileiów, które w skar- < 

bie króla imci w zamku Wileńskim złożone 
są, przysłać raczył, żebym ie ichmościom 
panom deputatom, na to do Wilna z po
wiatów zgromadzonym, do correctury po
dał, oczym у list tak do ichmć panów de
putatów, iako też do imci pana podskar
biego, a w niebytności do pana skarbnego 
у do panów pisarzów skarbowych od imci, 
pana swego, pisane mam. Więc tu przyie-
chawszy, nie mogąc się dopytać ni o iednym 
z ichmć panów deputatów powiatowych, 
żeby tu do Wilna dla tey correctury przy
być mieli. Co krom imci pana woiewody No
wogrodzkiego, od króla imci na tę sprawę 

66 
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zesłanego.... Nieciechy sługa imci z pisaniem 
tu do Wilna (przyiecha)wszy, sprawę dał, 
że iuż imci w drodze iest y tu się stawić, 
ieżeli tego potrzeba, nie omieszka, także też 
dowiedziawszy się, że teraz nie tylko imci 
pana podskarbiego, ale pana skarbnika у 
panów pisarzów skarbowych ni iednego tu 
w Wilnie niema, у o kluczach do skarbu 
u kogo by być mieli wiadomości dostać nie 
mogę, zaczym też у sam z metrikami no- i 

wemi zaś do imci pana kanclerza, pana 
swego, odiechać muszę, a tę pilność у oś
wiadczenie moie imieniem imci pana swego 
dla zapisania do xiąg grodzkich Wileńskich 
podaię у proszę, aby zapisano było. Co iest 
zapisano. 

Року 1607, мѣсеца Ноября дванадцатого 
дня, тое оповѣданье на врадѣ есть подано, 
подписали: Demetri Karp — podwoiewodzi 
Wileński, ręką swą. Выписъ выдашь, на враду. 

1673 г. 

Изъ связки подъ № 4663 за (652—1680 годы, докуи. № 2. 

204. Духовное завѣщаніе Виленскаго православнаго русскаго иѣщаннна и купца 
ХршитоФора Сокодовскаго. 

Виленскій купецъ u мѣщанинъ Соколовскій, 
отъѣзжая въ Королевецъ, дѣлаетъ слѣдующее за-
вѣщаніе: 

Тѣло похоронить при церкви Святаго Духа по 
обрядамъ восточной церквп; иа иогребеиіе израс
ходовать 500 злотыхъ; священникамъ за совер
шение обряда 200 злотыхъ; на поминовеніе 500 
зл.; разныя книги польскія и русскія—и дюжину 
серебряныхъ ложекъ отдать въ трапезу; па боль
шой олтарь Свято - Духовской церкви 5,000 зл., 

а монахамъ 100 копъ Литовскихъ; на госпиталь 
при этой же церкви 100 зл., на другой свято-Тро-
ицкій русскій госпиталь 30 зл., остальное имуще
ство, исчисленное до 25,000 зл. въ домахъ, землѣ 
и наличныхъ депьгахъ, кромѣ драгоцѣнныхъ вещей, 
распредѣляетъ между женой, сыномъ и другими 
родственниками. Тутъ же Соколовскііі отдаетъ от
чете въ нсправленіп обязанностей опекуна, кото
рый онъ исполнялъ съ рѣдкою добросовѣстностію. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ осмьдесятого, мѣсяца Февра
ля двадцать осмого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Ви
ленекомъ передо мною Петромъ Рудоминою, 
Дусяцкимъ — старостою Стародубовскимъ, 
подвоеводимъ Виленскимъ, постановивши
се очевисто пани МаріяСеньчиловна Кри-

штофова Соколовская оповѣдала, покладала 
и ку актикованыо до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ (за непринятіемъ оного до книгъ 
магистрату Виленского) подала тестаментъ 
остатней воли зошлого небожчика малжон
ка своего пана Криштофа Соколовского, 
купца и мѣщанина мѣста Виленского, на 
речь нижѳй въ нимъ выражоную, такъ ей 



самой, яко и другимъ особомъ даный и 
належачій, водлугъ права справленый, про-
сечи, абы тотъ тестаментъ былъ принять 
и до книгъ уписанъ, который слово до 
слова такъ се въ собѣ маетъ: 

W imię Oyca у Syna у Ducha świętego, 
amen. J a Krzysztof Sokołowski—kupiec у 
mieszczanin Wileński, wiedząc dobrze, iż 
każda rzecz na tym świecie między stwo
rzeniem nie iest tak trwała, aby mocą swoią 
niedościgłey mogła zrównać wieczności у 
którey albo ręka ludzka, albo sam czas o 
skazytelność nie przyprawił; iakoż у sam 
człowiek ręką wszechmożności Boskiey wdzia-
łany będąc takowy, że podlega skazytelności, 
gdy albo różnemi przypadkami, albo przy
rodzeniem samym doyrzałych dopędziwszy 
lat, niespodzianie do kresu życia przychodzi, 
y iako naczynie krystałowe lub nowe lub 
stare iednym na ziemie upadnieniem rozbiia 
się, tak człowiek iednym razem o opokę 
śmiertelności uderzywszy się padać musi; 
do którego kresu ich częścią laty, z które
mi pożądaney doczekałem starości y sędzi-
wości, częścią różnemi frasunkami у przy
godami przybliżaiąc a nieomylnie dług 
powszechney śmiertelności zapłacić powinien 
będąc, póki mi teraz z łaski naywyższego 
Pana staie siły, rozumu у tyle zdrowia, 
zwłaszcza temi czasy, które poniekąd у zdro
wiu у imieniu są przeciwne, odieżdżaiąc 
do Królewca, takowe dobr moich czynię ros-
porządzenie у ostatnią wolę, a naybarziey 
dla tego, żeby tak małżonka moia miła te-
raznieysza pani Maryna Sięczyłowna do za
wodów prawnych z synem moim Jakubem 
Sokołowskim — ławnikiem Wileńskim, w 
pierwszym małżeństwie spłodzonym, nie 
przychodziła, iako też у syn móy ostatnią 
maiąc wolę moią, oney nie przeczył a daleko 
barziey prawnemi terminami, pomniąc na 
błogosławieństwo rodzicielskie, nie naruszał. 

A że w przody dusza do Stworzyciela swego, 
a potym, ciało iako ziemia do ziemi powra
ca, dla tego duszę grzeszną moią w ręce 
Boga moiego w Troycy świętey iedynego po
lecam, nie tak tego żałuiąc, żem przez na
ruszenie oney w grzechach niebo utracił, 
iako iż nieszkończone dobro naywysszego 
Boga obraził; ale że urazą grzechu у cer
kiew wschodnia desperować nie każą, przeto 
dobrey zostaię nadziei, iż ze mną, iako 
grzesznikiem nie będzie raczył w sąd swóy 
straszliwy wchodzić, ale się zmiłuie nade mną ' 
grzesznym, któremu bądź miłościw Panie. 
Ciało zaś moie grzeszne, iako prach у zie
mie, oddaię ziemi, które aby sposobem chrze-
ściańskim, według obrzędu cerkwi wschod
niej-, przy cerwi brackiey Wileńskiey świę
tego Ducha uczciwie pochowane było, mał
żonki mey Pani Maryny Sięczyłowny upra
szam. Jako na pogrzeb ciała mego z sub-
stantii mey złotych pięćset, oycom bazylia
nom monastyru Wileńskiego, przy teyże 
cerkwi świętego Ducha będącym, wrzględem 
pogrzebowych ceremonii, złotych dwieście 
naznaczam; tymże oycom bazylianom, aby 
w modlitwach swoicli codziennych nie prze-
pominali, zapisuię złotych pięćset; które maią 
na kamienicy, Kononowiczowska nazwaney, 
gdzie sam teraz mieszkam, zostawać, у ma 
od nich czynsz doroczny widerkafowy po 
złotych ośmiu, od sta raclmiąc, każdego roku 
ichmość dochodzić do tegoż monastyru. Księ
gi moie—polskie у ruskie, to-iest: biblią 
przez xiedza Wuyka societatis Jezu theolo-
ga wydaną, Baroniusza, Strykowskiego у 
inne wszystkie polskie у ruskie pod iakini-
kolwiek tytułem, tak też tuzin łyżek srebr
nych do trapezy lęgnię, upraszając у pow
tórnie ichmościów, aby duszy mey w ofia
rach у modlitwach swoich nieprzepominali. 
Na ołtarz wielki do pomienioney cerkwi 

I świętego Ducha naznaczam у zapisuię pięć 
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tysięcy złotych, które z teyże kamienicy, 
Kononowiczowska nazwaney, maią być od
dane; pannom zakonnym, przy teyże cerkwi 
zostaiącym, kop sto Litewskich; na szpytal, 
tamże będący, złotych sto; na szpytal świętey 
Tróycy ruskiey, złotych trzydzieści nazna
czam. Co się zaś tknie maiętności moiey, 
leżącey y ruchomey, to iest, iako Bogu у 
ludziom wiadome, przez mię samego wierną 
pracą у staraniem nabyta, do którey ros-
porządzenia nim przystąpię tak specifikuię: 
naprzód, kamienica Kononowiczowska, gdzie 
sam mieszkam, w roku tysiąc sześćset sześć
dziesiątym czwartym, dnia dwudziestego trze
ciego Decembra nabytey, iest przez mię у 
lubo przedaży siedm tysięcy położoną, ied
nak niewięcey za nią, tylko pięćtysięcy zło
tych gotowemi dałem, a dwa tysiący zło
tych względem tego, aby kto bliższy po-
krewnością będąc prawem retrakty odemnie 
nie odkupił у podług zwyczaiu miasta, że 
zaw7sze do kupna przykładaią przypisaną do 
tedy kamienicy kupna bez żadnego datku 
у przykładu małżonkę moię pierwszą, panią 

( Marynę Konstantynowiczownę, przypuściłem, 
' ktorev nie nalezv wiecev wzdęciem szcze-

gólnego przypuszczenia połowicy tylko pół-
trzecia tysięca złotych, a zatym potrąciwszy 
czwartą część mnie należącą nie przychodzi
ło by więcey na małżonkę moią, tylko zło
tych tysiąc ośmset piędziesiąt pięć, restaw-
ruiąc zaś y buduiąc tę kamienicę, niemal 
wszystko z gruntu roku tysiąc sześćset pię
dziesiąt piątego, ante hostilitatem na dziesięć-
tysięcy złotych wydałem, po Moskwie zaś 
oną naprawuiąc na tysiąc złotych у więcey 
łożyłem, do teyże kamienicy roku tysiąc 
sześćset siedmdziesiątego,dnia ośmnastegoA-
prila, kamienicę od pana Stanisława Ławry
nowicza у małżonki iego pani Anny Łus-
cielonki za złotych tysiąca pięćset przyku-
piłem, do którey kupna także bez żadnego 

datku małżonkę moią pierwszą przypuści
łem, gdzie małżonce mey względem poło
wy należało złotych tysiąc dwieście piędzie
siąt, a żem ią przeżył wyrachowawszy czwartą 
część, mnie według prawa należytą, zostało 
na nią złotych dziewięćset trzydzieści siedm 
у groszy piętnaście, tą także kamienicę od 
pana Ławrynowicza nabytą przerabiaiąc у 
poprawuiąc, iako iest ludziom wiadomo, zło
tych tysiąc у więcey wydałem. Trzecią ka
mienicę, Daniełewiczowska nazwaną, na ulicy 
Kudnickiey leżącą, od pana Jerzego Ku
rowskiego, ziemianina iego królewskiey mo
ści woiewodztwa Brzeskiego, у od pana 
Jana Jenelewicza, iako sukcessorów niebo
szczyka pana Woyciecha Jenelewicza. kupca 
mieszczanina Wileńskiego, roku tysiąc sześć
set sześćdziesiąt czwartego, dnia czwartego 
Nowembra, za pół czwarta tysiąca złotych 
nabyłem, do tey także pierwszą małżonkę 
przypuściłem, zaczym połowa oney należąca 
nie więcey by czyniła, potrąciwszy mnie czwar
tą część, tylko złotych tysiąc trzysta dwa
naście у groszy piętnaście; tę zaś kamieni
cę Jenelewiczowską buduiąc у de nowo nie
mal restawruiąc na pśmtysięcy złotych у 
więcey spendowałem. Z tych tedy wszystkich 
osiadłości macierzystego synowi memu J a 
kubowi nie więcey należy, ieno złotych czte
ry tysięcy sto dwadzieścia pięć. Wziołem 
też posagu po pierwszey małżonce w go-
towiznie złotych tysiąc; przy tym dostała mi 
się po rodzicielce iey paniey Kuszeliney sta-
rey kamienica, Kuszelinska nazwana, na 
ulicy Końskiey, przeciwo klasztorowi wie
lebnych panien Bosych leżąca, za półsied-
ma tysiąca złotych, a że w osiadłościach na 
część teyże małżonki mey po rodzicielce 
oney nie więcey należało, tylko pięćtysięcy 
złotych, a ta kamienica szacowana była pół, 
siódma tysiąca' złotych, tedy półtora ty
siąca złotych panom szwagrom moim przy-
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należy część mianowaney małżonki mey pierw-
szey za kamienicę, panu Troianowiczowi prze-
daną, przynależały y z inney ruchomości za
płaciłem, z czego mi także czwarta część 
należy. Do tego też kamienicy niemałym 
restawrowałem kosztem. Srebra zaś nie 
więcey na część tey małżonki mey po śmierci 
rodzicielki iey zostało się, tylko pasek srebrny 
staroświecki złocisty w tabliczki z kołkami, 
konewka srebrna półgarcowa wewnątrz zło
cista Awszpurskiey roboty, tuzin łyżek srebr
nych złocistych у czarka nakształt iadawki 
mieyscami złocista. Złota zaś, pereł, szat 
у innego ochędóztwa, cokolwiek nieboszcz
ka pierwsza małżonka moia miała, tedy ia 
sam to wszystko sprawiłem. Kupiłem też 
był kram na Ambarach, wespół z nieboszcz
ką pierwszą małżonką moią od pana Mi
chała Kuszelicza za złotych dwa tysiąca 
siedmset; ten kram za proźbą у żądaniem 
teyże małżonki mey ustąpiwszy у połowy 
w nim mnie nałeżytey у w drugiey poło
wie kwarty oycom bazylianom, przy cerkwi 
świętego Ducha będącym, aby za duszę 
nieboszczki pana Boga modlitwami у ofia
rami błagali, urzędownie na wieczne czasy 
oddałem у zawiodłem. Łukiszki, nad rzeką 
Wilią będące, tę od iegomości panaBoina, 
woyta Wileńskiego, a na ten czas raycy, 
za półtora tysiąca złotych w roku tysiąc 
sześćset pięćdziesiąt piątym, dnia dwudzie
stego siódmego Januaryi, sam ieden kupi
łem, które przez Moskwę spalone у zruy-
nowane, de novo buduiąc, nie mało wyda
łem sumy. Tak tedy dobra staiące у przy 
nich macierzyską sukcessyą synowi memu 
należącą opisawszy, przystępuię do rucho
mości. Toy iedna część we złocie, srebrze, 
cynie, miedzi, lantaclii, naczyniu ysprzęciu 
domowym, tak też towarach, podług rege
stru w Wilnie w kamienicy у Łukiszkach 

nayduie się. Druga część w towarach do 
Królewca teraz posłanych, czego osobliwy 
także ma być regestr, ręką moią podpisa
ny; wiciny dwie ze wszystkiemi statkami у 
requisitami. Długi mnie winne nayduią się 
w regestrach opisane. Pan Chrystyan Eder, 
kupiec Królewiecki, winien mi cztery tysią
ce złotych dobrey śrebrney monety. Wyra
ziwszy takowym sposobem staiące у rucho
me dobra, przystępuię do ciężarów moich, 
które miałem у teraz mam. Miałem opiekę 
dobrych dziatek, po nieboszczyku panu J a 
nie Dmitrowiczu pozostałych, wrespół z nie
boszczykiem panem Alexandrem Jankiewi
czem, też wszystko cale у zupełnie odąłem, 
owszem za przyrzeczonego spólopiekuna 
mego w tey opiece de suo nad to wyda
łem złotych tysiąc trzysta siedmdziesiąt dwa, 
iako mam reiestra y iako ichmość panowie 
maistratowi dekretem swym między mną a 
sukcessorami tegoż pana Jankiewicza, w ro
ku teraznieyszym ferowanym, nakazali przy
siąc. Jakoż у na to w ten idąc świat у moią 
ostatnią wolą deklaruię, iż prawdziwie za 
pana Jankiewicza tak wiele wydałem na tę 
opiekę, są kwity, dekretą у inne dokumentą 
urzędowe. Drugą opiekę dobr у dziatek 
niebożczyka pana Piotra Trosnicy, kupca \ 
mieszczanina Wileńskiego, wTespół z panem į 
Kazimierzem Kostrowickim miałem, tą opie- ? 
ką dziatkom y sukcessorom Trosnickim czę
ścią oddano iest. częścią przez nieprzyia-

! cielą zginęła, iako są kwity i inne muni-
menta urzędowo. Trzecia opieka, mnie у 
temuż panu Kazimierzowi Kostrowickiemu 
dana była od panów magistratowych nad 
dobrami y na dwoygów dziatek zeszłego 
pana Stephana Lyczkowskiego—pisarza ra
dzieckiego Wileńskiego, ławicy ruskiey, któ
rego małżeństwa te dziatki z tego świata 
schodząc, wszystką sukcesyą po rodzicu so-
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Ъіе należącą, matce swey paniey Maryi Sien-
czyłownie, teraznieyszey paniey Oleńskiey, 
przyznałe, po których pomrzeniu pani Oleń-
ska, iako matka, wszystką maiętność, która
kolwiek przy nas opiekunach była, odebra
wszy, cale у zupełnie nas kwitowała, iako 
szerzey kwity у inne sprawy w sobie zawie-
raią. Więc że mię synowiec nieboszczykow-
ski pan Jan Lyczkowski, obywatel Nie-
świzki, у mimo kwitacyą oyca swego urzęcl-
ną у przyznaną у mimo kwitacyą pani 
Oleńskiey turbuie у do szkód przywodzi, ia 
zaś nic niewinienem, bom wszystko oddał; 
więc ieśliby po śmierci mey ważył się ieszcze 
małżonkę moią, albo syna mego turbować, 
tedy po małżonce mey у synu moim żądam, 
aby koniecznie te in iure, które on naru-
szaiąc y następuiąc na kwit rodzica swego 
popadł у szkód nakładów prawnych przez 
mię podiętych nie ustępowali. Byłem też 

( post hostilitatem opiekunem pana Romana 
; Sobolewskiego, patriciusza Wileńskiego, któ

remu cokolwiek sukcessyi y dóbr rodziciel
skich odemnie iako opiekuna, należało, zu
pełnie oddałem у kwit urzędowy otrzyma
łem. W Królewcu winienem niektórym pa
nom kupcom tamecznym cztery tysiące zło
tych plus vel minus, których ieżeli teraz 
sam nie oddam, w Królewcu będąc, zaczym 
aby po śmierci moiey oddane były, mał
żonki moiey upraszam. Dał mi też pan Za-
kalicz złotych tysiąc szelągami czerwonemi 
na szpital, przy cerkwi Świętego Ducha bę
dący, przez się legowane, abym wyderka-
fowym prawem na kamienicę moią wniósł, 
które ia maiąc u siebie na przerzeczoną 
kamienicę, Kononowiczowską nazwaną, wna-
szam y assekuruię. A teraz tą ostatnią moią 
chcę mieć, aby z substantiey moiey, leżącey 
y ruchomey, legatie moie wyżey-wyrażone 
cale у zupełnie oddane były. Przy tym у 

względem niżey-wyrażonych legatiey koż-
demu dość się stało. Małżonce moiey ko-
chaney. teraznieyszey paniey Marynie Sien-
czyłownie, respektem czwartey części oney 
tak w dobrach leżących, iako у ruchomych 
należy, tey zapisuię gotowych pieniędzy zło
tych trzy tysiące currentis monetą, połowę 
Lukiszek, idąc od miasta do Wiliey po pra
wej* ręce leżących, do tego w kamienicy 
Kononowiczowskiey dożywotne mieszkanie; 
teyże małżonce tuzin łyżek srebrnych bia
łych płoskich, (łanczuszek pancerowy do 
szyi z tabliczką w pięć rzędów, mannellę 
pancerzowe parę, od iegomość pana Boima, 
woyta Wileńskiego, przez mię nabytą, pe
reł sznurów sześć, pióra co na czapce axamit-
ney czarney rysowaney wespół z sztuczką 
dyamentową, połowę szat у chust białych, 
którem niebożce pierwszey małżonce spra
wił, tuzin mis у talerzów, tak też kilka 
drobnego naczynia miedzianego y mosię-
dzowego paniey Katarzynie Stephanowiczow-
nie zeszłego syna mego drugiego Hreho-
rego małżonce pozostałey; złoto, które przed 
weselem oney dałem у przy niey iest, do 
tego srebra ośmiu grzywien pod czas we
sela zdarowanych, sukienki dwie atłasowe, 
czapka aksamitna, sobolowa; łóżka z firan
kami'sztametowemy zielonemi, a przy tym 
gotowych pieniędzy złotych trzysta, aby od
dane były, małżonki mey у syna upraszam. 
Dziatkom niebożczyka pana Piotra, rodzo
nego mego, leguię kapitkę perłowe, przez 
rodziczkę ich u mnie w półtora set zło
tych dobrey monety zastawione, у przy tym 
tuzin łyżek srebrnych, których codziennie 
używam, żądaiąc, aby za mnie у duszę mo
ią Pana Boga prosili. Siestrzenicy mey Mi-
chałowey Borzodkowskiey sto złotycli cur
rentis monetae, synowi memu Jakubowi So
kołowskiemu tak znacznego niczem nie dał,. 
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wyiąwszy że mu szatę у paniey małżon
ce podczas wesela sprawił, od złota у srebra 
tak samemu, iako у paniey małżonce iego 
darowałem, potym siedm buntów pieńki, 
które ważyły kamieni trzysta piędziesiąt, 
dałem. Czeladnik też iego Stephan Awtu-
rowicz złotych dwieście siedmdziesiąt od 
Mohilowca odyskawszy onemu oddał. Teraz 
zaś cokolwiek substantiey у maiętności mey 
w dobrach stoiących у ruchomych po odpra
wionym pogrzebie oddanych, legacyach wy-
żeywyrażonych expediowaniu małżonki mey, 
tudziesz y pozniesieniu ciężarów zostanie, 
to wszystko pomienionemu synowi memu 
у dziatkom iego, leguię у zapisuię, nie-
tylko żądaiąc y napominaiąc, ale też bło
gosławieństwem rodzicielskim obowiązuiąc, 
strasznym sądem Bożym grożąc, aby ni 
w czym tey woli mey testamentowey nie 
był przeciwny, ale we wszystkich punctach, I 
paragrafach onego zachował у za duszę mo
ią, iako sami Pana Boga prosić.... z pozo
stałych dobr ratować niezaniechywał. Mał
żonce mey teraznieyszey in casum śmierci 
moiey za kuratora pana Jana Sebestiano-
wicza, pisarza communitatis mercatoriae 
Wilensis, upraszani. Przypomniałem też so
bie, że iego mość pan Boim, woyt Wileń
ski, przed lat kilko zlecił mi był, abym 
pienkę iego mości w Królewcu przedał, 
albo też komu kreditował, upatrzywszy iaki 
kolwiek pożytek, że na ten czas targu у 
pokupu dobrego nie było, przedałem był 
oną na borg za złotych trzy tysiące panu 
Krystianowi Ederowi, kupcowi у mieszcza
ninowi Królewieckiemu: więc że panu Ede
rowi falować poniekąd przyszło, a za tym 
iego mość pan woyt niepewien zapłaty so
bie należącey zostaiąc, wraszczał sobie do 
umie prawo у acces, a że tenże pan Eder 
przychodząc do siebie iuż iego mości panu 

woytowi tysiąc złotych oddał, nic nie 
wątpiąc, że i ostatek oddać zechce, ia zaś 
upraszam iego mości pana woyta, aby po 
śmierci mey, małżonki mey у syna mego 
turbować nie raczył, bom ia iego mości nic 
zgoła w tey mierze nie winienem. Tak te
dy ten móy testament napisawszy у spo
rządziwszy у samego siebie Panu Bogu 
wszechmogącemu w Troycy świętey iedy-
nemu w opiekę oddawszy, wielce upraszam 
у żądam małżonki mey teraznieyszey у syna 
mego, aby do exekutiey przywiedziony był 
iakoby we wszystkim ostatniey woli dość się 
stało, zachowuiąc sobie póki sit,, zdrowia у 
żywota mego stanie, wolne używanie tey 
wszystkiey substantiey moiey, tak w rze
czach ruchomych—w złocie, srebrze, sum
my pieniędzy, towarach y iako у w osiad-
łościach wyżey pomienionych, będącey tu
dzież wolną poprawę у odmianę tego tes-
tameutu moiego, do którego przy podpisie 
ręki mey własney у przyłożeniu pieczęci 
mey własney uprosiłem ichmościów panów 
przyiaciół moich, niżey na podpisach ich
mościów imion у przezwisk wyrażonych, 
aby swe ręce podpisali. Pisań w Wilnie 
dnia dwunastego miesiąca Septembra, roku 
Pańskiego tysiąc sześć set siedmdziesiąt trze
ciego. У того тестаменту при печати подписъ 
руки такъ самого пана Соколовского, яко 
и пановъ иечетаровъ тыми словы: Krzy
sztof Sokołowski—ręką własną. Ustnie pro
szony oczewisto od pana Krzysztofa Soko
łowskiego do tego testamentu podpisałem 
ręką swą—Mikołay Rychter, burmistrz Wi
leński ; ustnie у oczewisto od pana Krzy
sztopha Sokołowskiego proszony do tego 
testamentu pieczętarz—Jozef Debert, rayca 
Wileński; ustnie oczewisto od pana Krzy
sztopha Sokołowskiego pieczętarz do te
go testamentu proszony — Arnioł Zaleski; 



ustnie у oczewisto od pana Krzysztopha 
Sokołowskiego do tego testamentu proszony 
Krzysztoph Kazimierz Satryp—mami pro-

. pria; ustnie у oczewisto od pana Krzysztopha 
Sokołowskiego do tego testamentu proszony 
pieczętarz podpisałem się—Kaspar Pawło-
wicki, ray ca Wileński; ustnie у oczewisto 
uproszony o podpis do tego testamentu у 
ostatniey woli iegomości pana Krzysztopha 
Sokołowskiego, od samego iegomości pana 
Krzysztopha Sokołowskiego, ręką moią pod-
pisuię—Łukasz Koczarski; ustnie у oczewi
sto proszony od iego mości pana Krzy
sztopha Sokołowskiego pieczętarz do tego 

testamentu ręką moią podpisałem—Michał 
Maciey Prokopowicz—manu propria; ustnie 
proszony у oczewisto od pana Krzysztopha 
Sokołowskiego do tego testamentu ręką swą 
podpisałem—Stanisław Ławrynowicz. При 
томъ у тогожъ тестаменту на кождой стра
ниц^ картѣ на долѣ подписъ руки и на
значенье власное небожчиковское въ тые 
слова: Krzysztoph Sokołowski. Который же 
тотъ тестаментъ, за поданьемъ оного до 
актъ и за прозьбою зъ верху писаное осо
бы, слово до слова згодне есть до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ принята и уписанъ. 

1697 г. 

Изъ связки Л» 4677, за 1694—-1698 г., докуй. № 3. 

205. Жалоба евангелнческаго пастора на Куписскаго ксендза плебана по по
воду жестокаго и безчеловѣчнаго истязапія онаго ксендзомъ. 

Евангелическіп пасторъ приносить жалобу на 
Куписскаго ксендза по слѣдующему случаю: помя
нутый пасторъ возвращался домой по совершеніп 
церковныхъ требъ, на дорогѣ остановился отдох
нуть у Куписскаго мѣщанина; къ этому послѣдне-
му зашелъ и Куписскій ксендзъ, бывшій въ то вре
мя на веселѣ; онъ заставилъ пастора войти въ его 

домъ и подвергъ его самымъ жестокимъ истяза-
ніямъ, прорвалъ даже соболью шапку и верхнее 
платье; по просьбѣ разныхъ шляхтичей освободилъ 
его послѣ трехдневна™ истязанія, при чемъ взялъ 
съ обиженнаго 16 талеровъ и росписку, содержа
ния которой оиъ не помнить по причинѣ нстяза-
нія и болѣзненнаго состоянія. 

Solennie manifestuiąc się, opowiadał у 
żałował wielebny imć xiądz Andrzey L i 
siecki, kaznodzieia zboru ewangielickiego 
Sołomieskiego, w wielkiey krzywdzie, nie-

słychaney obeldze, w zbiciu у w tyrańskim 
zmordowaniu swym, na w Bogu wielebnego 
imci xiedza Stanisława Lipowskiego, ple
bana Kupiskiego, o to у takowym sposobem: 
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że obżałowany imć xiądz pleban Kupiški, 
nie postrzegaiąc powagi stanu swego duchow
nego у kanonów, w prawach duchownych, 
także nic nie dbaiąc na peny w prawie po
spolitym, constituciacli y confederatiach 
seymowych surowo na występnych ludzi 
opisanych, violando pokóy pospolity, bez
pieczeństwo dissidentibus in rełigione Chri
stiana prawem pospolitym, przysięgami nay
iaśnieyszych królów ichmciów, constitutiami 
y confederatiami seymowemi obwarowane, 
w roku przeszłym tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt siódmym, miesiąca Decembra dwu
dziestego dziewiątego dnia, żałuiącego imci 
xiedza kaznodzieia zbora Sołomieskiego w 
powinności swey kaznodzieyskiey iadącego 
od chorego imci pana Gandzkofa z maięt
ności Hołot, w powiecie Upitskim leżącey, 
przeiąwszy na dobrowolney drodze, w mie
ście Kupiszkach, w powiecie Wiłkomirskim 
leżącym, co tylko chcącego się ogrzeć у 
koniom odpocząć, dla czego wstąpiwszy do 
domu Jana Gieciusza, mieszczanina Kupi-
skiego, tam spokoynie zostawał; gdzie ob
żałowany imć xiądz pleban Kupiški nad-
iachawszy, a będąc iuż dobrze wesołym nad 
zmrokiem, żałuiącego kaznodzieię Sołomie
skiego, nic sobie niewinnego, bez żadney 
namnieyszey okazyey, gwałtem na sanie 
swoie wziąwszy, wprzódy zawiózł dopleba-
niey Kupiskiey, a potym ztamtąd iuż ma
iąc zły zapamiętały przedsięwzięty umysł, 
także gwałtem związawszy, na swoich sa
niach do folwarku swego, tuż pod Kupisz-
kami zostaiacego, zawiozszy, sanie żałuią
cego ze wszytkim zabrawszy, tamże za sobą 
zawieść kazał; gdzie maiąc w folwarku ża
łuiącego iuż sobie powolnego tyrańsko у 
niemiłosiernie stryczkami ręce w tył, także 
y nogi związawszy у skrępowawszy, nie-
zwyczaynym orężem, nie respectuiąc na bo-

iaźń Bożą, na canony duchowne у prawa 
świeckie, także na charakter swóy kapłań
ski, pastwiąc się nad stworzeniem Bożym, 
począwszy od głowy aż do stopy nóg pow
rozami skręconemi у namoczonemi tyra-
nizuiąc nie poiednokrotnie zbił, zmordował, 
rany sinie, krwią naciekłe, pozadawał, nogi 
poprzeciskał у ieszcze iako chcąc zażywa-
iąc okrucieństwa natyranizowawszy się, le
dwie co żywego zostawił, na ostatek pro li-
bitu scelera tak dalece, że horrendum у 
pisać, nad żałuiącym popełniaiąc przez trzy 
dni biiąc у wiążąc w prywatnym więzieniu 
chowaiąc. Gdy żałuiący iuż zmęczonym у 
skaleczonym będąc per viscera Dei, o com-
passią nad sobą upraszał, nie tylko oney 
zażyć nie chciał, ale ieszcze czapkę sobolą, 
kosztuiącą złotych czterdzieście, suknie wni-
wecz poszarpawszy, kosztuiącą złotych sto, 
zabrał, a potym samego żałuiącego natyra
nizowawszy się, za instancyą wielu ichmciów 
zacnych ludzi i za eliberowaniem przez imci 
pana Mikolaia Żuka y imci pana Feliciana 
Porzeckiego, także pana Pawła Pawłow
skiego burmistrza Birżańskiego wypuszcza
jąc z więzienia skaleczonego у ledwo co ży
wego, iuż w roku teraznieyszym tysiąc sześć 
set dziewięćdziesiąt ósmym, miesiąca Janu
arii pierwszego dnia, w dzień Nowego lata, 
talerów bitych szesnaście, także pismo, czyli 
też kwitacyą iakowąś, którego żałuiący dla 
zbicia у okrutnego zranienia pamiętać nie 
może, do podpisu przymusiwszy, gwałtem 
wymógł у wymusił. Od którego to tako
wego zbicia, zmordowania у skaleczenia, Pan 
Bóg wie, ieżeli żałuiący żyć będzie. Któ
re to boie у rany, w rełacyi ieneralskiey 
szyrzey są opisane. O co wszystko chcąc 
żałuiący z obżałowanym imci xiedzem ple
banem Kupiskim prawem czynić, tak wiel-
kiey oppressii, zbicia, skaleczenia, także 

67 
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szkód poczynionych in foro fori dochodzić, 
pen, w prawach duchownych у świeckich 
na obżałowanym dochodzić, te swoią solen
ną manifestacyą, zostawiwszy sobie salvę 
tey protestacyi meliorandi et corrigendi, a 
in casu czego potrzeba będzie inszey za
niesienia, za nieprzyięciem w grodzie Wił

komirskim, 
zaniósł*). 

do xiąg grodzkich Wileńskich 

*) Въ другомъ, подобномъ же актѣ, находящемся 
въ этой же актовой книгѣ, подъ Л? 5, занесенномъ 
въВилен. грод. судъ отъ имени жены истерзаннаго 
пастора Андрея Лисецкаго, упоминается, между 
прочимъ, что отъ причиненыхъ ему выщепомяну-
тымъ ксендзомъ жестокихъ ранъ онъ скоро умеръ. 

1708 

Изъ книги № 4722, за 1708—1710 г., стр. 137. 

206. Жадоба ксендза Войны, ннФулата регулярных^ канониковъ beatissimornm 
martyrum на семейство Кульвинскнхъ, по поводу нашествія ихъ на монастырскую 

деревню и убіенія 2-хъ русскихъ солдатовъ. возвращавшихся на родину. 

Инфулатъ регулярныхъ канониковъ приносить 
жалобу на семейство Кульвинскихъ по слѣду-
ющему случаю: въ 1708 году русскіе солдаты вы
ходили пзъ предѣловъ в. кн. Литовскаго; четверо 
изъ нихъ зашли въ деревню канониковъ Бимберы; 
помянутые Кульвинскіе, узнавши объ этомъ, напа
ли съ вооруженной силой и въ этой деревнѣ двухъ 
солдатъ жестоко ранили, а другихъ двухъ убили 

на смерть; каноники, боясь местн отъ солдатъ, 
послали мѣстнаго священника йодного шляхтича 
въ качествѣ посредниковъ для объясненія этого 
дѣла, но Кульвинскіе священника избили, а шлях
тича ранили, отчего онъ п умеръ. Кромѣ этого 
Кульвинскіе угрожаютъ смертью и самому инфу-
латѵ Войнѣ. 

Wielmożny w Bogu przewielebny xiadz j 
imć Cypryau Stefan Woyna у infułat Wi-
dzieniski, imieniem swoim у imieniem wszy
stkich ichmć • xięży kanoników regularnych 
bb. martyrum dc poenitentia tegoż con-
wentu Widziniskiego, na ichmć pp. Jerze
go—oyca, Jana, Kazimierza—synów Kul-
wińskich, tudzież na ieymć panią Annę 
Moysiownę Jerzynę Kulwiriskę—matkę y j 
ieymć panią Izabellę Kulwińską Ossimow- | 
skę—córkę, у innych obżałowanych ichnio- i 

ściów, w uczynku niżey wyrażonym imiona
mi у nazwiskami imć dobrze wiadomych 
y znaiomych, w iednostayney radzie у na
mowie z sobą będących o to у takowym spo
sobem sollenną zanosił manifestacią: iż w 
roku teraznieyszym 17Ѳ8, miesiąca Februa
ry! 21), gdy nie wiedzieć zkądści do wsi 
żałuiących ichmściów, nazwaney Bimbiery, 
w powiecie Wiłkomirskim leżącey, do tegoż 
konwentu Widzieniskicgo należącey, pod
czas wychodzącego na ónczas z xiestwa L i -
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tewskiego woyska Moskiewskiego, moska-
lów czterech do chłopa ichmcióch wrtey że 
wsi mieszkaiącego, nazywaiącego się Bim-
bierysa, przyszli, o czym obżałowani ichmć, 
iako bliższy sąsiedzi, wziąwszy wiadomość, 
proprio ausu, nadapszy na pomienioną wieś 
y pomienionego chłopa, zwysz rzeczonych 
moskalów bić zabiiać poczęli, iakoż dwóch 
posieczonych uciekło, a dwóch na śmierć 
pozabiiali, у w iezierze żałuiących ichmo
ściów, nazwanym Inkietry, do tegoż konwen
tu ichmć należącym, potopili, co zaś przy 
tych moskalach znaleźli, wszystko sobie za
brali, oczym żałuiący wiel. imć. x. Woyna 
wziąwszy wiadomość, wiedząc dobre, sły
sząc, iako się strasznie moskale lada (sic) 
krzywdy swey mścili, żałuiący imć, obawia-
iąc się, aby iakiey zemsty nie tylko nad 
pomienioną wsią у niewinnemi -"chłopami, 
ale też na samym klasztorze у osobach ża
łuiących ichmć nie czynili, po przyiaciel-
sku imci xiedza Michała Romanowicza, prez
bitera tegoż conventu Widzieniskiego, z słu
żącym swym na imie panem Alexandrem 
Kotłowskim, pytaiąc się obżałowanych ichmć, 
quo ausu śmieli у ważyli się gwałtem na 
wieś żałuiących ichmć naieżdżać y tam na 
nieznośną biedę у kłopot żałuiących, mo
skalów pozabiiać, posłał. Gdzie pomieniony 
imć xiądz Komanowicz w roku terazniey
szym tysiąc siedmsetnym ósmym miesiąca 
Marca wtórego dnia, z pomienionym pa
nem Kotłowskim, gdy tylko co na pod
wórze dworu obżałowanycli ichmościów, na
zwanego Bimbiery, w powiecie Wilkomier-
skim leżącego, wiechali, obżałowani ichmć 
panowie Kulwińscy, z niemałą gromadą lu

dzi, z szablami, kosami, cepami, kiiami, 
siekierami oskoczywszy imci xiedza Roma
nowicza у pomienionego pana Kotłowskiego 
niemiłosiernie bić, siec, zabiiać poczęli, ia-
kosz imci xiedzu Romanowiczowi raz szko
dliwy w prawey ręce zadali, (o co in foro 
competenti żałuiące ichmć dohodzić będą); 
a zaś pana Kotłowskiego, szlachcica rodo
witego, kiiami bili, szablami siekli, iakosz 
w głowie z prawey strony razy szkodliwe 
dwa, z lewey zaś strony raz nad samym 
skroniem—trzeci, a czwarty raz w prawe 
rękę w samy łokieć szkodliwy zadali, ki
iami wszystkiego niemiłosiernie zbili, od 
którego to bicia у nieznośnych ran w tym 
że roku die 17 Marca z tym się światem 
pożegnać musiał, o czym szyrzey relacye, 
conspecty ran у prezentacia ciała pana Kot
łowskiego ieneralskie szerzey w sobie wy-
iaśnią. Nie dość na tym obżałowani ichmć, 
łaiąc sromocąc у lżąc samego żałuiącego 
wielmożnego imci xiedza Woynę—probosz
cza infułata Widzieniskiego, zabiciem na 
śmierć srogie odpowiedzi у pochwałki dzia
łali. O co tedy wszystko, tak o gwałt, wio-
lencią, naiazd na wieś żałuiących ichmo
ściów, o zabicie pana. Kotłowskiego, o zel
żenie, żal imci xiedza Woyny у o czynie
nie odpowiedzi у pochwałki, o szkody, na
kłady y peny prawne, chcąc prawem czy
nić, oraz też, aby in posterum obawiaiąc się 
za zabicie tych moskalów iakiey na sobie 
nie ponosili pomsty, dał tę swą solenną ma
nifestacją, z wolną oney na potym melio-
ratią, za nicprzyięciem u xiąg grodu Wił
komirskiego do xiąg grodu Wileńskiego 
zapisać. Co iest zapisano. 
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1714 г. 

Изъ книги № 4726, за 1714 г., л. 242. 

207. Жалоба старосты Шиманскаго Франциска Нодберескаго ыа братьевъ Нѣ-
рѣевскнхъ за сделанный ими наѣздъ и разныя насилія. 

Шиманскій староста итрибунальный судья Фран-
цискъ Подберезскій приносить жалобу на Серадь-
скаго стольника и братьевъ Мерѣевскихъ по 
слѣдующему случаю; отправляясь въ трибунальное 
засѣданіе Новогродскоп каденціи, Подберезскій 
встрѣтилъ въ м. Ллховичахъ брать евъ Мерѣев-
скихъ, которые подъ предлогомъ экзекуціи недо-
ииокъ чоповаго и шеляжнаго, съ вооруженной си
лой производили полный разбой и грабежъ: взи

мали деньги съ мѣщанъ и не выдавали имъ рас-
писокъ, насиловали дѣвицъ, бросали въ погреба, 
наполненные водой, жидовъ, держали ихъ по ни
сколько дней; подвергали истязанію мѣстнаго свя
щенника, производили множество другихъ без-
чинствъ. И когда ІІодберезскій вступилъ съниин 
въ объяснения, то они напали и на него и его 
слугъ. 

Roku tysiąc siedmsetnego czternastego 
miesiąca Augusta pierwszego dnia. 

Na urzędzie iego królewskiey mości grodz
kim Wileńskim przede mną Michałem Ra
phałem Szumskim, podstolim у podwoie
wodzym Wileńskim, żałował y solenniter 
protestował się wielmożny imć pan Franci
szek Podbereski—starosta Szymański, na j 
ichmościów panów Michała stolnika Sieradz
kiego, administratora woiewodztwa Nowo- j 
grodzkiego у Antoniego Mierzejewskich, ! 
braci rodzonych, w spólney radzie у namo
wie z sobą będących, oto, iż co obżałowani | 
ichmość pp. Mierzeiewscy, zostaiąc w spól- ! 
ney radzie у namowie, a idąc trybem żoł- i 
nierskim, zostaiąc sami na służbie woysko-
wey у nie mało maiąc ludzi żołnierskich 
zaciągnionych, a popełniając pod sądami 
głównemi trybunalnemi, teraz w Wilnie 
odprawuiącemi, iawny zbytek, excess у kry

minał, niby w sposób exekucyey czopowego 
szelężnego, administratorem woiewodztwa 
Nowogrozdkiego będąc y to iuż po uczy
nioney satisfakcyey sobie, to iest, po ode
braniu tysiąc sześciuset piędziesiąt złotych 
polskich, od arendy żydów Lachowickich, 
a na to quitu nie dali, у reszty tylko zlot. 
dwadzieścia у dwa praetenduiący violen-
ter, armata manu, w roku teraznieyszym 
tysiąc siedmsetnym czternastym miesiąca J u 
lii dwudziestego szóstego dnia, na maięt
ność Lachowicze, w woiewodztwie Nowo
grodzkim leżące, naiechawszy, żydów do wię
zienia prywatnego pobrawszy, w sklepie wodą 
napełnionym trzymali, więzili, morderstwa 
różne zażywali, do okupu przymusili; na 
ostatek na plebanią cerkiewną oyca prez
bitera. Lachowickiego, potściwym dziew
kom rapt czyniąc, violenter naszedszy, sa
mego prezbitera zbili, zmordowali, skrwa-
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wili, sarną prezbiterową kanczukami siekli, 
różne kryminały, rapta poczynili, excessa, 
kryminały popełnili, a co większa gdy żału
iący wielm. imć pan Podbereski—starosta 
Szymański, iako hrabstwa Lachowickiego 
imieniem wiel. ieymci pani Katarzyny Obryń-
skiey, primi voti Zmiartowskiey—skarbni-
kowey Lubelskiey, a teraznieyszey Podbe-
reskiey starościney Szymańskiey, małżonki 
swey, iako samey aktorki, będąc posseso-
rem у przez toż miasto Lachowicze do są
dów głównych trybun, do Wilnia у do mał
żonki swey, w Wilnie rezyduiącey, z spra
wami iechał y na te violencie, excesa у 
kryminały popełniaiące nadiechał, tedy sub-
misyią wielką z ichmość postępuiąc, po 
przyiacielsku certuiąc, aby w swoiey zawzię
tości uhamować się chcieli, upraszał; aliści 
obżałowani ichmość panowie Mierzeiewscy, 
popełniaiąc iawny zbytek, exces у krymi
nał, iadącego do sądów głównych trybun, 
czyniąc in convulsionem powagi trybunal-
skiey y constytucyi seymowych, de securi-
tate judiciorum opisanych, samego żałuią
cego ni wczym sobie niewinnego, konfudo-
wali, do pistoletów porwawszy się, zabić-
usiłuiąc strzelali, szabel podobywawszy sie
kli, rąbali, sług żałuiącego mianowicie imć 
p. Adama Biestrykowskiego w głowę za
cięli, a imci pana Jakuba Siekłuckiego w 
lewą rękę szkodliwie zacięto, razy pozada-
wali, mordowali, samego żałuiącego na zie
mię obwaliwszy, skrwawili, stłukli, mało 
na śmierć nic zabili у ledwo obronną 
ręką od takowych violatorow у kupy 
swawolnych ludzi, do kilkadziesiąt człowie
ka zgromadzonej', uyść mogli, pistolety po
wystrzelawszy, a goniąc się za sługami у 
za inną czeladzią żałuiącego uchodzącą 
pociskiem rzucili, toż у szablami czynili. 
Jakoż dwie szabli у dwie pary pistoletów 
na ziemi pobrawszy w grodzie Nowogrodz

kim prezentowali y tam do tegoż grodu 
oddali, podczas którego kryminału у vio-
lencyi popełnienia żydom, mieszczanom ta
mecznym, rabuiąc onych, szkody na trzy 
tysiące złotych y daley uczynili, dalsze od
powiedzi у pochwałki, iako też y z miasta 
Lachowicz violencią у expulsya udziaławszy, 
potym one zrabowawszy, odiechałi y unika-
iąc za takowe kryminały, wiolencye paen 
prawnych, a dufaiąc na urzędników grodo
wych, w koligacyi z sobą zostaiących, ca-
lumniose procesą do xiąg na żałuiącego 
zaniosszy у przed tenże urząd grodzki No
wogrodzki na roczki Septembrowe anni prae-
sentis sądzić przypadaiące, adcitować usiłu
iąc, z tym się chlubią у szczycą. Zaczym 
żałuiący delator, dowodząc krzywdy w ra
mieniu prezbiterowi у prezbiterowey, także 
żydom mieszczanom, w kryminałach popeł
nionych у w szkodach poczynionych, tu
dziesz y sobie.samemu stałey, a per omnia 
obżałowanych wszystkich ichmościów do per
sonality komparycyi у do skuteczney in 
principal! negotio przed sądem głównym try-
bunalnym rozprawy processów grodu No
wogrodzkiego calumniose zamienionych, у 
pozwów na roczki Septembrowe wymienio
nych, in omnibus punctis, paragraphis et 
clausulis onych, do skasowania у anihilowa-
nia, do nagrodzenia szkód poczynionych у 
na prawo spendowanych, za niestaniem zaś 
obżałowanych osób, do wskazania banicyi 
doczesney wieczney у infamii у dalszych 
paen prawnych у kryminalnych, zostawiw
szy sobie tey żałoby do meliorowania у do 
dalszego o pretensie różne, do zapozwania, 
iako też prezbiterowi do uczynienia osobli
wego aktoratu у dołączenia się <.l0 tey ża
łoby šalvimi ius, a teraz vigore constitucyi 
seymowych o violenciach у kryminałach 
opisanych у terminu do rozprawienia się 
w nich naznaczonego, żałuiący aktor dal 
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tę swoią soleną manifestacyą z wolną oney 
melioracią, iako też у łączenia się do tey 

żałoby, do xiąg urzędu grodzkiego Wileń
skiego zapisać, co iest zapisano. 

1765 r. 

Изъ книги № 4780, за 1765 г., листъ 41. 

208. Жалоба Ковенскихъ лютеранъ иа ксендзовъ и на разныхъ лицъ, причинив-
шпхъ имъ насиліе во время погребенія. 

Лютеранскій пасторъ отъ имени своихъ едино-
вѣрцевъ приносить жалобу на Ковенскаго авгус-
тіанекаго плебапа и мѣщанъ по слѣдующему слу
чаю: во время ногребальнаго шествія на лютеранъ 
сдѣлали нападеніе мѣщане, подстрекаемые ксенд-
зомъ, нанесшпиъ даже ударъ палкою въ голову 

пастору, они затащпш нослѣдняго на ксендзовскій 
дворъ п предали публичному поруганію, хотѣли 
даже подвергнуть пстязанію; вмѣшательство од
ного доминиканскаго ксендза избавило его отъ 
послѣдняго. 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piąte-
tego miesiąca Maia cztyrnastego dnia. 

Na roczkach maiowych grodzkich woie
wodztwa Wileńs., w roku tym, wyż na dacie 
pisanym, do sądzenia przypadłych у porząd
kiem prawa statutowego in loco solito iu-
diciorum, w mieście ikmei Wilnie w zamku 
sądzących się, przede mną Michałem у Ka
zimierzem hrabią z Kozielska Ogińskim, 
woiewodą Wileńskim, oraz przed nami urzę
dnikami sądowymi grodzkimi woiewodztwa 
Wileńskiego, od tegoż i. w. imć pana woie
wody Wileńskiego instalowanemi, compa-
rendo personaliter i sądu patron imć pan 
Antoni Pukszta, solenniter manifestował się 
na szlachetnych panów Ernesta Bogusława 
Luciusza—-burmistrza, Michała Kweczera—-
gminu przysięgłego, oraz у drugich miasta 
ikmei Kowna obywatelów у całego zgroma

dzenia Augustanae confessionis, na prze
wielebnych w Bogu ichmć xx. Franciszka 
Frąckiewicza—plebana у Kamińskiego, ko-
mondora kościoła ś. Piotra у Pawła fary 
Kowieriskiey, tudziesz imci pana Stefana 
Głębockiego — wóyta Kowieńskiego, ludzi, 
cieślów у parobków, do tumultu у wiolen-
cyi zebranych y aktu przyłączonych, mie
niąc oto: iż żałuiący delatores, maiąc dla 
siebie prawa y konstytucye rzeczy-pospoli
tey, przywileia nayiaśnieyszych królów pol. 
dawne, etiam przez panuiącego teraz nay
iaśnieyszego króla imć Stanisława Augusta 
p. n. m.,, łaskawie konfirmowane, tudziesz 
dekretą komissarskie królewskie przeciwko 
złośliwym impetitiom, omnem securitatem, 
tranquilitatem et libertatom, iak wszystkim 
miasta Kowna obywatelom, tak w szczegól
ności dyssidentom in religione Christiana, 
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tam in civilibus, quam in spiritualibus obes-
pieczaiąc, których bacie (sic) obżałowanemu 
imć x. plebanowi Kowieńskiemu ad noti-
tiam dawniey się dostały, co in fundamento 
cominunitas dyssydentów Kowieńskich, praw 
у wolności sobie pozwolonych, wewszelkiey 
modestyi у spokoyności zażywała, obżałowa
ny ix. pleban Kowieński, nie dość że daw
niey słowami у listami skomatycznemi (któ
re producent ar) dyssydentów, osoby du
chowne у świeckie, innumeris vicibus dyf-
famował, wexowal, przez siebie у przez su-
burdynowanych, lecz insuper w roku teraz
nieyszym tysiąc siedmset sześćdziesiąt pią
tym na dniu dwudziestym miesiąca Apryla 
obżałowani ichmć, in condicto z sobą bę
dący, contemnendo prawa pospolite, przy-
wileia królewskie y dekretą kommissarskie 
et omnia jura, gdy querulantes ciało umar
łego człowieka swoiey konfessyi do miey
sca pogrzebowego ulicą postronną, alias za
ułkiem, evitando ne inferent irritamentum 
animi, prywatnie na marach nieśli, obża
łowany imć xiądz komendarz Kamiński у 
z nim ludzi kilkadziesiąt, od roboty cie
sielskiej- z siekierami y kijmi wezwani у 
od obżałowanego imć pana Głębockiego— 
wóyta Kowieńskiego dodanymi cieślami, ex 
opposite plebanii robiących, tychże dyssy
dentów na ulicy, bez żadney okazyi, atta-
kowali, łaiać, lżyć, potrącać, targać, bić 
ważyli się, osobliwie ministrum Andraeam— 
septuagenarium, a in ministerio spiritual! 
w Kownie od roku tysiąc siedmset dwudzie
stego szóstego, sine mała nota, przykład
nie perseverantem, bez żadney przyczyny, 
na ulicy 'po błocie targali, chcąc onego w 
błocie rozciągnowszy kanczukami oćwiczyć, 
na co sześciu ludzi kauczuki przy sobie 
mieli, imć x. pleban przez parkan, tulaią-
cego się przy parkanie ministra, sam wła
sną ręką trzciną razy kilka po głowie uderzył, 

tandem do plebanii do imć x. plebana bar
ziey zawlekli, niż zaprowadzili, gdzie tenże 
ix. pleban, nieprzystoynym venerando cha-
racteri suo postępkiem, złość pospólstwa za
wziętego potwierdzający swoią non minori 
furią wywieraiąc, na miłość Boga у bliż-
nego nie pamiętaiąc, ani na submissium 
zbitego staruszka nie respectuiąc, lżył, ła-
iał, sam rękoma swemi kołnierz przyzwoi
ty biały z szyi na kawałki podarł, kanczu-
kować usiłował, na co wyż mianowane sześć 
ludzie na pogotowiu stali, iakoż y to by 
wykonali, gdyby nie wyperswadował у nie 
uśmierzył zapalczywość reflexiami swoimi 
będący pod ten czas nieiaki ix. domini
kan klasztoru Kowieńskiego przytomny у 
miłosierdziem zdięty; iakoż wypuszczonego 
z plebanii pasterza swoiego niektórzy zgro
madzenia confessionis Augustanae, у trupa 
na ulicy porzuconego, acz między tumul
tem wzruszonego pospólstwa, z niebezpie
czeństwem życia ad loca sua zaprowadzili, 
w ustawicznej7 iednak w querulantach chcąc 
mieć niespokoyność, różnych ludzi etiam 
szpitalnych swoich po domach luteranów7 

ix. pleban у komendarz na wexą у łaianie 
in scrippo quaerentes rozsyłaią, odpowiedź у 
poohwałki na zabicie osób у zburzenie ko
ścioła у domów eorundem dissidentium pu
blicznie czynić nie przestaią. O których 
krzywdacli у exorbitancyach iniuriati dela
tores nomine totius communitatis suae prze-
kładaiąc querimonie suae duchowney y 
świeckiey zwierzchności, w mieście stołecz
nym w. x. Lit. Wilnie na ten czas znay-
duiącey się, iaśniewielmożnym ichmciom x. 
biskupom, prałatom ii- ww. ichmciom pa
nom senatorom, marszałkowi ct assesoribus 
kommisśyi generalney w. x. Lit., sprawie
dliwości ś. y protekcyi dopraszaiąc się, quo 
in ordine zachowania querulantes dissiden-
tes, przy tych prawach, konstytucyach rze-
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czy-pospolitey, przy wileiach królewskich, de
kretach у wszelkich dokumentach, fundu
szach, wolnościach, przy magistratowych 
urzędach, et circa liberum religionis suae 
exercitium, do pokarania penami у winami 
pro demerito actionis distinctim na obżało
wanych ichmciów complices de rigore ut-
riusque iuris ściągaiącemi się et relative do 

dawnieyszych manifestów у żałob, do uzna
nia, obwarowania у przysądzenia delatori-
bus tego wszytkiego, quod juris et prae-
tensionis et ex documentis fusius deduce
tur, salva żałob melioratione et correctione, 
dali takowy manifest do xiąg grodzkich wo
iewodztwa Wileńskiego spraw potocznych 
zapisać, który iest przyięty у zapisany. 

1765 r. 

Изъ нниги № 4780, за 1765 г., листъ 204. 

209. Частное письмо Ковенскаго ксендза Фропцксвича проповѣднику лютеранскому. 

Въ ппсьмѣ этомъ кс. Францкевичъ ругаетъ и 
поноситъ лютераескаго проиовѣднука Андрея за 
то, что подчиненные его уклоняются отъ платы 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt pią
tego, miesiąca Maja cztyrnastego dnia. 

Na roczkach maiowych woiewodztwa Wi
leńskiego, w roku tym, wyż na dacie pisa
nym, do sądzenia przypadłych у porządkiem 
prawa pospolitego, in loco solito iudiciorum, 
w mieście ikmei Wilnie w zamku sądzących 
się, przede mną—Michałem Kazimierzem, 
hrabią z Kozielska Ogińskim—woewodą Wi
leńskim, oraz przed nami—urzędnikami są-
dowemi grodzkiemi woiewodztwa Wileńskie
go, od tegoż i. w. imci p. woiewody Wileń
skiego installowanymi, comparendo perso-
naliter u sądu patron imć p. Antoni Puk-
szta, list prywatny, od imci x. Franciszka 
Frąckiewicza — plebana Kowieńskiego do 

коляды u подарковъ на Новый годъ и угрожаетъ 
имъ изгнапіемъ изъ домовъ. 

imci р. Andrzeia—predykanta Luteranorum 
pisany, in rem et partem tegoż imci słu
żący, opowiadał, prezentował у ad acta po-
.dał, który, podaiąc do akt, prosił mnie wo
iewody у nas urzędu, ażeby pomieniony list, 
ze wszytką w nim wyrażoną rzeczą, był do 
akt grodzkich woiewodztwa Wileńskiego 
spraw wieczystych przyięty у wpisany. J a 
koż my, ony przyiąwszy, wpisuiąc wT xiegi, 
de verbo ad verbum zaleciliśmy, którego 
tenor sequitur estque talis: 

Monsieur. Noveritis vestram malitiam 
erga nos suis asseclis adeo impressam, quod 
summa cum postpositione mea tempore visi-
tationis valvas ocludere seque ocultare au-
dent, ius patriae et canonicum, iam pridem 
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promulgata dicent, quod singuli ludaei, qui 
occupant loca catholicorum, muito magis 
vos Luterani debetis mihi optemperare, con-
tribuciae collectam pro strena non vero ita 
reclamare, fugere vitareque me totius huius 
civitatis parochum; si vos, uti ita dicam, 
diabolum superbum sequimini, metimendo 
fugiendoque, fugite e domibus et civitate 
hac, ne oculus meus prolem vestram et te 
malorum omnium fautorem videat. Sin 
secus emendare vultis, jubete vestris assec-
lis, ut nobis e domibus suis strenam debi
tam reddant; tuque ipse ne sis patri tuosi-
milis in superbia, veni ad me, multa habeo 

dicenda. TJ tego listu podpis ręki imci x. 
Fronckiewicza. Demum additament oraz in-
tytullacya his verbis: Franciszek Frąckie
wicz parochus Counensis. Adhuc fara ipse, 
quam tui Lutherani contradixeretis mihi, 
pro certo fortius agam, a servitiis vestris fa-
mulos recipiendo. Collaria pendentia doc-
torum, non vero nostra portate, scholam et 
xenodochium, quo in fundamento habetis, 
dicito. Andreae praedicanti Lutheranorum 
Counensi. Który to takowy list, za podaniem 
onego przez wyż wyrażonego patrona do 
akt iest do xiąg grodzkich woiewodztwa 
Wileńskiego przyięty у wpisany. 

1770 r. 

Изъ книги № 4785, за 1770 г., л. 131. 

210. Изрекатсльный листъ, данный разными шляхтичами русскому войску, что 
они больше не будутъ бунтовать и нарушать законовъ рѣчи-поснолитой. 

Поименованные въ этомъ документѣ шляхтичи, 
прішпмавшіе участіе въбунтѣ, даютъ изрекатель-
ный листъ, въ которомъ сожалѣютъ о своемъ за-
блужденіи, что они принимали участіе въ безпоряд-

кахъ и сознаютъ, что эти бунты направлены были 
къ ниспроверженію законовъ и правъ рѣчп - пос-
политой. Листъ этотъ предъявленъ былъ капита-
номъ россійскихъ войскъ Есткомъ. 

Roku tysiąc siedmset siednidziesiątego, 
miesiąca Aprila dwudziestego czwartego dnia. 

Coram actis grodu woiewodztwa Wileń
skiego, comparendo personaliter wielmożny 
imć p. Michał Estko, kapitan woysk ros-
syiskich, recess przysięgą stwierdzony, od 
niżey wyrażonych woysku rossyiskiemu dany, 
ad acta xiąg grodzkich woiewodztwa Wi

leńskiego podał, którego tenor sequitur talis: 
My niżey na podpisaniu rąk naszych wy

rażeni oznaymuiemy tym naszym formalnym 
recessem, przysięgą stwierdzonym, iż cho
ciaż my przyłączyliśmy się do buntu podnie
sionego przez złe intencye maiących współ-
obywatelów dążącego do wruszenia pokoiu 
w oyczyznie, lecz widząc teraz złośne onego 

68 



- 538 -

przedsięwzięcia, od niego odstępuiemy, od-
rzekamy się y przyznaiemy wszytko, co przez 
ten bunt uczyniono za przeciwne prawom 
y konstytucyom rzeczy-pošpolitey, którym 
my powinni iesteśmy we wszelkiey obszer-
ności być posłusznemi, iako też у wsainey 
rzeczy iesteśmy posłuszni. In 'fidein quorum 
czyniemy ten recess przeciw przeszłemu na
szemu postępkowi, a dla większey wiary, 
wagi у waloru, rękoma naszemi własnemi 
podpisuiemy się. Pisań roku tysiąc siedm-
siedmset siedmdziesiątego, miesiąca Aprila 
dwudziestego trzeciego dnia. U tego reces-
su podpisy rąk aktorów tak umieiętnych, 
iako też nieumieiętnycb pisma, oraz atte-
stacya z podpisem przytomnego sic expri-
muntur: Jan Kiernożycki mp. fff Teo
dor Wołodźko, fff Jan Dziemidowicz, 
fff Stefan Wabałowicz, fff Franci
szek Chwiedorowicz, fff Jan Sawicki, 
fff Jan Redor, fff Maciey .Palczew-
ski, fff Jan. Boreyko. Za tych wszyt
kich wyż pomienionych krzyżykami własną 

ich ręką pisanych, ia swą własną ręką, iako 
umieiący, wyż pomienienych podpisuię się Jan 
Kiernożycki mp. Bogusław Zagórski, pisarz 
celny; fff Antoni Radaszewski, fff 
Maciey Witkowski, Jerzy Sypayło attestor, 
żem był przytomny ich podpisom do tego 
recessu, Mateusz Jelenski, podstoli xiestwa 
Żmuydzkiego mp.; fff Jan Bortkiewicz, 
fff Antoni Mazolewski. ci dwa chorąg
wi Wolkowyskiey, fff Mateusz Iwaszkie
wicz ten Narwoy chorągwi, fff Baltro-
miey Sawicki, fff Stefan Tulczynski, fff 
Jakub Skarżyński. Za tych wszytkich wyż 
pomienionych krzyżykami własną ich ręką 
pisanych, ia swą własną ręką iako za nie-
umieiętnych wyż pomienionych podpisuię się 
Bogusław Zagurski, pisarz kom. Jurbur-
skiey, f f f Józef Jabłoński. Który to ta
kowy recess przysięgą stwierdzony, woysku 
rossyiskiemu dany, za podaniem onego przez 
wyż wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg 
grodzkich woiewodztwa Wileńskiego spraw 
wieczystych przyięty у wpisany. 

1775 r. 

Изъ связки № 4591, съ 1575—1721 г. докум. № 1. 

211. Общін перечень дьшовъ и пѳдатнаго сбора съ рнмеко-католическихъ прн-
ходовъ Виленскаго воеводства за 1775 годъ. 

dym. zlot. gr. dym. zlot. gr. 
Miasto Wilno. . . . — 26336 — Parafiaś-tego Piotra • 162 964 -
Parafia ś-go Stefana . • 111 638 — — Rudomińska. • 532 3160 — 

— ś-go Nikodema . 7 4 444 — — Turgielska . • 481 2854 — 



dym. zlot. gr-
Parafia Solecznicka . 275 1600 — 

— Miednicka. . . 367 . 2182 — 
— Cudzieniska . . 175 1036 — 

• — Szumska . . . 58 344 — 
1 - Ostrowiecka . . 110 658 — 
f — Worniańska . . 498 2984 — 

— Gierwiatska . . 150 898 — 
— Miclialiska . . 198 1184 — 

f - Bystrycka . . 389 2334 — 
— Ławaryska . . 150 900 — 
— Rukoynska . . 110 1246 — 

Niemienezyriska. 489 3518 — 
— Janiška . . . 131 768 — 
— Inturska . . . 226 1674 — 
— Malatska . . . 128 1016 10 
— Widzieniska . . 344 2733 10 
— Dubińska. . . 286 1698 — 
— Giedro у ska . . 311 1820 — 
— Podbrzeska . . 187 1102 — 
— Meysagolska. . 418 2488 — — Kiernowska . , 167 1030 — 
— Musnicka . . 397 2372 — 

— Szyrwińska . . 333 1992 — 
— Szeszolska . . 350 2084 — 

dym. zlot. gr. 
Parafia Nidocra . • . 51 302 — 

— Poboyska . . 497 2912 — 
— Getwańska . . 130 756 — 
— Upitska . . . 97 578 — 
— Werkowska . . 482 2870 — 

s — Giegużyńska. . .24 138 — 
Summa summarum 8989 81610 20 

Jakową taryfie podatku podymnego ad 
mentėm konstitucyi 1775 roku sporządziw
szy, z którey wynika oprócz miasta, dy
mów ośintysięcy dziewięrset óśmdziesiąt dzie
więć, a z nich wypada piaty złotych pol
skich insimul z miastem óśmdziesiąt ieden 
tysiąc sześćset dziesięć у groszy dwadzie
ścia. Rękoma naszemi przy wyciśnionych 
pieczęciach podpisuiemy. Adam Józef K o -
zakowski—sędzia ziemski Kowieński, cho
rąży Petygorski w. w. x. Lit. lustrator po
datków rzeczy-pospolitey woiewodstwa Wi
leńskiego, Andrzey Pomarnacki — sędzia 
ziemski woiewodztwa Smoleńskiego, lustrator 
podatków rzeczy - pospolitey woiewodztwa 
Wileńskiego (m. p.). 



- 540 -

Изъ книги № 4790, за 1775—1776 г., л. 783. 

212. Жадоба Виленскихъ мѣщаііъ на Виленскій магистратъ по поводу разныхъ 
его здоунотребленійг 

Янъ Орлицкій, Мозырскій коморникъ (земле-
мѣръ),отъ имени всего Виленскаго городскагососло; 
вія приносить жалобу на весь Виленскій магистратъ 
по слѣдующему случаю: лица, засѣзающія въ маги-
стратѣ, получаютъ свои мѣста, какъ бы по наслѣд-
ству отъ отцевъ къ дѣтямъ. Пользуясь этимъ 
исключительнымъ условіемъ, они открыли рядъ 
многочисленныхъ п вопіющихъ злоуиотреблсиій j 
противъ всякихъ правъ п привилегій. Такъ они 

обращаютъ на свои нужды всѣ городскіе доходы; 
разоряютъ всѣ городскія пмѣнія, продаютъ ихъ, 
закладываютъ или присвонваютъ себѣ, и кресть
янъ отдаютъ въ приданое своимъ родственникамъ, 
Вслѣдствіе такихъ злоупотреблений многіе нзъ го-
рожанъ обнищали и какъ нищіе шатаются по го
роду, діугіеже обращены въ крѣпостннхъ кресть
янъ магистратскихъ лицъ и публично трактуются 
пхъ холопами. 

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szó
stego, miesiąca Augusta dwudziestego trze
ciego dnia. 

Coram actis grodu woiewodztwa Wileń
skiego comparendo personaliter imć pan Jan 
Orlicki, komornik Rzeczycki, żałował yso-
lenniter manifestował się,, nomine sławet
nych Beniamina Kossa, Franciszka Sądec
kiego, Franciszka Otrębskiego, Tadeusza 
Skędzierskiego, Ernesta Webersa, Pawła 
Drozdowskiego, JanaEdlera, Jana Bąckie-
wicza, Kazimierza Woyszniewicza, Józefa 
Woyciechowicza, Krzysztofa Awłosewicza, 
Jana Kowalewskiego, Krystyana Blankiem-
berga, • Krystyana Heyszmana, Piotra Hu
berta, Mikółaia Szydłowskiego, Szymona 
Paszkiewicza, Michała Stankiewicza, Krzy
sztofa Hrubę, Michała Blankiemberga, An
toniego Sawicza, Antoniego Santockiego, 
Stefana Hauryłowicza, Antoniego Łukasze
wicza, Ignacego Kwiatkowskiego, Antonie
go Romanowskiego, Samuela Maltyka, To

masza Zieniewicza, Jana Miszkelewicza, Kry
styana Rydela, Jakuba Piotrowskiego, Fry
drycha Galie, Macieia Muchlińskiego, Mi
chała Czecharskiego, Sebestyana Zbytkow-
skiego, Sylwestra Adankiewicza, Andrzeia 
Czeizora, Augustyna Romfełta, Leona Ka-
linkiewicza, Michała Hołdowskiego, Fry
drycha Tyztemberka, Grzegorza Misiewicza, 
Ernesta Plena, Frydrycha Berenta, Michała 
Januszkiewicza, JanaKrassowskiego у wszyt
kich starszych tegorocznych całego gminu 
у pospólstwa miasta ikmei Wilna na szla
chetnych Kondrata Żyłkę, Grzegorza Hału-
zę у innych burmistrzów, Daniela Paszkie
wicza, Jana Krupskiego, Piotra Dubińskie-
go, Antoniego Lachowicza—radców, Jana 
Konczewskiego — pisarza sessyonalnego у 
radzieckiego у cały magistrat Wileński, o to: 
iż co szlachetny magistrat Wileński abso
lute potestate postępując przeciwko wszel
kim prawom, przywilejom, dekretom, or-, 
dynacyom, mimo które prawo tak anteces-

1776 г. 
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sorowie, iako y sami szlachetni rządząc się 
у zachowuiąc się nie podług przepisu onych, 
owszem, vilipendendo y postponendo srogą 
tychże praw cyrcumskrypcyą dobra gene-
raliter wszytkie mieskie, leżące, ruchome, 
summy pieniężne rozproszyli w różne ręce, 
folwarki z poddanemi po chłopa dwudzie
stu у trzydziestu у więcey, dożywocie ma
iąc, zięciom у córkom w posagach, inne 
przez kondyktowe opisy, transakcye, taynie 
w skrytości czynione, pozawodzili, iako у 

>, recenter folwarki trzy w ręce wielmożnego 
imci pana Ciechanowieckiego odeszli, od ! 
którego antecessora lat kilkanaście temu ; 
iak wzięli summę ośm tysięcy złotych pol
skich, za dożywocie iednego folwarku, id-

. que Tupaciszek od wielmożnego Ciechanow
skiego, starosty Opeskiego, deinde za de
kretem konfederacyi w roku tysiąc 'siedm
set siedmdziesiąt czwartym; iterum od tegoż 

. wzięli iysięcy kilkanaście, którą summę in 
proprium usum obrócili. Przez wszytkie 
lata tak z dobr łożących arendy, z grun
tów, placów poziemne. superaty podymnego, 
quatuorgielta, przy podymnym wybierane 
z miasta dochody, publicznych prowentów, 
iako też składanek od trzech stanów magi
stratowego, kupieckiego, gminu całego po
spólstwa corocznie na tysięcy kilkadziesiąt, 
rok od roku do siebie do skrzynki publicz-
ney nie składali, bez wiedzy całego gminu 
у pospólstwa, ad velle sui dysponowali, у 
gdzie chcieli obracali, do kalkulacyi całego 
gminu у pospólstwa niewokowali у nie do
puszczali, z którego gminu у pospólstwa 
naywiększe są dochody, z różnych przycho
dów, z składanek przez wszytkie lata wy
bieranych, gromnicznych na złotych trzy 
tysiące zgórą kwartałowych extraordynaryi-
nych у innych, tudzież z różnych wyborów, 
łokciów rzemieśniczych, różnych cechów 
chlebowych, pirożnie, klatek, przekupnie, 

warzywnic, różnych owoców zieleniznych, 
mlecznego, koszykowego, podwrótnego, kot- . 
łowego, berniowego, beczkowego, od sie-
mierżów, szynków, garkuchni, od sklepów, 
stancyi, solennie, ratusznych zborów tysięcy 
kilkanaście, z wagi publiczney; tyleż od 
rzezników, rybaków, szewców, czapeczników, 
czapecznic, gancarzów, od kramów, skle
pów, solennie, z stancyi wiezney w rybnym 
końcu leżących; od żydów łokciowego zło
tych sześćset; seorsive od kramów у skle
pów у innych wszelkich przychodów; trzy 
tysiące tałerów bitych danych na repara-
cyą miasta od ś. p. nayiaśńieyszego króla 
Augusta trzeciego przez ręce ś. p. iaśnie
wielmożnego Fleminga—podskarbiego mia
sta wyliczonych, z kamienic szpitalnych, 
które possyduią prowizorami będąc, intraty 
odbieraią, z proboszczami dzielą się, w szpi
talach utriusque ritus ubogich nie chowaią, 
rzemieślnicy у mieszczanie starzy у niewiśoi 
po mieście z torbami żebraią zimową porą, 
nie maiąc przytulenia, po bramach pod mu
rami, czasu tęgich mrozów у zawieruch bez 
czasu uinieraią. Zadaiąc place na zabudo
wanie placów różnym senatorom, panoni> 
kamienice in ruderibus у sklepy sprzeda
wali у pieniądze za one brali, inne do kan-
celaryi deponowali, cisz panowie ignotum 
gdzie się obrócili ze wszystkich lat przez 
antecessorów swoich, pradziadów, dziadów, 
rodziców, iako y sami szlachetni magistra
towi ze wszystkich rzeczonych przychodów 
у innych, tu niepomienionych intrat miey
skich, żadnych likwidacyi у kalkulacyi nie 
zdawali у nie czynili, ani do publiczney 
skrzynki nie importowali, w iednym nie
porządku zostaiąc, do siebie zabierali, у in 
proprium usum obracali, w sekrecie zacho
wuiąc у tayności, iako cały szlachetny ma-

I gistrat Wileński, będący od sta kilkudziesiąt 
lat у więcey zpokrewniony, iakby z iedney 
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osoby złożony, gdy iedni po drugich sami 
będąc w magistracie swoich braci, synów, 
zięciów, wnuków, у dalszych krewnych są
dzą mimo przepis, ordynacyi у wszystkich 
praw, szczegulnie z iedney krwi у familii 
swoiey obieraią do magistratu, a obcych 
godnych nie dopuszczaią, by wszystkie Ob
roty w taynos'ci, rządy w iednych ręku iak-
by obstant nici rozchody w skrytości między 
sobą zachowuią, gminowi całemu у pospól
stwu ni o czym widzieć niepozwalaiąc. Re
gula iuris udysponowała, że mbsto Wilno 
z trzech stanów złożone—z magistratowego, 
kupieckiego у pospólstwa, gminu całego, 
w miłości, iedności nierozdzielney, iakby in 
uno corpore zostaiąc, wszystkie swoie usil-
ności у chęci razem łożyli, na utrzymanie 
całości dobra pospolitego tegoż miasta; lecz 
szlachetny magistrat, praesuineudo sobie 
tychże gminowych za nic ważąc, za chło
pów у poddanych swoich poczytuie, publicz
nie chłopami na ratuszu ' nazywa, na po
sługi, iak poddanych chłopów pędzi y roz-
kazuie; iakoż w roku teraznieyszym tysiąc 
siedmset siedmdziesiąt szóstym przez wiele 
czasów wszystkie cechy, iak na pańszczyznę 
poddanych o własnym chlebie bezprzestan-
nie pędzili do folwarków, na bronienie onych, 
wiele takich było, którzy porzuciwszy ro
botę у rzemiosło o głodzie wartować nocy 
у dni musieli; za obiady, uczty у inne pry
waty, nie mało gruntów у pustych mu
rów w rozwalinach różnym klasztorom у 
xięży pozadawali, do ogrodów у cmentarzów 
przywłaszyć pozwolili mieyskich, mury wa
łowe stare około miasta, także klasztorom 
у swoim krewnym na erekcyą у poprawę 
ich murów demoliować у zbiiać pozwalali, 
bramę Spaską, która przez niedozor у na
krycie o trzech kondygnacyach, gdy zawa
liła się, z całey bramy wszystką cegłę da
rowali iegomość xiedzu Modzolewskiemu—of-

ficyałowi ruskiemu, który od teyże cegły na 
mieyscu szpitala zmurował na dwa piątra 
stancyą у w teyże bramie w wałowym mu
rze wybiwszy okno zmurował kram z miesz
kaniem do niego z teyże cegły, żyda osa
dził, za które obiedwie stancye z kramą, 
około sta talarów arendy bierze, skarb me
tropolity przy mieskich wałowych murach, 
mimo dyspozycyą prawa z obuch stron bu
dynki stawić do murów przymurowywać się, 
y na tychże murach o dwuch piątrach, у 
więcey murować się ze szkodą murów ca-
całego miasta pozwalaią. Ad haec procedera 
wszystkie у dalsze transakcye, konwencye, 
dekretą zmowne, kondyktowe z iedną osobą 
magistratową, drugą z kupców, z kahałem 
Wileńskim у różnemi osobami konwencye 
przyznane у dalsze bezprawia, których opi
sać wyrazić niepodobna, na iedyną zgubę ca
łego miasta, siebie bogacąc w niewiadomo-
ści gminu czynili, formowali, у odprawo-
wali z dołożeniem gmjnu całego, a gmin 
0 tym nie wiedział, in praeiudicium wszyst
kich praw, przywileiów, In fundamento kon-
stytucyi novellae legis i. w. Ogiński, wia-
chawszy na woiewodztwo Wileńskie, uczynił 
porządek miasta całego, iak się maią za
chować у rządzić punktami opisał, y te 
punkta ustaw swoich na rąk pięćset dru
kować kazał, szlachetny magistrat te punkta 
u siebie utaił, nie drukował. I w przeszłym 
roku do Warszawy wyprawuiąc należało 
wpisać do plenipotencyi gmin, a szlachet
ny magistrat tyło od magistratu imci panu 
Konczewskiemu od kupców, imci panu Bob
rowskiemu dali plenipotencyą, a sławet
nych Sondeckiego у Hołdowskiego, nie wpi
sali w plenipotencye y z tym się odkażali, 
że pro hac sola vice pozwalamy gminowym 
iachać do Warszawy, y to dla usługi szla-

1 chętnemu Konczewskiemu, iako osobie ma-
I gistratowey. Ad praesens ułożywszy skła-
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dankę seymową, która przez wszystkie trzy 
stany kontrybuowana być miała, gmin cały 
udysponowawszy wybrać kazali podług taxy, 
szlachetny magistrat, ani kupiecka izba nie 
taxowali się, у składanki nie złożyli, a przez 
gmin recenter złożoną składankę na trzy-
tysiące kilkaset złotych wydobywszy skrzyn
kę próżną publiczną, żadnego szeląga z 
prowentów wszystkich skladauek dawniey-
szych nie okazuiąc, aby teraznieyszą skła
dankę do swoich rąk odebrać у ad velle 
sui obrócić. Przegrozki, różne pochwałki, 
na zdrowie у życie gminowych czynią, gdy 
o słuszność się umawiaią, za buntowników 
poczyluią, у o dalsze inne krzywdy, szkody 
damnifikacye, varii generis bezprawia, przez 
szlachetny magistrat czynione, które w tym 
dla obszernego opisania processie pomie
ścić nie mogą, referuiąc się do osobliwszych 
punktów żałoby seorsive spisanych od gmi
nu całego. O co wszystko żałuiący gmin 
cały chcąc prawem czynić,' ante omnia do 
approbaty wszystkich praw, przywileiów, or-
dynacyi et omnis tituli dokumentów, całe
mu gminowi służących, a przeciwnych do 
skassowania konwencyi, przyznanych z ży
dami kahału Wileńskiego у dalszych de
kretów kondyktowych, konwencyi, transak-
cyi, procederów z różnemi poczynionych z 
dołożeniem gminu, w niewiadomości onego, 
także do skassowania у annihilowania om

nis tituli wszystkich tych per totum, iako na 
zgubę miasta czynionych, do komportacyi 
wszystkich regestrów, et omnis tituli skryp
tów sessyoualnych у innych, przez obżało
wanego Kończewskiego—pisarza у cały szla
chetny magistrat, sub nexu corporalis iu-
ramenti, do komportacyi punktów przez i. 
w. Ogińskiego ułożonych y na pięćset rąk 
drukować kazanych, do zdania kalkulacyi 
za wszystkie lata, za dziadów, oyców у dal
szych krewnych swoich, których dobra pos-
syduiąc, iako у przez samych obżałowanych, 
z lat stante dispositione obżałowanych, ze 
wszystkich a wszystkich generaliter intrat 
у percept, tak przychodów, iako у rozcho
dów całego miasta Wilna, do nakazania, 
aby szlachetny magistrat, communitas mer-
catoria, zarówno z gminem całym taxowali 
się у składanki dawali у wszystkie prowenta 
za wiadomością, całego gminu, z całego 
miasta Wilna składane у expensowane byli? 

przy wszystkich trzech stanach, do obwaro
wania, żeby szlachetny magistrat przez gwał
towność у moc żadnego bezprawia nad ża
łuiącym gminem у pospólstwem czynić nie-
ważył się, do nadgrodżenia wszelkich strat 
у expens prawnych, do pokarania penis de 
lege descendentibus et quod iuris deducetur, 
salva tego manifestu melioratione. Co iest 
do xiąg grodzkich spraw wieczystych wo
iewodztwa Wileńskiego zapisano. 
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213. Посвидѣтельствованіе вознаго объ отказѣ Ясенснинъ взять обратно воловъ, 
покинутыхъ его крестьянами на митрополичьей землѣ въ имѣвіи Шешолахъ во 

время самовольной запашки митрополичьей земли. 

Я Размусъ Яновичъ, возный земли Ви-
ленское, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперешнимъ тысеча пять
сотъ деветдесятъ первомъ, мѣсеца Августа, 
девятого дня, былъ есьми ужитымъ отъ 
служебника въ Возѣ вёлебного его милос
ти архіепископа митрополита Кіевского, 
Галицкого и всее Руси, отца Михаила Рогозы, 
Стефана Козаковича до двора его милости 
митрополита Шешольского въ Олянахъ, въ 
повѣтѣ Виленскомъ лежачого, длянѣкото-
рыхъ справь поточныхъ въ томъ имѣнью 
ПІешольскомъ зъ его милостью паномъ 
Миколаемъ Ясенскимъ, подкоморимъ земли 
Виленское, и будучому мнѣ въ томъ дво-
рѣ ПІешольскомъ, въ Олянахъ, довѣдавшисе 
тотъ служебникъ его милости митрополита 
Стефанъ Козаковичъ, ижъ его милость панъ 
Ясенскій, наславши моцно кгвалтомъ на 
властный кгрунтъ его милости митрополи
та ПІешольскій, въ Олянахъ, боярина сво
его Яна Юрьевича Войтковича и съ под
даными своими тогожъ имѣнья своего Ше
шольского, подъ дворъ самый Олянскій, 
подле церкви, при дорозѣ великой Вилен
ской, орать казалъ. И пошолъ зо мною 
вознымъ и зъ стороною людьми добрыми 
шляхтою, то-есть съ паномъ Станиеда-
вомъ Валентиновичоиъ а паномъ Лаври-

номъ Щасновичомъ Смилкгевичомъ до нихъ; 
и кгдымъ пришолъ, зъ нимъ Стефаномъ 
Козаковичомъ и зъ стороною, застали есь
мо оручи на жито попаръ боярина его ми
лости пана Ясенского, Яна Юрьевича Войт
ковича, стоючого при ратаяхъ, а ратаевъ 
семь зъ волами оручихъ, то-есть: Стася 
Байбаковича, Павла Тервеневича, Якуба 
Ботевича и иныхъ подданыхъ. И пыталъ 
тотъ Стефанъ передо мною вознымъ и сто
роною того Яна Юрьевича: за чіимъ то 
розсказаньемъ орутъ кгрунтъ митрополій?. 
На то тотъ Янъ Юрьевичъ повѣдилъ: ижъ 
орутъ за розсказаньемъ и посланьемъ па
на Ясенского, пана своего; бо его милость 
панъ нашъ держится интерцезы и будемъ 
орать и моцно боронить. А потомъ тотъ 
Стефанъ почалъ упоминати того Яна Юрь
евича , штобы болыпъ тутъ подданъшъ 
орать не казалъ и съ поля митропольего 
Олянского жебы зошли; если маетъ якое 
дѣло до его милости митрополита, нехай 
се правне зъ его милостью обыходитъ. 
а кгвалтомъ кгрунтовъ нехай не кажетт-
орать; бодей буду боронити инароги ка
жу побрати. И то повѣдивши тотъ Сте
фанъ, пошолъ зо мною вознымъ ку дворо-
ви, а потомъ недалеко одшодши намъ отъ 
нихъ, тотъ Янъ Юрьевичъ и сътыми се-
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ма поддаными, волы нарольи покинувши, 
зовсимъ сами прочъ одъ воловъ до двора 
пана своего пошли. А потомъ тотъ Стефанъ 
Козаковичъ, обачивши тые волы по збо-
жыо зъ сохами ходечи, указавши тые во
лы мнѣ возному и сторонѣ, казалъ .ихъ 
вжо ку вечору до двора загнати и зъ со
хами семь паръ воловъ, то-есть: • шерстью 
рыжихъ чотыри, половыхъ три, бурыхъ 
три, рабыхъ три, розными шерстями зъ 
бѣла, зъ чорна и зъ рыжа, чорный одинъ, 
и хотѣлъ ихъ, яко покиненыхъ на поли, 
до враду замку Виленского отогнати; ниж-
ли дано ему Стефану справу, ижъ дорогу 
Виленскувэ его милость панъ Ясенскій, 
наславши слугъ и подданыхъ своихъ, ка
залъ заступить, и боечисе якое легкости 
подданымъ учиненья, которые бы гнали 
тые волы, тыхъ воловъ гнать не смѣлъ. 
А потомъ въ семъ же року деветдесятъ 
первомъ, мѣсяца Августа тринадцатого дня, 
тотъ же Стефанъ Козаковичъ съ тоюжъ 
стороною двѣма шляхтичами звышменова-
ною, зъ Станиславомъ Валентыновичомъ а 
Лавриномъ Щасновичомъ Смилкгевичомъ, 
посылалъ мене возного Размуса Яновича до 
двора его милости пана Ясенского Ш е 
шольского зъ листомъ отъ особъ двухъ, 
отъ ихъ милости пановъ компромисаровъ, 
высланыхъ одъ его милости пана Андрея 
Илькговского, одъ его милости князя Юрья 
Мартиновича Кгедройтя, подавать его ми
лости пану Ясенскому и ознаймить, жебы 
тые волы розсказалъ узить, то есть: семь 
сохъ, которыхъ, одышолъ, покинувши въ 
полю Олянекомъ, Янъ Юрьевичъ Войтко-
вичъ, бояринъ пана Ясенского, и съ под
даными его милости пана своего, сего мѣ-
сеца Августа девятого дня. И кгдымъ прі-
ѣхалъ до двора пана Ясенского до воротъ 
двораыхъ тогожъ Яна Юрьевича у воротъ 

дворныхъ стоечи нашолъ есми ворота зам-
кнеными, мене не пущоно. И мовилъ есми 
тому Яну Юрьевичу, жебы далъ знати его 
милость пану своему, жебы тые волы, ко
торые еси покинулъ въ полю Олянекомъ, 
взялъ, которыхъ хочетъ отдать служебникъ 
его милости митрополита Стефанъ Коза
ковичъ черезъ руки мои мене возного; а 
листъ отъ его милости пана Андрея Иль
кговского и отъ князя Юрья Мартинови
ча Кгедройтя писаный, слуга другій его 
милости пана Ясенского Федоръ Русинъ, 
отъ мене взявши, до его милости пана 
Ясенского, пана своего, понесъ, а мене са
мого до двора непущоно. И казалъ ми тотъ 
же Русинъ, служебникъ пана Ясенского, 
одъ двора прочъ одъѣхати. А потомъ одъ 
того часу, яко тые волы покинулъ въ по
лю Олянекомъ, ужо панъ подкоморый ни 
въ чомъ у кгрунты митропольи Олянскіе 
не вступовалсе и переказы жадное его 
милости митрополита подданымъ, такъ въ 
оранью, въ боронованью, яко и въ сѣенью 
жита не чинилъ. Якожъ я возный, по тые 
вси часы, при немъ—служебникѣ его ми
лости митрополита Стефану Козаковичу 
у дворѣ митропольемъ, въ Олянахъ, буду
чи, почавши одъ дня мѣсеца Августа де
вятого дня, въ семъ же року деветдесятъ 
первомъ, ажъ до дня семнадцатого сего 
мѣсеца Августа, и видѣломъ: ижъ уси по
ля Олянскіе митропольи спокойне пооралъ, 
посѣялъ и забороновалъ; и ни въ чомъ 
переказы жадное одъ его милости пана 
Ясенского не видѣлъ ни одъ кого чинечи. 
А тые волы его милости пана Ясенского 
подданыхъ, покиненые, которыхъ его ми
лость панъ Ясенскій узять не хотѣлъ, тотъ 
же служебникъ его милости митрополита, 
Стефанъ Козаковичъ, до росправы для 
стражи роздалъ, передо мною вознымъ, под-
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данымъ его милости митрополита Шешоль-
скимъ. И на томъ далъ того сознанья мо
его тотъ мой квитъ, подъ моею печатью 
и подъ печатьми стороны двухъ шляхти-

човъ, имены верху менованьгхъ. Писанъ 
въ ІПешоляхъ, року, мѣсеца и дня звыш-
мененого. 

1592 г. 

Изъ связки № 4641, за 1572—1592 г., докум. № 2. 

214. Жалоба Хорельскаго, арендатора мотрополнчьяго пмѣнія Дойнянъ, ипосви-
дѣтельствованіс вознаго о насильственном» завладѣніи Ясенскимъ митрополичьими 

крестьянами со всѣмъ ихъ имуществомъ, въ количествѣ пяти службъ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча пять
сотъ деветьдесятъ второго,. мѣсеца Апрѣля 
девятого дня. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
комъ воеводства Виленского, передо мною 
Яномъ Болеславовичомъ Свирскимъ, мар-
шалкомъ господарскимъ, державцою Мой-
шакгольскимъ, намѣстникомъ Виленскимъ, 
жаловалъ и оповѣдалъ панъ Григорій Х о -
рельскій, на тотъ часъ держачій имѣнье 
его милости митрополита Шешольское а-
рендою, о томъ: штожъ дей его милость 
панъ Николай Ясенскій, подкоморій Ви-
ленскій, наславши бояръ и подданыхъ сво
ихъ имѣнья ПІешольского, назызаемого 
Олянского, въ повѣтѣ Виленскомъ лежа
чого, селъ Олянскихъ, много подводъ, у 
ночи въ року теперешнимъ тысеча пять
сотъ деветдесятъ второмъ, мѣсеца Апрѣля 
шостого дня, у понедѣлокъ рано, далеко еще 
передъ свитаньемъ, на имѣнье его милости 
митрополита Шешольское, въ повѣтѣ Ви
ленскомъ лежачое, села Дойнянскіе, вы-

бралъ, выграбилъ и выпровадилъ кгвалтов
не подданыхъ его милости митрополита 
отчичовъ властныхъ служобъ пять, то есть: 
Войтеха Юражича зъ жоною, зъ дѣтьми, 
зъ волами, съ клячами и зо всею маетно-
сьтю ихъ—служба одна зуполная; Петра 
Юражича, зъ жоною, зъ дѣтьми, зъ во
лами, съ клячами и зо всею маетностью ихъ, 
другая служба зуполная; Каспора Юражи
ча, зъ жоною, зъ дѣтьми, зъ волами, съ кля
чами и зо всею маетностью ихъ—третяя 
служба зуполная; Валюля Матеевича, зъ 
жоною, зъ дѣтьми, зъ волами, съ клячами 
изо всею маетностью ихъ—четвертая служ
ба зуполная; Стасюля Матеевича, зъ жо
ною, зъ дѣтьми, зъ волами, съ клячами и 
зо всею маетностью ихъ — пятая служба 
зуполная. Которыхъ его милость панъ Ни
колай Ясенскій , тыхъ подданыхъ имены 
верху помѣненыхъ, пять служобъ, до 
имѣнья своего Шешольского, называемого 
Олянское, въ повѣтѣ Виленскомъ лежа
чого, называемого Оляны, выпровадив-
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ши дей и осѣлость имъ подавалъ вътомъ 
селѣ Олянекомъ, Ожъуседевъ, и собѣ дей 
ихъ служить до двора своего Олянского 
привернулъ и привлащилъ. Якожъ дей 
онъ панъ Грегорей Хорельскій, тое вы-
проваженье подданыхъ имѣнья Шешоль
ского возному повѣту Виленского Розмусу 
Яновичу и сторонѣ людемъ добрымъ шлях-
тѣ оказывалъ. Который возный тамъ быв
ши, и чего будучи свѣдомъ, ставши оче
висто въ року теперешнемъ, тысеча пять
еотъ девятдесятъ второго, мѣсяца Апрѣля 
оемьнадцатого дня, ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ созналъ и того 
сознанья своего квитъ, подъ петатью сво
ею и подъ печатьми стороны шляхты по
далъ, писаный тыми словы: 

Я Розмусъ Яновичъ, возный повѣту Ви-
. ленского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперешнимъ тысеча пятьеотъ 
девятдесятъ второмъ, мѣсеца Апрѣля шосто-
го дня, у понедѣлокъ. маючи я при собѣ 
стороною людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, 
земянъ господарскихъ, то-есть пана Андрея 
Яновича а пана Лаврина Щасновича, за 
оказаньемъ пана Григорья Хорельского, на 
тотъ часъ держачого имѣнье его милости 
митрополита Шешольское арендою, видѣ-
ломъ у Дойняхъ, въ селахъ того имѣнья 
Шешольского, въ повѣтѣ Виленекомъ ле
жачихъ, два домы, у которыхъ въ тыхъ 

домахъ седѣли передъ тымъ бояре пана 
Ясенского спустошоные и выграбленые, 
такъ избы, хлѣвы, яко и клѣти уси отво-
реные, а у иншихъ и дверы выбраные 
а у домахъ ничего нѣтъ, яко людей, такъ 
и быдла и збожья, все выпровожено и вы
везено и слѣдъ знать, много людей кон-
ныхъ, возовыхъ и пѣшихъ дорогою было 
гнано и возами ѣхано ку Шешолямъ его 
молости, пана Ясенского и пана Кирдея, 
въ повѣтѣ Виленекомъ лежачихъ: и мено-
валъ то панъ Григоръ Хорельскій, пере
до мною вознымъ и передъ тоюжъ сторо
ною, при мнѣ на тотъ часъ будучою, ижъ 
се тое выпровоженье тыхъ подданыхъ ста
ло за насланьемъ его милости пана Ми
колая Ясенского, подкоморого Виленского, 
черезъ бояръ и подданыхъ его милости 
пана Ясенского, имѣнья Шешольского въ 
повѣтѣ Виленекомъ лежачого. И на томъ 
далъ того сознанья моего тотъ мой квитъ, 
подъ моею печатью и подъ печатьми сто
роны двухъ шляхтичовъ, на тотъ часъ при 
мнѣ будучихъ, верху помененыхъ. Пиеанъ 
у Дойняхъ, року, мѣсеца и дня вышменено
го. У того квиту печатей притисненыхъ 
три. Которое тое оповѣданье пана Хорель
ского и возного сознанье и тотъ квитъ 
его до книгъ кгродскихъ Виленскихъ есть 
записано. 
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1597 г. 

Изъ связки № 4593, за 1592—1598 г., докук. № 10. 

215. Ноевндѣтсльствованіе вознаго о недопущенін Виленскому подконорію Ясен-
скому ввода во владѣніе иитиополичьингъ инѣаіемъ Шешолани. 

Я Размусъ Яновичъ, возный повѣту Ви
ленского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперешнего тысеча пятьеотъ 
деветьдесятъ семого, мѣсеца Марта девято
го дня, маючи я возный на тотъ часъ при 
собѣ стороны людей добрыхъ, двухъ шлях
тичовъ, пана Войтеха Вольского а пана 
Мартина Барановского, за жоданьемъ слу
ги его милости митрополего велебнаго от
ца Михаила Рогозы, архіепископа митро
полита Кіевского, Галицкого и всея Рос-
сеи, на врадничомъ мѣстцу на тотъ часъ 
будучого, въдворѣ его милости митрополь-
ииъ имѣнья Шешольского, въ повѣтѣ Ви
ленекомъ лежачого, пана Мартина Нарко-
вича, былъ есьми у дворѣ его милости мит-
рополемъ Шешольскомъ, прозываемомъ Он-
токграбовскомъ; то пакъ передо мною воз
нымъ, передъ стороною, при мнѣ будучою, 
того помѣненого року и дня, за наслань-
емъ его милости пана Миколая Ясенско
го, писара его королевской милости вели
кого князства Литовского, подкоморого зем
ли Виленское, пріѣждчалъ до того двора 
его милости митрополего и до селъ, ку то
му двору прислухаючихъ, призываемого 
села Вернутянъ и до села Саркгутянъ, 
возный повѣту Виленского Станиславъ 
Жоравскій зъ слугами его милости пана 
подкоморого земли Виленское, пытаючи то

го слуги его милости митрполего, на тотъ 
часъ въ томъ дворѣ на мѣстцу врадничимъ 
будучого, пана Мартина Марковича: если бы 
поступили его милости пану Миколаю Ясен-
скому, подкоморому земли Виленское, уве-
занья въ тотъ дворъ его милости митро-
полій и въ села, къ нему прислухаючіе, 
за неякій презыскъ отъ пана Ясенского 
на отцу митрополитѣ переведенный? На 
што тотъ слуга его милости митрополій 
панъ Мартинъ Нарковичъ передо мною 
вознымъ и стороною, на тотъ часъ при мнѣ 
будучою, повѣдилъ тыми словы: ижъ дей 
панъ Миколай Ясенскій, подкоморій Ви-
ленскій, въ той справѣ есть запозваный 
отъ пана моего, отъ отца митрополита Кі-
евского, о злый переводъ права, первѣй, 
нижли ты, возный, на увязанье пріѣхалъ, 
прето съ тыхъ причинъ, нимъ се ихъ ми
лость Панове о злый переводъ права зъ 
собою розопрутъ, мнѣ врадникъ его. ми
лости митрополій того двора имѣнья Ш е 
шольского панъ Григорій Тишковичъ Ву-
зича, яко въ тотъ дворъ, такъ и въ села 
къ нему належачіе, ніякого увязыванья ни
кому поступовать не казалъ, прето боро
ню и не поступую. И съ тымъ тотъ возный 
Станиславъ Жоровскій и зъ слугами пана 
подкоморого Виленского ѣхали прочь. А 
на томъ я Размусъ Яновичъ, возный повѣ-
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ту Виленского, чого будучи свѣдомъ, далъ 
есьми сего сознанья своего сесь мой квитъ 
подъ моею печатью и подъ печатьми сто
роны шляхты, на той справѣ при мнѣ бу-

"дучой, (до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
записати). Писанъ у Вильни року, мѣ-
сеча и дня вышеймененого. (Слѣдуетъ су-
сцттъ). 

1595 г. 

Изъ связки подъ № 4667, за 1578—1595 г. 

2 i 6. Посвидѣтельствованіе вознаго объ отказ Ь Росскаго священника передать 
церковные ключи уніатскимъ радцамъ и о запечатаніи церкви ихъ собствен

ными печатьми. 

Я Янъ Миколаевичъ Косинскій, возный 
воеводства и повѣту Виленского, сознаваю 
то тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ року те-
перъ идучомъ тысеча пятьсотъ деветьде
сятъ пятомъ, мѣсеца Декабря четвертого 
дня, въ понедѣлокъ, маючи я при собѣ 
сторону людей добрыхъ двухъ шляхтичовъ, 
пана Миколая Петриманского и пана Юрья 
Яновича, былъ есьми при панохъ радцохъ 
мѣста Виленского рочныхъ зъ стороны 
Руское, при пану Ильи Исаковичу и пану 
Гриторью Федоровичу Печонцѣ, въ церкви 
руской на Росѣ, за Острою вѣжою, светого 
.Юрья, и тамъ же панове радцы передо 
мною вознымъ и вышейменованою сторо
ною шляхтою оповѣдали: ижъ дей есьмо 
сегодня, ведле нашого стародавного звы
чаю, при бытности отца протопопы и све
щенника Воскресенского Виленского, ведле 
старого реестру попису церковного, пере
гадывали и переписывали всѣ речи цер
ковные, которые въ той церкви есть, при 
бытности свещенника тутошнего Роского 

отца Дементея Ильяшевича Добрянского; 
якожъ дей есьмо тутъ у тое церкви, вед-
лугъ старого реестру, ему поданого, нема
ло речей не нашли; и кгды есьми у него 
о тые речи упоминали, жебы онъ тые вси 
речи намъ отдалъ, нижли онъ тыхъ речей 
намъ не отдалъ и вернути ихъ (намъ) не 
хотѣлъ, для чого учинили есьмо тамъ же 
заразъ у церкви передъ отцомъ протопо
пою, яко старшимъ свещенникомъ, на него 
жалобу и оповѣданье, яко много речей цер-
ковныхъ недоставаеть. А отецъ протопопа 

Į не только, жебы мѣлъ намъ зъ него спра
ведливость учинить, але еще ему то ознай-
милъ, же онъ свещенникъ Роскій Вилен-
скій есть отъ его милости отца митропо
лита, яко найвысшого пастыра, въ законѣ 
нашомъ неблагословеный и свещеиичество 
зъ него снято. За которымъ таковымъ отъ 
отца протопопы показаньемъ снятья све-
щенничества съ того свещенника Роского, 
домогалисе есьмо, абы онъ ключи церков
ные, которые отъ насъ—враду мѣстсвого 
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маетъ, до рукъ нашихъ врадовыхъ, до часу 
усправедливенья передъ отцомъ митропо-
литомъ, яко старшимъ своимъ, отдалъ. А 
помененый свещенникъ Роскій, будучи отъ 
насъ колькокроть напоминанымъ, жаднымъ 
способомъ клвэчовъ одъ тое церкви намъ 
отдати не хотѣлъ, для которого неотданья 
намъ тыхъ ключовъ церковныхъ мусѣли 
есьмо своимъ замкшъ тую церковь Роскую 
замкнуть и до себе ключи взять. А теперь 
знову туюжъ церковь и притворъ я возный 
печатью своею, а панове радцы вышей-
менованые также при печати моей пе

чатьми своими врадовыми, при бытности 
слуги врадового присяглого пана войтового 
на имя Аѳанаса Василевича запечатовали. 
Чого я возный, будучи въ той справѣ вѣ-
домъ, то все по достатку на сесь мой квитъ 
списавши, подъ печатью моею и съ под
писомъ руки моее и подъ печатьми сторо
ны шляхты вышейменованое, на тотъ часъ 
при мнѣ возномъ будучое, ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ даломъ. 
Писанъ року, мѣсеца и дня вышейменова-
ного. Jan Kosiński woźny—ręką swą- (Слѣ-
дуетъ сусцептъ). 

1597 г. 

Изъ связки № 4593, за 1592—1598 г., докуй. № 9. 

217. Посвидѣтельствованіе вознаго объ обидахъ и наспліяхъ, причиненныхъ 
митрошшічыщъ крестьянамъ корѳлевскимъ дворянином. Ясенскимъ въ Шешоль-

скомъ имѣніи. 

Я Размусъ Яновичъ, возный повѣту Ви
ленского, сознаю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперешнего тысеча пятьсотъ 
деветьдесятъ семого, мѣсяца Марта двад
цать девятаго дня, маючи я возный на 
тотъ часъ при собѣ сторону людей доб
рыхъ, двухъ шляхтичовъ, пана Мартина 
Вороновского а пана Войтеха Вольского, 
передъ тою стороною, людьми добрыми, 
за оказываніемъ врадника его милости ве-
лебнаго отца Михаила Рагозы, архіепис-
копа, митрополита Кіевскаго, Галицкаго и 
всея Россіи, имѣнья его милости ПІешоль-
СЕОГО, двора Онтокграбовсвого, въ повѣтѣ 

Виленскомъ лежачого, на имя пана Гри
горья Тишковича-Вузича , видѣлъ есьми 
у подданыхъ его милости митропольихъ 
тогоимѣнья Шешольского, въ селѣ обру
бу Ловмянского и въ селѣ обрубу Дойневъ, 
то-есть въ дому Станислава Петровича, 
тивуна его милости митропольего двери 
въ чотырохъ клѣтяхъ, пробои и защепки 
поотбиваны и посѣчоны, двери знать же> 
были повыбиваны, у дому Кгрикга Швин-
тадоня у двухъ клѣтей, также защепки 
и пробои поотбіяны и посѣчени; въ дому 
Буты Петровича и Матея Рыбелянк ви-
дѣлъ ecbLi у двухъ клѣтей ж>ери посѣ-

70 



чены и замокъ деревеный зъ дверми роз-
битый, розщепаный; въ селѣ обрубу Дой-
невъ: у Марка Воловича видѣлъ есьми у 
дверей двухъ клѣтей замки и защепки по-
отбіяны и посѣчены. Которое отбиванье 
пробоевъ, защепокъ и дверей и при томъ 
кгвалтовное забранье въ клѣтяхъ жита, 
збожья, речей рухомыхъ, маетности роз-
маитое тые подданые его митропольи, 
шкоды свои на рееетръ списавши, менили 
собѣ быти кгвалтовне сталые за наслань-
емъ на тые села отъ его милости пана 

Миколая Ясенского—писара его королев
ской милости, подкоморого земли Вилен
ское, отъ слугъ его милости собѣ сталое, 
на жалобѣ тое справы мянованыхъ. И на то 
я возный, чого будучи свѣдомъ, сего со
знанья моего далъ есьми сесь мой квитъ 
и реестрь описанья шкодъ мянованыхъ под
даныхъ его милости митрополичьихъ подъ 
моею печатью и подъ печатьми стороны 
шляхты на той справѣ, при мнѣ будучое. 
Пиеанъ у Вильни, року, мѣсеца и дня вы-
шейпомененого. (Слѣдуетъ сусцептъ). 

1601 г. 

Изъ связки № 4658, за 1601 г., докуи. № I. 

218- Жалоба священника Петра Аркадіуша на королевскаго ротмистра Уленнцкаго 
по поводу наѣзда на его Пинское ішѣніе Тараканы при участіи архимандрита 

Балабана (который былъ впослѣдствіи епископомъ Львовскимъ). 

Лѣта Божого Нароженья ^л^л (1601) мѣ-
сяца Сентябра третего дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод
скомъ воеводства Виленского, передомною 
Станиславомъ Пукштою - Клявзкгейлови-
чомъ — хоружимъ Волковыскимъ, намѣст-
никомъ Виленскимъ, оповѣдалъ и жаловалъ 
отецъ Петръ Аркадіушъ, презбитеръ цер
кви греческое, за даньемъ собѣ справы 
врадника своего села Тороканского, упо-
вѣтѣ Нинскомъ лежачого, на имя Михала 
Тишковского, на ротмистра его королевской 
милости пана Григорья Уленицкого—о томъ: 
ижъ дей въ сихъ часѣхъ, яко дня нынѣш-
него, дошла вѣдомость его—отца Петра 

Аркадіуша, ижъ въ року теперешнимъ 
^л^л (1601), мѣсяца Іюля тридцать перво
го дня тотъ панъ Григорей Уленицкій, 
способивши до себѣ слугъ, Кгедеона Ба
лабана, архимандрита Жидичинского, вы-
воланца, наѣхавши моцно-кгвалтомъ на се
ло его милости называемое Тороканы, въ 
повѣтѣ Пинскомъ лежачое, въ которомъ 
селѣ тотъ панъ Уляницкій, полторы не
дели мѣшкаючи, великіе и незносные крив
ды подданымъ тамошнимъ, бои, морды, 
кгвалты дѣвкомъ ибѣлымъ головомъ чине
чи, маетвость подданыхъ—рухомую, збожья, 
кони, быдла забравши, часть тому Бала-
банови—выволаньцу на Волыню отослалъ 
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а иншую тотъ панъ Уляницкій маетность 
собѣ побралъ, врадника тамошнего Миха
ла Тышковского выгнать и тое село То-
роканы до владзы слугъ Болобановыхъ 
подалъ и до сихъ часовъ держитъ. О ко
торыхъ шкодахъ отецъ Петръ Аркадіушъ, 
будучи на сесь часъ у Вильни при его 
королевской милости отъ часу не малого, 
про далекость и отлеглость свою вѣдомо-

сти взяти не моглъ, однакже на потомъ 
завзятьемъвѣдомости, хотечи реестръ тыхъ 
шкодъ починеныхъ, также имена подда
ныхъ побитыхъ и бѣлыхъ головъ покгвал-
тованыхъ достаточне списавши, до книгъ 
подати, а на сесь часъ только тое оповѣ-
данье его, просилъ, абы до книгъ записа
но было. Што естъ записано. 

1601 г. 

Иэъ связки № 4658, за 1601 г., докуй. № 9. 

219. Жалоба Виленской капитулы на Литовскаго скарбнаго ключника Исанков-
ска го, который запретилъ ннъ пяти домам. Виленскихъ медоварцевъ давать 

свѣчи на каѳедральный костелъ св. Станислава. 

На врадѣ его королевское милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского жаловалъ пе
редо мною Станиславомъ Пукштою Клявз-
кгейловичемъ — хоружимъ Волковыскимъ, 
намѣстникомъ Виленскимъ, велебный въ 
Бозѣ его милость князь Миколай Дыці-
усъ, докторъ письма светого, деканъ про-
кураторъ капитулы Виленское , именемъ 
всее капитулы бискупства Виленского, на 
его милость пана Яна Исиковского, писа
ра его королевское милости, скарбного 
ключника Виленского, о томъ, ижъ дей ме-
доварцовъ его королевское милости домовъ 
пять, а меновите: домъ Григоря Лапелы, 
домъ Яна Цибульского, домъ Амброжея 
Возницы, домъ Петра Задушника, домъ 
Лукаша Медоварня, тые дей зъ давныхъ 

часовъ, зъ наданья королей ихъ милости 
польскихъ и великихъ .князей Литовскихъ, 
свѣчи для хвалы Божое до костела голов
ного светого Станислава въ замку Вилен
скомъ рабливали; то пакъ дей, нѣтъ вѣдо-
ма зъ якихъ причинъ, панъ Яш» Исайков-
скій мѣщаномъ и медоварцомъ, въ тыхъ 
домѣхъ мѣшкаючимъ, свѣчъ робить до кос
тела заказалъ и до послушеньства своего 
привернулъ зъ уближеньемъ хвалы Божое 
и зъ шкодою ихъ милостей пралатовъ ка
питулы Виленское. О што хотечи ихъ ми
лость правне поступовати, просили, абы 
тое оповѣданье ихъ милости до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ .было записано. Што 
есть записано. 
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1603 г. 

Изъ связки № 4645, -за 1602—1603 г., докуи. № 5. 

t 

220. Жалоба Виленскаго Евангелнческаго збора на Литовскаго канцлера Льва 
Сапѣгу по поводу захвата инъ Ф у н д у ш о в а г о ииѣнія Кенъ, принадлежащаго збору. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ третего, мѣсеца Іюня осмьнадцатого 
дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Станиславомъ Пукштою - Клявзкгейлови-
чомъ, хоружимъ Волковыскимъ, намѣстни-
комъ Виленскимъ, оповѣдалъ и жаловалъ 
шляхетный панъ Вацлавъ Осецкій, сеніоръ 
збору Евангелицкого Виленского, именемъ 
его милости пана Миколая Зеновича—под
коморого Ошменского, яко сеніора и справ-
цы добръ и маетности збору Евангелицко
го Виленского, и иншихъ сеніоровъ тогожъ 
збору, самъ отъ себе, на ясновельможного 
его милости пана Льва Сапѣгу, канцлера 
великого князства Литовского, Слонимско
го, Парнавского, Могилевского старосту, о 
томъ, ижъ дей. годное памети ей милость 
пани Мартиновая Стравинская, каштеля-
новая Витебская, пани Доминитра Коптев-
на, тестаментомъ остаточное воли своее, 
розсправуючи домъ и маетность свою, межй 
иными речами записала правомъ вѣчнымъ 
на зборъ Евангелицкій Виленскій—на шко
лу и шпиталь, маетность свою набытую, 
имѣнъе названное Кены, Косину и Покоси-
ну въ повѣтѣ Вименскомъ лежачое, надъ 
рѣшо Кеною, съ прикуплями и зо всимъ 
на все, яко се тое имѣнье въ собѣ маетъ; 

а потомъ дей сама ей милость пани Ви
тебская въ семъ году шестьсотъ третемъ, 
мѣсяца Іюня дванадцатого дня, зъ сего 
света смертью зешла. А такъ дей П а н о в е 

сеніорове збору Виленского, маючи вѣдо-
мость о таковомъ записѣ и правѣ на тое 
имѣніе Кену, порядкомъ правнымъ, зъ воз
нымъ; зъ ураду приданымъ, повѣту Вилен
ского, Петромъ Новошою, и съ тремя шлях
тичами черезъ пріятеля своего на то ужи-
того шляхетного пана Криштофа Чорноту, 
за поступеньемъ врадника ее милости 
пани Витебское, въ тое имѣнье Кены, Ко-
сино, Покосино въ держанье вѣчнымъ пра
вомъ вошли, и тое имѣнье, зъ дворомъ, 
зъ гумномъ, зъ маетностью, зъ статкомъ, 
збожьемъ, зъ быдломъ, зъ кгрунты, зъ пашнью 
дворною, съ поддаными, съставомъ, млы-
номъ, съ сажавками, зъ спустовщизнами, 
зъ стодолами альбо корчмами двѣма на 
гостинцу Полѣсскомъ, по обаполъ рѣки 
Кены, и зъ мытомъ мостовымъ и зо всимъ 
навсе, въ моць и во владзу свою взяли, 
и до часу, отъ себе тогожъ пана Чарноту 
тамъ поручивши, ему въ завѣданье тое 
имѣнье оставили, и з а тымъ войстьемъ и 
посессію спокойне тое имѣнье держали, 
отъ того дня мѣсеца Іюня четырнадцато
го дня черезъ чотыри дни, ажъ до дня то
гожъ мѣсеца Іюня семнадцатого. То пакъ 
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дей въ року теперешнемъ тысеча шесть
сотъ третьемъ, мѣсеца Іюня семнадцатого 
дня, вечеръ на змерканью, ясневельможный 
его милость панъ Левъ Сапѣга, канцлеръ 
великого князства Литовского, наславши 
моцно-кгвалтомъ на тое имѣнье Кену, Ко
сило и Покосино служебника своего пана 
Яроша Слизня, и зъ неякимъ Забѣлою, и 
иныхъ многихъ слугъ, козаковъ и гайду-
ковъ своихъ, зъ розными бронями, войнѣ 
належачими, которые слуги его милости, за 
тымъ насланьемъ, знашодши до двора во
рота замкненые, гды ихъ панъ Чарнота 
пустити не хотѣлъ и того имѣнья име
немъ пановъ сеніоровъ зборовыхъ и его ми
лости пана Яна Путяты, яко. екзекутора 
тестаменту, боронилъ, въ дверахъ у воротъ 
дворныхъ дощокъ колько выбивши, а иные 
черезъ плоты влѣзши, у тивуна отъ нихъ 
поставленого, ключи отнявши, печати у 
хованья розного пооддиравши, того пана 
Черноту зъ двору выгонивши, кгвалтовне 
тое имѣньеКены, Косино и Покосино, зъ 
дворомъ, зъ будованьемъ дворнымъ, мено
вите на инвентару списанымъ, зъ маетно
сти, въ томъ дворѣ будучое, зъ збожьемъ 
молочньшъ и немолочонымъ, и на полѣ 
засѣеныиъ, зъ быдломъ, зъ статкомъ до-
мовымъ, зъ ставомъ, зъ млыномъ, зъ сажав-
ками, зъ поддаными, до того имѣнья нале
жачими, которыхъ есть служобъ шееть-
надцать, зъ двѣма стодолами альбо корч
мами на гостинцу Полѣсскомъ, по оба 
полъ рѣки Кены, зъ мытомъ мостовымъ, 
съ которыхъ корчемъ изъ мыта аренды 
приходить на годъ по семидесятъ копъ гро
шей Литовскихъ, и зо всимъ навсе, тое 
имѣнье Кену у нихъ, пановъ сеніоровъ 
зборовыхъ, зъ дердаанья ихъ его милость 
панъ канцлеръ черезъ тыхъ слугъ своихъ 
кгвалтовне отнялъ, а ихъ пановъ сеніоровъ 
зборовыхъ съ того имѣнья зъ покойного 

держаднья выбилъ и выгналь. А мяновите 
маетности въ томъ дворѣ было: будованье 
дворное, яко есть на инвентару написано, 
домъ надъ ставомъ великимъ зъкганкомъ; 
напередъ сѣнь зъ кухнею, зъ сѣни изба 
столовая сукномъ зеленымъ вся обитая, 
болоны окенные цѣлые зъ окенницами, ла
вы, столы, зедли, и печъ полеваный но
вый; съ тыхъ сѣни другая сѣнька малая, 
съ которой изба покоіова сукномъ зелен-
нымъ обитая, также окна оклееные цѣлые, 
столы, зедли и печъ полеваный; съ тое 
избы ковната, съ той же сѣни изба, гдѣ бѣ-
лые-головы мѣшкали, съ столами, зъ зед-
лями, болоны шклянные цѣлые; съ той 
избы ковната, въ ней шкафа двоиста зам-
кнена внутреными замками, запечатована. 
Другій домъ великій, накрытый только, лаг.ъ 
и пецовъ еще не машъ, въ которомъ свѣт-
лицъ великихъ двѣ, ковната великая, ко-
морокъ двѣ, комины мурованые. Домокъ 
третій на урадника: изба съ коморки зъ 
столами, зъ пецами и зо всимъ; пекарня 
надъ ставомъ, противко ней изба; свирны 
два,—одинъ съ подклетомъ, пивницы двѣ; 
стайня новая великая, и возовня. А въ 
свирнѣхъ меду прѣсною кади чотыри, въ 
которыхъ може быть меду медницъ двад
цать; масла фасокъ десять, въ которыхъ -
можетъ быть масла медницъ тридцать; 
сыровъ великихъ углястыхъ шестьдесятъ 
деветь; кробя великая, въ которой рыбы 
вялые, солонины, садла, мандрыки купные, 
тая кробя запечатована; волны овчоерунъ 
шестьдесять; пила тарчичная; крижи зло-
тистые на каплицы два; збожа, овса бо
чокъ осьмь, сѣменю бочка одна и полторы 
чверти, гороху три чверти; солоду пшенич
ного бочка одна; солоду сѣменного бочокъ 
полторы; ярычного бочокъ полторы; пше
ницы полторы чверти; муки житное бочки 
двѣ. У пивницахъ меду розсыцоного питого 
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бочокъ великихъ шесть, пива бочокъ семь; 
скуръ быдлячыхъ сорокъ, овчинъ четыр
надцать, козлинъ чотыры; лектика альбо 
карета одна; въ гумнѣ жита зложоного стыр-
ты три, и остатокъ брокгу *), въ которыхъ 
жита копъ двѣсте тридцать пять; быдла 
въ оборѣ рогатого — двое, овецъ старыхъ 
шестьдесятъ пять, ягнять двадцать шесть; 
козъ старыхъ пять, молодыхъ чотыри, сви
ней старыхъ десеть, подсвинковъ шесть, 
гусей старыхъ десеть, а молодыхъ двад
цать деветь, каплуновъ петьнадцать, ку-

*) Брогъ, изъ ноль, bróg, малоросс, оброгъ, че-
тырегранный стогъ съ подвижной на четырехъ 
высокихъ столбахъ укрѣшгенной крышей. 

ровъ четырнадцать; курчатъ двадцать двое, 
яецъ чотыры копы; клячъ стайныхъ чоты
ры, жеребцы два; збожья, на полю на паш
ни дворной засѣяногр, жита бочокъ шесть
десять, пшеницы бочокъ чотыры, ечменю 
бочокъ шесть, овса бочокъ пять, гороху 
бочка одна, сѣна въ гумнѣ зложоного во-

, зовъ осьмьдесятъ. Съ тымъ всимъ тую мает
ность Кены, Косину и Покосину его ми
лость панъ канцлеръ великого князства 
Литовского отнявши, въ моць и во владзу 
свою взялъ. И просилъ, абы тое оповѣ-
данье до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
было записано. Што есть записано. (Слѣ-
дуетъ посвидѣтельствованге вознаго, такого-
же содержания). 

160 5 г. 

Изъ книги Л; 4650, за 1605—1682 г., докуй. Л5 7. 

221. Донесение вознаго о распубликованіи имъ баииціи нротивъ двухъ священ-
нпковъ Виленскаго Свято-Духовскаго братства ІОСИФЯ Яцковича и Ивана Семе-

- новича. 

Я Николай Залѣскій, возный господар-
скій повѣту Виленского, сознаваю симъ 

. моимъ квитомъ, ижъ въ року теперешнимъ 
тысеча шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Сенте-
бра девятого дня, маючи я при собѣ сто
роною людей добрыхъ, шляхту, пана Ива
на Вичинского а пана Григорья Старо-
дворского, будучи я приданый отъ суду 
кгродекого Виленского для публикованья 
и обволанья листу его королевское мило
сти баниційного на поповъ Враства Ви
ленского новое церкви заложенья Светого 

Духа, Есифа Яцковича а Ивана Семено
вича, за позваньемъ позвы духовными отъ 
отца Антонія Грековича—дьякона до суду 
надежного духовного, передъ его милостью 
отцемъ митрополитомъ и всею капитулою 
рускою правомъ поконаныхъ и до его коро
левской милости, на баницію отосланыхъ, 
которую тую баницію публикуючи, обволы-
ваючи и всимъ до вѣдомости приводечи и 
оказуючи, и, водлугъ звычаю, зъ нее копіи 
до брамъ, костеловъ, церквей поприбіядъ 
есьми, подъ печатью своею и подъ печатьми 
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стороны шляхты, при мнѣ будучое, то-есть, 
меновите: до воротъ замку Виленского, также 
до костела светого Яна, до церкви еветое 
Троицы, и до церкви еветое Пречистое, 
до Ратуша, до дому Брацкого, и до Острое 
Брамы, и до иныхъбрамъ. А попублико-
ванью юе всее справы далъ есьми ку за-
писанью до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
сей мой квитъ, зъ моею печатью и съ пе
чатьми стороны шляхты, при мнѣ будучое. 
Писанъ року, мѣсеца и дня звышписа-

ного. У того квиту печатей притиснено 
три. Которое тое очевистое возного соз
нанье и тотъ квитъ его до книгъ кгрод
скихъ Виленскихъ есть записано. (Сле
дуешь сусцептъ, приписанный на подлин-
номъ донесеніи *). 

*) Дѣло I . Яцковича п И. Семеновича противъ 
Ант. Грековичу, заимствованое много изъ акта 
трибунальнаго, было напечатано въ Чтеніяхъ исто-
ріи и древн: росс, въ Москвѣ 1859 г. III. 17 стр. 

1606 г. 

Изъ связки № 4700, за 1606 г., докуй. № 4. 

222. Жалоба зенянина Михнича на Светохну Раецкую по поводу захвата 8 ка-
ДОЕЪ и горшка меду и неуплаты расходовъ, сдѣланныхъ по ея дѣламъ. 

Лѣта Божого Нароженья ^лр (1606), 
мѣсеца Генваря -о. (9) дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод-
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Деметріемъ Карпемъ—секретаромъ его ко
ролевской милости, намѣстникомъ Вилен
скимъ, жаловалъ и оповѣдалъ земенинъ 
господарскій повѣту Ошменского панъ Ни
колай Михничъ о томъ: штожъ дей въ 
року прошломъ тысеча шестьсотъ пятомъ 
купилъ дей былъ онъ ку потребѣ, своей 
меду прѣсного кадокъ осмь и горщокъ де
вятый, въ которыхъ дей было всего меду 
медницъ тринадцать—по двѣ копѣ грошей 
Литовскихъ купленыхъ; который дей тотъ 
медъ свой весь—-осьмь кади и горшокъ де
вятый, отъѣзджаючи зъ мѣста здѣшнего Ви
ленского, ижъ его зъ собою взяти не могъ, 
у господѣ своей въ дому ее милости пани 

Бальцеровое Раецкое, войское Троцкое, 
пани Светохны Окуневны, названомъ Коп-
тевскомъ-Лошаковскомъ, тутъ въ мѣстѣ Ви
ленскомъ, на улицыЗборовой, противъ церкви 
ру скос заложенья святого Ивана, лежачомъ, 
уживши господыни тамъ того дому, зъ вѣдо-
мостью и позволеньемъ ее милости самое 
пани Раецкое, у склепѣ въ замкненью по-
ставилъ. Гдѣ жъ дей въ отѣъханью и въ 
небытности его пана Миколая Михнича 
тутъ у Вильни, въ томъ же року тысеча 
шестьсотъ пятомъ, мѣсеца Декабря дванад-
цатого дня, ее милость пани Бальцеровая 
Раецкая, пріѣхавши дей тутъ до Вильна, 
а взявши на него пана Миколая Михнича, 
не вѣдать для чого, васнь, кромъ жадное 
причины, его безвинне, яко дей того онъ 
певную вѣдомость взялъ, одомкнувши тотъ 
склепъ, гдѣ тотъ медъ его стоялъ, тотъ 
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дей медъ увесь, то есть, осьмь кади и де
вятый горшокъ, а медницъ въ нихъ трид-
надцать, кгвалтомъ побрала и пограбила 
и до имѣнья своего до двора Тябишского, 
въ повѣтѣ Виленекомъ лежачого, запрова-
дила, ку не малой кривдѣ и шкодѣ его, 
пана Миколая Михнича. А кгды дей по 
немаломъ часѣ, ужъ въ семъ року тепере
шнемъ тысеча шестьсотъ шостомъ, мѣсеца 
Генваря петнадцатого дня, онъ панъ Ми
колай Михничъ, пріѣхавши тутъ до мѣста 
Виленского а взявши вѣдомость о погра-
беныо того меду своего, отъ ее милости 
пани Раецкое сталое, и ѣхавши до ее ми
лости пани Раецкое, до Тябишокъ, прія-
тельско у ее милости упоминалсе, штобы 
ему тотъ медъ вернула альбо по двѣ копѣ 
грошей, яко онъ самъкупилъ, ему запла
тила; нижли дей она, пани Раецкая, при-
знавшисе, же тотъ медъ его весь до себе 
побрала и пограбила, ку не малому жалю 
и кгривдѣ его пана Миколая Михнича, 
того меду ему вернути, ани заплатити не 
хотѣла. А до того дей въ томъ же року 
прошломъ тысеча шестьсотъ пятомъ ужи-
ла дей была она пани Раецкая и послала 
его пана Миколая Михнича въ справахъ 
своихъ, за листомъ своимъ умоцованымъ 
до имѣнья вельможного его милости кня-
жати Януша Радивила, подчашого вели
кого князства Литовского, названого 
Бакштъ, въ повѣтѣ Менскомъ лежачого, 
для взятья черезъ возного и сторону шлях-
-ту въ интромисію и въ посесію свою за
ставою волости того имѣнья Бакштанского 
отъ его милости пана подчашого и мал
жонки его милости, ей въ сумѣ пѣнезсй 
заведеныхъ. А ижъ дей на онъ часъ по-
сылаючи его ее милость пани Раецкая ему 
пану Миколаю Михничу ивозному, также 
и сторонѣ шляхтѣ. на страву, и возному 
за працу, также и на выкупенье справъ съ 

книгъ враду Менского, пѣнезей у себе быть 
не повѣдала, и имъ дати чого не мѣла, про
сила дей его пана Миколая Михнича, што
бы онъ своими властными грошми на тые-

справы наложилъ и возному за працу за
платила обѣцуючи то все, што бы выдалъ 
на тую потребу ее, скоро пріѣдет*, ему 
отдать. А догажаючи дей онъ панъ Мико
лай Михничъ жеданью и прозьбѣ ее мило
сти пани Раецкое, хотяжъ зъ немалымъ на-
кладомъ своимъ взявши тую волость Бак-
штанскую отъ его милости пана подча
шого и малжонки его милости, моцью ее 
милости пани Раецкое, въ поссесію ее ми
лости, возному за працу и вси справы сво
имъ властнымъ грошомъ заплатилъ и всѣ 
речи выкупилъ, и уфаючи слову и обѣт-
ницы ее милости пани Раецкое и тые дей 
справы привезши и ей милости паней Ра-
ецкой до рукъ отдавши, што за нихъ пѣ-
незей и возному за працу, также и на 
страву выдалъ, ее милости рахунокъ учи
нилъ, чого дей всего выданыхъ шесть 
копъ грошей и дванадцать грошей Литов
скихъ чинило. Ино дей пани Раецкая, то 
все отъ него въ рахунку принявши, ижъ 
на онъ часъ у себе грошей не повѣдила, 
упросила дей была его пана Михнича, 
штобы и далей тыхъ грошей ей почекалъ, 
обѣцуючи учтивымъ словомъ шляхетскимъ 
ему тую шесть копъ и дванадцать грошей 
на день и рокъ певный, то-есть въ року 
теперешнемъ тысеча шестьсотъ шостомъ, 
мѣсеца Генваря семнадцатого дня, все 
сполна отдать и заплатить; нижли дей и 
тыхъ шести копъ и дванадцати грошей 
на томъ року ему пану Миколаю Михничу 
ее милость пани Раецкая отдать и слову 
своему утстивому шляхетскому досыть учи
нить не хотѣла ку немалой кривдѣ и шкодѣ 
его. Въ чомъ онъ панъ Миколай Михничъ, 
менечи собѣ отъ ее милости пани Раецкое 



въ томъ пограбенью меду его и въ неот-
данью тыхъ шесть копъ и дванадцати гро
шей не малую кривду и шкоду, тое опо-

вѣданье до книгъ кгродскихъ Виленскихъ 
записать далъ. Што есть записано. 

1606 г. 

Изъ связки N* 4700, за 1606 г., докуи. № 5. 
• 

223. Заявленіе въ судѣ администратора и надзирателя новоподвышенныхъ ныть 
(пошлинъ) въ великом, княжествѣ Литовском», Кондрата Бремена, о томъ, что во 
время иснравленія шлюзовъ надъ моремъ подъ Лобговомъ, купцы изъ Литвы 
рѣкою Вельею (Внліею), а изъ Руси—р. Нѣманомъ почти вътеченіи цѣлаго лѣта 
не могли провозить на витинахъ ни вверхъ, ни внизь своихъ товаровъ, какъ 
въ г. Королевецъ, такъ и изъ него обратно, и что по этой причонѣ прекратилось 
всякое взиманіе казенныхъ пошлинъ съ вышепомянутыхъ судовъ и товаровъ. 

Лѣта Божого Нароженья тысеча шесть
сотъ шостого, мѣееца Сентября двадцать 
восьмого дня. 

Наврадѣ его королевское милости кгрод
скомъ Виленекомъ, передо мною Деме-
тромъ Карпемъ, секретаромъ его королев
ское милости, намѣстникомъ Виленскимъ, 
постановившисе очевисто его милость панъ 
Йондратъ Времеръ, администраторъ идо-
зорца мытъ новоподвышшоныхъ у вели-
ксмъ князствѣ Литовскомъ, одъ вельмож
ного пана его милости пана Яроша Во-
ловича — подскарбего и писара великого 
князства Литовского, оповѣдалъ то, ижъ 
въ року теперешнемъ тысеча шестьсотъ 
шостомъ маю дей немалую шкоду, же часу 
напереднѣйшого, мало дей не черезъ усе 

лѣто, за поправованьемъ слюзы надъ мо
ремъ, подъ Лобкговомъ, купцы зъ вити-
нами на долъ съ товарами своими всякими, 
зъ Литвы—Вельею, а зъРуси—Нѣмномъ, 
до Королевца, такъ тежъ и съ Королевца, 
съ товарами своими портомъ водеными, 
витины на Русь и до Литвы у гору ити 
и проходити не могли; зачимъ дей, якъ 
скарбъ его королевское милости, такъ тежъ 
и панъ Бремеръ, яко администраторъ и 
дозорца мытъ новоподвышшоныхъ увели-
комъ князствѣ Литовскомъ, на томъ не 
мало шкодуютъ въроку теперешнемъ ты
сеча шестьсотъ шостомъ, просилъ—абы 
тое оповѣданье до книгъ кгродскихъ Ви
ленскихъ было записано. Што есть за
писано. 

71 
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1609 г. 

Изъ связки ,№ 4694,. за 1609—1610 г., докун. № 14. 

223. Цротестъ Виленскаго свято-Янскаго плебана Жуховскаго противъ Ѳедора 
Масальскаго, неуважительно отнесшагося къ католической публичной духовной 

процессіи. 

Въ этомъ протестѣ излагается слѣдующаго 
рода жалоба: когда 23 Марта 1609 г. свято-Ян-
скій викарный ксендзъ Станиславъ Космовскій, 
торжественною процессіею, въ сопровождены дѣтей 
и другихъ людей, возвращался съ святыми да
рами отъ больнаго, тогда у Пречистенскаго со
бора изъ оконъ дома Ѳедора Масальскаго его 
люди (челядь) стали издѣваться надъ вышепо-
мянуіою процессіею, поносить святое таинство и 
самаго ксендза ругать столь непристойно, что онъ 
долженъ былъ шапкою накрыть себѣ уши. Когда 
вслѣдъ за симъ самъ настоятель св.-Янскаго ко
стела Жуховскій явился въ домъ къ Ѳедору Ма

сальскому за объясненіемъ по этому обстоятель
ству, тогда Масальскій не только не сдѣлалъ ему 
никакого удовлетворенія, но самъ лично съ озло-
бленіемъ сказалъ ему: „а на что вы съ отимъ 
болваномъ расхаживаете по улицѣ", относя эти 
слова прямо къ святому таинству. И всіѣдъ за 
симъ, продолжая произносить крайне оскорби
тельный слова для святаго таинства, онъ и са
маго Жуховскаго подвергъ самой обидной брани 
и оскорбленію. Жуховскій заявляетъ, что дѣла 
этого онъ не оставитъ и будетъ искать на Ма-
сальскомъ надлежащаго суда. 

Koku Pańskiego 1609, dnia 24 Marca. 
Na urzędzie grodzkim Wileńskim żało

wał się i obciążliwie opowiadał iego mość 
xiądź Krzistof Żuchowski, pleban święto
jański Wileński, na iegomość pana Fie
dora Masalskiego o tym: iż nie tylko dnia 
wczorayszego, iako to 23 Marca, ale у dnia 
dzisieyszego wzwysz mianowanego, gdy wi
kary Swiętoiański xiądz Stanisław Kosmow
ski z najświętszym sacramentem, publice, 
z młodzieńcami i z inszemi ludźmi (pod
ług zwyczaiu starodawnego, iako się za-
chowuie w prowadzeniu i noszeniu do cho
rych nayświętszego sacramentu) zwracał się 
od chorego tu w Wilnie ulicą mimo cer

kiew Przeczystey, tedy z gospody tego to 
iegomości pana Masalskiego, która tamże 
przeciw tey że cerkwi Przeczystey niepo-
daleko iest, przez okno czeladź iegóż, a 
nic pewnieyszego, że za własnym pana 
Masalskiego podusczeniem, (bo tego sam 
potym potwierdził, gdy xiądz pleban do 
niego chodził) targnąć się śmiała, nie-
wstydliwie, niezbożnie, słowy bluźnierskie-
mi, które tu wyrazić straszno, tak na naj
świętszy sacrament, iako i na wikaryego 
rzeczonego, łaiąc, sromocąc, sprośnie 
bluźniąc, tak iż wykary, uszy czapką za-
tuliwszy, prętko uchodzić musiał; który 
wikary, ani żaden inny, za najświętszym 
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sacramentem idący, namnieyszey przyczyny 
tey to czeladzi nie dał, ale, iako przynależy, 
z nabożeństwem przystoynym spokoynie 
sacrament święty prowadzili, a w tym się 
ta to swowolna czeladź słowy, iako się zwysz 
mianowało, targnęła; co isz się nad wsze
laką przystoyność a z obelżeniem wiary 
katolickiey, także duchowieństwa stało, cze
go tu w Wilnie nigdy nie bywało, aby się 
na urzędy у processie publiczne a zwyczay-
ne, у chorym potrzebne, kto kiedy targać 
śmiał; skąd więc wielkie tumulty i zamie
szania, y pokoiu pospolitego wzrzuszenia 
pochodzą. Tedy iego mość xiadz pleban 
święto-Jański tern obciążliwie tę żałobę do 
xiąg wniósł, chcąc to przełożonym ducho
wieństwa przyłożywszy, opowiedziawszy, i z 
niemi się zniosszy, o tę krzywdę i zelżenie, 
tak sacramentu śś., iako i kapłana, prawnie I 

wszędzie, aż do otrzymania sprawiedliwości 
i powściągnienia takiego zuchwalstwa, z pa
nem Masalskim czynić. Jakosz xiadz ple
ban żałosny z tego będąc, zaraz skoro się 
to stało, szedł sam do gospody przerzeczo-
nego to pana Masalskiego, zastawszy w iz
bie, obciążliwie się przed nim samym o to 
obelżenie oskarżał, у sprawiedliwości prosił. 
A on z furią i z zapałczywością na to wy
rzekł: .,A czemu premie z tem bałwanem 
(mówiąc to na nayświętszy sacrament) po 
ulicach chodzicie!" Potym samego xiedza 
plebana sromotnie łaiał у niesłychanie blu-
znił, tak sacramenta, iako у kapłany, tak, 
isz z żałością xiadz pleban obelżony nazad 
odeyść musiał. Co wszystko do xiąg donios-
szy, prosił xiadz pleban—aby to było zapi
sano, chcąc o to wszystko prawnie czynić. 

1612 r. 

Изъ связки № 4681, за 1612—1816 г., докуи. № I. 

224. Рспротестація митрополита Ипатія Нотѣя на протестацію Шорца, заключаю
щую въ себѣ обвнпеніе, будто мнтронолитъ произве.гь чрезъ своихъ слугъ об

щественный безнорядокъ. 

Лѣта отъ Нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ дванадцатого, мѣсеца Мая 
девятого дня. 

На врадѣ его королевской милости кгрод
скомъ воеводства Виленского, передо мною 
Яномъ Довмонтомъ Сесицкимъ, хоружимъ 

Вил комирскимъ, намѣстникомъ Виленскимъ, 
оновѣдалъ его милость въБозѣ велебный 
отецъ Ипатей, митрополитъ Кіевскій, Га-
литий н всея Руси, ижъ дошла его мило
сти певная ВЕДОМОСТЬ съ протестаціи на 
врадѣ Виленекомъ кгродскомъ, въ року те-



лерь идучомъ шестьсотъ дванадцатомъ, 
мѣсеца Апрѣля двадцать шостого дня, учи-
неное, отъ неякого земенина господар
ского великого князства Литовского пана 
Станислава Николаевича Те левича. Который 
то панъ Телевичъ учинилъ протестацію 
на врадѣ, именемъ его милости пана Юрья 
Шорца, на самого отца митрополита, яко
бы его милость отецъ митрополитъ, поми-
нувши покой посполитый, правомъ и кон-
ституціею трибунального варованый, нѣтъ 
вѣдома на что и на кого, всихъ слугъ сво
ихъ и челядь свою выславши, тумультъ 
мѣлъ учинити, покой посполитый взрушити 
и въ томъ тая челядь митрополитова якобы 
его милость пана Шорца мѣла зранити, 
яко то ширей протестація пана Телеви-
чова, именемъ пана Юрья Шорца учиненая, 
въ собѣ обмавляетъ. А такъ его милость 
отецъ митрополитъ, почуваючися въ повин
ности своей светительской, яко человѣкъ 
невинный и спокойный, противъ тое про
тестами пана Телевичовое таковую ре-
протестацію чинитъ и о собѣ самомъ и о не
винности своей таковую справу даетъ: ижъ 
панъ Станиславъ Телевичъ, именемъ пана 
Юрья Шорца, омыльную справу на врадѣ 
кгродскомъ Виленскомъ о его милости отцу 
митрополитѣ далъ и непристойне его ми
лость отца митрополита до книгъ умале-
валъ и ошкалевалъ, а ижъ бы то всимъ 
вѣдомо было, таковую справу его милость 
отецъ митрополитъ далѣй о собѣ даетъ: 
ижъ кгды его милость въ господѣ своей, 
въ дому пана Томаша Олыпаницы, на улицы 
Конской лежачомъ, на впокою сидѣдъ, за-
бавляючисе читаньемъ письма светого, а 
въ томъ хлопецъ его милости покоевый, 
впадши доевѣтлицьт, далъ справу, якобы 
отца архимандриту Виленского, намѣстника 

лямина Рутского, мѣлъ хтось зранити. Его 
милость отецъ митрополитъ, выпавши зъ 
избы а заволавши до себе двохъ выростковъ, 
послалъ ихъ съ тымъ, абы, чимъ нарыхлѣй 
бѣгши, довѣдалисе, если бы то правда бы
ла, жебы ся заразомъ ворочали и справу 
его милости дали. Которые, звернувшися 
назадъ, повѣдили, ижъ не отца Рутского, 
але другого чернца презвитера неякій 
Фальковскій зъ мечничкомъ неякимъ ра
нили и поймани суть и до враду надежного 
до его милости пана войта Виленского 
до дому судового допроважени и подани. 
Тамъ же, кгды отецъ архимандритъ очеки-
валъ зъ инными чернцами тыхъ злочин-
цовъ, гдѣ бы ихъ врадъ войтовскій до 
везенья подалъ, а въ томъ, яко его милости 
певную вѣдомость дано, панъ Юрій Шорцъ, 
зъ учты отъ пана Войтеха Закгорского, 
товарища своего, пьяный будучи, тою ули-
цою ишелъ, на которой немалое собранье 
людей было збѣглося передъ домомъ вой-
товскимъ; хотечи видѣти тыхъ злочинцовъ, 
которые пресвитера ранили, тамъ же дей 
панъ Шорцъ впалъ въ тую громаду роз-
маитыхъ людей, хотечи ихъ розгромити 
и, добывши брони, почалъ сѣчи на слугъ 
его милости—на Григорья Щитовича, че-
ловѣка спокойнаго, ни въ чомъ ему пану 
Шорцу невинного, которого первѣй ра-
нилъ, а потомъ и другому товарищу его 
Иванови рану задалъ въ руку, отъ кото
рыхъ слугъ протестація на пана Шорца 
есть на врадѣ учинена. А такъ початкомъ 
въ таковомъ тумультѣ и пану Шорцови 
зраненье сталося, чого его милость отецъ 
митрополитъ довѣдавшися, сердечне жало-
валь, але жебы его милость мѣлъ слуга 
своихъ съ таковымъ тумультомъ посылати, 
яко то панъ Станиславъ Телевичъ наврадѣ 

его милости митрополего, пана Іосифа Be- оповѣдалъ, то ся никды не покажетъ и ов-
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шемъ опрочъ тыхъ двохъ, якося вышей 
поженило, которые бѣгли довѣдыватися о 
отцу архимандритѣ, невѣдалъ, хтобы тамъ 
съ слугъ его милости быти мѣлъ. А прото 
его милость отецъ митрополитъ противъ 
таковое ущипливое протестаціи пана Те-
левичовое именемъ пана Юрья Шорца, на 
самую особу его милости отца митрополиту 
до книгъ внесеную, репротестуется и о та
кую калюмнію явочную, хтобы се на его 
милости отца митрополита попирати хо-
тѣлъ, правнѣ чинити и невинность свою 
показати, за помочью Божою, готовъ есть, 
уфаючи пану Богу и справедливости све-
той, же тая явная калюмнія при тыхъ, ко
торые еезмышлили, хотечи быти вольными, 
же сами до такового замѣшанья причину 
дали, застанетъ. А што въ другой проте

стант двадцать осьмого дня Апрпля, зъ 
реляціи возныхъ учиненое, описуетъ, яко
бы его милость отецъ митрополитъ слугъ 
своихъ, Григорья и Ивана, въ припоруцѣ 
приняти мѣлъ, хотечи ихъ ставити, коли 
бы кольвекъ зъ нихъ справедливости хто 
потребовалъ, и въ томъ панове возные не. 
до конца слушную справу дали, бо того 
не доложили, што его милость на то отка-
залъ, же тыхъ слугъ своихъ только до по-
недѣлка, то есть до дня тридцатого мѣсеца 
Апрѣля принялъ, обѣцуючи въ понедѣлокъ 
справедливость зъ нихъ, хтобы попирати 
хотѣлъ, неодволочную учинити, a далѣ не 
хотечи въ той небезпечности и кгволи кому 
сторожомъ слугъ своихъ быти и въ той 
припоруцѣ ихъ держати. 

1629 г. 

Изъ связки № 4606, за 1629 г., докум. & 3. 

225. Посвидѣтедьствоваиіе возиаго о насміяіъ, причиненныгь крестьянамъ 
Виленскаго Троицкаго монастыря шляхтичем. Николаемъ Матушковскиаъ. 

Возный Грибовскій свидѣтельствуетъ о томъ, что 
по требованію Свято-Троицкаго монастыря онъ ѣз-
дилъ въ имѣніе Мѣдники и слыщалъ отъ кре
стьянъ, что какой-то шляхтичъ Матушковскій, 

выдавши себя за жолнера съ толпою вооруженныхъ 
людей, напалъ на монастырскія имѣнія и произведъ 
въ нихъ грабежи и разбои. 

J a Jerzy Grzybowski, woźny iego kró
lewskiey mości powiatu Wileńskiego, ze-
znawam tym moim kwitem relacyinym, iż 
w roku teraznieyszym tysiąc sześćset dwó-
dziestym dziewiątym, miesiąca Kwietnia dzie

więtnastego dnia, maiąc ia woźny przy so
bie stronę dwóch szlachciców, pana Jana 
Stanisławowicza a pana Jerzego Zdanowi
cza, z któremi byłem użyty у wezwany na 
potrzebę niżey mianowane od w Bodze wie-
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lebnego iegomości oyca Rafała Korsaka, 
archiepiskopa Halickiego, archymandryty у 
starszego zakonu świętego Bazylego cerkwi 
religii Ruskiey manastyra świętey Troycy, 
w mieście Wileńskim będącey, na przysłucha
nie poczynionych szkód у oglądanie w ma
iętności duchowney, do cerkwi świętey'Troy
cy należącey, byłem w sielie Starosielcach 
у Wałkogusiech у inszych siełach, do imienia 
przynależącego Miednik, w powiecie Wileń
skim lieżącego; pitałem w tym siele u 
poddanych Miednickich: od kogo by iaka 
krzywda у szkoda stała? Tamże, zgroma
dziwszy się poddani sioł Miednickiego dworu 
у sioł Swirańskiego dworu, do świętey Troy
cy przynależące, zgodnie powiedzieli, że 
ziemianin, pobliżu od nas mieszkaiący, pan 
Mikołay Matuszkowski, niepoiednokrotnie, 
sposobem żołnierskim, wielkie krzywdy czyni, 
naiachawszy, stacie wielkie bierze; w tym 
roku tysiąc sześcsetnym dwódziestym dzie
wiątym, ze dworu swoiego Pobieny, leżącego 
w powiecie Wileńskim, niedawnymi czasy 
у dniami, nabrawszy wielkość ludzi, udaw
szy się za żołnierza, wielkie szkody, sro-
gością leżąc, w naszych siołach stacyie 
niezwykłe, z wielką gromadą, brał, nas sa
mych despektował, у cośmy mieli, według 
woli swey, brał. Jakoż ciż poddani powie

dzieli у mianowali przede mną woźnym у 
stroną, że dobrze wiadomi tego łupu у 
szlachta okoliczna, która pobliżu mieszkaią 
od sioł naszych, a mianowicie: pan Grzyho-
rzey Bodrusz, pan Mikołay Dowgiało, pan 
Matys Pozniak у inszych wiele, tudziesz Tata-
rowie Miedniccy, Wilkomanowycz—chorąży, 
Achmiec Zawackiewycz, którzy widzieli у 
wiedzą o tym dobrze, że pan Matuszkowszki, 
uczyniwszy się żołnierzem, nabrawszy loz-
nych у swowolnych ludzi, na dobra du
chowne, do świętey Troycy należące, naia
chawszy, zbytki czynił у brał, łupiestwo 
uczynił, iako mianowali ci podani wielce 
od pana Matuszewskiego skrzywdzoni у 
złupioni. Co szerzey y po dostatku na pro-
testacyi iest wszystkie szkody wymienione у 
opisane. Jakoż ia woźny, com słyszał у 
widział od poddanych sioł wyszmianowa-
nych, oświadczenie у ustnepowiadania, to 
wszystko, na ten kwit móy spisawszy, do 
xiąg grodzkich Wileńskich oddałem, pie
częcią moią, podpisem ręki mey, у pod pie
częciami szlachty, na tenczas przy mnie 
stroną będącey. Jerzy Grzybowski - woźny 
woiewodztwa Wileńskiego—ręką swą. (Сле
дуешь сусцептъ, написанный внизу подлин
ного донесения). 
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Изъ связки № 4590, за 1632—1668 г., докуи. № 1. 

226. Предварительные пункты, внесенные въ избу депутатовъ для производства 
наступающего Варшавскаго элекційаго сейм. 

Документа этотъ, составленный на основаніп 
заявленін сеймовыхъ пословъ, какъ коронныхъ, 
такъ изъ в. кн. Литовскаго, быль внесенъ въ де
путатскую избу для руководства на предстоящемь 
избпрательномъ Варшавскомъ сеймѣ. Но такъ какъ 
большинство членовъ не согласилось съ выражен
ными въ этомъ документѣ желаніями и требова-
ніямп, то и было рѣшено устранить его, но, для 
памяти и свѣдѣнія будущимъ сеймикамъ рѣчи-
посполитой внести его въ Варпгавскія гродскія 
книги, откуда, въ видѣ выписей, онъ могъ бы быть 
распространенъ по всѣмъ воеводствамъ. Въ до
кумент этомъ есть много такихъ неумѣренныхъ 
требоЕаній относительно расширенія шляхетской 
свободы и вольностей, которыя ясно указываютъ на 
нравственный упадокъ рѣчи-посполптой, стремив
шейся къ неограниченной свободѣ въ ущербъ пра
вильному государственному устройству. Такъ въ 
первомъ пунктѣ „объ объявленіи войны" требуется, 
чтобы король безъ общаго согласія всѣхъ чиновъ 
рѣчи-посполитон не имѣлъ права объявлять оборо
нительной войны; чтобы канцлеры не смѣли изда
вать приповѣдныхъ листовъ, подскарбіи давать де-
негь, а гетманы—войскъ. Въ случаѣ же несоблгоде-
нія этихъ правилъ предоставляется всякому шлях
тичу запвзвать виновныхъ въ какой угодно судъ; 
при этомъ за ложный допосъ или напрасную жалобу 
на сановниковъ шляхтичъ подвергается 12-ти не-
дѣльному заключенію въ дворянской тюрьмѣ. Пун
кты въ этомъ документѣ слѣдующіе: 1) объ объявле
нии войны; 2) о военныхъ потребностяхъ; 3) о ве-
деніи и окончаніи сеймовъ; 4) о томъ, что должно 
идти въ трнбуналъ; 5) о резидентахъ, еенаторахъ 
« senatus consultum; 6) о чужестранцахъ; 7) сей
мовый королевскія deliberationes; 8) предупреж-
деніе противъ разорваиья рѣчи-посполитой; 9) о 

вакансіяхъ; 10) о печатяхъ коронной и в. кн. 
Литовского; 11) о расходованіи столовыхъ коро-
левскихъ доходовъ; 12) о расходованіи государ-
ственныхъ доходовъ; 13) объ экономіи; 14) особые 
пункты, долженствующія быть предложенными но
вому кандидату; 15) объ имѣніяхъ, находящихся 
въ распоряженіи короля; 16) о воспрещеніи ко-
ролевѣ распоряжаться имѣніями „reformatoriis"; 
17) о шляхетскихъ имѣніяхъ, выпрашиваемыхъ 
подъ именемъ королевщизнъ; 18) о пѣшей ми
лиции; 19) о воспрещеніи опустошать пущи ВЫ
ДЕЛКОЙ разныхъ товаровъ; 20) одолжностяхъ Ко
роны н Литвы; 21) о судьяхъ, маршадкахъ п ихъ 
власти; 22) о скарбовыхъ писаряхъ ивойсковыхъ 
судьяхъ: 23) о трибуналѣ; 24) о составленіи сей-
мовыхъ декретовъ; 25) о реестрахъ трибуналь-
скихъ и сеймовых*; 26) о сохраненіи русскаго 
языка въ дѣловыхъ бумагахъ, относящихся къ в. 
кн. Литовскому; 27) о дворянскомъ происхожде-
ніи; 2 S) о вакантныхъ мѣстахъ въ воеводствахъ: 
Кіевскомъ, Браславскомъ и Волынскомъ; 29) о 
военной дисциплинѣ и гибернѣ для Украинскихъ 
жолнеровъ; 30) объ учрежденіи общественной каз
ны; 31) о Еаденціяхъ гродскихъ судебныхъ засѣ-
даній; 32) о государственныхъ имѣніяхъ, отдан-
ныхъ подъ залогъ въ 500,000 зл.; 33) о люстра-
ціи казенныхъ имуществъ; 34) о комииссіяхъ ко
ронныхъ и в. кн. Литовского; 35) о Прусскнхъ 
коммиссіяхъ; 36) о возстановленіи имѣній Сѣвер-
скихъ; 37) оразрѣшеніи ведоумѣній, возникших» 
по поводу исправленія Кролевецкаго порта; 38) о 
городскихъ кадукахъ (выморочнное право) и прн-
вилегіяхъ; 39) о незаконнорожденныхъ дѣтяхъ; 
40) о Варшавскомъ госпиталѣ: 41) о новыхъ н 
необыкновенныхъ пошлинахъ; 42) о соли Мазо-
вецкаго воеводства; 43) объ обывателях* Інфлянд-
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ской земли; 44) о торговой пошлинѣ въ мѣстахъ, 
гдѣ собираются сеймы; 45) о привилегіяхъ Прус
скимъ туземцамъ; 46) о Краковской академіп; 47) 
о привилегіяхъ разныхъ воеводствъ и земель; 48) 
о Ковенскомъ складѣ; 49) о Мстиславскомъ зам-
кѣ; 50) о Татарскихъ имѣніяхъ; 51) о мояопо-

ліяхъ Витебской корчмы; 52) о распредѣленіи 
должностей; 53) о жеданіяхъ духовнаго и свѣт-
скато сословія; 54) о назначеніи для мальтійскихъ 
кавалеровъ духовнаго суда; 55) о средствахъ про-
тиво дороговизны въгородахъ в. кн. Литовскаго. 

Actum in curia regia Varsayiensi, fe-
ria tertia ante festum sanctae Mariae Mag-
dalenae proxima, anno Domini millesimo 
sexcentesimo trigesimo secundo. 

Ad officium et acta praesentia castrensia 
capitan. Varsa wien., perso naliter veniens 
illustris et magnificus Chrystophorus Ra
dziwił, dux in Birże et Dubinki, con
ventions generalis proxime absolute nun-
ciorum terrae director, puncta exorbitantia-
rum conventione legitime per senatores et 
ordines regni in vim comparationis pro fu
turo conventu electionis sancita conscripta 
cum subscriptione manus suae obtulit ad 
acticandum in acta praesentia castrensia ca-
pitanealia Varsaviensia de tali serie verbo-
rum: 

Wszem wobec у każdemu z osobna, komu 
należy, niech będzie wiadomo, że na teraz-
nieyszey wszech stanów koronnych у wiel
kiego xiestwa Litewskiego eonwocacyi War
szawskiej7, od naywielebnieyszego iegomości 
Jana Wężyka—arcybiskupa Gnieźnieńskie
go, primasa koronnego, na dzień dwódzie-
sty wtóry Junii złożoney, były wnoszone 
rozmaite desideria od posłów koronnych у 
wielkiego xiestwa Litewskiego do naprawy 
praw у zabieżenia rozmaitem r.-p. exor-
bitantiom służące, liecz niektóry woiewodz
twa nic o nich mówić, a drugie nic conclu
sive stanowić nie chciały; przetoż to medium 
za zgodą wszystkich stanów stanęło, żeby 
te exorbitance w ieden script zebrawszy, 
у remedia, które miedzy stanami na tey 
convocatii trutinowane były, do nich przy- 1 

dawszy, do act grodzkich Warszawskich 
dla acticowania były podane, у stamtąd 
przez extracty do wiadomości wszystkiey 
rzeczy-pospolitey na przyszłe seymiki, które ч 

electią nowego pana poprzedzać będą, roz
bierane z taką declaratią, że lubo się in-
star carstonum concipowali, iednak niema 
nic praeiudicować braciey pozostałey у wszy
stkim stanom, iakoby na relacyinych seymi-
kach y na głównym nadchodzącym elec
tionis ziezdzie porawie tego scriptu, abo 
więcey przydać cokolwiek do niego chcieli. 

O podnoszeniu woien. 

Waruiemy to, ieśliby król iegomość kie
dy, mimo zgodę wszystkich stanów, bellum 
offensivum podnieść chciał, iż ani panowie 
pieczętarze—tak koronni, iako у wielkiego 
xiestwa Litewskiego, listów przypowiednych, 
ani pp. podskarbiowie pieniędzy wydawać, 
ani pp. hetmani woysk zaciągać у prowa
dzić nie maią się ważyć, o co z-niemi forum • 
na seymie za mandatem albo pozwem 
ziemskim, legitime wyniesionym, apaenam 
in con vietos privatio officii ad instantiam 
którego kolwiek obywatela ex numerono-
bilitatis osiadłego, który sąd bez przytom
ności ikmości, iako bywa in crimine lesae 
maiestatis, odprawować się ma przy dwa-
nastu deputatach izby poselskiey pluralitate 
suffragiorum vincente. A ieśliby się któ
rzy z przywatnych ludzi do tych zaciągów, 
mimo consens stanów czynionych, użyć dali, 
aby ich nietyłko hetmanom znosić, ale у 
kożdemu na trybunał który kolwiek inter 



causas recentis criminis prompte pociągnąć 
wolno było pro paenis legum; wszakże 
ieśliby delator akcyi intentowaney nie do
wiódł, tedy paenam siedzenia dwunastu 
niedziel na wierzchu w wieży szlacheckiey 
in proprio sumptu popadnie. A takowey 
sprawy bądź na seymie z pany urzędnikami 
r.-p. cum privatis licentiose hominibus 
przypadaiące, przed wszystkiemi niższemi, 
iako publiczne przed nimi mieć у ante omnia 
sądzone bydź maią. Deklaruiemy iednak, 
że to za podniesienie offensivi belli poczy
tano być nie ma, gdyby hetman oftensivum 
helium gerendo, nieprzyiaciela za granicę 
uchodzącego, gdzieby tego rationes belli 
potrzebowały, choć w cudzym państwie ko
nać, albo gromić mógł. 

0 ivoiennych potrzebach. 

Iż król iegomość wedle prawa dawnego 
potrzeby woienne, to iest, armaty, działa, 
prochy, kule, knoty, furmany kosztem swym 
na wszelaką rzeczy-pospolitey expedytia opa-
trować powinien; aby tę powinność tym 
snadniey mógł wykonać, postanawiamy, żeby 
wszystkie w dobrach królewskich robione 
(exceptis bonis nobilium et spirituałium) sa
letry у ołowy у prochy monopolią z nich 
żadnych nie czyniąc in usuni publicum, za 
wiadomością ichmości pp. podskarbich były 
robione, a kule żelazne w nulach królew
skich aby były robione za ich że wiado
mością, co abysporniey szło, tedy pp. dzier
żawcy tych <lobr, które przedtym do rud 
należały, pewną liczbę kul. wedle spólney 
umówioney z pp. podskarbiemi ordynacyi, 
dawać co rok, secundum proportionem in-
trat, z rudy będą powinni. Prawo też daw
ne o zabronieniu wywożenia saletr, prochów 
у ołowów wszelakich za granicę reassumu-
iemy, wyiąwszy vassalos regni у miasto 
Gdansk, któremi ichmość pp. podskarbio

wie oboyga narodów zniosą się, iako wielka 
quantitas tego na ich własną potrzebę (pub
liczną iednak r.-p. naprzód opatrzywszy) 
у co rok ma być wypuszczona; furmany 
żeby sumpt na sprowadzenie armaty, iż mia
sta rzeczy-pospolitey, wedle dawnych praw, 
maią przy pospolitym ruszeniu ponosić, 
zlecamy ichmość pp. pieczętar/.om у panom 
podskarbim utriusque gentis, aby taką or
dinatią, iakieby ferendae miasta sufficerent 
у iaka-by ex mente reipublicae cum subsi-
dio aerarii na expeditie potoczne woienne 
annuatim iść mogła, onym podali y relatią 
tego na przyszłą electią przynieśli. 

Sposób prowadzenia у conclndowania seymów. 

Dawna to była у pospolita iescze od 
przodków naszych zaczęta querimonia, 
żeśmy pewnego sposobu do concludowania 
naszych seymów deliberacyi nie mieli y czę-
stośmy albo. rebus infectis rozieżdżać się, 
abo in confusione seymy zawieszać musieli, 
do czego aby in prosterum nie przychodziło, 
mediapraesens conventus dełiberare, te środ
ki porządnego prowadzenia у concludo
wania seymu zgodnieśmy namówili. 

Naprzód: wszyscy infames, bannity, cri-
minały, przed obraniem na poselstwa na so
bie noszący, nakoniec poborcowie, którzy by 
rationem villicationis suae nie uczynili у 
kwitu na pobory dostatecznego nie mieli, 
nie maią być posłami obrani, у choć by 
obrani byli, nie mogą zasiadać, bo dla ta
kich priwat negotia publica zatrudnione 
bywaią. Ale ieśliby kto in contumaciam 
dwiema niedzielmi wprzód, nim delibera-
towie libero przed seymem wyszły, był 
na stronie na banitią w niewiadomości wy
dany, tedy przed zasiadaniem w poselskiey 
super ignorantiam bannitii, ieśliby mu ią 
zadano у ieśliby prosecutionis vindicis ad 
tolerandam bannitionem autentice nie po-
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kazał, przysiądz będzie powinien. A co się J 
tu o posłach pisze, toż y na senatory ściągać 
się ma, iż żaden któryby banitiąabo criminal I 
miał na sobie, przez on seym siedzieć w 
senacie у ad ius suffragii należeć nie ma. 

'uga. Niemaią też być posłami pp. se- | 
natorowie tak ci, co iuż przysięgali na se-
natorstwa, iako у owi, co lubo nie przysię
gali, privilegia iednak na senatorstwa maią. 

Trzecia. Wszyscy posłowie ziemscy, któ
rzy się na początek seymu ziadą, zaraz pierw
szego dnia w seym przed obraniem mar
szałka, primario internuntio onych woie
wodztw у ziem, których na ten czas alter-
nata pierwszego głosu będzie pro eunte przy
sięgać będą powinni, in hanc rotam: I-mo, iego 
iuro Deo omnipotent!, quod in hac functione 
nuntii terrestris mihi commissa, nullolucri 
sive damni privati, nulio odio sivegratiae, 
nulio amicitiae seu inimicitiae respectu, nulio 
denique quorumvis hominum discrimine ha
bito, sicuti bonum virum et botium patriae 
civem me geram, quod quid libertati, saluti 
et paci communi adversabitur, id nec dicam, 
nec faciam, nec quidquam dicenti vel fa-
cienti consentiam, muneribus, tarn in re, 
quam in spe oblatis, me corrumpi non si-
nam; si ad iudicia, secretiora consilia aliqua 
deputatus fuero, vel ad exigendas aerarii 
rationes, iuste sententiam dicam, ad secreta 
arcanae consultationis, mihi concreditae, 
fideliter continebo et quidquid a republica 
fuerit, icl iuxta legum praescripta et dicta-
men conscientiae meae pro mea virili. parte 
promovebo et tuebor, sic me Deus adiuvet. 
П-do. A przysięgę wykonawszy marszałka 
sobie viritim po woiewodztwach у powiatach 
wotuiąc, pluralitate suftragiorum in hoc 
duntaxat unico negotio vincente obiorą, co 
ma być za directią pierwszego posła z onego 
woiewodztwa, któremu pierwszy głos na 
onym seymie należeć będzie. 

Potym do całowania ręki iego królewskiey 
mości у do propozycii przystąpią у zaraz się 
przez marszałka rozdania vacacyi upomnią, 
a przed rozdaniem ich do żadnych rzeczy, 
nawet do słuchania wot senatorskich po
ciągać się nie dadzą. Dopioro, gdy król 
iego mość vacantie publice et specifice przez 
pany pieczętarzy obóyga narodów у miano
waniem kogo у co oddano rozda, tedy po
słowie do wot senatorskich przyidą, które 
gdy się skończą, tedy deputaty s pośrodka 
siebie do quarty у do liczby pp. podskar
bich у ad requirendas u ichmościów panów 
senatorów senatus consultorum rationes у 
do remiss у ad causas, si quae cum ostia-
riis iuxta praesentis conventus sancita in-
ciderint, także i do innych wszelakich, do 
których by praesentia posłów była potrzeb
na, wysadzą, którzy to deputaci iuż wolni 
będą od czynienia przysięgi w senacie, po
nieważ ią w kole poselskim wykonaią. Do 
concipowania też artykułów y constitucyi 
seymowych dla pomocy directorowi trzech 
deputatów, z każdey części rzeczy-pospoli
tey po iednemu kładnąc viritim obiorą. 

Po odprawieniu tych deputacyi, listów у 
poselstw, ieśliby skądkolwiek do koła po
selskiego przyniesione były, wysłuchaią, tan
dem w consultacie publiczne wkraczaiąc od 
recessów w sprawie praw zachodzących, у od 
artykułów eiusdem generis zaczną, ą czego 
abo w propozycyi iego królewskiey mości, 
albo w artykułach powiatowych expresse nie 
maią, tego in medium proponować nie bę
dą. Wszakże gdyby kto z drugich artyku
łów rzeczy salve et libertati communi wszy-
stkiey rzeczy-pospolitey potrzebne usłyszał, 
choćby tego nie miał w swoich, tedy wol
no mu będzie onych popierać. Ale ieśliby 
poseł nie uniwersalną, ale partikularną iaką 
na swoie tylko woiewodztwo albo powiat 
constitucią (nie maiąc od braci pozwolenia) 
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przyniósł, tedy ona eonstitucya nie ma być 
ważna. Ażeby stan szlachecki wiedział, z 
czym posły swe na seym wysłać ma, prze-
toż cavetur, iż pp. pieczętarze oboyga na
rodów ani mniey, ani więcey, ani co in
szego w proposieiach seymowych podawać 
maią nad to, co na seymikowych było do 
powiatów rozesłano, chyba żeby co po wy
słanych z kancelaryi iego królewskiey mo
ści seymikowych propositach, ad deliberan
dum arduum etpraegnans przypadło, tedy 
na główne ziazdy (które aby w małey у 
wielkiey Polscze у w wielkim xiestwie L i 
tewskim reassumowane byłyżyczemy) maią 
o tym być liczby у wiadomość osobna z can-
celaryi iego królewskiey mości wysłane. A 
ieśliby ieszcze copóźniey po głównych ziaz-
dach immediate przed seymem albo w sa
mym seymie na rzecz-pospolitą naiegło, 
coby nie priwatną czyią dogodę, ale publi-
cam incolumitatem za sobą niosło, tedy też 
w propozycyi iego królewskiey mości ma 
być stanom rzeczy-pospolitey podano. Choć
by kto z posłów po prosycyi przyiechał, tedy 
aeque iako у drudzy, przy stole marszał
kowskim in facie wszystkiego zgromadzenia, 
wedle formy wyszey-pomienioney, przysięże. 
A skoro trzy niedziele od seymu zaczęcia 
inclusive miną, tedy ci, coby pó wyśctu 
trzech niedziel przybyli, chociaż przysiąc 
potuerint, wszakże tym rzeczom, któreby 
po onych trzech niedzielach miedzy posła
mi przed ich przyiazdem zgodnie zawarte 
byli, ius contradicendi mieć nie będą, nulla 
legalitate tardė venientium suffragante. Ale 
ktoby na punct iaki niezawarty, ale iescze 
in disceptatione wiszący, po trzech niedzie
lach trafił, tedy integrum mu będzie przy-
mawiać się do onego punctu, tymże spo
sobem contradictie pp. senatorów, którzyby 
późno przyiachawszy, rebus po wyściu trzech 
niedziel consultis et conclusis, contradico-

wać chcieli, nie maią bydź ważne. Grdy na 
którą po wyśćiu onych trzech niedziel con-
stitncią zgoda miedzy posłami stanie, tedy 
z nią do króla iegomości у do senatu wy
prawią albo przyda. A gdy y tam zgoda 
na nią będzie, tedy się panowie pieczętarze 
obóyga narodów, marszałek poselski у de
putaci, do niego wysadzeni, podpiszą, a ta
kie constitucie zgodnie namówione i pod
pisane, iuż przy conclusii nie będą mogli 
być, ani poselskimi, ani senatorskimi con-
tradictiami wzruszone, ale na onym sey
mie robur swóy zupełnie otrzymaią. Wszak
że ieśliby na co inszego zgoda niedoszła 
i seym nie stanął, tedyby i one podpisane 
constitutie być musiały. 

Jeśliby iaka materia w izbie poselskiey 
zgodnie nie była umoderowana, tedy iey mar
szałek poselski przed królem iego mością 
у przed senat niema przynosić, nawet ani 
wspominać у choćby przez kogo inszego 
była wniesiona, tedy marszałek poselski 
imieniem swego koła wszystkiego ma onę 
questia, choćby się naypotrzebnieysza zda-

j la, simplici contradictione zrazić, a potym 
j ani on, ani żaden z iego collegów у sło-
I wa do niey iednego niema mówić, sub in-
* frascriptis paenis. Przetoż ieśliby pp. sena
torowie, abo który kolwiek z nich, chcieli 
questia iaką przy eoncluzyi seymowey wnieść 
y onę agitować, tedy oną wprzód przed 
conclusią w izbie poselskiey ad trutinam pro
ponować maią. Conclusią seymowa ante 
penultimo aut propęnultimo die, iuxta 
ųualitatem aut quantitatem deliberationum 
przy królu iego mości у rzeczy-pospolitey 
zacząć się у tylko do zachodu penultimae 
diei trwać ma. A ostatni dzień seymowy 
nie na consultatie, ale na żegnanie króla 
iego mości obrócony będzie, nie pociągaiąć 
seymowey conclusii nad ostatni szeseinie-
dzielny dzień, sub nullitate totius actus. 
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Jeśliby cpnstitutią taką contra menteni 
et consensum lub senatora, lub posła któ
rego, poselski marszałek, czytawszy onę, 
przed się sine consensu postawić chciał, 
tedy oneniu contradicentowi wolno się bę
dzie in facie rzeczy-pospolitey przeciw mar
szałkowi przed pisarzem, albo którym kol
wiek ziemskim urzędnikiem Warszawskim, 
którzy do tego przy conclusiach seymowych 
Warszawskich adsint, у bywać powinni, lega-
litate iednak excepta, protestari; a on urzę
dnik, póki in parata copia protestacyi nie 
podadzą, ma simpliciter do protokołu zapi
sać, kto у o co protestatur. A gdyby takiey 
protestacyi nie przyiął у extractem iey po-
trzebuiącemu nie wydał, tedy na trybunał, 
adinstantiam onego protestanta, inter cau-
sas officii peremtorie odpowiadać et cón-
victus pięci posłów, abo senatorów testimo-
niis, paenam privationis officii et inhabili-
tatis omnium munerum in republica po
nosić ma. Wszakże ieśliby protestans, intra 
octiduum inclusive od skończenia seymu 
rachuiąc oney kopii, in forma napisaney, 
dać omieszkał, tedy pisarz on, albo urzę
dnik wolny będzie, a ona constitutia, prze
ciwko którey by się protestowano, ius pcr-
petuae legis otrzyma. A gdy taka protesta-
tia podana, przyięta у extractem wydana 
będzie, tedy ten, który ią podał, maoną w 
seymie założywszy mandat, albo pozew ziem
ski, przeciw marszałkowi prosequi, a takie 
causae, iako nieprywatne ale publiczne, na 
seymach ante onmes privatorum et aerarii 
rationes, in praesentia dwunastu deputatów 
poselskiey izby, bez króla iego mości, są
dzona et arbitrari paenis, przychylaiąc się 
iednak do prawa pisanego, na drugi seym 
nie puszczaiąc, determinowane być maią. 
A ktoby do takiey protestach przez dwa 
seymy czynić nie chciał, tedy iuż na trzeci 
seym czynić do niey nie będzie mógł у pari 

ratipne ona constitucia, przeciw którey się 
protestowano, żadney iuż w sobie nie będzie 
miała wątpliwości, lecz ieśliby kto nie pro-
testowawszy się, recenter przy conclusii in 
facie rzeczy-pospolitey, potym dopioro albo 
do ziemstwa, albo do grodu protestacię 
swoię przeciw takiey constitucii, która pu
blice przy conclusii czytana była, wnosił, 
tedy ona protestacia niema być przyimowa-
na, a choćby przyięta była niema być waż
na. A ieśliby co takowego w drukowane 
constitucie weszło, czego ani czytano, ani 
słyszano przy conclusii, toż będzie wolno 
omni loco et tempore każdemu posłowi, 
albo senatorowi, protestacię czynić у one 
na swoim relacyinym seymiku ponowić et 
tandem suprascripto modo, przeciwko mar
szałkowi poselskiemu, na seymie causam 
popierać, w czym quinque testium, bądź z se
natu, bądź z koła poselskiego, adductionem 
testimoniis stare debet. 

Jeśliby też na iaką constitucia w samey 
tylko izbie poselskiey zgoda zaszła, a w se
nacie contradictia przeciwko niey zachodzi
ła, tedy nie będzie li się mogła contradictia 
uspokoić, ma być ona controwersia w reces 
na przyszły seym odłożona, a od posłów w 
koronie na deputatach, a wiel. xiestwie 
Litewskim na relacyine seymiki. cum ra-
tionibus contradicentium wzięta, a nihilo-
minus cursus inszych consultacii у zawie
ranie seymu nie ma być tym zatrudnione. 
A gdyby dał pan Bóg seym sczęśliwie za
wrzeć, tedy marszałek poselski constitucie 
ni w czym ich ad ullius hominis imperi
um nie odmieniaiąc, zaraz nazaiutrz po 
conclusii, z podpisem ręki swoiey oddać ma 
do grodu, z podpisem także deputatów swo
ich, a ztamtąd extractem kożdemu, bądź 
z pieczęcią, bądź bez pieczęci, y iako kto 
potrzebować będzie, ma grod wydawać, a 
nadto tenże gród trzeciego dnia pod grod-
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zką pieczęcią, odesłać ie do druku powi
nien sub paena. 

O co łez forum na trybunał. 

Ażeby moles constitutionum in immen-
sum nie rosła, tedy ieden tylko ma być u-
niwersał poborowy, na który seym ieśliby 
kiedy na nich postąpić przyszło, odzywać 
się maią, one toties—quoties, iako dotąd 
bywało, nie powtarzaiąc w który żeby iuż 
za. oney omyłki niebyło, tedy od osób na to 
deputowanych, mianowicie N . zrewidowany, 
poprawiony y na przyszłą electią sub cen-
suram reipublicae ma być przeniesiony. 

A ten sposób concludowania seymówde-
cłaruiemy, iż nie półseymowi, ale seymom 
całym ma należeć, a półseymy, iako rzecz 
nowa, stanowi szlacheckiemu obciążliwa, 
nie maią być nigdy składane, chyba ex con
sensu totius reipublicae na sześć niedziel
nym seymie potestas złożenia ich, propter 
aliquam inprovisam, arduam et praegnan-
tem reipublicae necessitatem króla iego 
mości dana była eo addito, iż ieśliby kiedy 
do takich pólseymów z consensu seymo-
wego przyszło, tedy na nich ani sądu, ani 
żadney rzeczy, okrom owey, za któremi tu 
złożyć seym pozwolił, nie maią być trac-
towane, tedy zadney wagi mieć nie mogą; 
iudicia interim terrestria et alia quaecunque 
ordinaria po województwach, ziemiach, po
wiatach podczas odprawowania takich pól
seymów non debent intermitti i wszakże 
ieśliby którego posła albo senatora, na pół-
seymie będącego, sprawa iniłlis iudiciis przy-
podała, tedy w niey ma być suspensa do 
drugich sądów. Przydawamy y to, że lubo 
posłowie przysięgać będą, wszakże ludzie 
szlacheckiego stanu, którzy dla ćwiczenia 
у przysłuchania się przyieżdżaią, z izby ich 
nic maią być excludowani, tak iako też w 
senacie przy wotach senatorskich у przy są

dach bywać zwykli, chyba ieśliby co taiem-
nego de foederibus vel de bellis suscipiendis 
et de aliis secretioribus tractowano, tedy 
sami tylko posłowie zawierać się maią. A iż 
to seymowym conclusiom na przeszkodzie 
bywa, kiedy posłowie ziemscy słusznych у 
przystoynych gospod nie maią, przetoż przy 
upomnieniu wakancyi, oraz pan marszałek 
poselski gospod, ieśliby w nich krzywda 
była, upominać się ma, tenże pan marsza
łek poselski na każdym seymie przestrze
gać tego ma, aby się uchwale teraznieyszey 
conwokacii de non admittendis extraneis 
ad negotia curiae et reipublicae dosyć od 
króla iego mości pp. marszałków koron
nych у wielkiego xiestza Litewskiego działo. 

O residentach, senatorach et de ratione 
senatus consultomm. 

Dawnym de residentibus senatoribus et 
de senatus consultis, prawem saluberrimo 
consilio in republica uchwalonym, robur у 
executia przywracaiąc, takie zgodnie namó
wiliśmy o tym śrzodki: . 

1. Aby residentowie powinności, przez 
prawo na nich włożoney, krótkio na dwo
rze iego królewskiey mości praesentowaniem 
się nie odbywali, ale wcześnie na sam po
czątek przyiachawszy, aż do końca swey 
residencyi wytrwali, sub paena inconstitu-
tione expressa irremissibiliter exigenda. 

2. Aby nie wolno było królowi iego mo
ści privata autoritate uwolnić pp. residen-
tów od tey powinności, ani też in privata 
autoritate czasu skracać. 

3. Jeśli który z pp. senatorów, residen-
tów podczas swey residencyi sprawy iakie 
którego kolwiek sądu mieć będzie, tedy mu 
z nich exempt ma iść. 

4. Do residencyi należy też, aby urząd 
marszałkowski nigdy przy dworze króla iego 
mości nie wakował, przetoż pp. marszałko-
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wie koronni у wielkiego xiestwa Litewskie
go powinni tak czasy między się podzielić, 
żeby każdy z nich po czwierci roku przy 
królu iego mości zupełnie wymieszkał у 
munia wszystkie, urzędowi ich należące, 
sine ullo respectu wykonywał, a począć się 
to ma od iego mości pana marszałka ko
ronnego na przyszłey koronacyi; potem na-
ostatek nadworny Litewski succedet, w czym 
ieśliby iaka niedbałość była, tedy iisdem 
paenis, które o residentach napisane, pod
legać maią, żaden też uwolnieniem króla 
iego mości nie zasłaniaiąc się do spraw, 
któreby im na sądach przypadły, exempty 
biorąc. 

5. Pari ratione ieden z pp. pieczętarzów 
wielkiego xiestwa Litewskiego przy królu 
iego mości mieszkać ma, tak podzieliwszy 
czasy, żeby podkanclerzy następował kiedy 
kanclerz swoie półroka wymieszka, co też 
ma być sub eodem legum et paenarum re
spectu, iako się wyżey o residentach pisa
ło; bo ponieważ pokoiową pieczęć chcemy 
mieć abrogowaną, tedy by musiały wszy
stkie expeditie w cancelariach iego królew
skiey mości intermitti, gdyby który z pp. 
pieczętarzów nie miał residować, wszakże 
non prohibitur choćby wszyscy oraz miesz
kać mieli. 

6. Aby instigatorowie koronni у wielkie
go xiestwa Litewskiego powinni byli na 
seym pozywać tak pp. senatorów, iako у pp. 

.marszałków у pp. pieczętarzów, irremisibi-
łiter paenas na nich urgere, którzyby na 
nich urgere, którzyby na czasie naznaczo
nym residentii swey omieszkali. A ieśliby 
komu instigator coniveret, tedy go kożde-
mu szlachcicowi na trybunał inter causas 
officii pro decernenda privatione officii et 
omnium dignitatum inhabilitate wolno bę
dzie pozwać. 

7. In rationibus pp. podskarbich, które 

na seymie rzeczy-pospolitey oddawać będą, 
aby zawżdy inter alia pytano się o paenę 
i inne winy, które za instigatorskim popi
saniem ob intermissam residentiam do skar
bu rzeczy-pospolitey oddawane być maią. 

8. Wszystkie królewskie w sprawach rze
czy-pospolitey rady, delibaratie, woty, com-
missie, przyimowanie у słuchanie posłów, 
tak wielkich, iako y taiemnych, wysyłanie 
do cudzych ziem poselstw, aby przy byt
ności z wiadomością pomienionych pp. se
natorów у residentów у urzędników, do rady 
należących, były, у żeby we wszystkich iego 
królewskiey mości listach, mandatach у ia-
kich kolwiek expeditiach dokładano, że się 
to ex senatorum consulto dzieie, w których 
by tego nie dołożono, tedy tego pp. pie-
czętarze pieczętować nie maią у choćby z 
pieczęcią wyszedł, tedy irritum będzie, et 
innane. 

9. Iż dwoiakie są senatus consulta, iedne, 
których król iego mość ustnie doresiduią-
cych panów senatorów, ą drugich, których 
ab absentibus listownie zasięga; przeto aby 
in republica nie tylko recte dictorum con-
sultorumque, ale też rerum gestarum me-
moria eonservetur у żeby tak królom pa
nom naszym iako у senatowi contra diffi-
dentiam et susceptiones civiles remedium 
queratur, wszystkie te senatus consulta ma
ią być do xiąg osobnych, na to sporządzo
nych, w koronnych sprawach przez xiedza 
referendarza, w sprawach w. x. Lit. przez 
pana referendarza, albo przez którego kol
wiek pisarza ziemskiego w. x. Lit., a to 
terminowanie senatus consultorum ma być 
takim sposobem, a za czyią у rzecz, o któ
rey consilium suscipietur, wypisać, potym 
brevissime położyć, iaką kto dał radę przez 
list na oną propositią et ex quibus ratio
nibus; przytyin iako który ex praesentibus 

' na nie wotował у iakie sentencyi swoie miał 
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ratie, a nakoniec iaka conclusia stanęła, a j 
każdy z pp. senatorów w oney że xiedze 
na swoię sententią masie podpisać, absen-
tium vero listę przy teyże xiedze dla świa
dectwa chować. 

10. Ażeby respublica wiedziała, co się z 
iey prawy у całością у bezpieczeństwem 
dzieie, y iako pan z senatem officio suo 
defungitur, przetoż na każdym sześć nie
dzielnym seymie powinien będzie pan mar
szałek poselski po proposycyi upomnieć się̂  
o taką, iaka się o wacantiach napisała de-
claratia, rationem senatus consultorum, ho-
rum potissimum, któremi by się respublica 
albo które woiewodztwo aggrawowane być 
rozumiała у do niczego nie przystępować, 
aż się temu dosyć stanie; a ieśłiby ex se
natus consultorum marszałek poselski z col-
legami swemi widział, żeby w czem res-
publicam ostrzec, a pana у senat upomnieć 
było potrzeba, tedy to z powinności swey 
uczyni. 

Dc extraneis ad curiam et rempublicam 
non admittendis. 

Jako wszystkim innym porządnym pań
stwom, tak у rzeczy-pospolitey naszey sol-
lenne to zawżdy było zabiegać, żeby cudzo
ziemcy, extra provincias reipublicae incor-
poratas nati, in praeiudicium terrigenarum 
na dworach y pokoiach królów, pp. naszych, 
nie bawili у do spraw nie mieszali się pub
licznych, o czym iako pacta conventa y in-
terregnorum acta, tak y constitucya anni 
1607 testatur, przetoż chwalebne starożyt
ności przykłady chcąc we wszystkim za-
dzierżeć, namówiliśmy to zgodnie między 
sobą: 

1. Aby constitucya anni 1607 et anni 1609 
ad instantiam cuiusvis z narodu szlachec
kiego polskiego, albo litewskiego, tak w 

Koronie, iako i Litwie przeciwko cudzoziem
com tak duchownego, iako i świeckiego 
stanu, którzy opatrzenia iakie albo kaduki, 
albo lenne lub dożywotne reipublicae dobra, 
za prywatnymi seyrnem nie utwierdzonemi 
przywileiami trzymaią i przeciwko tym, któ
rzy w Koronie у w w. x. Lit. у w Pru-
siech dobr ziemskich wiecznością nabyli, 
do execucyi przywodzona była, sub omni
bus ibidem expresses oneribus et paenis. 

2. I w tem constitucya anni 1607 reas-
sumuiemy, iż gwardyie tak iedne, iako у 
pierwsze nie z cudzoziemców, ale exterri-
genis reipublicae polskiego у litewskiego 
narodu, z ziem do nich incorporowanych, 
zbierane у w służbie królewskiey chowane 
być maią, ochroniwszy iednak kilku osób 
narodu Szwedzkiego, którzy dla wiary swo
iey królowi, świętey pamięci, panu naszemu 
oświadczoney, między nami exulantes iuż 
się tu wmieszkali i niczym narodowi na
szemu nie uprzykrzyli się; także у kilka 
dawnych starzałych у okaleczonych cudzo
ziemców, którzy przy dworze mogą być to
lerowani. 

3. Iż gwardyie pomienióne maią przy
sięgą być obowiązane, królom,' panom na
szym у rzeczy-pospolitey obóyga narodów, a 
okrom tych dwóch nikomu inszemu nie 
maią przysięgać, czego urząd marszałkow
ski doglądać ma. 

4. Iż w dworne pokoiowe skarbowe, sey-
mowe, woienne у insze wszelakie z rzeczy-
pospolitey urzędy у sprawy nie maią się cu
dzoziemcy utriusque sexus mieszać, ani 
onemi zawiadywać. 

5. Pozwoliwszy wolnego mieszkania lu
dziom rycerskim у inszym, zaczym, którzy
by z cudzych kraiów dla sławy*i. k. m. 
na dwór przyieżdzali, nie maią bydź w służ
bę dworną żadne osoby cudzoziemskie cu-

I iuscunque conditionis przymowane, owszem 
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ieśliby się iakie zaciągnęli, maią bydź od
prawione. 

6. Aby spowiednik y kaznodzieia u kró
lów panów naszych nie bywał, iedno ex 
sanguine et genere terrigenarum. 

7. Przyszło by li kiedy cum consensu to-
tius reipublicae cudzoziemskiego żołnierza na 
potrzebę rzeczy-pospolitey zaciągać, aby mu 
starszych połkowników, rotmistrzów, kapi
tanów у poruczników ex terrigenis nostris 
dawano, a pod cudzoziemską starszyną aby 
go nigdy in viscera regni nie wprowadzano. 

8. To wszystko curae, diligentiae, fidei 
integritatique, ile się dworu kr. i. m. tycze, 
pp. marszałków, a co się tknie woyska, 
panów hetmanów koronnych у w. x. L . 
należeć będzie, aby oni pod obowiązkami 
urzędów swych ni na kogo się w tey mie
rze nie oglądaiąc, dosyć temu czynili у 
osoby, któreby przeciwko temu postanowie
niu w służbę, albo urząd dworny wtrącać 
się chcieli, od dworu у od woyska relego
wali у excludowali. 

9. Zeby się co in passu ani marszałkowie 
koronni у w. x. Lit. nie zasłaniali, ani z 
władze ich marszałkowskiey у nikt się nie 
mógł excipowac, tedy na utwierdzenie wła
dzy urzędu marszałkowskiego dokładamy, 
iż wszyscy a wszyscy na dworze królów, 
panów naszych, zostaiący, nemine excepto, 
władzy у sądom i directii marszałkowskiey, 
wedle dawnych praw у zwyczaiów naszych 
oyczystych, podlegać maią. 

10. Jeśliby 'W czym przez pp. marszał
ków, albo pp. hetmanów temu się dosyć 
nie stało, tedy marszałek poselski, ad in-
stantiam którego kolwiek posła, ma się tego 
na seymie in facie reipublicae przed k. i. 
m. u panów marszałków, albo u pp. het
manów upomnieć у skuteczny tego reipu
blicae postanowienia execucyi popierać. | 

Seymowe króla imci w sprawach sądowych 
deliberationes. 

Dcliberationes królewskie in causis de 
bonis, nulio iure receptis i w inszych wszyst
kich sprawach, aby odsądzone były na sey
mie coronacyi pierwszym; a iż prawo tylko 
do trzech dni to beneficium królowi dało, 
a dołożyło: rex expediat deliberationes— 
przetoż ieśliby kiedy na seymie to prawo 
execucyi swey nie miało, ma pan marsza
łek poselski przed conclusią sejmową w 
pięć albo sześć dni upomnieć się u króla 
iego mości, aby dcliberationes expediowane 
były у nie przystępować do conclusyi seymo
wey aż to otrzyma. 

Candidatus regni сопѵепШ electionis non 
intersit. 

Acz oyczyzna nasza, iuribus suis et in-
tegritate civium freta, żadnych się na swey 
electii corruptelas nie obawia, iednak aby 
nieostrożności naszey żadnego w tey mie
rze przykładu nie było, waruiemy, że ten, 
któby chciał być napotym w Polscze regni 
candidatem, a loco et conventu electionis 
abesse powinien. 

Oautio przeciw rozerwaniu rzeczy-pospolitey. 

Uchodząc wszelakiey scissionem y mo
tum in reipublicae, która czasem z nay-
mnieyszych okazyi, za niepostrzeżeniem 
wielkie incrementą brać może, acz o miłości 
у życzliwości przeciw królowiców ichmość 
synów w Bogu zmarłego pana naszego ku 
tey rzeczy-pospolitey, iako wspólney ich mat
ce, wszystko dobre sobie obiecuiemy, wszak
że ne leges et libertates nostrae quidquam 
detrimenti metuant, waruiemy, iż królewi-
czowie ichmość, ' którzy a reipublica pro-
visionem maią, fidelitatem regi et reipu
blicae na seymie koronacyi przyszłego da 



Bóg pana naszego personaliter oddadzą 
hac iuramenti forma: Ego N . iuro Deo om
nipotent!, quia serenissimo principi N . regi 
Poloniae, magni ducat. Litv. et eius suc
cessoribus regibus Poloniae et magni du-
catusLit. ac toti indivisae reipublicae fide-
lis ero, et contra regiam maiestatera ac 
rempublicam legesque ас libertates ас šta
tam eius adversi vel nocivi posse, vel su-
bordinatas a me personas, nihil mediar aut 
tentabo, sic me Deus adiuvet; a przytym to 
waruiemy, iż królewiczowie polscy in reg
no et m. ducatu Lit. у w państwach, do nich 
należących, nie maią dóbr ziemskich kupo
wać, sub nullitate resignationis, sive dona-
tionis et paena infamiae in resignantem w 
trybunale decernente. 

Vacantiae. 

Jest w prawie, że kiedy vacantiae extra 
comitia przypadną, ma król ie rozdać na-
daley w półroczu, ale że to czas był bar
dzo długi, tedy ukracaiąc go, zgodziliśmy 
się na to, aby król po otworzeniu vacantyi 

.przez niedziel sześć oddać ie był powinien, 
czego ieśliby nie uczynił, tedy intrata oney 
dzierżawy, albo starostwa, masie in usum 
reipublicae do skarbu obracać tantisper, 
aż komu przywiley odk. i. щ. dany będzie; 
czego maią więc przy słuchaniu lidżby pp. 
podskarbich deputaci seymowi nie zapomi
nać. Też się nam zda i reipublicae, aby 
ich mość pp. podskarbiowie vacantie dóbr 
rzeczy-pospolitey, ieśliby się iakie durante 
hoc interregno otworzyły, zaiachawszy у 
w dozór swóy wziąwszy, intratę z nich 
wszystkę in aerarium r.-p. wnieść kazali 
У czasu lidżby rationem tego rzeczy-pospo
litey oddać będą powinni. 

Incompatibilia. 
Zdobi to rzecz-pospolitą у w wielu ra

zach wspiera, kiedy dignitates et offlcia 
osobnych swoich maią urzędników, przetoż 
według dawnych praw, de incompatibilibus 
napisanych, za rzecz potrzebną znayduiemy, 
aby referendarstwa, podkomorstwa у inne 
rzeczy у dignitarstwa koronne iw. x. Lit. 
ani senatorską functią, ani ziemskiemi u-
rzędami, a przytym ziemskie urzędy sądo
we przysięgłe z grodzkiemi urzędami nig
dy pospołu nie chodziły y teraznieysze in
compatibilia aby zaraz na seymie corona-
tionis puszczone były, sub veteribus paenis, 
a forum z świeckiemi na trybunał, a zdu-
chownemi'na seym. A iżby się to mogło 
trafić, żeby który senator, dignitarz, albo 
urzędnik, nova auctus dignitate, oney daw-
ney, choćby incompatibilis była, nie chciał 
sponte położyć у mógłby tem albo panom 
pieczętarzom invidią czynić, albo nako-
niec seymowe consilia zatrudniać, przeto 
pożyteczne zda się remedium, aby panowie 
pieczętarze obóyga narodów, ani na du
chowne, ani na świeckie beneficia, diami-
tarstwa у urzędy przywileiów do podpisu 
k. i. m. sub nullitate privilegii nie dawali,, 
ani ich pieczętowali, ażby on, co ie bierze, 
renuntiatią prioris officii vel beneficii, gdzie 
kolwiek uczyniwszy, do kancelarii i. k. m, 
onę autentice przydał, za którą abrenuntia-
tią k. i. m. ono officium abo beneficium, 
tanquam novum vacans, komu inszemu 
conferować będzie. A ieśli kto obietnicę od
niósłszy przywileiu na onę do czwierci ro
ku z kancełaryi i. k. m. nie biorąc y re-
nunciacii uczynić niechcąc, oboie nihilo-
minus trzymał, tedy ono posterius pro va-
cante ma censeri y komu inszemu ma być 
oddane; ochroniwszy iednak tych osób, któ
rzyby extra regnum będąc, albo inszą iaką 
legalitatem maiąc, takiey renunciacyi intra 
praescriptum tempus posłać nie mogli. Ale 
iż arcybiskupstwo Lwowskie, przytym Prze-
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myskie, Chełmskie, Kiiowskie, Żmódzkie, 
Kamienieckie, Wendeńskie biskupstwa bez 
iakiegokolwiek wsparcia, dignitatem et func-
tionem suam sustentować nie mogli, prze
toż na kożdego z tych, wedle zasług, wol
no bidzie k. i. m. mieć wzgląd y seorsivo 
aliquo seu unico beneficio supplere szczup
łość tych biskupstw. 

O pieczęciach koronnych у w. x. L. у pokoio-
wych. 

Dawne prawo reassumuiemy, aby listy, 
mandaty у uniwersały у przywileia у ża
dne sprawy w. x. Lit. у ziem, do nich 
należących, do korony у do prowincyi in-
corporowanych, z pieczęcią w. x. Lit. nie 
wychodzili, a pokoiowa pieczęć żeby po pro
stu ani w expedycyach ad extraneos ani 
intra regnum et adiunctas ditiones, tak w 
publicznych, iako у skarbowych у stołowych 
k. i. m. sprawach, w używaniu nie była, 
sub nullitate wszystkiego tego, coby pod 
pieczęcią pokoiową przyszło, czego acz wszyst
kie officia et subselia reipublicae, ale 
osobliwie deputaci, którzy więć na seymach 
panów podskarbich liczby słuchaią, prze
strzegać będą powinni. 

O rozchodzie prowentów stołowych króla iego \ 
mości. 

Jako ta rzecz-pospołita sama wolnemi 
głosami pana sobie obiera у onemu pew
ną część dóbr у dochodów swoich nazna
cza, tak onaże incumbit, aby te dochody 
w takim byli szacunku, iakoby zawżdy ad 
sustentandam dignitatem regiam dostawało, 
a dla skorych i nieporządnych expens, albo 
panu, który będzie żyw, albo successorowi 
iego, ad indigentiam nie przychodziło, prze
toż zdało się nam włożyć tę powinność na 
panów podskarbich obóyga narodów, aby 
oni z dóbr króla iego mości stołowych ża

dnych rozchodów nie czynili, gdyż im żadne 
przyięte nie będą, na które by od króla ie
go mości listów, z pieczęcią nie pokoiową, 
ale koronną albo w. x. Lit. wydanych, nie 
mieli, a panowie pieczętarze przy pieczęto
waniu takowych listów mieć na to oko po
winni, żeby na niesłuszne roschody albo 
na takie, któremi by aerarium regis ex-
hauriretur, listy nie wychodziły. 

O szafunku pieniędzy z skarbu rzeczy-pospo
litey. 

Iż niemasz nic słusznieyszego nad to, aby 
publiczne rzeczy-pospolitey dochody na sa
rnę tylko publiczną potrzebę у za wszystkich 
stanów publiczną wiadomością wydawane 
były, zdało się nam warować, że pp. pod
skarbiowie obóyga narodów pieniądze w rzeczy-
pospolitey na żadną potrzebę inszą praecise 
szafować nie maią, iedno na którą że seym 
uchwali, a ieśliby po seymie extraordi-
naria na iaką, która na seymie non erat 
provisa, necessitate przypadła, tedy przyszło-
li by na oną potrzebę pieniędzy rzeczy-po
spolitey ruszyć, maią być do pp. podskar
bich listy i. k. m. pisane, z tym dokladem, 
iż się to ex senatus consulto dzieie, . czego 
na seymie przy liczbie panów podskarbich 
rationes dane być maią; a ieśliby pp. pod
skarbiowie, mimo ten warunek, pieniędzmi 
rzeczy-pospolitey szafowali, tedy im tego 
seym przymować nie będzie. Jeśliby też, 
mimo liczbę, którą na seymie oddawać zwy
kli, powinności swey non satisfacerent, tedy 
każdemu szlachcicowi wolno będzie na seym 
onych zapozwać takim processem et sub 
iisdem in reum et delatorem paenis, iako 
pod tytułem o podnoszeniu woien wyrażono 
iest, a quit pp. podskarbich żeby abhinc 
nie od deputatów, na liczbę wysadzonych, 
ale od wszystkiego seymu przez rzetelną 
constitucią był dawany. 
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Oeconomiae. 

Niema bye wolno królom polskim, ani 
"w Koronie, ani w w. x. Lit. przyczyniać 
więcey oeconomii sine consensu rzeczy-po
spolitey nad te, które iuż prawem opisane 
у pozwolone są; a ktoby taką oeconomią, 
nad prawo uczynioną, urzędował, albo ad
ministrował, ma być przez kożdego szlach
cica na trybunał pozwany et paena pecu
latus aerarii karany. A iż dawne iest pra
wo, że oeconomie iurgeltami у żadnemi 
daninami nie mogą być onerowane, przeto 
coby się kolwiek okazało, albo iurgieltów, 
albo inszych ciężarów na oeconomie i. k. 
m. wniesionych, te kasowane у podniesio
ne być maią; a na potym pp. pieczętarze 
postrzegać maią, aby cum talibus oneribus į 
nie były nikomu dawane. A ponieważ te
raz z śmiercią i. k. m. intraty dóbr króla 
i. m. wróciły się ad ius rzeczy-pospolitey, 
przetoż co kolwiek by tych dochodów sto
łowych nad prowisią królewiców ich mość 
aż do przyszłego da Bóg electionis nowego 
pana ziazdu, od stanów rzeczy-pospolitey do
browolnie pozwoloną у nad inne koło po
mienionych świętobliwych ciał expensa zo
stawało, to ich mość pp. podskarbiowie in 
aerarium reipublicae obrócić maią. 

Puncta niektóre ad conditioned przyszłemu 
kanditatowi proponendas należące. 

Acz sobie stany rzeczy-pospolitey dalszą 
o conditiach, które przyszłemu panu po
dane być maią, umowę do walnego electii 
ziazdu odkładaią, wszakże in vim memo-
rialis w teraznieyszy script includować, co 
z niektórych ziem у powiatów posłowie o 
tym przynieśli: 

1. Aby inter alias conditiones przykła
dem pact, ś. pamięci z królem Stephenem 
zawartych, włożono, żeby więźniowie naro

dów naszych cuiunscunque conditionis et se-
xus z ręku pogańskich byli przez niego 
eliberowani. 

2. Temuż dać w conditiach, aby te zamki 
zbudował, które nieboszczyk ś. pamięci król 
pan nasz, dla wstrętu pogańskim invasiom, 
miał był locis opportunis swem kosztem 
zbudować. 

3. Temuż dać w conditiach, aby żywiąc 
swemi pieniędzmi, u successorów ś. pamięci 
królowey i. m. okupiwszy, rzeczy-pospolitey 
ustąpił у lub na oeconomią, lub na staro
stwo dla quarty obrócił. 

4. Wymówić to sobie u pana przyszłego 
у legem o tym uczynić, że ieśliby pan po
dlawszy się przed inauguratią condicie ia-
kie pełnić, potym zostawszy królem nie 
chciał by się w nich iścić, tedy zaraz na 
pierwszym koronacyi seymie wolno będzie 
rzeczy-pospolitey to de rege et re ipsa sta-
tuere, co prawom, wolnościom y saluti suae 
consentaneum będzie rozumiała. 

Bona terrestria regiae maiestati donata. 

Którego kolwiek w Koronie albo w w. x. 
Lit. dobra immobilia terrestria, znayduią się 
być k. i. m. w panu Bogu zmarłemu do
nata, inscripta vel vendita, exceptis cum 
conditione datis, poruczyć ichmć pp. pod
skarbim, aby że w niey dwór у zawiado-
wanie wzięli, gdyż wedle dawnych praw 
naszych nie kto inszy po królach panach 
naszych, iedno rzecz-pospolita w takowe 
dobra succedować ma. 

Królowa polska aby bonis reformatoriis nie 
szafoimla. 

Acz są o tym dawne prawa, że królowe 
polskie dóbr, oprawie swey podległych, nie 
mogą żadnemi daninami y dispositiami, 
mimo wolą reipublicae aggrawować у żad
ney w nich iurisdictii, mimo samego k. i. 



— 580 — 

m. sobie nie przywłaszczać, wszakże wa-
ruiemy, że choćby się co in contrarium od 
królowey ieymci którey pokazało, tedy ma 
bvć invalidum, irritum et inane y reces-
sante iure reformationis nikomu danin kró
lowey i. m. у onych disposycyi respublica 
nie będzie powinna trzymać. 

Bobra szlacheckie, nomine królewszczyzny 
upraszane. 

Wszelką stan szlachecki nieraz ponosił 
turbatią od tych, co pod nim dobra prae-
textu królewszczyzny w Koronie у w. x. 
Lit. zwykli byli u króla imci upraszać, 
przetoż temi środkami zdało się nam temu 
zabiegać. 

1. Obligati będą panowie pieczętarze 
obóyga narodów, aby żadnemu donatariu-
szowi nie wydawali przywileiu na dobra w 
possessiey szlacheckiey będące, ażeby jaką
kolwiek autentyczną notą у świadectwem 
słuszność onego swego uproszenia werifico-
wał. 

2. Żadną swoią daniną nie ma donata-
rius zapadać, ani possessora inter spem et 
metum długo trzymać, ale nadaley czwierć 
roku od daty przywileiu listem mu inten-
tować, a intentowawszy sine intermissione 
prosequowac; a gdzieby aby intra dictum 
temuż nie założył pozwu, albo założywszy 
listem do roku przewłoczył, tedy benefi-
cium ono, od króla imci dane, traci у za 
.szkody, które by possessor od niego w wy
mierzę miał odpowiadać tamże u dworu 
iego królewskiey mości powinien, a ieśliby 
donatarius intentatam et prosecutam litem 
przegrał, tedy w sowite winę w prawie opi
saną, 1000 grzywien у szkody popadnie. 
Których ieśliby nie był solvendo, tedy cor-
pore luet; też extendi ma na tych, którzy 
de bonis, iure nullo receptis, na seym po
zwawszy nie dowiodą. 

3. Która maiętność w Koronie od seymu 
po rękach szlacheckich sub titulo terrestrium 
bonorum pacifice chodziła, a żadnym pro-
cessem zadwornym simplices et nudas ci-
tationes za proces nie licząc, obciężona nie 
była, ta iuż wiecznemi czasy miedzy ziem
skie dziedziczne dobra ma być poczytana. 
Wszakże w w. x. Lit. nie od sta łat prae-
scriptie iść maią, ale iak kogo unia zastała, 
a w Podlaskim, także w Kiiowskim, Wo
łyńskim у Brasławskim woiewodztwach, ia
ko kto podczas incorporowania tych woie
wodztw do Korony trzymał, tak у teraz do
bra swoie pacifice dzierzeć ma. 

4. Jeśli by sprawa szlachcicowi o dobra, 
za dworem intentowana, w deliberatią iego 
królewskiey mości wpadła, a ona delibe
ratią więcey nad półroka od dekretu prze-, 
wlekła by się, tedy iuż szlachcic nie powi
nien będzie dłużey czekać, ale eo ipso przy 
dobrach onych, iako swoich własnych, dzie
dzicznych, zostać się ma, excepto ieśli by 
legalitas, iako sądy ikmci zadworne prze
wlec kazali. 

5. Aby na dobra szlacheckie, tak iako 
są o tern dawne prawa, regestrami met-
rycznemi nie dowodzono. 

6. Dobra, które przed unią lennym pra
wem chodziły y na potym nie dożywociem, 
ale lennym prawem od ikmci rozdawane 
być maią. 

Puszcze rzeczy-pospolitey aby robieniem to
warów nie były pustoszone. 

Zabiegając, aby przez ustawiczne towarów 
leśnych wyrabianie puszcze rzeczy-pospoli
tey wyniszczone nie były, naznaczamy re
wizorów, którzyby z wielmożnemi podskarbie-
mi koronnemi у w. x. Lit. zniósłszy się, 
towary, które iuż w puszczach są koron
nych у w. x. Lit. gotowe zrewidowali, у 
prowent z nich na potrzebę rzeezy-pospo-
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łitey de facto obrócili, a na potym, abynie-
wolno było królom polskim robieniem to
warów puszcz pustoszyć, ani tego starostom 
у dzierżawcom w dobrach rzeczy-pospolitey 
pozwalać, gdyż to iednemu panu należy у 
pro alienatione de iure censetur, który 
puszcze główne w desolatią przywodzi. 

JDepedestri militia honor atione instituenda. 

Wchodząc w wiele inconventias, które za
ciąg cudzoziemskiey piechoty za sobą nie
sie, za rzecz słuszną rozumiemy, aby w pań
stwach reipublicae piechota ex terrigenis 
trybem cudzoziemskim bywała zbierana, bo 
kiedyby piechotna służba w oyczyznie na
szey tak była honorowana, iak w obcych 
kraiach, tedy у stan szlachecki rzuci się 
do niey y per gradus w dziele rycerskim 
do wszystkich woiennych prac у służb po
stępować będzie, te tedy środki instituen-
dae pedestris militiae być maią: 

1. Aby kapitani nie bywali iedno pol
skiego у Litewskiego у ziem donichincor-
porowanych narodów, przybieraiąc osoby w 
służbie woiennych domi forisque ćwiczone 
у cudzoziemskie obyczaie nieświadome. 

2. Żołd tak na starszych, iako y na 
wszystkę companię toż ma iść, iako dotąd 
na cudzoziemców z skarbu dawano, to iest: 
viritim po złotych iedenastu na miesiąc ie
den kładąc y includuiąc w to chorągiew, 
bęben у żołd officium. 

3. Pod żadną chorągwią aby nie było 
więcey nad dwieście człowieka, dla snad-
nieyszego onych ćwiczenia у zażywania. 

4. Porucznikowie, chorążowie, wachmi
strzowie, szarantowie, feldfebelowie, corpo-
ralowie aby także ex terrigenis byli. 

5. Póki się nasze nie wprawią w tę służbę 
et propter excitandam virtutis aemulatio-
nem maią być ,'pod każdą chorągwią dwie 
części żołdaków polskiego у Litewskiego 

narodu, a trzecia część niemieckiego, albo 
inszego cudzoziemskiego, czego na popisach 
hetmani у pisarze polni, żeby koniecznie 
doglądali. 

6. Ponieważ w rozdawaniu barwy często 
у skarbowi szkoda, zarozbieżeniem piechoty, 
у samey piechocie krzywda się dzieie, prze
toż barwa ex aerario reipublicae nie ma 
być na nich dawana, ale przykładem cu
dzoziemców, w iakiey kto sukni służyć 
chce, w takiey sukni niech służy. 

7. Prochów, kul skarb może cudzoziem
com dodawać in manus, a oni swoie własne 
muszkiety Niderlandskie у ręczną broń 
dobrą mieć powinni. 

8. Karanie nie hayduckie ale żołdackie 
być ma, ieśli by który w czym wystąpił, 
nie pohayducku sądzony у karany być mn, 
ale tak, iako się w cudzoziemskiey piechocie 
zachowuie. 

9. Kto z narodu- szlacheckiego w takiey 
służbie pieszey statecznie trwać będzie, ten 
za świadectwem rotmistrzów swoich у ża 
commendatią hetmańską ma do wszelakich 
nagród, iako insi zasłużeni, należeć. 

10. Ody się nasi Polacy у Litwa w tey 
służbie przyćwiczą, tedy na urzędy wyżey-
pomienione, mimo nich, nikogo inszego 
rotmistrze pomykać nie maią, aby każdy 
żołdu wyższego у sławy у poszanowania 
przez stopnie żołnierskie dostępował. 

11. Pod każdą chorągwią ma być pisarz, 
który paszporty od kapitana żołdakom roz
dawać będzie, a kto by bez wiadomości het-
mańskiey у bez paszportu poszedł, a dosta
no by go, ma być na gardle karany, sin 
minus ma być wytrąbiony у potym na sey
mie publikowany. 

Urzędy Koronne у w. x. Lit. 

Dygnitarzostwa у urzędy tak wielkie, ia
ko y mnieysze w Koronie у w w. x. Lit. 
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aby wszystkie, wedle praw у należności swo
ich, in suo plenissimo robore zostawały, a 
które lapsu temporis poczęli exolescere, iako 
podkomorstwo w. x. Lit., stolnikostwo K o 
ronne i leśnictwa, aby in pristinum statum 
były restituowane. A iż różnie między mar
szałkiem wielkim w. x. Lit. a marszałkiem 
nadwornym Koronnym o miesce w senacie 
bywa, tedy zda się nam być congruum tak 
one uspokoić, żeby wielki Litewski mar
szałek przed dwornym Koronnym pierwsze 
miesce miał, officiates zaś regni et magni 
ducatus Lituaniae takie mieysca mieć ma
ią, które de iure et consvetudine zdawna 
im należały. 

Marszałkowscy sędziowie у władza ich. 

Ponieważ nasadach marszałków Koron
nych у w. x. Lit., gdy przy boku iego kró
lewskiey mości mieszkaią, honor у gardła 
tych osób, których im prawo podało, często 
periclitantur, przeto zdało się nam postrzec 
tego, aby ci sędziowie i pisarze ich zawżdy 
exnumero nobilitatis dobrze osiadłemi i przy-
sięgłemi byli, у żeby in causa criminali 
wolna była od marszałkowskiego sądu do 
królewskiey iego mości i do residentów se
natorów appelatia; a iaki by miał być sądów 
marszałkowskich process na przyszłą elec-
tią, albo na seymie coronationis ma być 
uważana, a teraz pod interregnum iuris-

• -dictia marszałkowska nie daley, ieno intra 
circulos conventus generalis у miasta War
szawskiego rozciągać się ma. 

Skarbotci pisarze у woyskowi sędziowie. 

O tych to zdanie nasze było, aby przy
sięgali, ponieważ insze urzędy w rzeczy-
pospolitey, choć mnieysze potestatem et func-
tionem in republica maią, a zawżdy przysięgą 
są obowiązane. 

Trybunał. 

Interest reipublicae, aby supremae instan-
tiae subsellium w dawnych у prawem ob
warowanych praerogatiwach swoich wcale 
zostawało, waruiemy tedy, aby w sprawach 
tych, które trybunałowi mere do sądzenia 
należą, mandatów na zniesienie dekretów 
trybunalskich ichmość panowie pieczętarze 
nie wydawali, a przy tym securitas inter-
regni, a mianowicie osób na te sądy głów
ne obranych, aby sacrosancte zatrzymana 
у obwarowana była, postanawiamy, aby każ
dy excesivus którego kolwiek stanu y con-
dicii, któryby co pod trybunał zbroił, tam 
że sprawić się tego przed sądem trybunal
skim był powinien. Wszakże, iż miasta 
w. x. Lit. osobne swoie w tey mierze maią 
praetensie, przetoż żeby у trybunalskiey po
wadze wygodzie у ich prawa ochronić się 
mogło, kładziemy to na ichmość, aby oni 
modos ineant dochodzenia sprawiedliwości, 
ieśliby co pod trybunałem zbroili, a nadto 
waruiemy, aby w w. x. Lit. pisarze ziem
scy tych miesc, gdzie się trybunalskie sądy 
odprawuią, šalvis modernis byli specialiter 
do sądów trybunalskich przysięgą obowią
zani, a podpiskowie ich omnino będą po
winni. 

Dekretów seymowych concipowanie. 
Seymowe dekretą nie w gospodzie u pp. 

pisarzów, ale ad instar trybunalskich w są-
dowey izbie in continenti zaraz w protokół 
wpisane у przez referendarza czytane у pod
pisane być maią, aby się w nich żadna 
omyłka у odmiana w wpisowaniu do xiąg у 
w wydawaniu stronom stać nie mogła; de
kretów też zmownych renovationis cuius-
cunque negotii, o których sądu seymowego 
publicznego per controversiam nie będzie, 
aby pisarz do xiąg nie prcyimował,«~pod 
winą, iako stany na elekcyi namówią. 
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Regestra Trybunalskie у seymowe sądoįve. 

Aby nikt odmianą regestrów seymowych 
у trybunalskich powłaczany nie był у spra
wy swey tym snadniey przypilnować mógł, 
ma być tak na seymie, iako w trybunałach 
ieden główny regestr z podpisem marszał
kowskim, wedle którego sprawy tak, iako 
się dał wpisać, porządkiem, bez wszelakiey 
interwencji, na ścianie wywieszane, przywo
ływane у sądzone być maią; a ieśliby pi
sarz in favorem komu chciał ten ordinem 
turbować у w tem wytkniony był, tedy pae
nam constitutione 1608 opisaną, in eo-
dem iudicio per terminum tactum urgen-
tissime popadnie. 

Pisanie Buskich spraw. 

Jako dawne prawo mieć chciało y iako 
dotąd w zwyczaiu było, wszystkie przywileie, 
listy, mandaty у insze wszystkie sprawy 
Litewskiego, Wołyńskiego у Bracławskie-
go woiewodztw ruskim iezykiem w kance
lariach ikmei pisane у wydawane być ma
ią, sub nullitate wszystkiey sprawy, którą 
by kto inszym charakterem s kancelaryi 
wyniósł, gwoli czemu ma być zawżdy przy 
kancelarii Koronney pisarz urodzenia szla
checkiego osiadły у przysięgły, który by te
go ruskiego pisma, we wszystkim od pie-
czętarskiego urzędu dependendo, doglądał, 
a gdyby pana pisarza ruskiego pod iaki 
czas u dworu ikmei niebyło, tedy polskim 
ięzykiem ex necessitate wolno będzie spra
wy wydawać. 

0 wywodzeniu szlachectwa-

Ponieważ ludzie prostego stanu illicitis 
artibus w tytuł у praerogatiwy stanu szla
checkiego wdzierać się zwykli, przetoż za-
biegaiąc, aby te virtutis et honoris nomi-
na, wielkiemi zasługami od przodków na

szych nabywane, lada iako się nie poniewie
rali, zgodnie namówiliśmy: 

, 1. Aby żaden szlachcic nie ważył się 
ignobilem do herbu przyiąć, pod utrace
niem własnego szlachectwa swego, o co fo
rum na trybunał inter causas officii ad 
instantiam kożdego szlachcica, 

2. Do wywodu szlacheckiego aby przy 
świadkach, którzy w dawnych constituciach 
naznaczeni, powinien też testimonia au-
thentica literaria, to iest, reformatie, dzia
ły et bonorum terrestrium dispositiones 
pokazać. 

3. Kto przez dekret seymowy, abo try
bunalski sive in contumaciam, sive per 
controversiani ferowany, nie wywiódłszy się, 
według prawa naseymiku powiatu swego, 
szlachectwo ma przysądzone, tedy że ten 
ma tracić, chyba by znowu osobny wedle 
prawa wywód uczynił. 

4. Komu nieszlachectwo będzie zadane, 
tedy obiieienti nie będzie mógł reconventio-
naliter ignobilitatem zadać, ażby się sam 
wprzód wywiódł, toż mu dopioro wolno bę
dzie zadawać ieśli będzie chciał. 

5. Nakoniec żeby się nikt na honor sta
rożytnych domów szlacheckich lekkomyślnie 
nie targnął, dokładani: ktoby szlachcicowi 
nienaganionemu, bez żadnego dowodu у 

i dokumentu prawnego, zadał nieszlachec
two, a on by się nie tylko pewnemi, we
dług prawa, ale y dispositiami wywiódł, 
ten kto zada paenam duplicem, in statuto 
descriptam et sessionem turris duodecim 
septimananum, ma ponosić. 

Wakacie, dignitarstwa у urzędy Kiiowskie-
go, Bracławskiego у Wołyńskiego woie

wodztw. 

Jako podczas incorporowania tych woie
wodztw do Korony warowano im to było, 
że dignitarstwa, urzędy у starostwa sądowe 
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tych pomienionych woiewodztw nie miały 
być dawane, ieno tamecznym obywatelom, 
tak y na potym to prawo ma im być nie
odmiennie utrzymane, z tą decląracią, iż 
za obywatela ma być rozumiany każdy 
szlachcic, któryby tam prawdziwą, a nie 
zmyśloną miał swoią ziemską osiadłość, nie 
dopiero circa vel post collatum officium, 
vel dignitatem, ale namniey rokiem przed 
tym nabyte. A ktoby inaczey uprosił, albo 
ficta possesione narabiał, ten paena priva-
tionis officii у 200Э grzywien ma być ka
rany, o co forum na trybunał inter causas 
officii. Wszakże niema się to rozumieć con
fuse, aby ten, co w Kiiowskim woiewodz
twie ma osiadłość, mógł być z teyże osia-
dłości capax urzędu woiewodztwa Wołyń
skiego, albo Bracławskiego, ale trzeba że
by distincte w onym woiewodztwie, które
go urzędnikiem będzie, był osiadły. 

Disciplina miliłaris у ЫЪета żołnierza 
ukrainnego. 

Ponieważ woiewodztwa Ruskie, ustawicz
nym żołnierskim przechodem, stanowiskom 
у leżom podlegaiąc, wielce się z tey mia
ry obciążonemi być czuią, przetoż ma imć 
pan hetman koronny aliquas rationes cer-
torum stativorum et hibernorum dla ukra
innego żołnierza, iako z nay większą obywa-
telów tamecznych, a osobliwie stanu szla
checkiego, wynaleść ochronę у onemu na 
-przyszłą da Bóg electią na uważenie rze-
czypospolitey podać, bo gdyby to stanęło, 
tedy disciplina miłitaris, którą dotąd różne 
impossibilitates zatrudniały, snadnieyby w 
swą klubę wprawiona była. 

Aerarium publicum. 

Jako to dawno respublica affectowała, 
aby było probum ad omnes casus reipu
blicae założone aerarium, tak też nigdy 

tak pewnych у bezpiecznych nie mogła wy
naleść srzodków, żeby ten conatus, sine 
aliquo detrimento et periculo publici me
ta mógł być do skutku przywiedziony. Prze
toż zdało się nam, żeby to vicem aerarii 
publici mogło supplere, kiedybyśmy cek
hauz y artilerią we wszystkie potrzeby, to 
iest, działa wielkie у małe, moździerze, pe
tardy у granaty, prochy, kule, ołowy, kno
ty, smoły, woienne wozy у tym podobne 
requisita opatrzoną mieli, bo te rzeczy si
ne ullo periculo, mogły by być chowane, a 
znaczny in repentinis casibus byłby z nich 
reipublicae ratunek, przetoż podaie się to 
uważenie wszystkiey rzeczy-pospolitey, aby 
rationes constituent et certo loco fient de 
eiusmodi armamentarii respublica obmy-
śliwała y na przyszłey da Bóg electiey le
gem o tym iaką uczyniła. 

Juridikom albo rókom grodzkim cadentia. 

Jako ziemskie roki maią czas pewny de
terminowany, którego gdyby który urzęd
nik dniem uchybyć miał, tedy iuż sądy 
nie dochodzą, tak zabiegaiąc, aby stanowi 
szlacheckiemu niespodziewane у odmienne 
iuridik albo roków sądzenie distractii iakiey 
nie zadawało, za rzecz słuszną rozumiemy, 
aby po każdym sześćniedzielnym seymie we 
cztery niedziele czas sądzenia takich iuri
dik we wszystkich sądowych grodach był 
naznaczony, a bądź na owym terminie są
dzone, albo nie sądzone będą, aby znowu 
drugich sądów grodzkich cadentia także 
w sześć niedziel et sic consequenter aż do 
drugiego sześć niedzielnego seymu przy
padała, a gdzieby in illegitima cadentia 
starosta iuridikę złożył y oną sądził, tedy 
wszystkie one decreta nullitati subiacebunt. 
Na Poznańskie iednak у Kaliskie woie
wodztwa, które w swym generalstwie di-
versam sądzenia juridik necessitatcm ma-



ią, niema się to rozciągać, ani na w. x. Lit. 
gdzie iuż roki grodzkie w porządną klubę 
у w pewne terminy są poprowadzone. 

Bobra rzeczy-pospolitey w starych summach 
у w pięciu kroć sto tysięcy. 

Obmyśliwaiąc, aby crescentibus reipu-* 
blicae necessitatibus, mogli też redditus 
aerarii publieae bez obciążenia stanu szla
checkiego crescere, spoiną ku oyczyznie 
naszey miłością pobudzeni, odłożywszy na 
stronę wszystkie prywatne respecty, za zgo
dą teraznieyszey convocatii, namówiliśmy, 
iż summy wszelakie stare, iakimkolwiek 
sposobem nazwane у in calculo quingento-
rum millium includowane były, maią być 
zniesione у rzeczy-pospolitey in perpetuum 
darowane takim sposobem, że aliquo ex 
modernis possesoribus decedentes ten, ko
mu od ikmei ona dzierżawa conferowana 
będzie, summę successor! zmarłego odło
żyć, a sam onę tracić i iuż się iey nigdy 
nie upominać, powinien będzie. Także ieśli
by aliquis mortuorum possessorum, za con-
sensem ikmei, za żywota swego cessią ko
mu na takowe dobra uczynił, tedy on,, co 
ius cessum nabył, iuż summę swoię traci 
y oney a ani sam, ani iego successor od 
nikogo requirowae nie będzie. A o dzierża
wach, które dupłiei advitalitate onerowane 
są, dopioro postquam utraeque advitalita-
tes, abo per cessum, albo per decessionem 
extinctae fuerint, toż rozumiano być ma, a 
skoro przez taki środek, summa z którey-
kolwiek dzierżawy będzie zniesioną, tedy 
do niey lustratorowie iechać у quarte taką, 
iaka z inszych dobr rzeczy-pospolitey do 
Rawy idzie, na nię włożyć maią, którą quar
te powinien będzie każdy starosta, albo 
dzierżawca oddawać, sub pacnis et foro o 
quarcie. 

"O lustrowuniach dobr rzeczy-pospolitey, bądź 
wolnych, bądź summami onerowanych. 

Aby lustratie w długą nie szły, tedy 
reipublicae visum est na urzędy ziemskie 
przysięgłe onego powiatu, w którym do 
rzeczy-pospolitey będą, to iest, na podko
morzego, sędziego, podbędka włożyć tę po
winność, aby zaraz w sześć niedziel post 
cessum vel decessum modernorum posses
sorum przy deputacie pana podskarbiego, 
który przysięgły być ma, do oney dzierża
wy ziechawszy, przysięgę de rota lustran-
dis bonis et de non accipiendis munerum 
corruptelis wykonawszy, lustratią odprawili, 
у ieden iey exemplarz do grodu onegoż 
districtu, drugi do xiąg skarbowych oddali. 
A kiedy się taka lustratią post cessum vel 
decessum modernorum possesorum odpra
wi, tedy iuż insze lustracie, które intra lu
strum przypadać zwykły, maią ustawać. J e 
śliby z pomienionych urzędników ziemskich 
który umarł, albo ob aliquam legalitatem 
ziachać nie mógł, tedy na miesce absentis 
pisarz ziemski, albo wóyski powiatowy, od
prawić to ma, byle ich mnieysza liczba nad 
trzech nie była, sub paena ieśliby ex ne-
gligentia uczynić nie chcieli ad cuiusvis 
insfcantiam in tribunali iudicio repetendo, 
wszakże od tych lustracii maią być,wyięte 
dobra reipublicae, które kto albo w sum
mach у niedożywotnem, albo lennym pra
wem trzyma. 

Komnmsie Koronne у w. x. Lit. 

Byleby nam dał pan Bóg nowego pana 
szczęśliwie obrać y na tych państwach osa
dzić, tedy zaraz na seymie koronacii ma 
to nam być inter praecipuas deliberationes, 
aby rozgraniczenie ziem Ruskich od Wę
gier, ziem Małopolskich у Wielkopolskich 
od Szląska, ziem Mazowieckich y Podla-

74 
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skicti od xiestwa Pruskiego, przytem K i -
iowskiego woiewodztwa od powiatu Mozyr
skiego, nakoniec Podlaskiego woiewodztwa 
od Brześciańskiego przez kommissie, na to 
deputowane, effectualiter doyść mogło. 

Kommissie Pruskie. 

Na rozgraniczenie dóbr szlacheckich od 
królewsczyzny w woiewodztwach Pruskich 
przykładem inszysh woiewodztw у ziem ko
ronnych kommissie wynoszone z kancela
rii ikmci być maią. 

Restitutia dobr Siewierskich. 

Dobra w-xiestwie Siewierskim, obywate
lom tey rzeczy-pospolitey niekiedy od nie-
przyiaciela pobrane, aby według constitu-
cii anno 1613 roku, którą in toto appro-
buiemy dawnym possessorom, ius liquidum 
na to maiącym, byli restituowane, z tym 
obiaśnieniem, że ieśliby dawnemu possesso
re wi przyszło wracać iakie dobra, które iuż 
zasłużone ma, iakiemu człowiekowi są od
dane, tedy ilii bene merito, zinney miary 
zasług iego, ma być od ikmci aequivalens 
recompensa dana, a przytym aby ci, -którzy 
sobie hereditaria iura antiqua do Siewier-
skich dobr usurpuią, byli powinni nada-
ley w sześć miesięcy po seymie przyszłey 
da Bóg koronacyi przyszłemu królowi, pa
nu naszemu, ukazać, a ktoby nie pokazał, 
tedy iuż a iure repetenti takie bona odpad
nie, bo się to zda być z niemałem teraź
niejszych Siewierskich obywatelów ubliże
niem, że oni tam teraz excubant y peri-
culis patent у różne z tych dobr powinno
ści odprawuią praetendentes ius swoiemi 
prawy zapadaią у odyskania dobr szlachec
kich nie wiedzieć na iakie czasy sobie za-
chowuią. 

Port Królewiecki w w. x. Lit., obstacula 
inszych portów. 

Podiął się był kurfist imość kosztem 
swym znieść impedinenta, które deflucta-
cyi w. x. Lit. towarów bywały na prze
szkodzie у cło od rzeczy-pospolitey w na
grodę tego kosztu do lat pewnych, które 
dotąd wybiera otrzymał; a iż postaremu 
obywatele w. x. Lit., za nieuprzątnieniem 
tego portu у w ludziech у w dostatkach 
swych wielkie szkody ponoszą, zlecami to 
ichmość, na których dozór naprawą tego 
portu rzecz-pospolita była włożyła, aby się 
z kurfirstem imością zniósłszy, z kommis-
sarzami tego rewizią portu у inquisitia, z 
czyiey przyczyny takie szkody w spławach 
się stały, uczynili y relatią tego na seym 
koronacyi przynieśli, aby się wiedzieć mo
gło, u kogo te szkody miały by być requi-
rowane, a gdzieby dawni panowie kommis-
sarze reipublicae naszey nie mogli tey 
prace vacare, tedy stany w. x. Lit. na in
sze osoby ten dozór nałożą, a przytem in
sze rzeki, iako Słucz, Horyń у insze do na-
vigacii podobne, aby ab omnibus obstaculis 
do roku wyprzątnione były, na co potym 
rewizorowie authoritate publica wysłani być 
maią. 

Mieyskie kaduki у przy wileia. 

Które miasta reipublicae, tak Koronne ' 
iako у w. x.Lit., specyałnych przywileiów, 
legitime otrzymanych, na to nie maią, żeby 
kaduki, z nich przypadaiące, onymże od 
ikmci reformowane były, w tych miastach, 
ieśliby kaduk iaki przypadł nie mieszczanom, 
ale ludziom zasłużonym, bądź szlacheckiego, 
bądź prostego stanu, za zaleceniem hetmań
skim od ikmci wydawane być maią, cum 
tali onere servitii, iakie przedtym na onych 
dobrach byli. A ieśliby ten kaduk od mia-



sta był uproszony, tedy panowie pieczę
tarze przywileiu na to pieczętować у wyda
wać nie maią et insuper on, co uprosił, ma 
być do grodu onego powiatu pro paena 
pięciuset grzywien pozwany, którym za mia
stem z przywileiów na to dawnych należy, aby 
kaduki w nich przypadaiące, medietate im 
na poprawę municyi у obrony mieyskiey, 
a medietate altera komuby ikmść chciał, 
dawane były, tedy do tych miast z seymu, 
da Bóg, przyszłey koronacyi maią być z 
koła rycerskiego deputowane pewne osoby, 
coby o wszystkich in antecessum cum tali 
conditione danych kadukach, wywiedzieli 
się y municie, gwoli którym pozwolone by
ły, oglądali i na drugi seym po koronacyi 
pierwszey relatią tego reipublicae przynieś
li. Nakoniec, iż coraz miasta Koronne у 
w. x. Lit. ozywaią się z przywileiami no-
wemi, nam dotąd niewiadomymi et iuri-
bus nobilitatis deroguiącemi, przetoż kła
dziemy to na nich, aby na przyszłą, da Bóg, 
nowfego pana koronacią przywileia swoie 
przynieśli у sub trutinam k. imci przyszłego 
pana у rzeczy-pospolitey podali, aby in po-
sterum przywileie miastom, sine consensu 
rzeczy-pospolitey, dawane nie byty, waru
iemy. 

Be proli illegiUma. 

Komu by zadane videlicet illegitimitatem, 
a on by się słusznie nie wywiódł, tedy in-
haerendo constitutyi anni 1578 nullis im-
munitatibus et praerogativis stanu szlachec
kiego gaudeat do tąd, ażby onę zmazę le
gitime z siebie zniósł, w czem dekretą in 
condictamine o to, gdziekolwiek otrzymane, 
nic go wesprzeć nie mogą. 

Szpital Warszawski. 

Jako był optimo consilio nieśmiertelney 
pamięci godną pobożnością k. imci Stepha

na fundowany, tak tę fundacią iego chcąc 
zatrzymać y na ten właśnie usus, gwoli 
którym była uczyniona, obrócić, zgodziliś
my się na to, żeby ten szpital z tym wszyst
kim, co do niego należy, był podany w do
zór, żeby za iego wiadomością żołnierze ułom
ni w nim sustentatią minii. 

Cla nowe у niezwyczayne. 

Cła, które teraz w Nowym Dworze, a przy 
tym w Goniądzu y Raygrodzie instituowane, 
iako nowe, sejmami nie approbowane у sta
nowi szlacheckiemu praeiudicialne, maią być 
abrogowane, a forum na trybunał, ktoby 
się go wybierać ważył. 

O soli woiewodztwa Mazowieckiego. 

Constitutią anno 1602 in toto koło od
dania powinney z dawnych praw soli wo-
iewodztwu Mazowieckiemu reassumuiemy, 
z tą melioratią, że gdzie by tego na....*) 
p. podskarbi, podżupków osiadłych, według 
pomienioney constitucyi nie podał у tymże 
podżupkom z żup Wielickich у Bocheń
skich soli nie oddał, toties quoties na sey
mie będzie requisitus ad instantiam, cho
ciaż iedney nawet ziemi tegoż woiewodztwa 
posłów, tedy ma mieć forum na seymie, 
tak iako naznaczono tym, którzy by pod
niesienia belli offėnsivi sine consensu rei
publicae według namowy teraznieyszey au
torami y factorami byli. 

0 obywatelach ziemie Inflantskiey. 

U obywatelów Inflantskich у publicam 
regni iacturam у wiarę ich rzeczy-pospoli
tey toties oświadczoną uważaiąc, obiecuiemy 
uczynić staranie, aby ta prowineya. lubo 
tractatami, lubo iakim inszym sposobem z 
rąk nieprzyiacielskich, iako naprędzey re-
cuperowana у oni dopossesyi oyczyzny swo-

*) Въ ПОДЛИННИК!, пропускъ. 
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iey przywróceni być mogli; a iż im uchwa
łą seymową naznaczona iest pewna summa 
z skarbu Koronnego, o wydanie tey summy 
do pp. commisarzów, na to deputowanych 
bez dalszey zwłoki pilno się staramy, a 
przy tym żeby bene meriti między nimi, 
względem zasług у utrat swoich, słuszną 
nagrodę у zapłatę odnieśli do przyszłego, 
da Bóg, króla imci, pana naszego, włożyć 
się obiecuiemy, życząc im też, aby porzą- i 
dek iaki sądów у sprawiedliwości sub in-
terregno praesenti między sobą mieli. Kap
tur, który na przyszłym seymiku w Dyne-
burgu namówić maią, byle iure communi 
nie był contrarius, mocą ziazdu tego ap-
probuiemy. 

Constitutią też gwoli powiatów 

Brasławskiemu in praeiudicium ziemie 
Inflantskiey, na blisko przeszłym seymie 
uchwaloną, za instantią tychże obywatelów 
na przyszłym, da Bóg, koronacyi seymie 
znieść obiecuiemy. 

Targowe, tam gdzie główne ziazdy rzeczy-
pospolitey bywaią. 

Aby ludziom dla posługi rzeczy-pospo
litey głównych seymów у ziazdów pilnuią-
cym, iaka taka folga była, w skupowaniu 
żywności, zdało się stanom rzeczy-pospolitey 
użyć w tern ichmość pp. starostów, ichmość 
pp. marszałków у inszych iurisdictii osób, 
którzy to sobie usurpuią, aby pod czas od-
prawowania seymów, półseymów, convocacyi 
y electiey ab omni generis victualibus tar
gowego, dla którego zbytnia drogość by
wała, ustąpili. 

Privilegium indigenatus ziem Pruskich. 

Przywiley indigenatus ziem Pruskich, 
lubo pod pokoiową pieczęcią wyszedł у we
dle prawa nie mógł by się ostać, tak go 

iednak declaruiemy, że iuxta consvetudi-
nem aliarum regni terrarum rozumiany 
być ma. 

Academia Krakowska. 

Na wielu ziazdach у głównych rzeczy-
pospolitey seymach opierały się o uszy na
sze różne skargi academii Krakowskiey, 
które o erectią szkół nowych, contra ordi-
nem societatis Jesu, wnosiła, przetoż my, 
uważaiąc, że ta akademia, iako filia et 
alumna reguui et regni Poloniae, iasna, 
mocna у żadney wątpliwości nie podległa, 
prawa swoie miała, dzierzym y to sobie za 
iedną główne у przednią exorbitantia, o 
którey na przyszłey electiey mówić у wszy
stkie praeiudicia et gravamina z tey aca
demii ziąwszy, starać się o to unaminiter 
у do skutku to przywieść mamy, aby wszyst
kie szkoły у extra corpus academii bę
dące y uno rectori nie podległe, zawarte 
у pobrane były. 

Przywileia różnych woiewodstw albo ziem. 

Przywileia woiewdztwom, ziemiom, po
wiatom, także у ludziom zasłużonym od 
królów panów naszych zdawna nadane, aby 
przy swey mocy zostawały. 

Skład Kowieński. 

Upatruiąc nieznośne szkody, które oby
watele w. x. Lit., prowadząc zboża у to
wary swoie do Królewca, ponoszą, nayduie-
my to, iż expedit utilitati communi porzą
dny skład wszystkich towarów w Kownie 
założyć, co aby swym porządkiem iść mo
gło, deputuiemy, na to z koła senatorskie
go i. m. pana.... z koła poselskiego imć 
pana , którzy pro die *) 

*) Ииенн и фамиліи не показано, а также чи 
ела нѣть. 
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ziechać się у rationes et cireumstantias na
mówić maią, żeby ten skład iako nayprę-
dzey do skutku przyiść mógł. 

Zamek Mścislawski. 

Aby zamek Mścisławski, według daw
nych przywileiów był restaurowany, który 
iuż opadł; a że zwyczay dawny, listami 
stwierdzony, ten byk że zamek Mścisław
ski przez niektóre włości był restaurowa
ny, aby ci przytym zachowani byli. | 

Tatarsczyzny w w. x. Lit. 

Pod pretextem tatarsczyzn wiele ludzi 
szlacheckiego stanu, dobrze zasłużonych, 
o dobra ich własne turbuią у przywileia so
bie na nie wyprawuią, zaczyni wielkie odno
szą praeiudicie; przeto, aby wszystkie przy
wileia były kassowane, iako ad małe nar-
rata otrzymane, i żeby in posterum nie był 
szlachecki stan z tey miary turbowany; a 
ieśliby się napotym kto ważył in tali causa 
turbować szlachcica, tedy paena taka ma 
być na tego, któryby nie dowiódł, iako iest j 
w wyżsem artykule opisano. 

Monopolium karczmy Wiłebskiey. 

Wielce angariowany iest stan szlachecki 
obywatelów woiewodstwa Witepskiego przez 
monopolium karczmy, w mieście Witepskim 
będącey, która iest fundowana na wikariów 
kościoła katedralnego Wileńskiego, a po
nieważ sam iego mość x. biskup Wileński 
z kapituły na to pozwala, aby z stanu szla
checkiego był zniesiony, przetoż starać się 
będziemy, aby przyszły pan, poszczęśliwey, 
da Bóg, koronacyi swoiey, na to mieysce 
dobra iakie rzeczy-pospolitey tey intracie, 
która z karczmy była, proporcionalnie na
znaczył. 

Be distribiitiva iustitia. 

Obserwowali to zdawna wiele rzeczy-po
spolitey miłośnicy, iż takie iakie dotąd w 
rzeczy-pospolitey naszey byli beneficiorum 
etdignitatum oyczyzny szafowanie, nie tyl
ko niezgod, nieufności et perversas crescendi 
artes miedzy stanami nasiać, ale też sa
mym wolnościom naszym kiedyś tedyż ranę 
szkodliwą zadać miało, przetoż często .na 
powiatowych y na głównych ziazdach de 
distribiitiva iustitia były expostulate, ale 
per temporum conditionem przyiść do skut
ku nie mogły, teraz gdy rzecz-pospolita 
sama sobą włada у wszystkie iura m-tis 
ma w swoiey mocy, życzyliśmy sobie tak 
tę distributivam iustitiam sporządzić, iakoby 
beneficia reipublicae, które virtutis et liber-
tatis alimenta być maią, nigdy nam się iii 
illecebras exorbitantias nie obracały, ale 
żeśmy tempore у inszemi consultatiami ex-
clusi, tedy zupełną tę quaestia do braci 
odkładamy, aby sami przez się, iako na-
lepsze rationes naleźli, distributivae iusti-
tiae y na electią przyszłą przynieśli, to in
ter alia przed oczyma maiąc, aby starostwa 
rządowe, które brachium regale repraesen-
tant, wedle dawnych zwyczaiów były tak 
opatrzone, żeby powinności swoiey w ochra
nianiu swowolnych у w obmyśliwaniu po
wiatom swoim bezpieczeństw czynić dosyć 
mogli. 

Desideria od stanu duchownego do stanu 
świeckiego. 

Ze wszystkich niemal woiewodztw, ziem 
у powiatów Koronnych у w. x. Lit. zebraw
szy to, czego w instrukcjach poselskich 
stan świecki od stanu duchownego potrze
bował, dawaliśmy to ichmość pp. duchow
nym na piśmie ad trutinam, prosząc aby 

I z miłości swey braterskiey, dla zgody do-



"bra pospolitego, condescendować w tym 
stanowi świeckiemu, a nam na piśmie de-
klaracią swroię dać raczyli xięża, co od 
ichmość przez niektóre nasze kollegi koła 
poselskiego dany nam tylko ustny respons, 
który pospołu s postulatami świeckiemi do 
wiadomości wszystkiey braci, doma pozo-
stałey, simpliciter.et nude, tak iako w iz
bie poselskiey referowano podaiemy, a te 
desideria stanu świeckiego wespół z re-
sponsem od ichmość pp. duchownych swym 
porządkiem tak idą: 

Pierwsze: pp. stanu świeckiego postula
tum było. aby dobra szlacheckie niiakim 
sposobem nie były przez pp. duchownych 
zmieszane. 

Respons na które taki od ichmość pp. 
duchownych dany: Solicite około tego cho
dził imć xiądz arcybiskup Gnieźnieński у 
effecit to cura et opera sua, że król imć 
świętey pamięci pisał do oyca świętego w 
tey materyi, oyciec święty iuż to ikmei xie
dzu nunciuszowi zlecił, aby żaden ex re-
gularibus nie kupował, sine consensu se-
dis aplicae, o czym gdy kto będzie chciał 
mieć pewną wiadomość, da sprawę imć x. 
nuntius. Który dekret o niekupowanie 
przez regulares maiętności oyciec ś. da pu
blikować. 

2. Postulatum: łby sprawy z duchow
nym intra regni były determinowane. 

R. Życzą tego sobie, aby intra fines re
gni determinowane były absque appelatio-
ne do Rzymu, a ichmość nie tylko non 
impedient, ale dopomagać będą. 

3. Postulatum: In causis fundi aby sa
mi biskupi, opaci у insi prałatowie przy
sięgali. 

R. Constitutia stanęła, aby capitulares 
przysięgali, nie biskupi, prawa tego zno
sić nie mogą, sine consensu ichmość. Co 
się dotyczę opatów samem ichmość xięży 

opatom nakazuie trybunał przysięgi cum 
duobus ex conventu. 

4. Postulatum: Aby statut de monialibus 
utrique sexui służył. 

R. Non est in potestate ichmość panów 
duchownych, trzeba się starać o to apud 
sedem apostolicam, gdyż ichmość maią nad 
sobą superioritatem, bez którey nic nie mo
gą czynić. 

5. Postulat. Aby przykładem świeckim 
nie byli obierani deputaci duchowni, aż 
we cztery lata. 

R. Defectus godnych prałatów sprawuie 
to, że żadną miarą wygodzie nie mogą te
mu to, co godnieysi przy dworze bawią się, 
drudzy clioruią, drudzy curata beneficia 
maią, reliqui non sunt sufficientes et idonei. 

6. Postulat. Aby przy sprawach świec
kich w izbie nie bywali. 

R. Racyi żadney niemasz prawney, dla 
czegoby nie mieli bywać; proszą ichmość 
pp. duchowni aby do tego przyciskani nie 
byli. 

7. Postulat. Aby iura patronatus były 
stanowi szlacheckiemu w cale trzymane. 

R. Trzymaią in toto, iednak ieśliby kto 
intra tempus praescriptum nie prezentował 
plebana, ichmość ordinariis należy provi-
dere, żeby chwała Boża nie pustoszała, in 
toto iednak zostawuią prawo napotym ich
mość pp. duchownym. 

8. Postulat. W zakonach, którzy grunty 
у maiętności trzymaią, aby szlachcic du
chowny bywał starszym, których gdyby sa
mi nie obrali, aby ie król podał. 

R. Dwoiako się to rozumieć musi, bo 
co się dotyczy opactw, wszędzie są szlach-
cicy opatami; co się zaś dotyczy niż
szych regulares ichmość x. arcybiskupi, 
biskupi nie mogą reguł ich znosić, bo są 
exempti, in claustro propria ich regimina 
zostaią. 
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9. Postulat. Ex libris beneficioram et re-
laxatiomim aby nie dowodzono na grunty. 

R. Na to suspendowali respons do znie
sienia się z drugimi, iednak co się tycze 
gruntów, do plebanii zdawna należących, 
odiętych w dochodzeniu ich libro beneficio-
rum dowodzić muszą. 

10. Postulat. O dziesięciny у czynsze, o 
które dotąd mota quaestio nie iest, aby 
nikt turbowany nie był. 

R. Trudno nie przyzwać, kiedy nie chcą 
de bono esse płacić, zwłascza kto ma pra
wo na nie. 

11. Post. Annaty aby oddawane były 
rzeczy-pospolitey wedle prawa. 

R. Niech uproszą to sobie apud sedem 
aplicam, nie będą ichmość pp. duchowni 
od tego. ! 

i 

12. Postulat. Opaci aby dzieci szlachec
kie chowali. 

R. W tenczas ten statut stanął, kiedy by
ły puste klasztory w opactwach, teraz że 
iest pienus numerus, dosyć powinności swey 
czynią tym więcey, że z kożdego konwentu 
posyłaią ad studia dla pomnożenia chwały 
Bożey, czynią iednak у temu dosyć nie
którzy, którzy lepsze intraty maią, ile w 
takim tak przez żołnierza, powietrze i insze 
calamitates spustoszone maiętności. 

13. Postulat. Praescriptio duchownym 
aby nawięcey do lat piędziesiąt trwała. 

R. Pozwalaią na lat 80. Jeszcze nadzie
lę niektórzy uczynili, że zmnieyszą czas 
tey praesrcipcyi gdy da pan Bóg dokom-
posicyi dalszey przydzie. 

14. Biskupi żeby się z biskupstwa na 
biskupstwo nie pomykali, wyiąwszy ichmość 
pp. duchowne pieczętarze, których iako 
wielkie są in republica prace, tak też osob
ne maią być premia. 

R. Byłoby to cum maiori dedecore et 
incommodo reipublicae gdzieby assensus 

altior być nie miał, a do tego iura cano-
nica non vėtant, ani też nie mogą znosić 
y to też expedit respublica, żeby każdy dał 
experimentum tak reipublicae, iako kościo
łowi na małym stopniu. 

15. Bo biskupstw aby beneficia nie trzy
mane. 

R. Są takie drugie biskupstwa, które po-
trzebuią ad tuendam dignitatem episcopi 
leni et senatoriam subsidia, bez których 
żadną miarą substitere nie mogą y munia 
swoich odprawować, iako są biskupstwa 
compactibilia pieczęci koronney. 

16. Wsadach trybunalskich aby compo-
situm iudicium zniesione było, a niech wszys
cy duchowni sądzą ze wszystkimi także 
świeckimi. 

R. Jest o tym ordynacya trybunalska, któ
rey się trzymać chcą у prawa żadną miarą 
ustąpić nie mogą. 

17. Którey kapituły sprawy były duchow
ni, który z niey deputatem będzie, stroną 
na delwet ustępował. 

R. Bywa to, że z różnych kapituł sześć 
albo siedm deputatów będzie, którzy w ied-
ney że kapitule exempli gratia Gniezneń-
skiey, Krakowskiey maią swoie beneficia, 
kiedyby wszyscy z tey kapituły mieli ustępo
wać, nie miał by kto sądzić у nie byłyby 
sądy duchowne. 

18. Do taktów aby nie należeli. 
R. Jeżeli do ordynacyi należą, któi*a prze

strzega dignitatem et securitatem iudicii, 
daleko więcey do taktów należeć muszą, a 
to na zatrzymanie iudicii tribunalis, bez 
których często to bywa, że saeculares są
dzić nie chcą, ale po nich posyłaią, przez 
nich zatrzymywa się pax et dignitas tribu
nalis. 

19. Jurgieltów żadnych aby nie upraszali, 
a moderni possessores aby paenowani byli, 
ad instantiam cuiusvis na trybunał, inter 



causas officii у w insze munia, które tylko 
świeckim osobom należą, nie wdawali się, 
gdyż te administratia żup, rewizye, arendy, 
zawiadowania o prochach, nie należą du
chownym osobom. 

R. Pozwąlaią na to у nie chcą należeć, 
oprócz tego, kiedy którego sekretarza na 
rewizią król i. m. poszle, nisi praestare of-
ficium iako sługa, proszą, aby od posług 
nie byli odłączeni, także i od służb reipu
blicae iako у szlachta. 

20. Aby kanoniie plebanom nie były da
wane. 

R. Niedawaią, tam zwłaszcza, kędy pra
wa maią kapituły, oprócz fundacyi na dok-
tory teologii i mėdiciny, że iednak ichmść 
xięża biskupi godnych ludzi potrzebuią, 
życzą, aby się szlachta uczyła, gdyż cza
sem ex necessitate muszą plebeios przy-
mować. 

21. Aby duchowni zwóytewstw woienną 
służbę służyli, iako przedtym. 

R. Wóytowstw własnych w arcybiskup-
stwach у biskupstwach barzo mało zostało 
y to tylko takowych, które są cum oneribus 
posług, podwód, y te, które teraz zowią wóy-
towstwami у które ichmść xięża biskupi 
dawaią szlachcie—powinnym у sługom swo
im, nie są właśnie wóytowstwa, ale raczey 
grunty odłączone od folwarków y z przydat
kami którego poddanego, które ieśliby odię-
te, musiały się te wóytowstwa do podda
nych obrócić. 

22. Aby duchowni, którzy do rady у 
dekretów nie należą, a zwłaszcza regulares 
y mendicantes, na pokoiu królewskim nie 
bywali у nie wdawali się w żadne rządy, 
ule v? klasztorze y kollegiach siedzieli. 

R. Ten punkt do wszystkich stanów na
leży, żeby król przyszły da pan Bóg in
szych rad reipublicae nie zażywał, iedno 
rad, urzędników koronnych. 

23. Postutat. Żeby electia biskupów przy 
kapitule była. 

R. To iuż per reformationem ss. patrum 
у legum praescripitione zginęło, kapitule 
sam król i. m. z papieżem iest in posses-
sione istius iuris. 

24. Abycanonie nie były dawane, iedno 
terrigenis oney diecaesyi, w którey canonia 
iest. 

R. To iest impossible, aby się droga 
miała zagradzać ludziom godnym do służ
by Bożey y accessyi wszelakich, zwłascza 
ludzi szlacheckich. 

25. Aby panowie duchowni do tutoryi 
tak personarum, iako y bonorum secularium 
nie należeli. 

R. Niemasz na to zgody miedzy same-
mi saeculares у owszem rozumieią, że szczę
śliwy pupillus, którym się duchowny powin
ny albo stryi opieka, bo nic nie utraci, a 
iescze przyczynić może. 

26. Żeby mniszki maiętnościami swemi 
nie disponowali. 

R. Nie disponuią, bo ziemię maiąswoię 
commissarze albo opaty, którzy maią cu-
ram ich konwentów, drugie zaś, które ma
ią przeory albo gwardiany, według reguły 
w tem postępuią у żadne się w tym nie 
dzieie praeiudicium klasztorom у choćby 
się iakie alienacie stały, nullitatis sunt, 
iuxta constitutionem coronationis Sigismundi 
tertii. 

27. Aby dzierżawcy dóbr królewskich pry-
watnemi swymi prywileiami nie mogli nic 
fundować na kościoły. 

R. Jeżeli które są fundowane, tedy de 
iure publice subsistere non possunt, sine 
consensu omnium ordinum. 

28. Aby o zbiegłych poddanych w w. x. 
Lit. było forum z pany duchownemi do 
ziemstwa. 

R. Pokazał i. m. x. biskup Wileński 
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statut w. x. Lit., że nie mogą praecep-
tum tego prawa przestępować, ale wedle 
niego postępować. 

29. Aby iezuici szkoły swe zawarli w 
Krakowie, a akademicy wedle dawnych 
praw sine praeiudicio zachowani byli. 

R. Był proces ex actoratu samych aka
demików instituowany iezuitom, w którym 
appellatio od samych że akademików była 
interponowana, że przeciwko samych aka
demików dekret stanął, trudno ichmość 
pp. duchowni ten dekret podnosić maią. 

30. Aby sine scitu reipublicae nie odda
lano dóbr od oeconomii i. k. m. na fun-
dacią kościołów у dóbr duchownych. 

R. Jeżeli które oddane sine consensu 
ordinum, to nullitati subiacet. 

31. Aby w Łuckim у Kiiowskim biskup
stwie względem zamiesczenia x. Lit. przez 
unią у względem iurisdikcyi duchowney, 
którą te biskupstwa w Litwie maią, alter
nate była polskiemu у litewskiemu naro
dowi. 

R . Nie sami ichmość panowie duchow
ni do tego należą, ale y saeculares, zaczym 
trudne ichmość pp. duchowni maią bez 
zniesienia się w tern cum saecularibus, co 
w tey mierze postąpić. A że też ichmość 
pp. duchowni wiele praetendunt mieć an-
garias albo krzywd od stanu świeckiego, 
które były na przeszłey composicii podane 
in scripto, iako o niepowracanie kościołów 
na religią catholicką fundowanych y odięcie 
dóbr niektórych у insze, proszą aby reci-
proce u wszystkich satisfaccią mieć mogli. 
A w wielkiey Polsczej gdyż stan szlachecki 
praetendit się mieć gravamen od stanu 
duchownego, rada wielu ciężarów, krom 
dziesięcin, tedy znioszy się z iegomość 
xiedzem Poznańskim iegom. x, arcybiskup 
Gnieźnieński obadwa ichmść. w dioecesiach 
swych naznaczą synodów albo congregatio-

nes particulares illorum decanatuum, na 
których ex aequo et bono starać się będą 
o restaurationem eorundem bonorum. 

Forum kawalerów Malteńskich. 
Dla zacności stanu kawalerów Malteń

skich, wszystkiemu imieniowi chrześciań-
skiemu potrzebnych у wielce zasłużonych, 
za rzecz słuszną rozumiemy, aby w pań
stwach rzeczy-pospolitey oyczyzny naszey, 
która iako się zawżdy dziełem rycerskim 
bawić, tak y rycerskiey professyi favere 

1 zwykła, nie byli kawalerowie Malteńscy, 
iako homines religiosi, do inszego sądu, 
tylko do duchownego, tu w Koronie у w. 
x. Lit. pociągani, a to się ma rozumieć, 
gdy kawaler z kawalerem sprawę mieć bę
dzie, a w inszych sprawach fundi et reali-
bus, z kim inszym zachodzących, commu
ne forum sequi maią. 

Remedium przeciw drogosciwx. l a t . w miar 
stach. 

Widząc, iako w mieście stołecznem w. 
x. Lit. Wilnie, gdzie trybunały, ziazdy у 
seymiki у zaciągi żołnierskie nayczęściey 
bywać zwykły, precia rerum in immensum 
rostą, a żadnemi taxami y kommissyami 
moderowane być nie mogą, ten do uięcia 
drogości środek rozumiemy być naprędszy, 
aby handle nie były w ręku kilku albo 
kilkunastu osób, ale żeby do nich wszyscy, 
którzy w Wilnie mieszkaią, euiuscunque 
conditionis ludzie, przypuszczeni byli, bo 
sama multitudo vendentium będzie mogła 
zabieżeć, aby kupcy zbytnią drogoscią sta
nu szlacheckiego nie ciemiężyli; starać się 
tedy będziemy na przyszłey da Bóg ełeeffi, 
aby relevandi istras oneris causa, wedle 
artykułu w instrukciey Wileńskiey położo
nego, wolno było Niemcom, Szotom, Żydom 
kramy otwarte w domach swoich mieć, у 

75 



- 594 -

tak łokciem, iako funtem у kwartą wszelakie 
towary у napoie przedawaó у handle swoie, 
tak z gościem, iako у obywatelami Wileń
skimi odprawować; toż się ma ściągać do 
inszych miast у miasteczek królewskich w 
w. x. Lit. 

Te exorbitantiarum puncta, na convo-
cacyi trutinowane, spisawszy, podaiemy 
do grodu Warszawskiego, aby do actico-
wania przyięto у extractami, cum supra 

scripto addendi numerum et declarationem 
potestate wszystkim, którzyby ich potrzebo
wali, wydane byli. Datum Warsawiae in 
conventione ordinnm regni et magni du-
catus Lit. generali die decima sexta men-
sis Julii, anno Domini millesimo sexcentesi-
mo trigesimo secundo. Krzysztoph Kadzi-
wił—xiaze na Birżach y Dubinkach, het
man polny w. x. Lit., marszałek koła po
selskiego. 

1637 г. 

Изъ связки № 4706, за 1637 г., докуй. Н> 2. 

227. Посвидѣтельствованіевознаго о нападеніи Томашевскаго наВиленскую Св.-
Д у х о в с Е у ю церковь, сопровождавшемся выстрѣлами в ъ церковь и священннковъ. 

Возннй ВГванъ Горностайскін свидѣтельствуетъ, 
что по требованію Св.-Духовскаго монастыря онъ 
явился туда и видѣдъ слѣды выстрѣла въ цер-
ковныя двери; монахи заявили, что это престу-

J a Jan Głronostayski, ienerał woiewodz
twa Wileńskiego, zeznawam tym moim re-
lacyinym kwitem, iż roku teraznieyszego 
tysiąc sześćset trzydziestego siódmego, mie
siąca Marca dziewiątego dnia, maiąc ia przy 
sobie stronę szlachtę pana Jana Stamsła-
wowicza a pana Jerzego Sebestyanowicza, 
za użyciem w. ichm. oyców zakonników re
ligii greekiey monastyra cerkwi & Ducha, 
na ulicy Oatrey w mieście Wileńskim bę
dącey, chodziłem do pomienionego mana-
styra z tą stroną szlachtą, у gdzie za przyi-
ściem moim, ociec Tieodoryt Łukaszewicz— 

пленіе совершенно было какимъ-то Томашевскииъ, 
который при этомъ имѣлъ намѣреше застрѣлить 
и священника Зміевскаго, но не успѣдъ вслѣдствіе 
осѣчки ружья. 

diakon, oyciec Isaya Zmiiewski у oyciec 
Gredeon Torczewski — fortyan powiedzieli: 
że dnia wczorayszego, Marca ósmego dnia, 
roku teraznieyszego tysiąc sześćset trzydzie
stego siódmego, o godzinie piątey z połu
dnia, nad wieczór, nieiaki Stefan Tomaszew
ski, zgromadą niemałą przyiechawszy, a 
wpadszy na cmyntarz, na cerkiew strzelał; 
iakoż, za okazywaniem pomienionych oyców, 
widziałem u cerkwi w drzewie postrzał; 
także mienieli, iż do oyca Ezaiasza Zaniew
skiego z rucznicy zmierzyły wystrzelić chciał, 
lecz tylko z panewki wypaliło. Który tako-
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wy gwałt mieli od pomienionego Tomaszew
skiego sobie być stały. I na to ia ienerał, 
com widział у słyszał, dałem ku zapisa
niu do xiąg grodzkich Wileńskich ten móy 
kwit z pieczęcią y z podpisem ręki moiey у 
ъ pieczęciami strony szlachty, przy mnie na 

ten czas byłey. Pisań w Wilnie, roku, mie
siąca у dnia wyszey pomienionego. Jan 
Gronostayski—ienerał—ręką swą. Которое 
то оповѣданье и енералово сознанье есть 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ записано. 

1648 г. 

Изъ книги № 4727, за 1714 г., л. 725. 

228. Жалоба игумена Новодворскагѳ монастыря Иларіона Савича на Абрамовичей, 
ОШМЯНСБИХЪ стражниковъ по поводу отнятія сини послѣдними Фундуша, завѣ-

щаннаго ихъ предками. 

Базиліане Новодворскаго монастыря приносятъ 
жалобу на Абрамовичей по слѣд. поводу; отецъ 
Абрамовичей завѣщалъ базиліанамъ на вѣчныя 
времена фундушъ—имѣніе Новый Дворъ въ Пин-
свомъ повѣтѣ; наслѣдники же, вопреки волѣ отца, 
обнаружили явное наиѣреніе отнять отъ нихъ 

этотъ фундушъ; съ этою цѣшо они предприни
мали противъ базиліанъ вооруженный наѣздъ и 
наконецъ подали жалобу въ Литовскін трибунала 
съ намѣреніемъ получить заочное рѣшеніе этого 
дѣла въ свою пользу. 

Żałowali у solenniter protestowali się wie
lebny w Bogu oyciec Hilaryon Sawicz, 
ihumen monasteru Nowodworskiego у wszys
cy wielebni oycowie bazylianie ritus graeci 
tegoż monastera Nowodworskiego na imie 
pana Jana Abramowicza, strażnika Osz
miańskiego, у ieymość panią Antoninę Mi-
kłaszewiczownę Abramowiczowę, strażniko
we Oszmiańską, małżonków, o to у w ten 
sposób: Iż co z dawnych czasów antecesso
r s żałuiących delatorów, maiąc od w Bo
gu zeszłego świętey pamięci imci pana 
Hrehorego Wołodkiewicza w roku tysiąc 
sześćset eityrdaestym ósmym, miesiąca Iu-

nii trzydziestego dnia, dobra ziemskie Nowy 
Dwór nazwane, w powiecie Pińskim leżące, 
żadnym onerom niepodległe, nikomu nie-
pienne у przewodami prawnemi nieonero-
wane, wolne, prawem mndacyinym wieczy
stym, z poddanemi, żonami, z dziećmi, wszel
kim dobytkiem у maiętnoscią onych, grun
tami, sianożęciami, ieziorami, rzekami, rzecz
kami, generaliter cum omnibus attinentiis 
et pertinentiis do tey anto maiętności ad 
praesens monasteru Nowy Dwór nazywają
cego się przynależnosciami w dawnych mie
dzach у ograniczeniu będące, eodem valore 
nadane, których dóbr załobliwi aktorowie 
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aż do roku tysiąc siedmsetnego dziesiątego 
spokoynemi byli possessorami, tandem w 
roku tysiąc siedmsetnym iedynastym obża
łowani ichmość panowie Abramowiczowie 
małżonkowie nulliter et incompetenter ście
ląc sobie do tych dóbr nieiakowyści pre
text tak w gruntach, sianożęciach, iako la
sach у puszczach żałuiącym ichmościom, 
ubogim zakonnikom, chcąc sobie indebite 
et violenter ab antiquo monasterowi Nowo
dworskiemu należące przywłaszczyć grunta, 
różne przeszkody у krzywdy, anaybardziey 
w niwie nad błotem Szerokim od ieziora 
Pohoskiego będącey, mimo wielu innych 
ichmościów w tymże położeniu żałuiących, 
mianowicie ichmościów xięży iezuitów Piń
skich у wielebnych oyców bazylianów Ce
perskich gruntów, granice ultro wdzieraiąc 
się, różnemi czasy, miesięcy у dni, na wyż 
mienioną niwę zebrawszy chłopów, boiar, 
przy czeladzi dworney, do' kilkadziesiąt 
człeka, ze strzelbą ognistą у orężem, do 
boiu należącym, guerico modo usiłuiąc gwał
townie zboża pozabierać, niepoiednokrot-
nie nasyłali, zkąd у chłopów żałuiących 
delatorów nieraz rozpędzili, częste wiolen-
cye, gwałty у nayścia na grunta wyszrze-
czone czyniąc, srogie odpowiedzi, pochwałki 
na zdrowie żałuiących delatorów działaią 
у działać nie przestaią. Insuper niesłusz
nie nienależycie famoso libello, w rzeczach 
nigdy niebyłych, procesuiąc sami obżałowani 
ichmość będąc winnemi pro sola vexa ża
łuiących aktorów legitimos z nadania fun
duszu possesores evocatorie, extra gradum 
Juris do trybunału głównego wielkiego 

xiestwa Litewskiego w roku przeszłym tysiąc 
siedmsetnym trzynastym bez żadnych za-
pozwów, podstępnie chcąc dekret otrzymać, 
na kadencyey Nowogrodzkiey w tymże roku 
(iako żałuiące z relacyey życzliwych sobie 
przyiaciół maią wiadomość) w regestra spra
wę swą ingrossowali. Zaczym żałuiące de-
latorowie z obżałowanymi chcąc prawem czy
nić ante omnia od niesłuszney pomowney 
w rzeczach nigdy niebyłych przez obżało
wanych ichmościów uformowaney żałoby 
uwolnić się, prawa y dokumentą, ieżeliby 
iakowe na szkodę żałuiących aktorów u ob
żałowanych naydować się miały, iako nie
słuszne, nieprawne skassować у annihilować; 
swoie zaś prawa, zapisy, legacye y possesyą 
zdawna na dobra Nowy Dwór nazwane, w 
powiecie Pińskim leżące, dane, a teraz ża
łuiącym aktorom per pia legata w Bogu 
zeszłego fundatora służące у należące, iako 
słuszne у prawne stwierdzone у przy nie-
naruszney mocy zachowane mieć. Tudziesz 
za niesłuszne oskarżenie у do prawa pocią
ganie paenam talionis, a za poczynione vio-
lencye gwałty przy nayściu na grunta paen 
y vin de iure ściągaiących się, oraz szkód, 
nakładów prawnych у tego wszystkiego, co 
czasu prawa szerzey przez kontrowersyą 
dowiedziono będzie, na obżałowanych ich
mościów dochodzić у requirowae, zachowa
wszy sobie do meliorowania tey у wynie
sienia in antecessum inney żałoby salvum 
ius, dali tę swoią protestacyą do xiąg urzę
dowych zapisać. Co iest zapisano. (Слѣ-
дуетъ сусцепт). 



1648 г. 

Изъ связки № 4587, за 1649 г., докуи. № 6. 

229. Жалоба архимандрита ОеуФріевскаго монастыря на Володковичей но случаю 
незаконна™ и заочнаго рѣшенія д Ьла, касающагося монастырскаго имѣнія. 

Жаловалъ и оповѣдалъ въ Возѣ велеб
ный его милость отецъ Павелъ Корсакъ, 
архимандритъ монастыра Онофрейского, у 
воеводствѣ Мстиславскоиъ лежачого, самъ 
одъ себе и именемъ конвенту того мона
стыра Онофрейского отцовъ законниковъ 
чину святого Васшгія великого за даньемъ 
собѣ справы отъ тивуна своего манастыра 
Онофрейского Овдѣя Короля и одъ урад-
ника своего Бенадыкта Брацишевского, 
за присланьемъ тутъ до его милости до 
Вильня екстрактовъ съ книгъ кгродскихъ 
Мстиславскихъ, за взятьемъ вѣдомости 
екстрактовъ съ книгъ головныхъ трибуналь
ныхъ, на земянина господарского змерлого 
воеводства Мстиславского, на его милость 
пана Геліяша Александра Володкевича и 
на малжонку его милости панею Еву Су-
тоцковну Геліяшовую Володковичовую о 
томъ и таковымъ способомъ: штожъ року 
прошлого тысеча шестьсотъ сорокъ осмого, 
мѣсеца Октября девятого дня, тотъ небож-
чикъ панъ Володкевичъ и съ панею мал
жонкою своею верхуменованою у суду 
ему отцу Корсаку ненадежного каптурового 
Мстиславского, воМстиславли въ небытности 
самого его милости отца Корсака въ томъ 
краю Мстиславскомъ, якобы о выпрова-
женье нодданыхъ, нѣтъ вѣдома якнхъ, въ поз 

вѣ нѳвыражоныхъ, оть того то нана Во

лодкевича и малжонки его милости, якобы 
зъ маетности ихъ милости зъ Лещинки вой-
тове монастырскіе волости Онофреевское 
зъ жонами, зъ дѣтьми и зъ маетностью 
ихъ рухомою до маетности Онофреевское 
монастырское, резаденціи его милости на 
тотъ часъ отца Корсака, выправовадити, 
осадити мѣли, въ селахъ не вѣдать якихъ 
Онофреевскихъ, и въ той справѣ своей 
змышленой змерлый панъ Володкевичъ 
зъ пани малжонкою своею панею Евою 
Сутоцковною взявши предъ ся взятье ли
хое противко его милости отца Корсака 
и добръ монастырскихъ за намовою ихъ 
милости пановъ обывателевъ воеводства 
Мстиславского, хотечи добра монастырскіе 
до конца внивечъ обернута и до зни-
щенья привести на тотъ часъ, гды монастырь 
Онофреевскій резиденцію его милости от
ца Корсака, церковь и всѣ фольварки мо-
настырскіе одъ обывателевъ воеводства 
Мстиславского особъ, въ протестаціяхъ 
менованыхъ, и одъ самого пана Александ
ра Володкевича, яко помочника того учин-
ку, снать за вѣдомостью и съ полною по
радею пани Евы Сутоцковны, пани мал
жонки его милости, спустошеные и вни
вечъ оберненые были такъ, же жадного 
человѣка, яко въ самомъ монастырѣ, такъ 
въ церкви и фольваркахъ шнаетырскихъ, 
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не было и все будованье монастырское пу
стое стояло. То пакъ намовивши собѣ ене-
рала чили возного, якось нѣтъ вѣдома 
которого воеводства альбо повѣту, ижбы 
не подавши и не положивши позву его ми
лости отцу Корсаку на маетности мона
стырской нигдѣ на жадномъ фольварку 
маетности монастыра Онофреевского при-
зналъ, нѣтъ вѣдома гдѣ, снать во Мстис-
лавлю, гдѣ жадного ураду на тотъ часъ 
не было. За которымъ признаньемъ поданья 
позву до суду каптурового змерлый панъ 
Володкевичъ съ пани малжонкою своею 
верхуменованою и въ невѣдомости его ми
лости отца Корсака о жаднымъ позвѣ у 
суду ненадежного каптурового, самъ на 
тотъ часъ въ тыхъ судахъ каптуровыхъ 
будучи директоромъ, его милости отца Кор
сака одержати важили се декретъ суду 
каптурового, въ которомъ всказъ немалый 
грошей на его милости отцу Корсаку въ 
небытности и въ невѣдомости его милости 
одержалъ; за которымъ декретомъ якобы 
и присегу подданымъ своимъ Лещинскимъ, 
нѣтъ вѣдома которымъ, безъ припозву и 
поданья обвѣщенья выконати посполите 
розказалъ, а по присезѣ якобы и дальшій 
поступокъ и фалыпъ учинилъ, не подаючи 
жадного обвѣщенья на маетности монастыр-
скіе его милости отцу Корсаку въ невѣ-
домости его милости. Нижли року тепе
решнего тысеча шестьсотъ сорокъ девятого, 
мѣсяца Іюня першого дня, яко его мило

сти отца Корсака певная вѣдомость одъ 
людей вѣры годныхъ и зъвынятья декрету 
суду головного съ книгъ въ нестанью одер-
жаного доходить, сама ее милость пани Ев-
ва Сутоцковна, Геліяшовая Вододкевичо-
вая,' по зейстью съ того свѣта малжонка 
своего урожоного Геліяша Володкевича, 
также въ тыхъ заочне въ невѣдомости его 
милости отца Корсака о позвѣ за тымъ 
въ неподанью натерминѣ позву, важиласе 
ее милостъ пани Володкевичова на его ми
лости отцу Корсаку и на маетностяхъ мо
настырскихъ конфирмацію декрету кап
турового и троякіе заруки въ нестанью 
въ тыхъ заочне на его милости отцу Кор
саку тутъ у суду головного трибунального 
и композита юдиціи одержати, ку вели
кой кривдѣ и шкодѣ монастыра Онофреев
ского , самого отца Корсака и конвенту 
монастыра Онофреевского. .0 который за
очный, неслушный и неправный переводъ 
права у судовъ неналежныхъ Мстислав
ского каптурового и головного трибуналь
ного композита юдиціи, зносечи тые оба 
два декрета, яко неслупше заочне и уне-
належачого суду одержаные, велебный его 
милость отецъ Корсакъ, хотечи яко зъ са
мою его милостью панею Володкевичовою 
о заочный переводъ права, такъ и съ 
тымъ енераломъ въ неподанью позву у су
ду належачого, правомъ чинити, далъ собѣ 
сію жалобу свою до книгъ записати. 
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1682 г. 

Иаъ связки № 4650, за 1605—1682 г., докум. № 12. 

230. Рескриптъ короля Яна Ш Виленскому войту Цынаку и Шрейтеру, адми-
ннстраторамъ, стараго мыта о томъ, чтобы они не взимали незаконныхъ пошлинъ 

съ Витебскихъ мѣщанъ. 

Лѣта отъ нароженья Сына Божого ты- Į 
сеча шестьсотъ осмьдесятъ второго, мѣсеца 
Октобра третего дня. 

На врадѣ господарскомъ суррокгатор-
скомъ Виленскомъ, передомною Алексан-
дромъ Яномъ Мосевичомъ, тивуномъ Шав-
довскимъ, писаромъ земскимъ Лидскимъ, 
суррокгаторомъ Виленскимъ, ставши оче
висто славетный панъ Игнатій Даниловичъ 
оповѣдалъ, покладалъ и до актъ книгъ сур-
рокгаторскихъ подалъ рескриптъ, одъ най-
яснѣйшого короля его милости славетнымъ 
мѣщаномъ Витебскимъ даный, о речь ни-
жеймененую, просечи, абы былъ до книгъ 
суррокгаторскимъ Виленскихъ принята и 
уписанъ, который, уписуючи у книги, слово 
до слова такъ ся въ собѣ маетъ: 

Jan trzeci, z Bożey laski, król polski etc. 
Wszem wobec у każdemu zosobna, mienowi-
cie urodzonemu Bartłomieiowi Cynakiemu, 
woytowi Wileńskiemu, у szlachetnemu Janowi 
Szreyterowi, myt starych wielkiego xiestwa 
Litewskiego administratorom, teraz у potym 
będącym, donosiemy. Suplikowali nam mie 
szczanie Witebscy na w. w. y substitu-
tów onych, iż w. w. na prawa y przy-
wileia libertationum od płacenia' myt sta
rych w państwie naszym od ś. p. kró
lów ichmość ante et post unionem całemu 
miastu Witebskiemu nadanych in perpe-

tuuni у tak wielą poślednieyszych confir-
macyi od nayiaśnieyszych antecessorów na
szych у od nas samych utwierdzonych, na-
stępuiecie, exinde do płacenia myt starych 
mimo libertatie, im wszystkim służące, któ
rych aż dotąd bez żadney ni od kogo prze
szkody liberę zażywali, niesłusznie pocią
gacie, a co większa pod tymże praetex-
tem różnemi exactiami nad constitutie sey-
mowe у zdawna opisane ustawy na cłach, 
komorach y przykomorkach depactuiecie, 
w czym że się niemałe prawom у wol
nościom ich dzieie praeiudicium et dero-
gatio. Z tych przyczyn przez ten reskrypt 
nasz po w. w. iako też y po innych admini
stratorach myt starych in futurum będą
cych mieć chcemy y roskazuiemy, abyście 
pomienionych mieszczan, memine excepto 
(ponieważ tych wolności od dalszego czasu 
aż dotąd in continuo usu zostawali), z ubli
żeniem prawa y libertacyi im służących, 
do płacenia myt starych ad wszelkich to
warów ich, lub lądem, lub też wodą idą
cych, nie pociągali у nie necessitowali, po
gotowiu niesłusznemi grabieżami, kwito
wym у innemi niezwyczaynemi quocunque 
nomine et titulo nazwanemi exactiami nie 
aggrawowali у owszem ku nim, iako nay-
lepiey y nayspokoyniey we wszystkiem za
chowali y substitutom swoim zachować się 
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kazali, pod winami in convulsores iurium 
ас privilegiorum w prawie pospolitym wy-
rażonemi, które za doniesieniemnam dalszych 
in posterum na wierność waszą skarg, ka
zali byśmy urodzonemu instygatorowi na
szemu wielkiego xiestwa Litewskiego na w. w. 
vindicare extendowac у wszystkich szkód, 
nakładów prawnych w tey sprawie podię-
tych prawie vindicare, inaczey nie czyniąc 
dla łaski naszey y z powinności swey. Dat 
w Jaworowie, dnia dziewiątego miesiąca Sep-

tembra, roku Pańskiego tysiąc sześćset ośm
dziesiąt ośmego, panowania naszego dziewią
tego roku. У того рескрипту подписъ руки 
найяснѣйшого короля тыми словы: Jan król; 
а ниже подписъ руки въ тые слова: Dani-
łowicz, podskarbi п. koronny, Lubelski skar-
bny. Который же тотъ рескриптъ, за по-
даньемь оного до актъ черезъ особу вер-
хумененую, есть до книгъ суррок'гаторскихъ 
Виленскихъ уписанъ. 

1685 г. 

Изъ связки № 4710, за 1685 г., докуй. № 3. 

231. Мировая едѣлка между Виленскимъ іезуитскимъ коллегіумомъ и Свято-
Духѳвскимъ братствомъ по поводу нападенія іезуптовъ на монастырь. 

Вслѣдствіе безпорядковъ, произведенннхъ сту
дентами Виленской іезуитской академіи въ св. Ду-
ховскомъ монастнрѣ, между обѣими спорящими 
сторонами послѣдовала слѣдующая мировая сдѣл-
ка: Дизуниты—1) въ лицѣ двухъ монаховъ и двухъ 
братчиковъ должны произнести въ іезуитской ака
демической залѣ извинение; 2) удовлетворить ра-

Лѣта отъ нароженья Сына Божого ты
сеча шестьсотъ осмьдесятъ пятого, мѣсеца 
Февраля четырнадцатого дня. 

На врадѣ господарскомъ кгродскомъ 
Виленскомъ, передо мною Александромъ 
Яномъ Мосевичомъ, тивуномъ ПІевговскимъ, 
маршалкоиъ Лидскимъ, подвоеводимъ Ви
ленскимъ постановившисе очевисто панъ 
Константій Фелиціянъ Шенявскій, акаде-
микъ Виленскій, сесь листъ угодливый за-

неныхъ іезуитскихъ студентовъ, а равно возна
градить ихъ за убытки; 3) всѣ протестаціи и процес
сы, оскорбительныя для чести академін, обязаны 
вычеркнуть изъ актовыхъкнигъи предать забвеніго, 
и 4) на будущее время должны сохранять обоюд
ный миръ. 

писъ, межи ихъ милостями—ксенжою іезо-
витами колеюмъ Виленского и цалою ака-
деміею Виленского, а велебными отцами ди-
зунитами церкви Виленской Светого-Духа, 
до актъ книгъ кгродскихъ Виленскихъ по
далъ, который подаючи просилъ, абы былъ 
принять и уписанъ, якожъ, уписуючи у 
книги, слова до слова такъ се въ собѣ 
маетъ: 

My, niżey na podpisie mianowani, od iego 
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królewskiey mości, pana naszego miłości
wego, specialiter depntati nacompositą spra
wy miedzy ichmm. oycami iezuitami colle
gium Wileńskiego, tudziesz academią Wi
leńską, a miedzy wielebnymi oo. dizunita-
mi cerkwi Wileńskiey ś. Ducha, oraz też 
bratctwem ich, ratione tumultus, roku ty
siącznego óśmdziesiąt trzeciego, dnia ośm-
nastego Decembra, uczynionego, chcąc tę 
sprawę skutecznie uspokoić, indemnitati et 
securitati consistere, tąkeśmy collatis con-
siliis approbante utraque interessatorum par
te tę sprawę moderowali. Naprzód, stando 
primae complanationi,. która zaraz po tey 
transactii uczyniona była. Roku mianowa
nego wielebni oycowie disunici przez dwóch 
e medio sui zakonników у przez dwóch 
z bractwa maią depraecationem uczynić in 
aula academica; powtóre iniuriatis et vul-
neratis academicis maią iuxta condictum 
uczynić compesatią szkód, expens у pora
nienia; po trzecie protestacye y processa ho
norem akademiey laedentia у co kolwiek za
szło ab utrinque w tey sprawie controver-
siarum, lub tesz rescriptorum od i. kr. m., 
to wszystko ab utrinque skassowano y z 
ksiąg eliminowano ma bydź. Nakoniec ab 

utrinque secundum antiqua iura et praes-
criptum legum teraz y na potym pokóy 
zobopolny zachowany zostawał. A co kolwiek 
się in hoc casu et ex occasione huius casus 
stało, w wieczną niepamięć nieodmiennie 
ma iść ab utrinque tak quoad forum iu-
diciałe, iako tesz ile et priwatnych rela-
tionis sposobów. Tym tedy punctom com-
planatiey у pomiarkowania naszego oboia 
strona, ex vi compositionis mutuae dosyć czy
nić winna będzie, sub paenis contra viola-
tores, pactorum conventorum w constitu-
tiach opisanemi. Działo się w Wilnie, roku 
Pańskiego tysiącznego sześćsetnego ośmdzie-
siątego piątego, dwudziestego ósmego dnia 
Stycznia. У того листу угодливого подпись 
рукъ ихъ милости пановъ медіаторовъ ты
ми словы: Cyprian Paweł Brzostowski, woie
woda Trocki, iako mediator tey sprawy; 
Marian Ogiński—kanclerz wielki wielkiego 
xiestwa Litewskiego, iako mediator tey spra
wy; Benedykt Żuchowski, biskup Maleński, 
sufragan Żmuydzki, dziekan Wileński, ia
ko mediator. Который же тотъ листъ, 
угодливый записъ, за очевистымъ поданьемъ 
черезъ особу верху мененую до актъ есть 
до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уписанъ. 

1689 г. 

Изъ связки № 4697, за 1689 г., докуи. № 3. 

232. Глейтъ или сублеваційпый лисіъ короля Яна Ш , данный Пинскому і 
Туровскому епископу Михаилу Бѣлозору противъ контумаційнаго постановляя 

Вилькомирскаго гродскаго суда. 

Лѣта отъ нароженья Сына Божого ты- На врадѣ господарскомъ кгродскомъ вое-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ девятого, мѣсе- водства Виленского, передо мною Миха-
ца Іюля шестого дня. ломъ Рафаломъ Шумскимъ, подстолимъ и 

76 
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подвоеводимъ Виленскимъ, постановившисе 
очевисто у суду панъ Юрій Янкевичъопо-
вѣдалъ, покладалъ и ку актикованью до 
книгъ кгродскихъ Виленскихъ листъ его 
королевское милости сублевацыйный, черезъ 
въ Богу превелебного его милости ксендза 
Михала Марціяна Бялозора, бискупа Пин
ского и Туровского, противо баниціи его 
милости пана Михала Товянского, вой-
ского Вилькомирского, съ канцеляріей его 
королевское милости великого князства Ли
товского вынесений, который уписуючи до 
книги слово до слова такъ се въ собѣ ма
етъ: 

Янъ третій, зъ Божой ласки король поль-
скій и пр. Всѣмъ вобецъ и кождому зособна 
всякого достоенства враду и стану людемъ, 
духовнымъ и свѣцкимъ, обывателемъ панствъ 
нашихъ, ознаймуемъ: ижъ што урожоный 
Михалъ Товянскій, войскій Вилькомирскій, 
за декретомъ враду кгродского Вилькомир
ского въ року прошломъ тысеча шестьсотъ 
осмьдесятъ шостомъ, мѣсепа Сентебря пя
того дня, инконтумаціамъ одержанымъ, на 
превелебного ксендза Марціяна Михала 
Бялозора, бискупа Пинского и Туровского, 
баницію зъ канцеляріи нашей большой 
великого князства Литовского вынеслъ; 
нижли превелебный Бялозоръ, бискупъ 
Пинскій и Туровскій, утекшисе до насъ 
короля о милосердіе жодалъ, давши тако
вую зъ канцеляріи нашой великого княз
ства Литовского справу, ижъ тотъ декретъ 
въ нестанью у кгроду Вилькомирского одер-
жаный и за нимъ баниція вынесена есть, 
а за тымъ абысьмо превелебного ксендза 
Бялозора, бискупа Пинского и Туровского, 
въ протекцію нашу королевскую приняв
ши, оного здоровье и субстанцію обваро-
вавши, часу ку расправѣ правной ужи-
чивши, листъ нашъ сублевацыйный проти
во баниціи урожоного Товянского, войского 

Вилькомирского, абысьмо съ канцеляріи 
нашой большой великого князства Литов
ского видать росказали, просилъ. Мы те
ды король, бачечи просьбу превелебного 
урожоного Марціяна Михала Бялозора, бис
купа Пинского, и Туровского, слушною и 
съ правомъ посполитимъ згодную, велѣли 
есьмо оному сесь листъ нашъ сублевацый
ный противо баниціи урожоного Михала 
Товянского, войского Вилькомирского, ко
торымъ здоровье и субстанцію превелебного 
ксендза Бялозора, бискупа Пинского и Ту
ровского, кглейтуемъ и убеспечаемъ на не-
дѣль двадцать, нероздѣльне одъ актикова-
нья и публикованья идучіе, съ канцеляріи 
нашой великого князства Литовского вы
дать росказали, справы оному у всякого 
суду и права, такъ зъ акторату, яко и реа-
ту водлугъ права мѣти и росправовати се 
позволяемъ. А за тымъ приказуемъ, абы 
кождый о томъ вѣдаючи, преречоному преве-
лебному ксендзу Вялозорови, бискупови 
Пинскому и Туровскому, яко одъ насъ 
кглейтованому, нигдѣ и нажадномъ мѣйс-
цу жадныхъ небеспеченствъ, насильствъ, 
ани примовокъ чинить, подъ винами, въ пра-
вѣ посполитомъ о зламанью листовъ кглей-
товъ нашихъ описаными, не важилисе. А 
ижъ бы то всѣмъ ку вѣдомости пришло, вра-
домъ нашимъ земскимъ, кгродскимъ и ин-
нымъ всякимъ судовымъ приказуемъ, абы 
сесь листъ нашъ сублевацыйный за подань-
емъ оного до̂  актъ, вездѣ примованъ, ак
тикованъ и публикованъ былъ конечно. 
Пиеанъ въ канцеляріи нашой великого 
князства Литовского року тысеча шесть
сотъ осмьдесятъ девятого, мѣсеца Марца 
четвертого дня, панованья нашого пятнад-
цотого году. У того листу сублевацыйного, 
при печати большой великого князства 
Литовского, подпись руки его милости па
на Марціяна Окгинского, канцлера вели-
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кого князства Литовского. За справою яс-
невельможного Марціяна Александра зъ 
Козельска Окгинского, канцлера великого 
знязства Литовского, Мстибовского,Радош-
ковского старосты. Коректа въ тые слова: 

скорикговалъ Буховецкій—вице-регентъ.... 
великого князства Литовского. Который тотъ 
листъ сублевацыйный, за поданьемъ до актъ 
черезъ особу верхумененую, есть до книгъ 
кгродскихъ Виленскихъ уписанъ. 

1698 г. 

Изъ связки № 4570, за 1698 г, докуй. № 1. 

233. Жалоба копсультора Виленскаго св. Троицкаго базиліанскаго монастыря 
Марціяна Кульчицкаго на Пинскаго и Туровскаго епископа Антонина Жолков-
скаго, по поводу стремления его завладѣть Виленской св. Троицкой архимандріей 

разными незаконными и темными способами. 

Виленскіе свято-Троицкіе базиліане приносятъ 
жалобу на Пинскаго епископа Жолковскаго по 
слѣдующему случаю: Жолковскій во что-бы-то ни 
стало дабпвался Виленской архимандріи, не смотря 
на то, что тамъ былъ архимандритомъ Иолоцкій 
епископъ Бѣлозоръ; съ этою цѣлью онъ выхло-
поталъ себѣ незаконную привилегію у короля 

Яна III; когда монахи вошли въ королевскій судъ 
съ жалобой по поводу этой привилегии, то Жол-
ковскій не явился къ разбирательству этого дѣла 
и подалъ на монаховъ жалобу митрополиту За
ленскому, что будто на Виленскую архимандріго 
сдѣладъ наѣздъ Бѣлозоръ и отнялъ ее отъ Жол
ковскаго. 

Żałował у soleniter protestował się w Bo
gu przewielebny imść xiądz Marcyan Kul
czycki, consultor zakonu świętego Bazylego 
wielkiego, starszy konwentu wielebnych oy
ców bazylianów przy cerkwi* świętey Tróy-
cy w Wilnie będącego, swoim у całego wyż-
rzeczonego konwentu imieniem, na iaśnie 
wielmożnego imci xiedza Antonina Żółkiew
skiego, episkopą Pińskiego у Turowskiego, 
archimandrytę Dermańskiego у Dubieńskie-
go, stosuiącsię do protestacyi pierwszey, eo 
nomine zaniesioney, o to: iż obżałowany imci 
xiądz Żółkiewski, episkop Piński, nie będąc 

per libera votorum suffragia de gremio pro-
testantium obrany za archimandrytę Wi
leńskiego, który nie z prałata, ale zakon
nika prostego powinien być creowany, zno
sząc liberam electionem, y oną odeymuiąc 
klasztorowi in convulsionem przywileiu, od 
świętey pamięci króla imci Władysława 
czwartego żałuiącym wielebnym oycom Ba
zylianom Wileńskim nadanego, stante vita 
archimandryty teraznieyszego śmiał у wa
żył się, wyprawuiąc u świętey pamięci króla 
imci Jana trzeciego przywiley na episkopią 
Pińską у Turowską, inserowaó w tenże przy-
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wiley cum causula seu appendice nociva 
o arcbimandryą Wileńską, z dołożeniem 
sobie absolutum dominium nad klasztorem 
у dobrami do niego należącymi. Który ob
żałowany imci acz wiedząc dobrze, że ten 
klasztor z dawnego nadania у łaski króley 
ichmościów w zakonnym rządzie zostawał, 
у swemi wolnościami się szczycąc archiman-
drytę abo starszego podług upodobania 
swego obierał, iednak mimo to wszystko 
nie przestał tentować y variis uti modis 
et mediis do osiągnienia tego klasztoru, aby 
mógł w nim prowadzić absolutum domini
um. A gdy żałobliwi w roku przeszłym tysiąc 
sześćset dziewiędziesiąt siódmym w Marcu 
broniąc wolney elekcii odpisali wszyscy una-
nimiter do obżałowanego imci, deklaruiąc, 
że z wyżey namienionych przyczyn, iako 
przywileiu imci akceptować, tak у za ar-
chimandrytę, ile stante vita teraznieyszego, 
znać nie mogą, obżałowany imć do dalszey 
turbacyi y niepokoiu ten klasztor przy
wodząc, a znacznie na przywiley króla imci 
Władysława czwartego, oraz na wolną elek-
cyą następuiąc, iuż po niedopuszczeniu w 
przeszłym iescze roku wniść w possesyią 
tego klasztoru, znowu dał się słyszeć z za
jazdem tey archimandryey. Jakoż w roku 
teraznieyszym tysiąc sześćset dziewiędziesiąt 
ośmym miesiąca Oktobra dziewiątego dnia, 
sprowadziwszy od iaśnie wielmożnego imci 
xiedza metropolity komisarza imci xiedza 
Melecyusza Doroszkowskiego, Grodzieńskie
go у Leszczeńskiego archimandrytę, usiło
wał odebrać w swoią possesyą klasztor у za
konne dobra, ale gdy tego prawny termin 
obżałowanemu imei nie dopuścił у obmowy, 
tak od imci xiedza Białozora, archiepiskopa 
Połockiego, archimandrytę Wileńskiego, ia
ko i od całego klasztoru podane z ѳхсерсуіа 
rozprawienia się o niesłuszny przywiley w 
należnym sądzie przyjęte od tegoż imci xie

dza commisarza bydź musiały, tedy ten ż 
obżałowany imci xiadz episkop Piński, wy-
nayduiąc różne sposoby, iako by mógł, 
pod swoią władzę y direkcyą z niewoli ten 
klasztor iuż po przyiętych obmowach wy-
łamuiąc się z należytego forum, gdzie so
bie żałuiący excipowali przed królem i. mo-
ścią rozprawić się o przywiley z imościem, 
ważył się nienależnie tęż sprawę przed sąd 
imci xiedza Leona Szlubic Załęskiego, me
tropolity Kiiowskiego y Rusi, wytoczyć, na
ciągając forum przez expulsya . . .*) sobie 
z tey archimandryey od imci xiedza Mar-
cynana Białozora, archiepiskopa Połockiego, 
archimandryty Wileńskiego czynioną, o któ
rą wyniosszy po tegoż imci po . . . .sąd 
imci xiedza metropolity a wszelką tranzak-
cyą. . . . na, o wolną electią yprzywieley 
mimo się puściwszy postępek у 
szkodę klasztoru, aby w niewiadomości one
go wygrawać tę expulsia, obża-
łował, szczegulnie tylko xiedza archiepi
skopa Połockiego, iakoby po opusczeniu 
archimandritstwa przez xiedza Januarego 
Ohurcewicza', który miał być obżałowanego 
imci namiestnikiem, violenter naiachawszy 
w roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt ós
mym, miesiąca Maia trzeciego dnia, z pos -
sessyey у dzierżenia tey archimandryey, ob
żałowanego wybił у excessow niemało na
czynie miał. Co w samey rzeczy nigdy nie 
było у nie iest, gdyż imć in possesione 
klasztoru Wileńskiego nigdy nie był, yimść 
xiadz Białozor, archiep. Potocki, expulsyi 
nie czynił, y ten pomieniony xiadz January 
Ohurcewicz, iako się swego czasu pokaże 
documentaliter, teyże wolności klasztorney 
bronił, у nic poczynać takiego sam nie mógł, 
coby z ubliżeniem prawa klasztornego było, 
a za tym mera vexa na to tylko, aby w 

*) ІІунктованнил мѣста вырваны въ подлинникѣ. 
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sądach iego królewskiey mości o punkt na 
archimandryą Wileńską, w przywiley inse-
rowany, obżałowany imsc nie sprawił się. 
Chcąc tedy żałobliwi z obzałowanym imścią 
tak de nullitate punktu względem archi-
mandryi Wileńskiey w przywiley, na episko-
pią Pińską, ad male narrata inserowanego, 
iako szkodliwego prawu klasztornemu pra
wnie postąpić, у tenże punct cassować у 
annihilować, oraz aby res inter duos acta 
tertio non praeiudicaret, ieżeliby quid sta-
tutum absque protestantibus contra prote

stantes decisumque esset, w sądach imsci 
xiedza metropolity z imścią xiedzem ar-
chiepiskopem Połockim obzałowanym у im
ci xiedzem Żółkiewskim via iuris, ubi de 
iure competierit de nullitate, iako praeiu-
diciosum iudicatum znosić, tudziesz pozwy 
prawne, szkody ponoszące requirowae, у 
szerzey czasu prawa żałobę przełożyć na 
ten czas z wolną melioracyą, dał tę prote-
stacyą do xiąg grodzkich Wileńskich za
pisać. (Слѣдуетъ сусцептъ). 



П Р И Б А В Л Е Н І Е ll-e. 



1767 г. 

K O N F E D E R A C Y A 
rycerstwa у obywatelów w. x. Lit. tak reli
gii staro-rnskiey, iako też oboyga wyznania 
ewangelickiego, zaczęta w Słueku roku 1767, 
dnia 20 miesiąca Marca, у manifest pomie

nioną konfederacyą poprzedzający. 

My rycerstwo i obywatele prowincyi w. 
k. Lit., tak religii starożytney graeco-rus-
kiey, iako też oboyga wyznania ewangielic-
kiego, na obronę praw, przywilejów у swo
bód, krwią przodków naszych nabytych, a 
wielą prawami, konfederacyami у przysięgą 
nayiaśnieyszych monarchów, królów polskich, 
ztwierdzonych zgromadzeni. Wszem wobec 
y zosobna każdemu do wiadomości poda-
iemy, iż wycięczeni cierpliwością y nadzieią, 
czekaliśmy w skromności у uciskach ulże
nia у końca w cwałtownościach prawa, wol
ność у równość naszą szlachecką niszczą
cych, a rozważaiąc to przeciwko kardynal
nym prawom oyczyzny naszey у przywile-
iom królów, panów naszych, de anno 1433, 

Переводъ сь полъскаго языка. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ 
дворянства и помѣщнковъ великаго кня
жества Литовскаго, какъ древле - право
славнаго, такъ и двоякаго евангелическаго 
исповѣданія, начатая въ Слуцкѣ въ 1767 
году, мѣсяпа Марта 20 дня, и предшество
вавшее вышепомянутой конФедераціи за-

явлеиіе. 

Мы—дворянство и помѣщики великаго 
княжества Литовскаго, какъ древняго гре-
ко-россійскаго исповѣданія1, такъ и двоя
каго евангелическаго, собравшись здѣсь 
на защиту правъ, привилегій и вольностей^ 
пріобрѣтенныхъ кровію нашихъ предковъ 
и подтвержденныхъ многими законами, кон
федератами и присягами свѣтлѣйшихъ мо-
нарховъ—королей польскихъ, — доводимъ 
до свѣдѣнія всѣхъ вообще и каждаго въ 
особенности, что, истомленные терпѣніемъ 
и надеждою, мы скромно ожидали облег-
ченія въ нарушеніяхъ, насиліяхъ правъ, 
уничтожающихъ дворянскую нашу свободу 
и равенство, имѣя въ виду основные за
коны отечества нашего, привилегіи королей-

77 
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1499,1511,1563,1568, unią w. x. Lit. z 
Koroną polską utwierdzaiącym, у wolność 
religii przez konfederacye i konstytucye 
1573,1576,1587,1588,1607,1609,1618, 
1620,1623,1627,1632, 1633, 1638,1648, 
1650, 1667, umacniaiącym współobywatele 
nasi od czasu do czasu postępowali. Nie-
podobno nam było daley w tak cierpliwey 
zostawać nieczynności у patrzyć niewzruszo
nym umysłem, na ostatnią wiary, honoru, 
ba iuż poczęści у życia naszego zgubę; a 
ile maiąc przed oczyma, dawnieysze у cale 
świeże przykłady, że się przez takowyż spo
sób współ-bracia nasi, w mnieyszych da
leko uszczerbkach wolności у wsporze tylko 
między familiami, ratować zwykli. Komuż 
nie są wiadome a przynaymniey słyszane 
w tey rzeczypospolitey polskiey, nieznośne 
dissydentów tak religii greckiey staro-ru-
skiey, iako też obóyga wyznania ewangie-
łickiego, uciemiężenia у prześladowania, 
ten tylko o nich nie wie у wiedzieć niechce, 
który zatwardziałą pałaiąc zawziętością, 
wszelkie politowanie z przyrodzoney wyzut 
ludzkości. Pełne są wszystkie kąty rozleg
łych prowincyi Litewskich okropnych przy
kładów, zgwałcenia mieysc świętych, znie
wagi у zabóystwa xięży, sług Bożych, po
rządek nasz kościelny у karność, bez któ
rey żadna społeczność być nie może, przez 
wtrącanie się duchowieństwa rzymskiego у 
nieskończone przeciwności, wywrócony у 
zniesiony; całe diecezye, cerkwie у kościoły 
nasze, szkoły, drukarnie, szpitale przez tyle 
lat odbierane, burzone, z dzwonów у ap-
paratów kościelnych łupione, a przez część 
naywiększą w zabronioney erekcyi y repa-
racyi opadłe у zniszczone; wolność nabo
żeństwa nie tylko nadwątlona, ale у pra
wie nogami podeptana, kiedy to każdemu 
impune wexowac, targać, prawem wikłać 
y z służby Bożey przeezydzać wolno wszy-

государей нашихъ, 1433,1499,1511, 1563, 
1568 годовъ,. подтверждающіе единеніе ве-
ликаго княжества Лцтовскаго съ царствомъ 
польскимъ и подкрѣпляющіе свободу вѣро-
исповѣданія конфедератами и сеймовыми 
постановленіями 1573, 1576, 1587, 1588, 
1607, 1609,1618,1620, 1623. 1627, 1632, 
1633, 1638, 1648, 1650, 1667, вопреки 
которымъ отъ времени до времени посту
пили соотчичи наши: Намъ не возможно 
было далѣе оставаться въ такой терпѣ-
ливой недѣятельности и смотрѣть хладно
кровно на окончательную гибель вѣры, че
сти и отчасти самой жизни; но имѣя предъ 
глазами какъ давнѣйшіе, такъ и совер
шенно свѣжіе примѣры. что такимъ же спо
собомъ собратія наши обыкновенно спа
сали себя въ несравненно меныпихъ утра-
тахъ свободы и въ спорѣ только между 
фамиліями. Кому неизвѣстны, или покрай
ней мѣрѣ, кто не слыхалъ о тѣхъ невы-
носимыхъ притѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ 
диссидеитовъ какъ древняго' греко-росеій-
скаго вѣроисповѣданія, такъ и двоякаго 
евангелическаго? Тотъ только объ нихъ не 
знаетъ и знать не хочетъ, кто пылая неукро
тимою ненавистно, отрекся—отъ всякаго 
состраданія и врожденной любви къ чело-
вѣчеству. Всѣ уголки широкихъ Литовскихъ 
провинцій наполнены ужасными примерами 
насилія евятымъ мѣстамъ, посрамленія и 
убійства священниковъ — слугъ Божіихъ; 
церковное наше благочиніе и подчиненіе, 
безъ котораго не можетъ существовать ни
какое общество, чрезъ вмешательство рим-
ско-католическаго духовенства и безконеч-
ныя съ его стороны противности, ниспро
вергнуты и уничтожены; цѣлыя еиархіи, 
церкви наши, училища, типографіи, госпи
тали въ продолженіи столькихъ лѣтъ были 
отнимаемы и разоряемы; заграбляемы были 
колоЕОла и церковный богослужебныя при-
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stkie obrządki chrześciańskie, nawet у sa
me sakramentą śś. podług upodobania du
chowieństwa rzymskiego opłacać z ostatnią 
ruiną w niektórych prowincyach przymu
szono, gdy tym czasem żydom у maho
metanom, bluznierżóm Boga wTróycy śśś. 
Jedynego, daleko większa pozwala się wol
ność. Takowych do nieba o zemstę woła-
iących gwałtowności, żebyśmy wszystkie wy
liczać mieli przykłady у każdy z osobna 
opisywać, była by nieskończona liczba, a 
prawie bez liczby. Dowodem są tego usta
wiczne po wszystkich woiewodztwach, zie
miach, powiatach, manifestą i obdukcye in 
tempore czynione. Ominowszy dawnieyszych 
czasów przykłady, każdy wie niedawne ty-
rańskie у okrutne facta duchowieństwa 
rzymskiego y unitskiego. Koku 1744 ka
płan cerkwi Hołoszewskiey w hrabstwie 
Szkłowskim Ańdrzey Kruszynowski od im. 
pana Antoniego Hrebnickiego podst. Minsk, 
na otwartym gościńcu gwałtem wzięty, przez 
nie mały czas w iego domu codziennie 
kanczukami biciem kaleczony у sianem 
karmiony, który okupuiąc się kilka set ta
larów zapłacić musiał, у w krótkim czasie 
z tey okazyi fatis cessit. Roku 1759 die 
7 Junii imć xiedza biskupa Białoruskiego 
z cerkwi y z miasta ciskaiąc kamieniem у 
zelżywymi diffamuiąc słowami imć. x. mis-
sionarz Obłoczymski, z gromadą szlachty, 
podczas missyi, wypędzili. Woła do Boga 
o zemstę-impune zabity, na otwartym go
ścińcu w roku 1753 przez samego ix. Ru-
bowicza, kommendarza Birżanskiego, kaz
nodzieja ewangielicki Birżanski imć. xiądz 
Moczulski; przeraża serca nasze okrutnie 
kanczukami bicie у mordowanie xiedza także 
naszego Jaugela, kaznodzieię Sołomieskiego, 
iadącego do chorego z swoiey owczarni w 
roku 1762 przez ix. kommendarza Popiel-

надлеяшости, и большая часть изъ церквей, 
по поводу запрещенія постройки и починки, 
обрушились и уничтожились; свобода бо-
гослуженія не только нарушена, но почти 
попрана ногами, когда каждому дозволено 
безнаказанно удручать, тормошить, прене
брегать закономъ, поемѣваться надъ бого-
служеніемъ; въ нѣкоторыхъ провинціяхъ, 
въ угодность римско-католическому духо
венству, къ крайнему разоренію, прину
дили платить за всѣ христіянскіе обряды, 
даже за самыя святыя таинства; между тѣмъ 
какъ жидамъ и магометанамъ, хулителямъ > 
Бога Единаго въ святой тройцѣ, гораздо 
большая предоставлена свобода. Если бы 
мы захотѣли исчислять всѣ эти, вопіющіе 
къ небу о мщеніи примѣры насилія и 
описывать каждый порознь, ихъ было бы 
безконечное число, или лучше, имъ не было 
бы числа. Доказательствомъ этому служатъ 
постоянный по всѣмъ воеводствамъ, зем-
лямъ и повѣтамъ жалобы и дѣланныя въ 
свое время посвидѣтелъствованія возными. 
Опуская примѣры давнѣйшихъ временъ, 
каждому извѣстны тиранскіе и жестокіе 
поступки римско-католическаго и унитскаго 
духовенства: Въ 1744 году священникъ 
Голошевской церкви въ графствѣ ПІклов-
скомъ, Андрей Крушиновскій, насильно за
хваченный Минскимъ подстоліемъ Анто-
нимъ Гребницкимъ, долгое время въ его 
домѣ увѣчимъ былъ батогами и кормимъ 
сѣномъ, и принужденъ откупиться нѣсколь-
кими стами талеровъ, и вскорѣ послѣ этого 
умеръ. Въ 1759 году 7-го Іюня миссіо-
неръ Облочинскій съ толпою шляхты во 
время миееіи изгналъ Вѣлорусекаго епис
копа изъ церкви и изъ города, бросая на 
него камнями и понося его ругательными 
словами. — Кровь проповѣдника евангели
ческаго исповѣданія Мочульскаго, пролитая 



skiego ord. s. B . m. ix. Andreae Augu-
stanae confessionis w mieście ikmei Kow
nie, w roku 1765 trupa na cmentarz 
prowadzącego, przez imci x. plebana Ko
wieńskiego (tak dalece, że у martwemu 
nie przepuszczono ciału, kiedy ie na ulicy 
z truny wyrzucono) iawnie у publicznie stałe, 
у zamiast iakowey sprawiedliwości udzia-
łania, ieszcze nad to, temuż Augustanae 
confessionis zgromadzeniu, w tym że mie
ście odebrana szkoła у młodzież rozpędzona. 
Porusza wnętrzności nasze okropna trans
akcja w roku zaprzeszłym 1765 we Mści-
sławiu uczyniona, kiedy gwałtownemu tylko 
i. x. x. missyonarzów nawracaniu na unią 
opieraiące się zgromadzeniu religii greekiey 
staro - ruskiey, za buntowników poczytane, 
siedmdziesiąt szlachty dekretem oczewistym 
na gardło osądzono, у tym ich do odstą
pienia od wiary, bo raczey do zaprzenia 
tylko dla zachowania życia przymuszono. 
Aleć nie tu ieszcze złość współ-obywatelów 
naszych у zawziętość duchowieństwa rzym
skiego się kończy; nie dość tych wszystkich 
krzywd у gwałtowności, które się mieyscom 
świętym у osobom poświęconym służbie Bo
żey działaią, postępowano у postąpiono 
w tych że bezprawnych у niesprawiedliwych 
krokach do stanu świeckiego, osobliwie nay
pierwiey do mieyskiego, szczególnie przez 
to, że co do religii inaczey myślą у czynią 
iak oni, w miastach królewskich, w któ
rych przed tym, albo sami dyssydenci, albo 
pomieszani z katolikami w magistratach 
naydowali się, w przeszłym wieku niszczeni, 
a w teraznieyszym z tych że mieysc swoich, 
a często y z własnego maiątku, bezprawnie 
wyzuci, z cechów rzemieślniczych wyłą
czeni, у ze wszystkich swych swobód у przy
wileiów ztupieni zostali, przez co ostatniego 
zruynowania у zdelezowania, z manufaktur 

въ 1753 году на большой дорогѣ самимъ 
ксендзомъ Рубовичемъ, комендаріемъ Бир-
жанскимъ, вопіетъ о мщеніи; раздираютъ 
сердце наше жестокіе побои батогами и 
мученія, которымъ подвергнуть былъ въ 
1762 году проповѣдникъ нашъ Соломей-
скій Явгель, ѣхавшій изъ своего прихода 
къ больному, отъ унитскаго ксендза ком-
мендорія Попѣльскаго; не менѣе того пу
бличное поруганіе, причиненное пастору 
Авсбургскаго исповѣданія Андрею въ 1765 
году въ городѣ Ковнѣ, когда онъ сопро-
вождалъ на кладбище тѣло умершаго, ко
торое выбросили изъ гроба на улицу, и 
вмѣсто удовлетворенія по жалобѣ, въ томъ 
же городѣ у сбора Авсбургскаго исповѣ-
данія отнято училище и разогнаны ученики. 
Возмущаетъ душу нашу ужасное опредѣ-
леніе, состоявшееся въ 1765 году въ Мсти-
славлѣ, когда основываясь только на на-
сильственномъ обращеніи въ унію ксендзами 
миссіонерами семьдесятъ человѣкъ дворянъ, 
греко - россійскаго исповѣданія, признаны 
за бунтовщиковъ и осуждены на смертную 
казнь, отъ которой ихъ спасло одно только 
отступление отъ вѣры, къ которому ихъ 
принудили. Но этимъ еще не оканчивается 
ненависть къ намъ нашихъ соотчичей и 
злоба римско - католическаго духовенства: 
не довольно всѣхъ тѣхъ обидь и насилій, ко
торыя дѣлаются святымъ мѣстамъ и лицамъ, 
посвященнымъ на службу Божію,—приступ
лено къ тѣмъ же несправедливостямъ и къ 
свѣтскому званію и сперва къ городскому 
сословію, именно къ тѣмъ, которые иначе, 
нежели они мыслятъ и постуиаютъ въ ре-
лигіозномъ отношеніи. Въ магистратахъ 
королевскихъ городовъ прежде засѣдали 
или одни только диссиденты или смѣшанные 
съ католиками. Въ прошломъ столѣтіи на
чали тѣснить первыхъ, а въ настоящѳмъ 
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у rzemiosł ogołocenia miast у miasteczek 
naszych Litewskich, któż ze wszystkich 
wspól-obywatelów nie widzi у niezńa. 

Ten pożar prześladowania rozciągnął się 
nieznacznie, tak dalece, że у nam rodowitey 
szlachcie, tey że iedney rzeczypospolitey 
współ-ohywatelom, niezmiernie dopalać po
czął: bo chociaż my przez urodzenie nasze, 
przez prawa у przywileie kardynalne, wyżey 
specyfice wspomnione, (które fundamentem 
samey że oyczyzny naszey nazwać śmiele 
można, 1)0 razem z nami у przez nas z 
drugiemi praerogatywami tey rzeczypospo
litey stanowione у działane) słodką równo
ścią z bracią naszą rzymskiemi katolikami 
zaszczyceni, do honorów, praerogatyw у 
wszystkich wolności, sprawiedliwy wstęp у 
udział mamy, chociaż my powszechne z 
niemi równe nosimy ciężary, woiewodztw 
ziemi у powiatów płacimy uchwały, też sta
nom rzpltey daiemy podatki, chociaż szczerą 
żarliwość ku usługom, królom panom na
szym у rzeczypospolitey pokazuiemy, tak 
pilnie у usilnie wiary sumnienia i poczci
wości naszey niczym nigdy nieposzlakowa
ne}' (bądź Bogu dzięka) dotrzymywali у 
dotrzymuiemy; przecież szczegulny inordi-
natus zelus duchowieństwa rzymskiego sta
rał się przez całe przeszłe sto lat przodki 
nasze podeyść ze wszystkich swobód y do-
stoieństw, wyzuć у nas ich potomstwo w 
nayżałośnieyszey położone zostawić sytuacyi; 
czego są nie omylnymi dowodami recessa 
seymowe, skargi nasze różne, przed stana
mi rzczyptey zgromadzonymi zanoszone, a 
nigdy niewysluchane: aż naresztę przez 

лишать ихъ этихъ мѣстъ и даже собствен-
наго имущества, исключать ихъ изъ ремес-
ленныхъ цеховъ и лишать всѣхъ вольно
стей и привилегій, чѣмъ довели ихъ до 
крайняго разоренія и нищеты; вслѣдствіе 
чего послѣдовалъ упадокъ ремеслъ и ману-
фактуръ въ городахъ и мѣстечкахъ нашихъ 
Литовскихъ. Кто этого изъ всѣхъ собраній 
нашихъ не видитъ и не знаетъ1?! 

Этотъ пожаръ преслѣдованія незамѣтно 
распространился такъ далеко, что и насъ, 
иомѣщиковъ, столбовыхъ дворянъ рѣчи-
косполитой началъ жестоко прижигать. По
тому, что хотя мы по происхождению своему, 
по основнымъ правамъ и привилегіямъ, вы
ше подробно указанныиъ, (которыя смѣло 
можно назвать основою самаго отечества 
нашего, такъ вмѣстѣ съ наші и посрет-
ствомъ насъ съ другими преимуществами 
той рѣчи посполитой были устанавливаемы 
и дѣланы) пользовались вождѣленнымъ ра-
венствомъ съ братьями нашими — католи
ками и имѣемъ полное право участвовать 
въ почестяхъ, преимуществахъ и во всѣхъ 
вольностяхъ, и хотя мы наравнѣ съ ними 
несемъ общія обязанности, платимъ все, 
что постановляютъ воеводства, земли и 
повѣты, вносимъ правительственнымъ вла-
стямъ рѣчи посполитой подати, хотя по-
казываемъ искренне соревнованіе къ службѣ 
королямъ, государямъ нашимъ и рѣчи по
сполитой и никогда ничѣмъ не запятнали 
вѣры, чести и совѣсти нашей, напротивъ 
сохранили ихъ въ чистотѣ и теперь со
храняема несмотря на все это особенная, 
выходящая изъ предѣловъ, ревность рим-
еко-католическаго духовенства въ теченіи 
цѣлаго нрогалаго столѣтія старались по
дорвать значеніе предковъ нашихъ, ли
шить ихъ всѣхъ вольностей и достоинства 
и насъ, потомство ихъ, поставить въ са-

I мое жалкое положеніе, чему служатъ нео-



wszelkie sztuki у wynalazki, przez nieprze-
łamane w starunkaeh na seymikach y sey-
mach przeszkody, a legislatoria et execu-
tiva potestate podstępnie z wyrzuceniem z 
izby poselskiey gwałtem posła dyssydenta, 
nawet przeciwko zdaniu wielu prawdziwych 
synów oyczyzny rzymskich katolików, z ostat
nim zgwałceniem wszystkich praw у swo
bód naszych, złamaniem traktatów z po
stronnymi monarchami, też nasze wolności 
gwarantujących. W tym teraznieyszym wie
ku, naybliższe przodki nasze wyłączono у 
wypchniono, a za tym nayostrzeysze prze
ciwko kardynalnemu stanu szlacheckiego 
prawu, na nas bez nas ferować у stanowić 
zaczęto — konstvtucye iako wyświadczaią 
uciężliwe ex 1717, 1726, 1733, 1736, z 
wyłączeniem równie do stanowienia praw 
należących nas spół-braci swoiey, y z ostat
nim złamaniem świątobliwey przysięgi, przod
ków swoich, swoim у sukcessorów • imie
niem na zobopolne wieczne dotrzyma
nie uczynioney stanowione sancita. Do 
takowey tedy nieszczęśliwey przyprowa
dzeni sytuacyi, niepoiednokrotnie nayiaś-
nieyszym monarchom polskim у przeświet
nym rzeczy-pospolitey stanom przez róż
ne sposoby, te nasze przekładaliśmy krzyw
dy, szukaliśmy wrócenia, niesłusznie ode
branych a krwią przodków naszych naby
tych zaszczytów: ale zamiast sprawiedliwych 
względów wszystkich, które tylko bydź mo
gą myślone у czynione, doznawrać musie
liśmy przykrości tak dalece, że w kraiu 
naszym ten się prawdziwie mógł nazwać 
nieszczęśliwym, kto się dyssydentem uro
dził; w żadnym sądzie sprawiedliwości, w 
żadnych krzywdach satisfakcyi, choćby przy 
naysprawiedliwszey sprawie, dla tego że inną 
do nieba idziemy drogą, mieć nam zgoła 
rzecz nie można była. Przez co wiele nay-
dostatnieyszych familiy do ubóstwa, do nik-

провержимыми доводами сеймовыя совѣ-
щанія, разныя наши жалобы предъ собрав
шимися правительственными властями рѣчи 
посполитой, которыя никогда небыли вы
слушаны, пока наконецъ посредствомъ раз
ныхъ изобрѣтеній и выходокъ, посредствомъ 
постоянныхъ препятствій на сеймикахъ и 
сеймахъ депутатъ диссидента исключенъ 
былъ изъ палаты депутатовъ законодатель
ною и исполнительною властію, даже во
преки мнѣнію многихъ истинныхъ сыновъ 
отечества—католиковъ, съ рѣшительнымъ 
нарушеніемъ всѣхъ правъ и вольностей 
нашихъ, съ нарушеніемъ трактатовъ съ 
иностранными монархами, гарантирующихъ 
туже свободу нашу. Въ настоящемъ сто-
лѣтіи ближайшіе предки наши исключены 
и выброшены, и вслѣдствіе сего, вопреки 
основному праву дворянскаго сословія, безъ 
насъ начали постановлять противъ насъ 
самыя строгія и обременительныя консти
туция какъ-то въ 1717,1726,1733, и 1736 
годахъ, съ исключеніемъ насъ собратій 
своихъ отъ участія въ постановленіяхъ и 
съ совершеннымъ нарушеніемъ священной 
присяги предковъ своихъ, учиненной отъ 
имени своего и наслѣдниковъ своихъ на 
вѣчное сохраненіе сдѣланныхъ узаконены. 
Будучи доведены до такого бѣдственнаго 
положения, мы неоднократно и разными 
способами представляли обиды наши свѣт-
лѣйшимъ польскимъ королямъ и правитель-
ственнымъ властямъ рѣчи посполитой, до
искивались возвращенія намъ незаконно-
отнятыхъ у насъ, заслуженныхъ кровію 
предковъ нашихъ защита: но виі.сто спра
ведливого участія мы должны были испы
тывать непріятности въ такой степени, что 
въ краѣ нашемъ тотъ поистинѣ могъ на
зваться несчастнымь, кто родился дисси-
дентомъ: намъ невозможно было ни въ 
одномъ судѣ добиться справедливости, ни 



czemności у do ostatniey przyszło zguby. 
My przecież y te wszystkie bezprawia przez 
półwieku przeszłe cierpliwie znosząc, na
leżytych miłey oczyzny naszey, kiedyż te-
dyż spodziewaliśmy się względów. Ale 
kiedy ostatnia convocations seyniu 1764 
iuż паз o gardło przywiodła konstitucya, 
kiedy nam cień nawet wolności umknęła, 
у ledwo z naypodleyszym w rzeczy-pospo
litey nie porównała stanem; dopiero wszel
kich użyć musieliśmy środków, do podzwig-
nienia praw, wolności, przywileiów у swo
bód naszych, prosiliśmy na świeżo skończo-

• nym seymie nayiaśńieyszego króla y pana 
naszego miłościwego у prześwietnych sta
nów iak naypokorniey, przez podane in scrip-
tis supliki z dowodnym wyrażeniem praw-
ności, na fundamentalnych kraiowych pra
wach ugruntowaney, o należytą poprawę 
losów naszych, w miłey oyczyznie naszey. 
Łączyły in virtute traktatów z rzeczą-po-
spolitą postronne potencye swoie wielkie in-
teressowania się, ale y te wszystkie kroki 
żadney należytey nie miały względości, у 
nasze naysprawiedliwsze у nayprawnieysze 
nie uskutecznione zostały żądania. A nad to 
za to, żeśmy się prosić ważyli, pociągnie-
niem do trybunałów pro crimine laesi per-
duellionis, wycięciem у zupełnym wyni
szczeniem grozili у grożą. Tak tedy nie-
bezpieczenie między zgubą a ostatnim ra
towania się sposobem położeni, manifestu-
iemy się przed Bogiem, niewinności umysłów 
у czystych intencyi naszych świadkiem у 
sędzią, przed naiaśnieyszym królem panem 
naszym miłościwym у przed ojczyzną całą, 
iż żadną inną przyczyną, lecz szczegulną 
ubespieczenia praw, wolności, równości, 
wiary, honoru, zdrowia y substancyi, ten 
ścisły między sobą dla obrony naszey uczy
niliśmy związek, upewniaiąc siebie wzaiemnie 
У przysięgą obowiązuiąc się, iż praw, swo-

въ какихъ обидахъ удовлетворенія, хотябы 
дѣдо было самое справедливое, потому толь
ко что мы идемъ къ небу инымъ путемъ. 
По этой причинѣ множество самыхъ за-
житочныхъ фамилій дошли до убожества 
и нищеты и окончательнаго разоренія. 
Однакожъ мы полвѣка снося терпѣливо всѣ 
эти неправды, ожидали участія къ намъ 
любезнаго отечества нашего. Но когда по-
слѣднее постановленіе конвокаційнаго сей
ма 1764 года довело насъ до окончатель
ной погибели, когда и тѣнь свободы для 
насъ исчезла и когда насъ сравняли съ 
самымъ низкимъ сословіемъ въ рѣчи по
сполитой; тогда мы должны были употре
бить всѣ средства для возвращенія правъ 
и вольностей нашихъ: мы просили на едва 
только кончившемся сеймѣ найяснѣйшаго 
короля и государя нашего и свѣтлѣйшія 
правительственныя власти, въ поданныхъ 
нами на письмѣ прошеніяхъ съ докумен-
тальнымъ объясненіемъ нашей правности, 
основанной на фундаментальныхъ зако-
нахъ края объ улучшеніи судьбы нашей 
въ любезномъ отечествѣ нашемъ. Къ се
му присоединяли, на основаніи трактатовъ, 
выраженія своего участія къ намъ ино-
странныя державы; но всѣ эти попытки 
не обратили на себя никакого вниманія, 
и наши самыіі справедливыя и самыя за
конная желанія остались безъ послѣдствій. 
Еще напротивъ, за то, что мыосмѣлились 
просить, насъ привлекли къ трибуналамъ 
какъ измѣнниковъ, угрожали и угражаютъ 
вырѣзать всѣхъ и уничтожить. И потому-
то, будучи поставлены между гибелью и 
послѣднимъ способомъ коспасенію, мыза-
являемъ предъ Богомъ, свидѣтелемъ и 
судьею невинности нашихъ нредпріятій и 
намѣреній, передъ найяснѣйшимъкоролемъ, 
милостивымъ государемъ нашимъ и передъ 
цѣлымъ отечествомъ, что мы вступаемъ въ 



bod, przywileiów у wolności naszych, tam in 
spiritualibus quam in secularibus, do ostat
niey krople krwie nieodstępnie bronić bę
dziemy. 

Wzywamy zatym, na fundamencie trak
tatów publicznych mocney protekcyi tych po-
tencyi, które gwarantowały nasze prawa, 
swobody у wolności, mianowicie nayiaśniey-
szeylmperatorowey ieymci całey Rossyi, także 
nayiaśnieyszych królów ichmościów, Szwedz
kiego, Angielskiego, Pruskiego у Duńskie
go, iak naypokorniey upraszaiąc tych mo
narchów, żeby protekcią swoią zaszczycić 
raczyli nasze wolności yprzywileie według 
tenoru zaszłych w tym punkcie traktatów. 

Oświadc/.amy się przed Bogiem у świa
tem, że ten nasz związek nie przeciwko 
religii rzymskiey katolickiey y iey obrząd-. 
kom, która у które, żeby circa iura sua 
antiqua zachowane były, pragniemy, byle 
by nasze gruntowne prawa naruszone nie 
były,- nie przeciwko nayiaśnieyszemu kró
lowi imci, panu naszemu miłościwemu, 
szczęśliwie nam panuiącemu, którego do-
stoieristwa у maiestatu do ostatniego tchu 
nie odstąpiemy у przy nim obstawać bę
dziemy, nie przeciwko prawdziwym oyczyzny 
synom; ale przeciwko gwałcicielom przysięgi 
przodków swoich, równości у wolności, у 
przeciwko wzruszycielom pokoiu wewnętrz
nego. 

Oświadczamy się przy tym spół-braci na
szym a dobrym patryotom wyznania rzym
sko-katolickiego, ze iesteśmy stałey y zu-
pełney intencyi, iednomyślne łożyć staranie, 
tym wszystkim co się ściąga do bezpie
czeństwa swobód naszych spójnych у wol-

этотъ тѣсный союзъ между собою не для 
другой причины, какъ только единственно 
для обезпеченія правъ, свободы, равенства 
и вѣры, чести, здоровья и имущества, увѣ-
ряя себя взаимно и обязывая присягою, 
что мы будемъ защищать права, свободу, 
привилегіи и вольности наши, какъ въ дѣ-
лахъ духовныхъ, такъ исвѣтскихъ, допо-
слѣдней капли крови. 

Послѣ этого, на основаніи публичныхъ 
трактактовъ, мы всенижайше просимъ мощ
ной протекціи тѣхъ державъ, которыя га
рантировали наши права, свободу и воль
ности, именно Всепресвѣтлѣйшей Императ
рицы Всероссійской, всепресвѣтлѣйшихъ 

I королей—ПІведскаго, Англійскаго, Прус-
скаго и Датскаго, чтобы они благоволили 
защитить наши вольности и привилегіи 
на основаніи послѣдовавшихъ въ этомъ 
пунктѣ трактатовъ. 

Заявляемъ предъ Богомъ и цѣлымъ свѣ-
томъ, что этотъ союзъ нашъ не противъ 
римско-католической религіи и обрядовъ 
ея, напротивъ мы желаемъ, чтобы она и 
они сохранялись въ древнихъ своихъ пра-
вахъ — лишь бы только наши основныя 
права не были нарушены,—не противъ пре-
свѣтлѣйшаго короля, милостиваго государя 
нашего, благополучно надъ нами нынѣ цар-
ствующаго, отъ котораго достоинства и 
величія не отступимъ до послѣдняго ды-
ханія и будемъ ихъ защищать, не про
тивъ истиеныхъ сыновъ отечества; нопро-
тивъ нарушителей присяги предковъ сво
ихъ, нарушителей равенства и свободы и 
внутренняго спокойствія. 

Заявляемъ также собратіямъ нашимъ, 
добрымъ патріотамъ римско-католическаго 
вѣроисповѣданія, что наше постоянное и 
неизмѣнное намѣреніе — единомышленно 
стараться обо всеіъ томъ, что относится 
къ обезнеченію общей нашей свободы и 



- 617 -

ności sumnienia każdego oby watela; zapra
szamy ich oraz, aby się łączyć z nami ra-

- czyli do utrzymania praw, respective dla 
każdego należących, a wszystkim uniwer
salną wolność utrzymuiących. Subsellia 
wszelkie, tak supremum trybunału głównego 
w. x. Lit. iako у inne po woiewodztwach 
у powiatach, żeby się solito usu kontinuo-
wały, nie tylko nie przeszkadzamy, lecz ow
szem ich powagę у bezpieczeństwo utrzy
mywać będziemy. 

Za marszałka zaś tey konfederacyi na
szey unanimi voto w. imci pana Jana z 
Konopnice Grabowskiego—generała-maiora 
od kawałeryi woysk w. x. Lit. у półkow-
nika ikmei obraliśmy, przydawszy kreden-
sowanych w. w. ichmciów panów konsylia-
rzów. 

A żeby ten akt konfederacyi miał więcey 
mocy, rękami go naszymi podpisaliśmy. 
Działo się w Słucku, roku tysiąc siedmset 
sześćdziesiątego siódmego, miesiąca Marca 
20 dnia. 

Jan z Konopnice Grabowski—marszałek 
konfederacyi dissydentów w. x. Lit., generał-
maior у pótkownik ikmei; Jerzy Koniski— 
episkop Białoruski, konsyliarz konfederacyi; 
Tomasz z Konopnice Grabowski—ieneral-leu-
tenant woysk w. x. Lit., konsyliarz kon
federacyi; Marcin Offenhaus—konsyliarz kon
federacyi; Krzysztof Reybnik—ienerał-maior 
w. w. x. Lit., konsyliarz konfederacyi; Ste
fan z Konopnice Grabowski—konsyliarz kon
federacyi; Bogusław Korwin Krasiński—kon
syliarz konfederacyi; z Kalinowey Felieyan 
Zaremba — konsyliarz konfederacyi; Jan z 
Rayska Rayski — konsyliarz konfederacyi; 
Michał z Przystanek Przystanowski—kon
syliarz konfederacyi; Samuel Łaniewski-
Wołk—maior ikmei, konsyliarz konfedera
cyi; Jerzy Laniewski - Wołk — konsyliarz 
konfederacyi; Jan Grotkowski—konsyliarz 

вольностей и свободы совѣсти каждаго, и . 
вмѣстѣ просимъ ихъ, чтобы они соединя
лись съ нами для защиты правъ, принад-
лежащихъ къ каждому и поддерживающихъ 
общую свободу; также всѣ суды, какъ вер
ховный, главный трибуналъ великаго кня
жества Литовскаго, равно какъ и другіе 
существующіе въ воеводствахъ иповѣтахъ, 
чтобы они какъ обыкновенно продолжались, 
мы не только не препятствуемъ имъ, но 
напротивъ будемъ поддерживать ихъ ав
торитета и безопасность. 

Маршалкомъ этой конфедераціи нашей 
мы единогласно избрали г. Ивана изъ Ко-
нопницы Грабовскаго, генералъ-маіора отъ 
кавалеріи войскъ великаго княжества Ли
товскаго, придавши къ нему довѣренныхъ 
совѣтниковъ. 

А для большей силы этого акта конфе-
дераціи, мы собственноручно подписали 
его. Происходило въ Слуцкѣ тысяча семь-
сотъ шестьдесятъ седьмаго года, мѣсяца 
Марта 20 дня. 

Иванъ изъКонопницы Грабовскій—мар-
шалокъ конфедераціи диссидентовъ вели
каго княжества Литовскаго, генералъ-ма-
іоръ и полковникъ его королевской милости; 
Георгій Конискій—епископъ Вѣлорусскій, 
совѣтникъ конфедераціи; Ѳома изъ Коноп-
ницы Грабовскій — генералъ-лейтенантъ 
войскъ великаго княжества Литовскаго, со-
вѣтникъ конфедераціи; Мартинъ Оффен-
гаузъ—совѣтн. конфедераціи; Христофоръ 
Рейбницъ—генералъ-маіоръ войскъ велика
го княжества Литовскаго—совѣтникъ кон-
федераціи; Стефанъ изъКонопницы Грабов-
скій—совѣтникъ конфедераціи; Богуславъ 
Корвинъ Красинскій—совѣтникъ конфеде-
раціи; Фелиціанъ изъ Калиновой Зарем-
ба — совѣтникъ конфедераціи: Иванъ изъ 
Раиска Райскій—совѣтникъ конфедераціи; 
Михаилъ изъПристанокъ Пристановскій-
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konfederacyi; Jan Stryieński — konsyliarz 
konfederaeyi; Ludwik Bronikowski—kon
syliarz konfederacyi; Kazimierz Gołuchow-
ski—konsyliarz konfederacyi; Jan Korwin-
Krasiński—konsyliarz konfederacyi; Ropp— 
starosta Żydekarski—konsyliarz konfederacyi; 
Stanisław Putkamer—ienerał-adiutant у kon
syliarz konfederacyi; Turnau—kapitan у kon
syliarz konfederacyi; Adam Oleński—konsy
liarz konfederacyi; Jakób Grużewski—kon
syliarz konfederacyi; Stefan na Wolanowie 
Wolanski—oberl. i. k. m., konsyliarz konfede
racyi; Paweł Kempieński—konsyliarz konfe
deracyi Samuel z Biał.Cedrowski—konsyliarz 
konfederacyi; Jarosz Galiński — konsyliarz 
konfederacyi; Bogusław Szroter—obersztl i. 
k.m., konsyliarz konfederacyi; Stefan Mikulicz 
—konsyliarz konfederacyi; Jerzy Konarski— 
kap. i. k. m., konsyliarz konfederacyi; Ka
zimierz Mniński—konsyliarz konfederacyi; 
Adam Estko—konsyliarz konfederacyi; To
masz Zabiełło—konsyliarz konfederacyi; Sta
nisław Borowicz—konsyliarz konfederacyi; 
Krzysztof z Glinnika Gliński—konsyliarz у se
kretarz konfederacyi. Dissidenty w. x. Lit. 
Stefan Offenhauz—podkomorzyc Derptski; 
Tomasz Korwin-Krasiński—starościc Homel
ski; Leopold Reybnitz — g. a. b. w. w. x. 
Lit.; Władysław Łaniewski-Wołk; Samuel 
Łaniewski-Wołk, Stanisław Reybnitz — g. 
a. komm., woysk. w. x. Lit.; Stefan Olend-
ski; Michał Gineyt-Koncewicz; Jan Cie-
chański; Jan Alexander Pakosz; Konstanty 
Pakosz—por. reg. piesz. b. p. w. x. Lit.; 
Piotr Chomentowski; Paweł Litawor Abra
mowicz; Jan Lit. Abramowicz; Tomasz z Bia-
łaczewa Cedrowski; Bogusław z Białacze-
wa Cedrowski; Jan z Białaczewa Cedrow
ski—por. reg. p. b. w- w. x. Lit.; Stanisław 
Ciechański; Bogusław Ciechański; Stefan 
Ciechański; Wilhelm Frankenberg; Stefan 
Chodorowski; August Konstanty Estko; Sta-

I совѣтникъ конфедераціи; Самуилъ Ланев-
скій Волкъ—маіоръ Е . кор. мил., совѣтн. 
конфедерадіи; Георгій Ланевскій Волкъ—. 
совѣтникъ конфедераціи; Иванъ Гротков-
скій — совѣтникъ конфедераціи; Иванъ 
Стрыенскій—совѣтникъ конфедерации; Люд-
вигъ Брониковскій — совѣтникъ конфе
дерата Казиміръ Голуховскій — совѣт-
никъ конфедераціи; Иванъ Корвинъ Кра-
синскій—совѣтникъ конфедераціи; Роппъ— 
староста Жидейкарскій, совѣтникъ конфе
дерат^; Станиславъ Путкамеръ—генералъ-
адъютантъ и совѣтникъ конфедераціи; Тур-
нау—капитанъ и совѣтникъ конфедераціи; 
Адамъ Олендскій—совѣтникъ конфедераціи; 
Яковъ Гружевскій—совѣтникъ конфедера-
ціи; Стефанъ на Воляновѣ Волянъ—оберл. 
Е. к. м. совѣтникъ конфедераціи; Павелъ 
Кемпенскій—совѣтникъ конфедераціи; Са
муилъ изъ Бялач. Цедровскій—совѣтникъ 
конфедераціи; Ярошъ Галинскій—совѣт-
никъ конфедераціи; Богуславъ Шротеръ— 
оберштл. Е . к. м. совѣтн. конфедераціи; 
Стефанъ Микуличъ—совѣтн. конфедераціи; 
Георгій Конарскій — кап. E . к. м. совѣт-
никъ конфедераціи; Казиміръ Мнинскій— 
совѣтн. конфедерадіи; Адамъ Эстко — со-
вѣтн. конфедераціи; ѲомаЗабѣлло—совѣтн. 
конфедераціи; Станиславъ Воровичъ — со-
вѣтн. конфедераціи; Христофоръ изъ Глин-
ника Глинскій—совѣтникъ и секретарь кон-
федераціи. Диссиденты великаго княже
ства Литовскаго: Стефанъ Оффеигаузъ, под-
коморичъ Дерптскій; Томашъ Корвинъ Кра-
синскій, старостичъ Гомельскій; Леопольдъ 
Рейбницъ г. а. б. вел. кн. Лит.; Влади-
славъ Ланевскій Волкъ; Самуилъ Ланев-
скій Волкъ; Станиславъ Рейбницъ — г. а. 
комм, войскъ в. кн. Лит.; Стефанъ Оленд-
скій; Михаилъ Гинейтъ Концевичъ; Иванъ 
Цѣханскій; Иванъ Александръ Пакопіъ; 
Константинъ Паквшъ — ыоручикъ пѣхот-



- 619 -

\ nisław Gizbert Stadnicki; Jan Gizbert Stud-
1 nicki; Michał Gizbert Stadnicki; Krysztof 
Borzymowski; Beniamin Borzymowski; Pa
weł Grabowski; Tobiasz Grotkowski; Sa
muel Biniaszewski; Bogusław Biniaszewski; 
Piotr Huba; Stefan Huba; Stanisław Huba; 
Stanisław Budrewicz; Jan Izbicki; Michał 
Izbicki;--Piotr. Izbicki; Jakób Bukowski; 
Marcin z Młodzianowa Gruszewski—kuch-
mistrzowicz w. x. Lit.; Jan z Białaczewa 
Cedrowski; Mikołay Łaniewski-Wołk—pół-
kownik i. k. m.f Daniel Łaniewski Wołk— 
kap. reg. kon. gward. Litewski; Alexander 
Łaniewski Wołk; Alexander Czyż; Jan 
Przystanowski; Krzysztof Mackiewicz; Mi
chał Mackiewicz; Józef Dunkin; Jan Nol-
kin; Jan Łukiański; Paweł Myslik; Jan 
Meier; Andrzey Meier; Tomasz Kempieński; 
Daniel z Bytynia Kurnatowski; Rafał Dubo-
wiecki; Adam Walter; Stanisław Konarski; 
Jerzy Konarski; Tomasz Hazier; Tomasz Ła
bowski; Bogusław ze Mnina Mniński; Rafał 
Lipiński; Piotr Lachnicki; Ludwik Okołow; 
Symon Pękalski; Jan Mikulicz; Marcin Miku
licz; Rafał Metycki; Felician Bernacki; Jan 
Miłośnicki; Samuel Orwid; Jan Bulkowski; 
Jerzy Bulkowski; Bogusław Mąkiewicz; A -
lexander Bitnier; Jan Piekarski; Wawrzy
niec Puttkamer—ien.-adiut. b. w. w. x. Lit.; 
Bogusław z Kalinowey Zaremba—oberszt. 
i. k. m.; Alexander z Kalinowey Zaremba-
кар, woysk rossyiskich; Jan Bogusz Sie-
strzencewicz; Bogusław Piątkowski; Stefan 
Swida; Marcin Korwin Petrozolin—kap. i. 
k. m.; Stanisław Hazier; Krzystof Ciechań
ski; Ludwik Wilamowicz; Jan Stancelewicz; 
Jan Ciechański; Stefan Siedmigrodzki; Mi
chał Pawłowicz; Michał Białobłocki; Stefan 
z Bendkowa Spinek; Gabryel Perehud; Jan 
Reczyrraki; Władysław z Bytynia Kurna
towski; Stefan Piasecki; Hrehory Osmołow-
ski; Hrehory Stoitycz; Jakub Hałkowski; 

наго полка б. п. вел. кн. Лит.; Петръ 
Хоментовскій; Павелъ Литаворъ Абрамо
вича Иванъ Литаворъ Абрамовичъ; бо
на изъ Бѣлачева Цедровскій; Богуславъ 
изъ Бѣлачева Цедровскій; Иванъ изъ 
Бѣлачева Цедровскій—поручикъ пѣхотнаго 
полка п. б. великаго княжества Литов
скаго; Станиславъ Цѣханскій; Богуславъ 
Цѣханскій; Стефанъ Цѣханскій; Вильгельмъ 
Франкенбергъ; Стефанъ Ходоровскій; Ав
густъ Константинъ Эстко; Станиславъ Гиз-
бергъ Студницкій; Иванъ Гизбергъ Студ-
ницкій; Михаилъ Гизбергъ Студнипкій;> 
Христофоръ Боржимовскій; Веньяминъ Бор-
жимовскій; Павелъ Грабовскій; Товія Грот-
'ковскій; Самуилъ Биняшевскій; Богуславъ 
Биняшевскій; Петръ Губа; Стефанъ Губа; 
Станиславъ Губа; Станиславъ Вудревичъ; 
Иванъ Избицкій; Михаилъ Избицкій; Петръ 
Избицкіи; Яковъ Вуковскій; Мартинъ изъ 
Молодяпова Грушевскій — кухмистровичъ 
в. кн. Лит.; Иванъ изъ Бѣлачева Цедров-
скій; Николай Ланевскій Волкъ—полков-
никъ его кор. милости; Даніилъ Ланевскій 
Волкъ — капитанъ конной гвардіи Литов. 
Александеръ Ланевскій Волкъ; Александръ 
Чижъ; Иванъ Пристановскій; Христофоръ 
Мацкѣвичъ; Михаилъ Мацкѣвичъ; Осипъ 
Дункинъ; Иванъ Нолькинъ; Иванъ Лукян-
скій; Павелъ Мысликъ; Иванъ Мейеръ; 
Андрей Мейеръ; Ѳома Кемпенскій; Даніилъ 
изъ Битыня Курнатовскій; Рафаилъ Ду-
бовецкій; Адамъ Вольтеръ; Станиславъ Ко-
нарскій; Юрій Конарскій; Ѳома Газлеръ; 
Ѳома Лабовскій; Богуславъ изъМнинаМнин-
скій; Рафаилъ Липинскій; Петръ Ляхниц-
кій; Людвигъ Околовъ; Симонъ Пенкаль-, 
скій; Иванъ Микуличъ; Марти нъ Микуличъ 
Рафаилъ Метыцкій; Фелиціанъ Бѳрнатскій; 
Иванъ Милоснидкій; Самуилъ Орвидъ; 
Иванъ Буковскій; ІОрій Бульковскій; Бо
гуславъ Монкевичъ; Александръ Витнеръ; 
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Jan Hałkowski; Alexander Ludowicz; Wła
dysław Warakomski; Samuel Żarnowiec; 
Michał Złotnicki; Michał Truskowski; Jan 
Urbanowicz. Z powiatu Pińskiego z okoli
cy Sackowicz: Jan Hryhorowicz Saczkow-
ski; Jan Eomanowicz Saczkowski; Teodor 
Romanowicz Saczkowski; Michał Janowicz 
Saczkowski; Teodor Stachowski; Antoni Sta-
chowski; Piotr Józefowicz Saczkowski; Ba
zyli Józefowicz Saczkowski; Jan Michało
wicz Saczkowski; Bazyli Daniłowicz Sacz
kowski. Z okolicy Horbaczów: Andrzey Du-
bieniecki; Hryhory Dubieniecki; Jan Du
bieniecki; Symeon Katar; Teodor Dubie
niecki; Jan Janowicz Horbaczewski; Grze
gorz Połchowski; Stefan Połchowski; He-
ronim Horbaczewski; Jakób Horbaczewski; 
Michał Horbaczewicz; Leon Dubieniecki; 
Jan Kościakowicz Horbanowski; Alexander 
Ostrowski; Grzegorz Chalecki; Samuel Dzi-
kowicki; Daniel Katar; Andrzey Bohusz; 
Alexander Ostrowski; Bwgeni Janowicz Hor
baczewski. Z okolicy Starych Dzikowicz: 
Bazyli Saraicki; Gabryel Sarnicki; Daniel 
Leonowicz Dzikowicki; Benedykt Dzikowic-
ki; Stefan Dzikowicki; Jan Zdanowicz Dzi
kowicki. Z okolicy Sarnik Wielkich: Grze
gorz Machnowicz Sarnicki; Kondrat Dubina 
Šarnicki; Artemi Dubina Sarnicki; Tomasz 
Hrehorowicz Sarnicki; Bazyli Kozakiewicz 
Sarnicki; Artemi Dubina-Sarnicki; Tomasz 
Hrehorowicz Sarnicki; Bazyli Kozakiewicz 
Sarnicki; Jan Kozakiewicz Sarnicki; Miko
lay Kozakiewicz Sarnicki; Jan Machnowicz 
Sarnicki; Jan Sawicz Dubina-Sarnicki; Ignacy 
Romanowicz Sarnicki; Piotr Ostrowski-Sar-
nicki; Hiacynt Szułkiewicz-Sarnicki; Jakób , 

• Иванъ Пекарскій; Лаврентій Путткамеръ— 
генералъ-адъютантъ б. в. кн. Лит.; Богу-
славъ изъ Калинова Заремба—оберет. В . 
к. м.; Александръ изъ Калиновой Заремба, 
капитанъ войскъ россійскихъ; Иванъ Во-
гушъ Сестренцевичъ; Богуславъ Піонтков-
скій; Степанъ Свида; Мартинъ Корвинъ 
Петрозолинъ—капитанъ Б. к. м.; Станис
лавъ Гизлеръ; Христофоръ Цѣханскій; Люд-
вигъ Вилямовичъ; Ивавъ Станцелевичъ; 
Иванъ Цѣханскій; Стефанъ Седмигродскій; 
Михаилъ Павловичъ; Михаилъ Бѣлоболот-
скій; Стефанъ изъ Бенднова Спинекъ; Гав-
ріилъ Перегудъ; Иванъ Речинскій; Вла-
диславъ изъ Витыня Курнатовскій; Стефанъ 
Пясецкій; Григорій Осмоловскій; Григорій 
Стойтычъ; Яковъ Галковскій; Иванъ Гал-
ковскій; Александръ Людовичъ; Влади-
славъ Варакомскій; Самуилъ Зарновецъ; 
Михаилъ Злотницкій; Михаилъ Трусковскій; 
Иванъ Урбановичъ. Изъ Пинскаго повѣта, 
изъ околицы Сачковичъ: Иванъ Григоро-
вичъ Сачковскій; Иванъ Романовичъ Сачков-
скій; Ѳедоръ Романовичъ Сачковскій; Ми
хаилъ Ивановичъ Сачковскій; Ѳедоръ Ста-
ховскій; Антоній Стаховскій; Петръ Іоси-
фовичъ Сачковскій; Василій Іосифовичъ 
Сачковскій; Иванъ Михаловичъ Сачковскій; 
Василій Даниловичъ Сачковскій. Изъ око
лицы Горбачовъ: Андрей Дубѣнецкій; Гри-
горій Дубѣнецкій; Иванъ Дубѣнецкій; 
Симонъ Катаръ; Ѳедоръ Дубѣнецкій; Иванъ 
йвановичъ Горбачевскій; Григорій Полхов-
скій; Стефанъ Полховскій; Іеронимъ Гор-
бачевскій; Яковъ Горбачевскій; Михаилъ 
Горбачевскій; Леонъ Дубѣнецкій; Иванъ 
Костяковичъ Горбановскій; Александръ 
Островскій; Григорій Халецкій; Самуилъ 
Диковицкій; Данило Катаръ; Андрей Во-
гушъ; Александръ Островскій; Евгеній Яно
вичъ Горбачевскій. Изъ околицы Старыхъ 
Диковичъ: Василій Сарницкій: Гавріидъ 



Bazewicz-Sarnicki; Bazyli Łakuta-Sarnicki; 
Tomasz Łakuta Sarnicki; Jan Boryszewski; 
Paweł Boryszewski; Grzegorz Karpowicz, 
Czekura Sąmiski; Ignacy Pytlewicz-Sarni-
ski; Jan Lewkowicz Sarnicki; Bazyli Szusz-
kiewicz-Sarnicki; Antoni Starkowicz-Sar-
nicki; Siemion .Boryszewski; Nikita Bo
ryszewski; Daniel Horbaczewski; Grze
gorz Horbaczewski; Jakób Horbaczew
ski; Teodor Horbaczewski; pkpłay Iwasz
kiewicz - Sarnicki; Jan ""Piekarski; Filip 
Piekarski; Daniel Piekarski; Paweł Pie
karski; Bazyli Piekarski; Symeon Pie
karski; Piotr Stuha Sarnicki; Marcin 
Stuha Sarnicki; Alexy Stuha-Sarnicki; Ni-
cefor Dumczuk-Sarnicki; Paweł Lech-O-
strowski; Protazy Ostrowski; Bazyli Ostrow
ski; Michał Ostrowski; Antoni Ostrowski; 
Щ і р Dubina Sarnicki. Z okolicy Wysokiego; 
Andrzey Korzeniewicz Wysocki; Bazyli Ko-
rzeniewicz Wysocki; Moyżesz Wysocki; Teo
dor Wysocki; Bazyli Wysocki; Piotr Wy
socki; Stefan Szołomicki; Grzegorz Sko-
białowski. Z Okolicy Krasowa: Jan Tela-
tycki-Krasowski; Dominik Krasowski; Ba
zyli Boryczewski; Paweł Kataur Boryszew
ski. Z okolicy Płotnickiey: Jan Helassewicz. 
Wnbiszczewicz; Michał Zybin-Kaczanowski, 
Hryhory Wabiszewicz; Teodor Kaczanow
ski; Ió/ef Piotrowicz; Karol Iunkiewicz-Płot-
nicki; Teodor Kozlakowski; Paweł Łosicki; 
Jer/.y Łosicki; Stefan Kurhanowski; Teo
dor Kaczanowski; Stefan Nozdryna Kacza
nowski; Bazyli Jankiewicz; Teodor Jankie
wicz; Eustafiy Romaszko; Teodor Wabisz-
c/ew c ; Łukasz Kaczanowski; Mikolay Ka
cza, i - H л ; Ілѵѵ renty Kaczanowski; Stefan 

Сарницкій; Даніилъ Леоновичъ Диковиц-
кій; Венедиктъ Диковицкій; Степанъ Д и -
ковицкій; Иванъ Здановичъ Диковицкій. 
Изъ околицы Сарникъ Великихъ: Григорій 
Махновичъ Сарницкій; Кондратъ Дубина 
Сарницкій; Артемъ Дубина Сарницкій; Ѳо-
ма Григоровичъ Сарницкій; Василій Ко-
закевичъ Сарницкій; Иванъ Козакевичъ 
Сарницкш; Миколай Козакевичъ Сарниц-
кій; Иванъ Махновичъ Сарницкій; Иванъ 
Савичъ Дубина-Сарницкій; Игнатій Рома-
новичъ Сарницкій; Петръ Островскій Сар-
ницкій; Гіацинтъ Шулкевичъ Сарницкій; 
Яковъ Базевичъ Сарницкій; Василій Ла-
кута Сарницкій; Ѳома Лакута Сарницкій; 
Иванъ Боришевскій; Павелъ Воришевскій; 
Григорій Карповичъ;Чекура Самискій: Иг-
натій Петлевичъ Сарницкій; Иванъ Лев-
ковичъ Сарницкій; Василій ІПушкевичъ 
Сарницкій; Антоній Старковичъ Сарницкій; 
Семенъ Борышевскій; Никита Борышевскій; 
Даніилъ Горбачевскій; Григорій Горбачев-
скій; Яковъ Горбачевскій; Ѳедоръ Горба-
чевскій; Николай Ивашкевичъ Сарницкій; 
Иванъ Пекарскій; Филипъ Пекарскій; Да-
ніилъ Пекарскій; Павелъ Пекарскій; Ва-
силій Пекарскій; Симеонъ Пекарскій; Петръ 
Стуга-Сарницкій; Мартинъ Стуга-Сарниц-
кій; Алексѣй Стуга-Сарницкій; Никифоръ 
Думчукъ-Сарницкій; Павелъ Лехъ-Остров-
скій; Протасій Островскій; Василій Остров-
скій; Михаилъ Островскій; Антоній Остров-
скій; Филипъ Дубина-Сарницкій. Изъ око
лицы Высокаго: Андрей Кореневичъ Вы-
соцкій; Василій Кореневичъ Высоцкій; 
Моисей Выеоцкій; Ѳедоръ Высоцкій; Ва-
силій Высоцкій; Петръ Высоцкій; Сте
фанъ Шоломицкій; Григорій Скоблялов-
скій. Изъ околицы Красова: Иванъ Теля-
тыцкій-Красовскій; Доминикъ Красовскій; 
Василій Боричевскій, Павелъ Катавръ Во-
ришевскій. Изъ околщы Плотницкой: 
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Kaczanowski; Jan Junkiewicz Bazylewicz; 
Piotr Janowicz Niekraszewicz; Roman Ka
czanowski. 

Bota którą stany zaprzysięgły. 

Ja NN. , przysięgam Panu Bogu wszech
mogącemu w Troycy ś. Jedynemu na tym: 
iż nierozdzielnie z rycerstwem у obywate
lami w. x. Lit. tak staro-ruskiego, iako 
też obóyga wyznania ewangelickiego z kon-
federowawszy się, nie pierwiey od tego związ
ku mam rozwiązywać się у odłączać się, 
poki powszechnie taż prowincya, we wszyst
kich dolegliwościach swoich , uspokoiona 
zostanie; na tym: iako zwierzchności tey 
konfenderacyi teraznieyszey posłusznym bę-
bę, у cokolwiek taż konfederacya postawi, 
to wszystko nie tylko przyiąć, ale też przy
tym stawać у temu podlegać mam, у po
winien będę, oraz zawsze życzliwie y szczy-
rze, unum velle et nolle z nią utrzymywać; 
na tym: iako do żadney scyssiy przeciwko 
tey konfederacyi (ieżeli by strzeż Boże nay-
dować się miały) wiązać się nie mam; na 
tym: iako żadney pomocy, rady, a tym bar
dziey przestrogi, przeciwnie rozumieiącym 
у czyniącym, dawać nie będę. Naczym 
iako sprawiedliwie przysięgam, tak mi Pa
nie Boże dopomóż у męka Jego święta. 

Иванъ Ильяшевичъ Вабищевичъ, Михаилъ 
Зыбинъ-Качановскій, Григорій Вабише-
вичъ; Ѳедоръ Качановскій; Осипъ Петро-
вичъ; Карлъ Юнкевичъ Плотницкій; Ѳе-
доръ Козляковскій; Павелъ Лосицкій; Юрій 
Лосицкій; Стефанъ Кургановскій; Ѳедоръ 
Качановскій, Стефанъ Ноздрина-Качанов-
скій; Василій Янкевичъ; Ѳедоръ Янкевичъ; 
Евстафій Ромашко; Ѳедоръ Вабищевичъ; 
Лукашъ Качановскій; Николай Качанов-
скій; Лаврентій Качановскій; Стефанъ Ка-
чацовскій; Иванъ Юнкевичъ Базилевичъ; 
Петръ Яновичъ Некрашевичъ; Романъ 
Качановскій. 

Форма присяги, по которой присягнули 
сословгя. 

Я N N . присягаю Господу Богу Все
могущему, Единому въ святой Троицк, въ 
томъ: что я, вступивши въ нераздѣльный 
союзъ съ дворянствомъ и помѣщиками ве-
ликаго княжества Литовскаго какъ—древ-
ле-русскаго, такъ и обоихъ евангеличес-
кихъ исповѣданій, не прежде отстану и 
отступлю отъ этого союза, пока провин-
ція эта не будетъ успокоена во всѣхъ сво
ихъ невзгодахъ;—вътомъ, что буду пови
новаться начальству этой конфедераціи, и 
что оно постановитъ, все то не только дол-
женъ буду принять, но и держаться это
го и подчиняться ему, равно какъ всегда 
искренно и усердно буду соображаться съ 
еяжеланіемъ и нежеланіемъ;—въ томъ, что 
я не буду имѣть связи ни съ однимъ враж-
дебнымъ этой конфедераціи обществомъ 
(если бы оно, сохрани Богъ, могло существо
вать); — въ томъ, что я не буду давать 
никакой помощи, совѣта, a тѣмъ болѣе 
предосторожности противно мыслящимъ и 
дѣйствующимъ. Въ чемъ, какъ я истинно 
присягаю, да поможетъ мнѣ Господь Богъ 
и Его святое страданіе. 
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Rota iaśnie wielmożnego г. т. pana mar
szałka konfederacyi. 

J a NN. przysięgam Panu Bogu wszech
mogącemu w Tróycy ś. Jedynemu, że ie-
dnostaynemi głosami rycerstwa у obywa
telów w. x. Lit. takiednoty staro-ruskiey 
greekiey, iako też oboyga wyznania ewan
gelickiego, na obronę praw у swobód, so
bie służących, zkonfederowanych, obrany 
ad hoc mimus marszałkowstwa, tym że 
iednotom, oraz у dobru pospolitemu rzeczy-
pospolitey, fideliter służyć będę, tudziesz 
tuitionem praw, swobód у wolności, tak 
in particulari każdego, iako in universali 
wszystkich, у co mi będzie możno do uczy
nienia commissum przez konfederacyą, po
strzegać et etiam cum discrimine vitae za
szczycać będę, do żadnych fakcyi cum de-
trimento rzeczy-pospolitey, у powszechnego 
z iednot, konfederowanych dobra, appliko-
wać się nie mam, ani żadney konferencyi 
na szkodę iednoty, z postronnemi у domo
wymi nieprzyiacioły • proponować у mieć 
nie odważę się, w interessach publicznych nic 
skrycie czynić у pisać nie będę, у nikomu 
wiedząc nie dopuszczę у we wszystkich nie-
nagłey rezolucyi potrzebuiących interessach, 
z w. i m. panami konsyliarzami przytom-
nemi pilnie się znosić mam, nic bez wiado
mości rady, konsensu ichmościów nie uczy
nię, owszem expedycie wszystkie, do publi
cznego interessu należące, consilio kommu-
nikować mam у poty na tey funkcyi, wier
nie у statecznie perseverabo, póki rzecz-po-
spolita in integro uspokoiona nie będzie: 
iako to sprawiedliwie zaprzysięgam, tak 
mi panie Boże dopomóż у męka iego święta. 

Rota przysięgi ichmć pp. konsyliarzów. 

J a N N . przysięgam Panu Bogu wszech
mogącemu w Tróycy ś. iedynemu, iż będąc 

Форма присяги маршалка конс/зедерацігі. . 

Я NN. присягаю Господу Богу Всемо
гущему, Единому во святой Троицѣ, что 
я, будучи единогласно избранъ въ долж
ность маршалка дворянствомъ й помѣщи-
ками великаго князства Литовскаго, какъ 
православнаго греко-русскаго исповѣданія, 
такъ обоихъ евангелическихъ исповѣданій, 
вступившими въ союзъ для защиты слу-
жащихъ имъ правъ и вольностей, равно 
какъ для общаго блага рѣчи-посполитой, 
буду служить вѣрно, буду оберегать, так
же и защищать, хотя бы съ опасностію 
жизни, права, свободу, вольности, какъ въ 
частности каждаго, такъ и вообще всѣхъ 
и все, что поручено мнѣ будетъ конфеде-
раціею; не буду принадлежать ни къ ка-
кимъ заговорамъ, вреднымъ для рѣчи-пос-
политой и общаго блага вступившихъ въ 
союзъ вѣроисповѣданій; не буду имѣть ни
какого сношенія съ внѣпшими и внутрен
ними врагами въ общественныхъ интере-
сахъ, ничего не буду тайно дѣлать и пи
сать и, зная объ этомъ. никому не позво
лю этого дѣлать, и во всѣхъ дѣлахъ, не 
требующихъ поспѣшнаго рѣшенія, буду 
сноситься съ состоящими на лице совет
никами, ничего не буду дѣлать безъ ихъ 
совѣта и согласія, но всѣ експедиціи, от
носящаяся къ общественному интересу, бу
ду сообщать совѣту, и буду оставаться въ 
этой должности дотолѣ, пока рѣчь - пос-
политая не будетъ совершенно успокоена. 
Что я въ этомъ справедливо присягаю, 
пусть такъ поможетъ мнѣ Богъ и Его свя
тое страданіе. 

Форма присяги гг. совѣтниковъ. 

Я NN. присягаю Господу Богу Всемо
гущему, Единому во святой Троицѣ, что 



na funkcyą konsyliarstwa, do boku iaśnie 
wielmożnego i. m. pana marszałka konfe
deracyi, iednot staro - ruskiey greckiey у 
obóyga wyznania ewangielickiego w. x. Lit. 
zdaniem powszechnym obrany у deputowa
ny, obliguię się у powinien będę fidelitatem 
in consiliis zachować szczynce in commo-
dum rzeczy-pospolitey, у iednot naszych ra
dzić, sekretów żadnych nie wydawać, z prze
ciwnymi tey konfederacyi żadney korres-
pondencyi ku szkodzie rzeczy-pospolitey у 
tychże iednot mieć nie będę, owszem i. 
w. i. m. pana marszałka, in omni casu ad 
commune bonum, ordinansów słuchać у 
poty w tey konfederacyi zostawać będę, póki 
sama konfederacya trwać będzie, consilium 
moie we wszystkim do gruntownego iak 
nayprędzey uspokoienia całey rzeczy-pospo
litey applikować będę у sekretów żadnych 
rewelować nie mam. Na czym iako spra
wiedliwie przysięgam , tak mi panie Boże 
dopomóż у męka iego święta. 

J . m. pan sekretarz na funkcyą sekre
tarską wykonał iurament tąż samą rotą 
dla konsyliarzów opisaną. 

Manifest, imieniem dyssidentów w. x. Lit. bę
dącym w 1766 roku, miesiąca Grudnia trze

ciego dnia, w Warszawie uczyniony. 

Ta się zdaie bydź szczegulna korzyść 
w głęboką nieszczęśliwości przepaść pogra- į 
żonych ludzi, że gdy wszystkie wzmagają
cych się przeciwności wytrzymuią stosy, dwie 
w swoich dolegliwościach, niemogące bydź 
odiętemi, zostawione maią ucieczki—cierpli
wość y nadzieię. Cierpliwość od lat blisko 
piędziesiąt udziałem naszym była, znosząc 
skromnie wszystkie gradacie, uciemiężenia 
y persekucyi, y przypisuiąc ie częścią tru
dnemu lamentów naszych do tronu prze-
ciśnieniu się, częścią niepodobności losu | 

я, будучи избранъ и назначенъ въ долж
ность совѣтникакъ высокоблагородному мар-
шалку конфедерадіи древле-русскаго гре-
ческаго вѣроисповѣданія, равно какъ обо-
ихъ евангелическихъ общимъ мнѣніемъ, 

į обязываюсь и долженъ буду твердо хра-
1 нить вѣрность въ совѣтахъ ко благу рѣчи-
посполитой и давать совѣты нашимъ об-
ществамъ упомянутыхъ вѣроисповѣданій, 
не открывать никакихъ секретовъ, не буду 
имѣть никакой корреспонденціи ко вреду 
рѣчи-посполитой и упомянутыхъ обществъ, 
напротивъ буду послушенъ распоряженіямъ 
г. маршалка во всѣхъ случаяхъ для об-
щаго блага, и дотолѣ буду оставаться въ 
этой конфедерации, пока она будетъ суще
ствовать, буду давать совѣты для скорѣй-
шаго успокоенія рѣчи-посполитой, не от
крывая никакихъ секретовъ. Въчемъ, какъ 
справедливо присягаю, такъ пусть мнѣ 
поможетъ Богъ и Его святое страданіе. 

По этой же самой формѣ совершилъ при
сягу на секретарство секретарь конфеде-
раціи. 

Заявленіе, сдѣланное огъ ішепи днсснден-
товъ, бывшихъ въ Варшавѣ въ 1766 году, 

мѣсяца Декабря 3 дня. 

Одна кажется отрада для людей, по-
груженныхъ въ глубокую пропасть зло-
счастія, что во всѣхъ злоключеніяхъ для 
нихъ оставлены два убѣжища — терпѣніе 
и надежда. Терпѣніе было удѣломъ на
шимъ около пятидесяти лѣтъ , когда мы 
скромно сносили всѣ униженія, притѣсне-
нія и ііреслѣдованія, приписывая ихъ ча
стно трудности, съ которою вопли наши 
могли достигать до трона, частію невоз
можности улучшенія нашей участи по при-
чинѣ срываемыхъ въ теченіи тридцати лѣтъ 
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naszego poprawienia dla zpełzłych lub zer
wanych przez lat trzydzieście rad seymo-
wych. Za odmianą nie iak formy rządów, 
iako rządnieyszego panowania szczęśliwie 
dla całey oyczyzny nastąpioną, zdało się że 
nadzieia nie mogła pomyślnieyszego upatrzyć 
czasu do uiszczenia się podchłebnych nie
szczęśliwym współ obywatelom, pod rów
nym prawem żyiącym a ustawicznie bez
prawie cierpiącym, obietnic; iak, kiedy po-
strzegła iedną niemal tchnących patriotów 
chęcią, żeby wszystkich gatunków exorbi-
tancie do powinnego wprowadzone były 
obrębu; aliści tym celem zgromadzone nay-
iaśnieyszey rzeczy-pospolitey stany, miasto 
weyrzenia w szczegulne ziomków swoich nas 
tey że oyczyzny synów krzywdy у uciemię
żenia, nie przypuszczaiąc do serca głosu l e 
czących pod oppressyą braci swoich, nie pa-
miętaiąc na poprzysiężone przodków swoich 
obowiązki, nie dbaiąc na zaszłe z postron-
nemi potencyami traktaty, niecytowanych, 
niewysłuchanych, surowszą nad przeszłey 
uciążliwemu tłumaczeniu podległą przycis
nęła konstytucyą. 

Kiedyśmy na ostatek w swoiey oyczyznie 
nie znaleźli kompassyi, zięte nią postronne 
narody, częścią przez spólność wyznania, czę
ścią przez ludzkośei sentymenta у przez obo
wiązki traktatów, publiczną za nami czynili 
interpozycyą; ale y ta nie tylko bez sku
teczną, ale w skutkach cale przeciwnych, 
odebrała rezolucyą. 

Jakiż tedy sposób nam pozostaie, żeby 
niewinność nasza, ieżeli potłumiona, przynay-
mniey całemu światu wiadoma była? Ten 
szczegulnie, że przez publiczne žalu у lamen
tów naszych wynurzenie, ieżeli serc zmięk
czyć nie potrafimy, przynamnie powierzchow
ne zmysły oczu у uszu na nieszczęśliwą 
naszą kondycyą obrócimy. 

сеймовъ. Съ послѣдовавшею перемѣною не 
столько формы правленія, сколько болѣе 
дѣятельнаго владычества, казалось, что на
дежда не могла усмотрѣть благопріятнѣй-
maro времени для осуществленія лестныхъ 
обѣщаній длянесчастныхъ соотчичей, жи-
вущихъ подъ однимъ закономъ и постоянно 
терпящихъ безправья, — когда убѣдилась 
почти во всеобщемъ желаніи всѣхъ патріо-
товъ положить предѣлъ излишествамъ и 
прекратить ихъ. Но и съэтою цѣлію, со-
бранныя высшія сословія свѣтлѣйшей рѣчи-
посполитой, вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть 
обиды и притѣсненія, причиняемыя соот-
чичамъ своимъ—намъ сынамъ того же оте
чества, не . принимая къ сердцу голоса 
братьевъ своихъ, стонущихъ подъ утѣс-
неніемъ, забывая обязанности, утвержден-
ныя присягою своихъ предковъ, не обра
щая вниманія на заключенные трактаты 
съ иностранными державами,—насъ, не по-
званныхъ, невыслушанныхъ, прижала но
вою конституціею, которая гораздо стро
же прежней. 

Наконецъ, когда мы не нашли состра-
данія въ своемъ отечествѣ, проникнутая 
онымъ иноетранныя державы, частію по 
единовѣрію, частно по чувству любви къ 
человѣчеству и обязанности выполненія 
трактатовъ, вступались за насъ; но и за
ступничество это не только осталось безъ 
послѣдствій, ноимѣло совершенно против-
ныя слѣдствія. 

Послѣ этого какой для насъ остает
ся способъ, чтобы заглушённая невин
ность наша была говѣстна цѣлому свѣту? 
Именно тотъ, что, если черезъ публичное 
заявленіе жадобъ и стоновъ нашихъ мы не 
успѣемъ смягчить сердецъ, по крайней мѣрѣ 
поверхностно заставимъ обратить чувства, 
очи и уши на несчастное наше положеніе, 

79 



- 626 — 

Manifestuiemy się tedy solennie у pro-
testuiemy przed Bogiem w Troycy ś. iedy-
nym, którego za świadka у obrońcę niewin
ności naszey bierzemy, że w naszym wyzna
niu żadnego punktu niema, który by iak 
nayściśleyszy moralney chrześciańskiey nau
ce był przeciwnym, a przez to publiczne
mu dobru albo nieużytecznym albo szko
dliwym. Manifestuiemy się y protestuiemy 
przed nayiaśnieyszym królem, panem naszym 
miłościwym, że znamy y czuiemy, ile w na
szey oppressyi czuć można słodycz iego pa
nowania; oświadczamy się oraz przed Bo
giem, serc naszych badaczem, że tey niepo-
szlakowaney wierności, którą przodkowie 
nasi tegoż wyznania, królom panom swoim 
dotrzymywali, zostaią w umysłach naszych 
nasiona у niechybnie podobnyż owoc przy
niosą; że przy dostoieństwie maiestatu iego, 
życie y substancie nasze łożyć gotowi bę
dziemy. Manifestuiemy się у protestuiemy 
przed całą nayiaśnieyszą rzeczą-pospolitą, 
spoiną naszą oyczyzną, że znamy y z cier
pliwością wypełniamy prawo synowstwa na
szego, znosząc choć niełaskawey tey matki 
z pokorą у uniżonością przykrości у niesmak 
niezasłużonego karania, prosiemy oraz у 
poprzysięgamy ią przez wnętrzności tegoż 
macierzyństwa, żeby nas nie oddalała oddzia
łu spólności, który nam przez szczęśliwość 
kondycji urodzenia naszego sprawiedliwie 
należy. 

Manifestuiemy się oraz przed całym świa
tem chrześciańskiem, że żadnych przeciw 
dobremu obywatelstwu występków, noty w 
nas niemasz, że wszystko przyrzekamy czy
nić, wszystko pragniemy wypełnić, czego oy
czyzną po cnotliwych synach, czego czysty 
rozsądek po uczciwych ludziach wyciągać 
powinien, byle by zostawiona była wolność 
duszom naszym Temu, którzy ie stworzył, 
dać z swoich sentymentów rachunek. Od-

ЕС такъ, мы заявляемъ и торжественно 
протестуемъ предъ Богомъ, единымъ во 

! святой Троицк, которого беремъ въ свидѣ-
тели и защитники нашей невинности, что 
въ вѣроисповѣданіи нашемъ нѣтъ ни од
ного пункта, который былъ бы противнымъ 
самому строгому и нравственному христіян-
скому ученію и тѣмъ безполезнымъ или 
вреднымъ для общественнаго блага;—зая
вляемъ и протестуемъ предъ пресвѣтлѣй-
шимъ королемъ, милостивѣйшимъ нашимъ 
государемъ, что мы знаемъ и чувствуемъ, 
на сколько въ нашемъ утѣсненіи можно 
чувствовать, сладость его правленія; сви-
дѣтельствуемся Богомъ, испытателемъ сер-
децъ нашихъ, что въ душахъ нашихъ оста
ются сѣмена той безукоризненной вѣрно-
сти, которую оказывали королямъ предки 
наши того же исповѣданія и безъ сомнѣ-
нія сѣмена эти такой же принесутъ плодъ; 
заявляемъ и протестуемъ предъ цѣлою 
свѣтлѣйшею рѣчью-посполитою, общимъ 
нашимъ отечествомъ, что мы знаемъ и 
терпѣливо исполняемъ сыновнюю обязан
ность нашу, снося съ покорностію непрі-
ятности и горечь незаслуженнаго наказа-
нія неблаговолящей къ намъ матери на
шей. Мы просимъ вмѣстѣ и умоляемъ ее, 
во имя матерняго ея чувства, чтобы она 
не лишала насъ той доли участія, которая 
принадлежитъ намъ по праву рожден ія. 

Заявляемъ также предъ цѣлымъ хри-
стіянскимъ міромъ, что мы ничѣмъ не по
д ш и л и противъ сословія добрыхъ помѣ-
щиковъ, что мы желаемъ и обѣщаемъ дѣ-
лать все и исполнять все, чего требуетъ 
отечество отъ добрыхъ сыновей своихъ, 
чего требуетъ здравый разсудокъ отъ чест-
ныхъ людей, лишь бы оставлена была 
свобода душамъ нашимъ отдавать отчетъ 
въ своихъ чувствованіяхъ Тому, который 
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woływamy się na ostatek na świadectwo sa-
mey że rzeczy-pospolitey, że żadney w nas 
winy niema, która by do złamania lub na
ruszenia traktatów naymnieyszą była oka-
zyą, owszem sami zgadnąć nie możemy, za 
co nas, cząstkę tey że rzeczy-pospolitey, nie-
obwinionych, niewysłuchanych, nieprzekona-
nych od iey własnego ciała odciętą, od u-
rzędów y funkcyi gwałtownie odstrychniono, 
od usług oyczyzny oderwano y na wszelkie 
gatunki prześladowania у niesprawiedliwości, 
iako członki niezdatne у nieużyteczne, wyt-
kniono у wydano. 

Żebyśmy tedy czucie tych krzywd у do
legliwości przed całym światem oświadczyli, 
ten manifest rękami naszymi podpisuiemy. 
Pisań w Warszawie 1766 roku miesiąca 
Grudnia 3 dnia. 

Jan z Konopnice Grabowski—ien.-mai. od 
kawał, у pułkownik i. k. m. 

Grzegorz Michał z Konopnice Grabowski 
ien.-mai. y szef-kom. reg. kon. i. k. m. 
woy. w- x. Lit. 

Jan z Rayska Rayski. 
Władysław Łaniewski-Wołk. 
Jerzy Turnay—deleg. z prow. Lit. 

Krzysztof z Glinnika Glńiski. 

ихъ сотворилъ. Ссылаемся, наконецъ, на 
.свидетельство самой рѣчи-посполитой, что 
никакая вина не лежитъ на насъ, которая 
моглабы быть малѣйшимъ поводомъ къ не-
исполненію или нарушенію трактатовъ; 
мы сами не можемъ объяснить, за что насъ, 
частицу тойже рѣчи-посполитой, необви-
ненныхъ, невыслушанныхъ и несужден-
ныхъ, она отдѣлила отъ своего тѣла, отлу
чила насильетвеннымъ образомъ отъ долж
ностей, не приняла къ услугамъ отече
ства и обрекла насъ на всѣ роды преслѣ-
дованія и несправедливости, какъ членовъ 
неспособныхъ и безполезныхъ. 

Для обнаруженія чувства этихъ обидъ 
и невзгодъ предъ цѣлымъ свѣтомъ, мы соб-
ственно-ручно подписываемъ это заявленіе 
наше. Писано въ Варшавѣ, 1766 года, 
мѣсяца Декабря 3-го дня. 

Иванъ изъ Конопницы Грабовскій—ге-
нералъ-маіоръ отъ кавалеріи и полковникъ 
его кор. милости. 

ГригорійМихаилъ изъКонопницы Гра-
бовскій—генералъ-маіоръ и шефъ ком. ка-
валерійскаго полка е. к. м., войскій вел. 
кн. Литов. 

Иванъ лзъ Райска Райскій. 
Владиславъ Ланевскій-Волкъ. 
Юрій Тюрне (Turnay)—делег. изъ Лит. 

провинціи. 
Христофоръ изъ Глинника Глинскій. 



Переводъ съ полъскаго. 

M O W A 
do nayiaśnieyszego króla imci polskiego Sta
nisława Augusta, w sprawie religii miana od 
i. w. nayprzewielebnieyszego imci x. Grze
gorza Komskiego—bisknpa (?!) Rnssii obrząd
ku greckiego nieziednoczonego w Warszawie 
d. 27 Julu, roku 1765. 

Nayiaśnieyszy królu, panie miłościwy! 

Skrępowany łańcuchami nauczyciel naro
dów Paweł szczęśliwym się bydź mienił, 
że króla Agrippę, rzeczy zwłaszcza swych 
świadomego, miał sobie sędzią. O, iakżeś 
daleko my, którzy wrzucone na sumnienia 
nasze łańcuchy przez długi przeciąg lat 
włóczyć przymuszeni bywamy, szczęśliwszy
mi dopiero zwać się powinniśmy, że Cię za 
króla у za nay wyższego sędziego, nietyłko 
wiadomością rzeczy wszystkich, ztąd też na
szych, ale у cnót wszelkim gatunkiem do
skonale obdarzonego, dostaliśmy! Nie trze
ba tu obszerney mowy, którą byśmy się oczy-
sczali у niegodnymi tego, co cierpiemy, po-
kazowali. Wiadomo Ci, bo wiem, nayiaśniey
szy królu, że iako przodkowie nasi, takeś-
my у my przeciw naymilszey oyczyznie, 
przeciw nayiaśnieyszym królom, nigdy żad
nego nie popełnili występku, owszem wier
ność oboygu stanom у głowie, naykosztow-
nieyszym samey krwie zadatkiem poświad
czyć przykład przodków naszych gotowi ies
teśmy. Sama tylko, .co nam za występek 
kładą, iest religia nasza, lecz y ta też czy 
zasłużyła za niewolnicę bydź miana, Two-
iemu maiestatowi iest wiadomo. Iest chrze-
sciańska, z rzymską katolicką w tym, co do 

P ѣ Ч Ь , 

произнесенная православньшъ Бѣлорус-
скимъ архіепискошшъ Георгіемъ Конис-
скинъ, предъ королемъ Станиславомъ Ав
густом», въ Варшавѣ, 27 Ікшя 1765 года, 
при врученіи королю грамоты отъ Ека
терины H. (Высокопреосвященный нзла-
гаетъ въ этой рѣчи иоложеніе паствы 

своей, изнеможенной гоненіямп.*) 

Всепресвѣтлѣйшій король! Всемилостивѣй-
щій Государь! 

Окованный цѣпями учитель народовъ 
Павелъ называлъ себя счасливымъ, полу-
чивъ въ судьи себѣ Агриппу, который 
зналъ его дѣло. О, сколько мы, которые 
принуждены въ продолжении длиннаго ряда 
лѣтъ влачить оковы, наброшенныя на на
ши совѣсти, должны теперь называть себя 
счасливѣе, удостоившись нмѣть въ вашемъ 
величествѣ короля и верховна го судью, 
не только вполнѣ свѣдуіцаго во всѣхъ дѣ-
лахъ, слѣдовательно и въ нашихъ, но и 
украшеннаго всякаго рода доблестями! Не 
нужно здѣсь длинной рѣчи для оправда
ния нашего и для доказательства, что мы 
невинно столько страждечъ; ибо небезъ-
извѣстно 'вашему величеству, что предки 
наши, равно какъ и мы, ихъ потомки, ни
когда не учинили никакого проступка про
тивъ дражайшаго отечества нашего, про
тивъ августѣйшихъ королей; напротивъ, 
по примѣру предковъ нашихъ, мы готовы 

*) Рѣчь эта, написанная на Латинскомъ я;ш-
ЕѢ, ПО свидѣтельству Бантыша-Каменскаго, на-
писавшего исторію объ уиіи, »ъ свое иремя пе
реведена была на языки: русскпі, фрапцускій, 
нѣиецый и поіьсвій. Оримѣч. переводчика. 



zbawienia fundamentu owszem у śrzodku 
ściąga się, bardzo się dobrze zgadza, w 
czym się różni, albo iest małey wagi, albo 
zdania ludzkie. I w tym by się nie róż
niła, gdyby za sumnienia powodem nieszła; 
a iednak ta błaha у chrześciańską miło
ścią łatwo się dopełnić mogąca rozpadlina, 
żal powiedzieć, iak straszne у okropne ied
ney y to nieszytey owey sukni Chrystuso-
wey sprawiła poszarpanie. Chrześcianie od 
chrześcian trapieni bywamy, у wierni od 
wiernych więcey iak niewierni prześlado
wania cierpiemy. Zawarte bywaią nam ko
ścioły, w których Chrystus ustawnie bywa 
chwalony; otworem zaś stoiący w bezpie
czeństwie zostaią synagogi żydowskie, gdzie 
Chrystus bez ustania lżony bywa! Że ludz
kiego upodobania za wieczne Boże prawo 
mieć у ziemię z niebem mieszać nie śmie
my, odszczepieńcami, kacerzami, od wiary 
odstępcami nazywani bywamy! Że się su-
mnieniu wbrew przeciwić wzdrygamy, na 
więzienie, rózgi, miecz у ogień bywamy 
sądzeni. Ieśliśmy to zasłużyli, czemuż K a 
zimierz wielki polski, ów król naychwaleb-
nieyszy, przyłączywszy Ruś do Polskiey, re
ligią też grecką ruską do rzymskiey kato-
lickiey przyłączył, nie iako służebnicę do 
pani, ale iako wolne у towarzyszkę, tymiż 
prawami у spólnymi obudwóm dostoień-
stwy obdarzoną? Czemuż nayżarliwszy ów 
król Jagiełło, ustanowiwszy na heretyków 
z Czech wychodzących surowe prawo, re
ligii naszey skazy kacerskiey bynaymniey 
nie przepisał? Czemuż świętego owego krza
ku ostatnia latorośl Zygmunt August przy
wileiami swemi, iakby słonecznymi promie
niami, iak nayżywiey odmalował, że religia 
nasza nikomu, by do nay wyższych godności, 
nie zagradza drogi?! Czemuż prześwietny te
goż wieku senat razem z swymi wodzami, 
biskupam raymskiemi, mężami, iak mądro-

вѣрность нашу ей и имъ, тѣлу и дража-
шей главк, запечатлѣть нашею кровію." 
Одно, чтовиѣняется намъвъ преступленіе— 
наша вѣра; но и она неужели заслужи
ла быть плѣнницею—это извѣстно ваше
му величеству. Она христіанская и во 
всемъ согласна съ римско-католическою 
въ томъ, что служить основаніемъ и сред-
ствомъ спасенія: то, чѣмъ она различеству-
етъ, составляютъ или предметы безразлич
ные или ученіе человѣческое: но и въ этомъ 
она неразличествовала бы, если бы не слѣ-
довала руководству совѣсти: однакожъ и 
этотъ, легко христианскою любовію ис
правимый разрывъ, грустно сказать, какое 
ужасное и чудовищное произвелъ раздра- • 
ніе этой единой нешвенной ризы Христо
вой! Насъ—христіянъ угнетаютъ христіяио 
и насъ вѣрныхъ удручають больше, не
жели невѣрныхъ; запираютъ наши церкви, 
въ которыхъ постоянно прославляется Хри-
стосъ, a еврейскія синагоги, въ которыхъ 
Христосъ постоянно подвергается поруга-
ганію, остаются открытыми и безопасными! 
За то, что мы не дерзаемъ толковать вѣч-
ный законъ Божій по преданіямъ человѣ-
скимъ и смѣшивать земное сънебеснымъ, 
мы слывемъ схизматиками, еретиками и 
отступниками. За то, что мы страшимся 
прямо противорѣчить совѣсти, насъ осуж-
даютъ на тюремное заключеніе, на розги, 
на мечь и огонь! Вели мы въ самомъ дѣ-
лѣ заслужили это, то для чего Казиміръ 
великій, этотъ знаменитѣйшій король поль
сти, приОоединивъ Черв. Русь къ Полыпѣ, 
присоединила и греко-россійскую вѣру къ 
римско-католической, не какъ рабу къ гос
пож!;, но какъ свободную и союзницу, поль
зующуюся одними правами и общими той 
и другой преимуществами? Для чего этотъ 
ревностнѣйшій повѣрѣ король Ягелло, из-
давъ строгій законъ противъ еретиковъ, 



— 630 -

ścią, tak pobożnością nayozdobnieyszymi, też 
same przywileie z dańmi swymi bez wszel-
kiey excepcyi, to iest dostatecznie, potwier
dzili? Czemuż na ostatek dawnieyszy stan 
szlachecki, który dla żarliwości za wiarę 
mieczów podczas czytania ewangelii miał 
zwyczay dobywać, tychże samych mieczów, 
ieśli widział, że my co przeciw ewangielicz-
ney nauce trzymamy, w karki nasze nie 
utopił1? Те у wiele tym podobnych niewin
ności naszych dawnych dowodów, wiesz do
statecznie, nayiaśnieyszy królu; ztąd у sa
ma ta Twoia wiadomość, nam o naszey spra
wie wątpić nie pozwala, chór zaś ów cnot, 
który Cię w koło otacza, także dobrze spo
dziewać się rozkazuie. Masz za wiarę 
rzymską katolicką żarliwość, ale ową prze
zorną, więcey niż ostrowidzewą! Masz sta
ranie rozszerzenia religii, ale srzodkami 
apostolskiemi. Masz chęć życzliwości bro
nienia głównych nauk, lecz bynaymniey 
nie zdania ludzkiego. Masz przykładną po
bożność, ale która nie sprzyia obłudzie, ani 
świętokradzkiemu zyskowi. Masz osobliwą 
ku towarzyszom wiary miłość, ale którą z 
spoiną ku wszystkim poddanym Twoim ła
skawością złączona, a mądrością у spra
wiedliwością bardzo pięknie iest umiarko
wana! — Bez zmysłów tedy nam by bydź 
trzeba , gdybyśmy choć w myśli mieścić 
mogli, że Ty, tak wielki monarcha, cnoty 
wszelkiey у mądrości obrona, królowi A g -
rippie miał byś ustąpić, królowi rzekę od 
cnot bardzo dalekiemu, który iednak Pawła 
zdaniem swoim wolności godnym ogłosił! 
Owszem gdy Agrippa miał nad się wyż
szego cesarza, Ty, gdy nam od Boga у kró
lem у cesarzem postanowiony iesteś, cale 
poufamy, że Ty według naywyższey swey 
władzy zanami у za przy wróceniem sumie
nia naszego do pierwszey wolności ła
skawą ogłosisz sontencyą. Czego gdy do 

выходцевъ изъ Богеміи, на вѣру нашу не 
наложилъ ни малѣйшаго пятна ереси? От
чего свѣжая отрасль священнаго этого 
корня Сигизмундъ Августъ въ привилегіяхъ 
своихъ яснѣе солнца изобразилъ, чтовѣра 
наша никому не заграждаетъ пути къ 
высшимъ достоинствами Для чего зна-
менитѣйшій этого вѣка сенатъ, съ перѣй-
шими своими членами римско-католиче
скими епископами, мужами, украшенны
ми мудростію и благочестіемъ, утвердилъ 
эти же самыя привилегіи безъ малѣйшаго 
исключенія—всецѣло'? Почему, наконецъ, 
это древнее благороднѣйшее рыцарство, 
которое имѣло обыкновеніе при чтеніиеван-
гелія обнажать мечи въ знакъ рвенія за 
вѣру, не вонзило ихъ въ наши выи, если 
оно считало насъ противниками евангель-
скаго ученія1? Этиимногія подобныя древ-
нія доказательства нашей невинности—хо
рошо извѣстны вашему величеству; потому-
то одно это знаніе не позволяете намъ 
отчаяваться въ нашемъ дѣлѣ, а сонмъ этихъ 
доблестей, который окружаетъ ваше вели
чество, повелѣваетъ намъ даже вполнѣ 
надѣяться. Ваше величество имѣете' рев
ность по римско-католической вѣрѣ, но рев
ность эта прозорлива болѣе, нежели рысья; 
имѣете желаніе къ распространенію вѣры, 
но средствами апоспольскими; вы горячо 
желаете защищать догматы, а потому не 
преданія человѣческія; вы обладаете при-
мѣрнымъ благочестіемъ, но такимъ, кото
рое не потворствуетъ лицемѣрію и свято
татственному стяжанію; вы оказываете осо
бенную любовь единовѣрцамъ, но она смѣ-
шана съ общею милостію ко всѣмъ вашимъ 
подданыиъ и умѣрена мудростію и право-
судіемъ. И такъ съ нашей стороны было 
бы безумно, если бы мы хоть мысль возъ-
имѣли, что ваше величество, король укра
шенный добродѣтелями и мудростію, усту-
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stóp Twych się ścieląc usilnie prosimy; pro
simy też króla królów, aby królestwo te nay-
sławnieysze, które chyba naywybornieysze-
mu, to iest ze wszystkich naylepszemu bywa 
dane, utwierdzał w ręku Twych iak naydłu-
żey у sprawił, że iakoś wszystkich przod
ków Twoich królów polskich z godnością wy
rzeczonych na osobę Twoię głosów przewyż
szył, tak abyś tychże pomyślnością dzieł, 
wielkością у życia Twego długością przewyż
szył. Na ostatek sprawę nasze poruczaTwo-
iemu królewskiemu maiestatowi, całey Rossyi 
Carowa, iako osobliwa religii naszey obrońca, 
przez list swego cesarskiego maiestatu, któ
ry Twoiemu królewskiemu maiestatowi z głę^ 
boką podaię pokorą. Dixi. 

паете царю Агриппѣ, царю чуждому вся
кой добродѣтели, который однакожъ судомъ 
своимъ освободилъ Павла. Тогда какъ А-
гриппа подчиненъ былъ кесарю; ваше ве
личество—для насъ и король и кесарь, из
бранный. Богомъ, и мы, вполнѣ увѣрены 
что ваше величество, верховною властію 
вашею, всемилостивѣйше произнесете при-
говоръ въ пользу нашу и нашихъ совѣстей, 
для возвращенія имъ прежней свободы. 
О чемъ, повергаясь къ стопамъ вашимъ, 
мы просимъ всеподданнѣйше и усерднѣй-
ше молимъ также . царя царей, чтобы 
онъ славнѣйшее это царство, которое 
дается только избраннѣйшему, т. е. луч
шему изъ всѣхъ, утвердилъ въ рукѣ ва-. 
шей—какъ найдолѣе, и содѣлалъ, чтобы 
ваше величество превзошло предшествен-
никовъ своихъ благополучіемъ, величіемъ 
подвиговъ и долготою дней вашихъ, какъ 
вы превзошли ихъ числомъ единодушныхъ 
голосовъ.—Впрочемъ, дѣло наше повѣряетъ 
вашему королевскому величеству всепре-
свѣтлѣйшая Всероссійская Императрица, 
какъ особенная покровительница нашей 
вѣры, въ грамотѣ ея императорскаго вели
чества, которую я всенижайше подношу 
вашему королевскому величеству. 

Конецъ ѴШ-го тома. 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 
i. 

Акты, относящіеся къ исторіи Западно-Русской церкви. 

1577 г. 
Стран. 

Мандатъ короля Стефана Баторія Ви
ленскому старостѣ о воспрещеніи стро
ить въ г. Вильнѣ храмы и школы для 
диссидентовъ (съ переводомъ на русскій 
ЛЗЫКъ) 

1593 г. 
Вводный актъ на домъ, проданный 
Павлу Девялтовскому священниками 
Пречистенской церкви въ Вильнѣ. . 

Продажная запись на домъ въ г. Виль-
нѣ отъ Даніила Ленчицкаго Войтеху 
Яцковскоиу, въ которой упоминается о 
церкви Покрова Пресв. Богородицы и 
Пречистенской . . 

1594 г. 

Продажная запись на домъ въ городѣ 
Вндьнѣ, принадіежащіа церкви Пре

чистой Богородицы, служащая столь
нику Павлу Девялтовскому . . 

Стран. 

Рееетръ описанія двора и грунтовъ 
имѣнія Судеревъ, переданнаго Вилен
скому Свято-Троицкому Братству на 
учрежденіе греческо-славянской школы. 12 

1595 г. 
Донесеніе вознаго о томъ, что онъ по-
ложилъ свои позвы возлѣ русской цер
кви св. Ивана, на Малой улицѣ, въ 
Коптевскомъ домѣ 15 

Донесеніе вознаго о сдѣланномъ имъ 
допросѣ Виленскому православному ду
ховенству, почему оно не совершаетъ 
богослуженія въ своихъ церквахъ. . 16 

Донесеніе вознаго о сдѣланномъ имъ 
запросѣ проиовѣдникамъ Св. Троицка-

80 
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го монастыря: почему они въ своихъ 
проповѣдяхъ злословили митрополита 
Михаила Рагозу и ратмановъ . . . 18 

9. Жалоба священника Виленской Рож
дественской церкви Пресв. Богороди
цы, что на предиѣстьи Россѣ, Демен-
тія Добринскаго на протопопа Пречи-
стенскаго собора и ратушныя власти 
русской лавицы по поводу отнятія и 
закрытія ими вышепомянутой церкви, 
насильственнаго забранія церковнаго 
имущества и устраненія его самого отъ 
священнической должности. По сему 
предмету здѣсь же находится посви-
дѣтельствованіе вознаго и протестъ 
православныхъ Рождественскихъ при-
хожанъ. . . 

1596 г. 

10. Мандатъ короля Сигизмунда III стар-
пганамъ Виленскаго Свято-Троицкаго 
монастыря о явкѣ ихъ въ королевскій 
судъ для разсмотрѣнія документовъ на 
право владѣнія домами, принадлежа
щими Виленскому Свято-Духовскоиу 
братству 

1597 г. 

11. Жалоба Кіевскаго митрополита Миха
ила Рогозы и причта Виленскаго Пре-
чистенскаго собора на Виленскаго под-
коморія и писаря в. ки. Литовскаго 
Николая Ясенскаго, по поводу насиль
ственнаго завладѣнія замѣнною цер
ковной) землею, въ ииѣнін Шешолахъ. 

19 

23 

26 

12. Посвидѣтельствованіе вознаго о ново-
строящейся русской церкви въ г. Виль
ни на Воловичовскоаъ плацѣ, безъ 
надлежащаго разрѣшенія со стороны 
городскихъ властей, по повелѣнію Бе

рестейской воеводины Зеновичевой и 
Смоленской воеводины Абрамовичовой. 28 

1598 г. 

13. Показания свндѣтелей—шляхты и Ви
ленскихъ мѣщанъ по дѣлу о нападеніи 
студентовъ Виленскаго іезуитскаго кол-
легіума на Свято-Духовскій монастырь- 29 

14. Показаніе свидѣтелей на судѣ по по
воду нападенія студентовъ Виленскаго 
іезуитскаго коллегіума на Виленскій 
Свято-Духовскій монастырь во время 
праздника Пасхи. 32 

15. Заявленіе старость Свято-Духовскаго 
монастыря по поводу постановленія 
Виленскаго трибунальнаго суда въ дѣлѣ 
о нападеніи студентовъ іезуитскаго 
коллегіума на Свято-Духовскій мона
стырь и показанія свидѣтелей земянъ. 37 

16. Удостовѣреніе вознаго Виленскаго по-
вѣта Станислава Томковича въ томъ, 
что онъ положилъ 4 позва, три Сапѣ-
гѣ и одинъ братству, по дѣлу на
сильственнаго завладѣнія Сапѣгою до
момъ Виленскаго Св. Духовскаго брат
ства 39 

1601 г. 

17. Протестъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства противъ Ииатія Потѣя, име-
нующаго себя митрополитомъ Кіев-
скпиъ, Галицкимъ и всея Руси, въ ко
торомъ братство отказывается отъ по-
слушанія ему - . 4 1 

18. Протестація Виленскихъ мѣщанъ, брат-
чиковъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства, о томъ, что но жалобѣ Ви
ленскаго магистрата они не сиѣютъ 
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безъ своихъ старшихъ братчиковъ и 
не считаютъ законнымъ являться въ 
задворный кородевскій судъ для раз-
смотрѣнія королевскихъ привилегий на 
два братскихъ доиа въ г. Вильнѣ. . 55 

19. Донесеніе возныхъ о протестѣ двухъ 
священниковъ Виленской Свято-Духов
ской церкви, Карпа Лазаровича и Гри
гория Ждановича, противъ митрополита 
Ипатія Потѣя по поводу вторичнаго 
поава ихъ въ свой митрополичій судъ. 

20. Протестація сенаторовъ, рыцарства и 
всѣхъ братчиковъ Виленскаго Свято-
Духовскаго братства противъ Вилен
скаго магистрата, незаконно позвавша-
го братство въ задворный королевскій 
судъ для неподлежащаго ему разсмо-
трѣнія законности братскихъ правъ и 
привидегій 

1605 г. 

21. Листъ короля Сигисмунда III къ глав
ному Литовскому трибуналу о томъ, 
что онъ несвойственно принялъ жало
бу на митрополита Потѣя . . . . 

25. Донесеніе вознаго Виленскому грод-
скому суду о томъ, что онъ опублико-
валъ о незаконности декрета трибу-
нальнаго противъ митрополита Потѣя. 67 

57 

60 

62 

26. Донесевіе вознаго о постановленіи, сдѣ-
ланномъ братскими старостами по дѣлу 
между священникомъ Иваномъ Семе-
новичемъ и бакаляромъ Ольбрихтомъ 
Чаплинскинъ о нанесеніи первому 
оскорбленія 68 

1606 г. 
27. Донесеніе вознаго о подачѣ двухъ по-

звовъ на вальный сеймъ митрополиту 
Нпатію Потѣю отъ Свято-Духовскаго 
братства 70 

28. 

1607 г. 

Посвидѣтельствованіе возныхъ объ от-
казѣ Дубенскаго архимандрита Вар-
сонофія судиться съ Троицкими мона
хами и семинаристами, избившими его, 
по причпнѣ смиренія и нежеланія про
износить присяги 71 

22. Баниція, послѣдовавшая отъ короля 
Сигизмунда I I I на двухъ православ
ныхъ священниковъ 

23. Донесеніе вознаго о подачѣ позвабрат
ству Виленскаго Свято-Духовскаго мо
настыря отъ митрополита Ипатія По-
тѣя 

64 

65 

24. Донесеніѳ вознаго о подачѣ королев-
скаго мандата митрополиту Ипатію По-
тѣю и двумъ чденамъ братства Вилен
скаго Свято-Духовскаго монастыря. . 

29. Жалоба братчиковъ Виленскаго Свято-
Духовскаго братства на архимандрита 
Самоила Сенчилу по случаю насиль
ственнаго завладѣнія имъ братскимъ 
фольваркомъ Користью 72 

1608 г. 
30. Жалоба старосты Виленскаго Свято-

Духовскаго братства на крестьянина 
Валентія по случаю порубки дѣса въ 
братекомъ имѣпіи—Судеревскомъ двор-
цѣ и посвидѣтельствованіе вознаго . 

1609 г. 

31. Жалоба священника Виленской ІІятниц-
66 I кой церкви на Юзефа Павловича са-

74 
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п о ж н и к а п о п о в о д у н а н е с е н і я п о б о е в ъ 

е м у и е г о женѣ 

1609 г. 
3 2 Ж а л о б а р у с с к о й л а в и ц ы В и л е н с к а г о 

м а г и с т р а т а н а а р х и м а н д р и т а Р у т с к а г о 

п о п о в о д у н е з а к о н н а г о з а в л а д ѣ н і я и м ъ 

С в я т о - Т р о и ц к и м ъ и о н а с т ы р е м ъ . . . 

3 3 . П о с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н і е т р е х ъ в о з н ы х ъ о 

т о м ъ , ч т о п р а в о с л а в н ы е ж и т е л и г о р о д а 

В и л ь н ы , о п и р а я с ь н а с в о и д р е в н ѣ й ш і я 

и н о в ѣ й ш і я п р и в и л е г и и , п р о т е с т о в а л и 

п р о т и в ъ в в о д а в о владѣніе С в . Т р о -

и ц к и и ъ м о н а с т ы р е м ъ а р х . Р у т с к а г о . 

3 4 . Ж а л о б а а р х и м а н д р и т а Р у т с к а г о н а з е -

м я н и н а Ш е и б е л я п о п о в о д у п у б л и ч н о 

в ы с к а з а н н а г о п р е д ъ р у с с к и м и ж е л а н і я 

у б и т ь е г о а р х и м а н д р и т а , к а к ъ н е п р і я -

т е л я р у с с к о й вѣры 

3 5 . В в о д н ы й а к т ъ в о владѣніе В и л е н с к и м ъ 

С в я т о - Т р о и ц к и м ъ м о н а с т ы р е м ъ а р х и 

м а н д р и т у Р у т с к о м у н п р о т е с т а ц і я п о 

э т о м у п о в о д у п р а в о с л а в н ы х ъ г о р о ж а н ъ . 

3 6 . Ж а л о б а у р я д н и к а а р х и м а н д р и т а В е л ь я -

м и н а Р у т с к а г о н а В и л е н с к а г о мѣща-

н и н а М а р к а К о р о л ь к о в и ч а п о п о в о д у 

в о з м у щ е н і я и м ъ к р е с т ь я н ъ д в о р ц а К о 

р ы с т и . . . . . . . 

S 7 . Ж а л о б а а р х и м а н д р и т а В и л е н с к а г о С в я 

т о - Т р о и ц к а г о м о н а с т ы р я н а В и л е н 

с к и х ъ ж е м ѣ щ а н ъ К о н о н о в и ч а и М о 

с к а л я , з а п р е т и в ш и х ъ в е з т и д р о в а в ъ 

и о н а с т ы р 

3 8 . Д о н е с е н і е в о з н а г о о п о д а ч ѣ п о з в а К і е в -

с к о м у м и т р о п о л и т у И п а т і ю П о т ѣ ю и 

а р х и м а н д р и т у В е л ь я и и н у Р у т с к о м у п о 

халобѣ с т а р о с т ь Виленскаго б р а т с т в а 

7 6 

77 

78 

8 0 

8 0 

8 3 

8 4 

в ъ н а р у ш е н і и м и т р о п о л и т о м ъ д р е в н и х ъ 

п р а в ъ и п р и в и л е г і й п р а в о с л а в н ы х ъ 

, ц е р к в е й 8 4 

3 9 . П о с в и д ѣ т в л ь с т в о в а н і е в о з н ы х ъ о п р о 

т е с т а м и а р х и м а н д р и т а С е н ч и л ы п р о 

т и в ъ н е з а к о н н а г о з а в л а д ѣ н і я В и л е н 

с к и м ъ С в . Т р о и ц к и м ъ м о н а с т ы р е м ъ 

а р х и м а н д р п т о м ъ Р у т с к и м ъ . . . . 

4 1 . П р о т е с т а ц і я д у х о в н ы х ъ с у д е й Л и т о в 

с к а г о т р и б у н а л а ( р и м с к о - к а т о л и ч е с к а г о 

и с п о в ѣ д а н і я ) п р о т и в ъ с у д е й с в ѣ т с к и х ъ 

п о п о в о д у о т к а з а и х ъ п р и н я т ь у ч а с т і е 

в ъ р а з с л ѣ д о в а н і и дѣла м е ж д у м и т р о 

п о л и т о м ъ К і е в с к и м ъ И п а т і е и ъ П о т ѣ е м ъ 

и а р х п м а н д р и т о м ъ С е н ч и л о ю , и в ъ 

ч а с т н о с т и п р о т и в ъ з е м с к а г о п и с а р я , 

о т к а з а в ш а г о с я п р и н я т ь и х ъ і г р о т е с т а -

ц і ю в ъ а к т о в ы я к н и г и 

4 2 . Л и с т ъ к о р о л я С и г и з м у н д а Ш - г о к ъ 

В и л е н с к о м у з е м с к о м у с у д у , о т м ѣ н я ю -

щ і й п о с т а н о в л е н і е г л а в н а г о Л и т о в с к а г о 

т р и б у н а л а к а с а т е л ь н о с н я т і я б а н и ц і и 

с ъ Т р о и ц к а г о а р х и м а н д р и т а С е н ч и л ы , 

в о з в р а щ е н і я е м у а р х и м а н д р і и и в з ы -

с к а н і я ш т р а ф а в ъ 1 0 , 0 0 0 п о л ь с к и х ъ 

з л о т ы х ъ с ъ К і е в с к а г о м и т р о п о л и т а 

И п а т і я П о т ѣ я и І о с а ф а т а В е л ь я м и н а 

Р у т с к а г о . . . . . 

1610 г. 

4 3 . П о с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н і е в о з н а г о о п р о 

т е с т * В и л е н с к а г о С в я т о - Д у х о в с к а г о 

б р а т с т в а , с ъ и о т о р ы м ъ o s o в о ш л о в ъ 

8 5 

4 0 . П р о т е с т ъ п р а в о с л а в н о й л а в и ц ы В и л е н 

с к а г о м а г и с т р а т а п р о т и в ъ н е п р а в и л ь -

н а г о в в о д а во владѣніе С в я т о - Т р о и ц 

к и м ъ м о н а с т ы р е м ъ В е л ь я м и н а Р у т 

с к а г о 8 7 

8 8 

90 
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В и л е н с к у ю р а т у ш у п о п о в о д у н а л о ж е -

н і я п о с л ѣ д н е ю п о ш л и н ъ н а е г о д о м а 

и з е м л и 

44. Л и с т ъ к о р о л я С и г и з м у н д а Ш - г о о б ы -

в а т е л я м ъ в. к н . Л и т о в с к а г о , в о с п р е -

щ а ю щ і й п р о д а ж у и к у п л ю р у с с к и х ъ 

к н и г ъ В и л е н с к о й С в я т о - Д у х о в с к о й т и -

п о г р а ф і и п о д ъ о п а с е н і е м ъ ш т р а ф а в ъ 

5,000 ч е р в о н ы х ъ з л о т ы х ъ . . . . 

45. Д в а л и с т а к о р о л я С и г и з м у н д а Ш - г о 

В и л е н с к о м у в о й т у и м а г и с т р а т у о з а 

к р ы л и б р а т с к о й т и п о г р а ф і и В и л е н с к а 

г о С в я т о - Д у х о в с к а г о м о н а с т ы р я , е о ж -

ж е н і и н ѣ к о т о р ы х ъ к н и г ъ и з а к л ю ч е -

н і и в ъ т ь ю р ь м у а в т о р о в ъ , к о р р е к т о р а 

и н а б о р щ и к о в ъ 

1611 Г. 

46. З а я в л е н и е в о з н а г о о п р о т е с т ѣ д в о р н и к а 

д в у х ъ В и л е н с к и х ъ б р а т с к и х ъ д о м о в ъ 

С в . - Д у х о в с к а г о б р а т с т в а , с д ѣ л а н н о м ъ 

о т ъ и м е н и б р а т ч и к о в ъ п р о т и в ъ ж е л а -

н і я м а г и с т р а т а п е р е д а т ь и х ъ в ъ вѣдѣ-

н і е о п е к у н а В и л е н с к а г о Т р о и ц к а г о м о 

н а с т ы р я И в а н а Т у п е к и 

1614 г. 

47. М а н д а т ъ к о р о л я С и г и з м у н д а И Г г о В и 

л е н с к о м у С в я т о - Д у х о в с к о м у б р а т с т в у 

я в и т ь с я с о всѣми с в о и м и п р и в и л е г і я м и 

в ъ к о р о л е в с к і й с у д ъ д л я отвѣта п о 

ж а л о б ѣ С в я т о - Т р о и ц к а г о м о н а с т ы р я о 

я к о б ы н е з а к о н н о м ъ п р и с в о е н и и себѣ 

о н ы м ъ т и т у л а б р а т с т в а . . . . . 

48. П р о т е с т а ц і я п р а в о с л а в н ы х ъ В и л е н с к и х ъ 

м ѣ щ а н ъ п р о т и в ъ д р у г и х ъ с в о и х ъ с о 

г р а ж д а н * п о п о в о д у о б в и н е н і я с и м и 

п о с л ѣ д н и м и В и л е н с к а г о С в я т о - Д у х о в 

с к а г о б р а т с т в а в ъ н е з а к о н н о м * б у д т о 

91 

93 

94 

95 

97 

п о л ь з о в а н і я к о р о л е в с к и м и п р и в и л е п я -

и и и р а с п р о с т р а н е н і н с х и з м ы . . . МО 

1617 г. 

49. Ж а л о б а з е м я н и н а В е р и к о в с к а г о н а з е -

м я н и н а Н а р б у р т а п о п о в о д у н е д о п у -

щ е н і я п о с л ѣ д н и м ъ г о в о р и т ь н а В и л е н 

е к о м ъ сеймикѣ о б ъ о б и д а х ъ и п р и т ѣ с н е -

н і я х ъ В и л е н с к о й С в . - Д у х о в с к о й п р а в о 

с л а в н о й ц е р к в и 101 

1620 г. 

50. З а я в л е н і е В о й т ѣ х а П о р е ц к а г о в о в р е м я 

М и х а й л о в с к и х ъ с у д е б н ы х ъ с р о к о в ъ , п р о -

и с х о д и в ш и х ъ в ъ м о н а с т ы р с к о м ъ домѣ 

с в я т о е П р е ч и с т о е н а Зарѣчьи , о п р о -

пажѣ и м у щ е с т в е н н а г о д о к у м е н т а . . 103 

1627 г. 
51. Д у х о в н о е завѣщаніе ф у н д а т о р а Б о р у н 

с к о й ц е р к в и с в я щ е н н и к а Н и к о л а я П е -

ѵ с л я к а , о т н о с я щ е е с я к ъ т о й ж е ц е р к в и . 104 
i 

1629 г. 
52. Ж а л о б а с т а р о с т ь В и л е н с к а г о С в я т о -

Д у х о в с к а г о м о н а с т ы р я о т ъ и м е н и всѣхъ^ 

б р а т ч и к о в ъ н а С в я т о - Т р о и ц к и х ъ м о н а 

х о в ъ п о п о в о д у в о о р у ж е н н а г о н а ш е с т в і я 

и х ъ н а С в я т о - Д у х о в с к і й м о н а с т ы р ь . 109 

53. Ж а л о б а а р х и м а н д р и т а В и л е н с к а г о 

С в я т о - Т р о и ц к а г о м о н а с т ы р я Р а ф а и л а 

К о р с а к а н а з е м я н и н а В и л е н с к а г о п о в . 

Н и к о л а я М а т у ш к о в с к а г о п о п о в о д у 

в з я т і я и м ъ н е з а к о н н о й с т а ц і и с ъ м о 

н а с т ы р с к и х ъ и м ѣ н і й — М е д н и к ъ и С т а -

р о с е л ь я I l l 

54. Ж а л о б а а р х и м а н д р и т а К і е в о п е ч е р с к а г о 

м о н а с т ы р я П е т р а М о г и л ы н а у п о л н о -

м о ч е н н а г о с в о е г о В я ж е в и ч а , к о т о р ы й 

п р о т и в ъ в о л и а р х и м а н д р и т а в с т у п и л ъ -

в ъ р а з б и р а т е л ь с т в о дѣла о п о к у п к ѣ 
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печерскимъ монастыремъ имѣній въ 
1 8 , 0 0 0 злотыхъ на имя Мстиславскаго 
каштеляна Полубенскаго . . . . 1 1 3 

1630 г. 
5 5 . Посвпдѣтельствованіе возныхъ о про-

тестаціи шляхты—братчиковъ Вилен
скаго Свято-Духовскаго братства, от-
стаивавшихъ свое старшинство предъ 
мѣщанами по дѣлу церковнаго и брат-
скаго имущества . 1 1 4 

1635 г. 
5 6 . Посвидѣтельствованіе вознаго о захватѣ 

Виленскимъ мѣщаниномъ Кочергой 
госпитальной землп русскаго госпита
ля св. Петра на Зарѣчьи . . . . 115 

5 7 . Жалоба старшаго монаха Виленскаго 
Свято-Духовскаго монастыря на Брест
скую воеводичовую Тышкевичевую, по 
поводу отнятія ею отъ Ольдовской 
церкви земли, завѣщанной бывшимъ 
ея мужемъ Александромъ Тризною, 
Лидскимъ подкоморіемъ 117 

1637 г. 
5 8 . Жалоба намѣстнпка Виленскаго Свято-

Духовскаго монастыря Самуила Ши
тика Залѣскаго на игумена Кронскаго 
монастыря Зеневича по поводу само
вольной продажи послѣдшшъ мона-
стырскаго имѣнія Стравеникъ . . . 1 2 0 

5 9 . Протестація Виленскихъ Свято-Троиц-
кнхъ монаховъ противъ монаховъ Свя
то-Духовскаго монастыря по дѣлу о 
безпорадкахъ, произведенныхъ сими 
послѣдними 121 

60» П о с в н д ѣ т е л ь с т в о в а и і е вознаго объ н с -

т я з а н і я х ъ , п р и ч и н е н н ы м , п р а в о с л а в 

ному Виленскому мѣщанину Павлу Се
меновичу Виленсвимп Свято-Троицкими 
монахами • . . 1 2 3 

6 1 . Жалоба духовенства Виленской Свято-
Духовской церкви отъ имени всѣхъ 
братчиковъ на настоятеля Троицкаго 
монастыря по поводу его нападенія на 
православное погребальное шествіе и 
истязанія Впленскаго скорняка Павла 
Семеновича 124 

6 2 . Жалоба настоятеля Свято-Духовскаго 
монастыря на неосѣлаго человѣка То-
машевскаго по поводу его вооружен-
наго нашествія на монастырь . . . 125 

1663 г. 

6 3 . Протестъ Евейскаго игумена Савпча 
и братчиковъ Виленскаго Свято-Духов
скаго братства противъ Виленскаго 
войта и обѣихъ лавшгь Виленскаго ма
гистрата по поводу попранія правъ, 
дарованныхъ королевскими привилегия
ми лавицѣ православпыхъ . . . . 126 

1665 г. 

6 4 . Жалоба игумена Кейданскаго мона
стыря Ѳеофана Геліяшевича на земя-
нина Яна Белунскаго о захватѣ имъ 
монастырской поземельной собствен
ности 1 2 8 

6 5 . Разрѣшеніе архіеппскопа Коленды Ви
ленскому мѣщанину Кондратовичу по
строить и а землѣ церкви с в . Георгія 
домъ, съ условіемі, не продавать его 
католическому духовенству и шляхтѣ. 1 2 9 

1666 Г. 

6 6 . П и с ь м е н н о е условіе между В и л е н с к и м ъ 

П р е ч я е т е н с ш и ъ п р о т о п о п о м ъ Р о ж и -
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67. 

чемъ и ксендзомъ костела св. Іоанна 
Ковальскимъ, на владѣніе церковной 
землей и каменнымъ домомъ бывшей 
церкви св. Іоанна 131 

1668 г. 

Упоминальный листъ короля Яна Ка-
зиміра Виленскому магистрату, по жа-
лобѣ митрополита Коленды, о томъ, 
чтобы онъ дѣйствовалъ въ видахъ 
распространенія уніи и искорененія 
православія 132 

72. 

68. Жалоба митрополита Коленды на Ви-
ленскій магистратъ по поводу притѣс-
ненія Виленскихъ мѣщанъ, находя
щихся подъ юрисдикой митрополита . 134 

1671 г. 

69. Жалоба митрополита Коленды на мар-
шалка Лидскаго Раецкаго по дѣлу ра
зорения старыхъ церковныхъ стѣнъ, 
въ которыхъ помѣщался старый Ви-
ленскій сборъ, возлѣ костела Бернар-
диновъ и св. Михаила, и засыпки му-
соромъ и навозолъ церковнаго плаца. 135 

1682 г. 

70. Жалоба номината Бѣлорусскаго енн-
скопства Тризны и всего Виленскаго 
св. Духовскаго братства на Гуторовнча 
о томъ, что онъ задержалъ у себя 
многіе важные братскіе документы . 138 

1694 г. 

71. Судебное онредѣленіе по дѣлу Вилен
скаго Троицкаго монастыря, заведен
ному старшимъ оного Іосафатомъ Гу-
торовнчемъ съ дворянами Милсвскими, 
сдѣлавшими наѣздъ на імѣніе Сви-
раны . І39 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

1697 г. 

Протестація базиліанскаго прокуратора 
Олешевскаго отъ имени митрополита 
Леона Залѣскаго противъ Виленскаго 
магистрата по поводу назначения имъ 
на мѣста цеховыхъ старшинъ право
славныхъ мѣщанъ вмѣсто унитовъ . 143 

1698 г. 

Жалоба прокуратора Свято-Троицкаго 
монастыря на Виленскій магистратъ 
по поводу притѣсненій, дѣлаемыхъ 
уніятамъ въ пользу дизунитовъ и дис-
сидентовъ 146 

Жалоба Свято-Духовскаго братства на 
Вировскаго и Карабанопскаго по по
воду нарушения ими закладнаго обя
зательства на владѣніе двумя дерев
нями, заложенными ими монастырю въ 
12,500 злотыхъ 150 

Жалоба опекуна Борунской церкви 
Песляка на своихъ родныхъ братьевъ 
по поводу ограбленія церкви, нанесе-
нія побоевъ ему и другимъ лицамъ, а 
также по поводу и другихъ безчинствъ, 
сонершенвыхъ ими съ мѣщанами . . 152 

1700 г. 

Жалоба митрополита Леона Заленскаго 
на коляторовъ Борунской церкви Пе
еляковъ по поводу расхищенія ими 
монастырскаго имущества . . . 4 154 

1702 г. 

Фундушевая запись на четыре уволоки 
земли ..Купятпцкому монастырю £отъ 
Пиискаго земскаго судьи Еазюгіра 
Войны. . . . ; . . . . . % 161 
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1711 г. 

7 8 . Ж а л о б а В и л е н с к и х ъ С в я т о - Т р о и ц к и х ъ 

б а з и л і а н ъ н а П о л о ц к а г о г р о д с к а г о п и 

с а р я К о р с а к а п о п о в о д у е г о н а ѣ з д о в ъ 

н а и х ъ имѣніе Залѣсье в ъ П о л о ц к о м ъ 

в о е в о д ствѣ 1 6 3 

7 9 . Ж а л о б а Б о р у н с к и х ъ б а з и л і а н ъ н а П е -

с л я к а п о п о в о д у н е и с п о л н е н і я и м ъ 

с в о и х ъ о б я з а т е л ь с т в ъ о т н о с и т е л ь н о 

имѣнія К о з а к о в щ и з н ы 165 

8 0 . Ж а л о б а В и л е н с к и х ъ С в я т о - Т р о и ц к и х ъ 

б а з и л і а н ъ н а О р ш а н с к а г о ч а ш н и к а и 

р о т м и с т р а К о р е н е в с к а г о п о п о в о д у 

м н о г о л ѣ т н и х ъ н а ѣ з д о в ъ н а м о н а с т ы р 

с к и имѣнія, л е ж а в ш і я в ъ р а з н ы х ъ 

в о е в о д с т в а х ъ . 167 

8 1 . Ж а д о б а М и н с к и х ъ б а з и л і а н о к ъ н а З а -

в и ш е й п о п о в о д у н а р у ш е н і я и м и з а -

к л а д н а г о л и с т а в ъ 1 0 0 0 б и т ы х ъ т а -

л е р о в ъ 1 7 0 

8 2 . Ж а л о б а М и н с к и х ъ б а з и л і а н о к ъ п р и 

ц е р к в и с в . Д у х а н а П о т о ц к у ю , у р о 

ж д е н н у ю С а п ѣ ж а н к у , п о п о в о д у н е -

и с п о л н е н і я е ю о б я з а т е л ь с т в ъ . . . 171 

83. Ж а л о б а П и н с к и х ъ б а з и л і а н о к ъ н а п р и 

с т р а с т н ы й д е к р е т ъ П и н с к а г о г о р о д -

с к а г о с у д а п о п о в о д у п р и с у ж д е н і я 

о н ы м ъ к ъ с м е р т н о й к а з н и ч е т ы р е х ъ 

м о н а с т ы р с к и х ъ к р е с т ь я н ъ з а н е д о к а 

з а н н о е е щ е п о с л ѣ д н и м и у б і й с т в о ж и д а . ' 174 

84. Ж а л о б а п р о к о н с у л ь т о р а В и л е н с к а г о 

С в я т о - Т р о и ц к а г о м о н а с т ы р я н а п а н о в ъ 

О к у д и ч е й п о п о в о д у п р и т ѣ с н е н і й и н а -

й ш й , п р о и з в е д е н н ы й , и м и н а д ъ м о -

8 5 . 

8 6 . 

8 7 . 

н а с т ы р с к и м и к р е с т ь я н а м и в ъ имѣніи 

с. Д у б о в р у ч ѣ . . 177 

1713 г. 
Ж а л о б а б а з и л і а н ъ Ж и р о в и ц к а г о м о н а 

с т ы р я н а п а н о в ъ П о л у б и н с к и х ъ п о п о 

в о д у н е у п л а т ы и м и т р е х ъ т ы с я ч ъ з л о 

т ы х ъ , с л ѣ д у ю щ и х ъ м о н а с т ы р ю п о д у 

х о в н о м у завѣщанію Ф е л и ц і а н а П о л у 

б и н с к а г о . . 1 7 8 

1715 г. 
Ж а л о б а К і е в с к а г о м и т р о п о л и т а Л е о н а 

К и ш к и н а В и л е н с к і й м а г и с т р а т ъ о 

т о м ъ , ч т о о н ъ н а р у ш а е т е п р а в а м и 

т р о п о л и ч ь е й ю р и с д и к и и д ѣ л а е т ъ н а 

с и л и я е я м ѣ щ а н а м ъ 1 8 0 

1718 г. 
Ж а л о б а б р а т с т в а П р е с в я т о й Б о г о р о 

д и ц ы С о к а л ь с к о й и с в . Е в а н г е л и с т а 

І о а н н а п р и С в я т о - Д у х о в с к о м ъ м о н а -

стырѣ н а П е т р а Г у р е в и ч а , к о т о р ы й 

о б о к р а л ъ о б р а з ъ С о к а л ь с к о й Б о г о м а 

т е р и 182 

1719' г. 

88 . Ч а с т н о е п и с ь м о П и н с к а г о е п и с к о н а 

І о а к и м а Ц ѣ х а н о в и ч а к ъ н а с т о я т е л ю 

В и л е н с к а г о б а з и л і я н с к а г о м о н а с т ы р я 

о б ъ у п л а т ѣ д о л г а 1 8 4 

1729 г. 
8 9 . П р о т е с т ъ в о й т а м и т р о п о л и ч ь е й ю р и с 

д и к и г . В и л ь н ы п р о т и в ъ ч л е н о в ъ м а 

г и с т р а т а п о п о в о ц у и х ъ п о к у ш е н і я з а -

в л а д ѣ т ь к а м е н н ы м ъ д о м о м ъ , п р и н а -

д л е ж а щ и м ъ м и т р о п о л и ч ь е й ю р и с д и к ѣ . 186 

1731 г. 
9 0 . Ж а л о б а б а з и л і а н ъ М о з ы р с к а г о м о н а -

1 отыря . н а О с к е р к о в ъ и М о з ы р с к а г о 
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ландвойта Опоку по поводу оказан-
наго ими послабленія православнымъ 
при ихъ упорномъ сопротивленіи дѣлу 
распространенія уніи 187 

1736 г. 

91. Опредѣленіе Городненскаго архиман
дрита и оффиціала Игнатія Кульчин-
скаго о принадлежности деревни Ко-
невнчъ къ Губинскому приходу. . . 193 

92. Жалоба монаховъ Свято - Духовекаго 
монастыря на ксендзовъ іезуитовъ, ко
торые возбраняли пмъ совершеніе об-
рядовъ при умирающемъ и нападали 
на монастырь Св. Духа 196 

1738 г. 

93. Жалоба монаховъ Виленскаго Свято-
Духовскаго монастыря на нѣкоторыхъ 
лицъ, неправильно завладѣвшихъ ихъ 
землями 198 

1742 г. 

94. Жалоба Виленскихъ базиліанокъ на 
Важинскихъ по поводу совершенія по-
слѣдннми разныхъ грабежей и захва-
товъ въ имѣніяхъ, прпнадіежащихъ 
монастырю 200 

1746 г. 

95. Жалоба Владимірскихъ базиліанъ на 
Глинскаго по поводу сдѣланнаго имъ 
наѣзда на имѣнія Котовку, Пельки и 
Кодельницу - 2 0 3 

,1750 г. 

96. Жалоба митрополита Флоріана Греб-
ницкаго на разныхъ лицъ по тому по
воду, что они безъ его согласія стро-
ятъ дома на его нлацахъ 206 I 

97. 

98. 

1752 г. 
Листъ Горбовскаго старосты Бернарда 
Оборскаго къ митрополиту Гребнвц-
кому 20Т 

99. 

100. 

Листъ подканцлера кн. Чарторыйскаго 
Виленскому магистрату по дѣлу Свято-
Духовскаго монастыря. . . . . . 208 

1755 г. 

Жалоба Виленскихъ базиліанъ на Са-
ваневскихъ о жестокомъ пстязанія кре
стьянина, прпнадлежащаго базиліанамъ. 209 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

Жалоба Виленскихъ базиліанъ на Са-
ваневскихъ и другихъ лицъ по дѣлу 
о насиліяхъ ихъ крестьянамъ • . . 211 

1757 г. 

Жалоба Доманскихъ на Виленскій Свя
то-Духовскій монастырь о забраніи на-
сильственнымъ образомъ трехъ лзвокъ. 212 

1764 г. 
Жалоба базиліаьь Виленскаго Троиц-
каго монастыря на ксендзовъ Фран-
цишканъ, дѣлавшихъ разные захваты 
въ имѣніяхъ базиліанъ—Свиранахъ и 
Шанкополе 214 

1772 г. 
Перечень документовъ, относящихся 
къ русской церкви въ Ковнѣ • • • 216 

1784 г. 
Опредѣленіе по дѣлу Брестскихъ ба-
зиліанъ съ зеаскимъ судьею Грабов-
скимъ о неуплатѣ денежной суммы . 219 

1787 г. 

Позовъ отъ имени князя Радпвнла Са-
вицкииъ объ уплатѣ Св.-Духовскому 
монастыри денежной суммы. . . . 221 

81 
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1784 г. 

106. Извлечете изъ постановления лостоян-
наго королевскаго совѣта о фундушахъ 
костеламъ и церквамъ 222 

1790 Г. 

107. Судебное опредѣденіе по дѣлу о де
нежной суммѣ, слѣдующей отъ Франц-
кевича Виленскимъ базпліанкамъ . . 224 

I I . 

Королевскія привилегіи, листы и универсалы королей и разныхъ 
правительственныхъ лицъ. 

1576 г. 

108. Привилегия короля Стефана Баторія 
Григорію Масальскому на лѣсничество 
Немоноитское. 229 

1577 г. 
109. Привилегия,короля Стефана, подтверж

дающая прнвилегію Сигизмунда Ав
густа, данную Григорію Масальскому 
на пожизненное владѣніе Перстунскимъ 
дворомъ. . , 231 

1582 г. 
ПО. Привилегія короля Стефана, данная го

роду Полоцку на магдебургское право. 232 

1591 г. 
111. Привплегія короля Сигизмунда I I I , 

данная Полоцкимъ мѣщанамъ о невзи-
маніи съ нихъ стараго м ы т а . . . . 234 

1669 г. 

112. Привилегия короля Михаила, подтверж
дающая уставъ и права Виленскаго 
скорняжескаго цеха или братства. . 236 

1699 г. 
113. Подтвердительная нривилегія короля 

Августа II , данная мѣщанамъ, состоя-

щимъ подъ городничествомъ города 
Вильны, освобождающая пхъ отъ по-
стоевъ дворянъ во время разныхъ съѣз-
довъ 246 

. 1708 г. 
114. Подтвердительная прпвилегія короля 

Станислава (Лещинскаго), данная го
роду Вильнѣ 248 

1550 г. 
115. Упоминальный листъ короля Сигизмун

да Августа земскому подскарбію и Ви-
ленскому воеводѣ Горностаю о томъ, 
чтобы ни самъ онъ, ни его служебни
ки не взимали неузаконсннаю торго
вого съ деревянныхъ хозяпственыхъ из-
дѣлій 250 

1554 г. 

116. Листъ короля Сигизмунда Августа 10-
рію Зеновичу на заложеніе мѣстечка, 
называема™ Мосары 252 

1575 г. 
117. Листъ радъ великаго княжества Литов

скаго Витебскому каштеляну Павлу 
Нацу на право владѣнія королевскимъ 
имѣиіемъ Верзпиками за 800 копъ Ли-



- 643 — 

товскихъ грошей, данннхъ въ займы 
королевскому скарбу для веденія Мо
сковской войны 253 

1555 г. 

118. Листа короля Сигизмунда Августа Веш-
вянскому тивуну о порядкѣ взиманія 
серебщнзны съ имѣній, находящихся 
въ его тивунствѣ 255 

1592 г. 
119. Листъ короля Сигпзмунда Августа Ви

ленскимъ судамъ — земскому и грод-
скому о неподсудности имъ королев-
скаго монетчика Петра Платына по . 
монетному дѣлу 257 

120. Лпстъ короля Сигизмунда Августа зем
скому подскарбію Дмптрію Халецкому 
о возвращенін монетчику Платину иму
щества и чекашшхъ орудій, аресто-
вапішхъ Исайковскимъ вслѣдствіе не
уплаты Платынымъ долга 245 копъ Ли
товскихъ грошей 258 

1593 г. 

121. Листь короля Сигизмунда I I I , кото
рымъ онъ дарить въ вѣчпое владѣніе 
Каспару Скорульскому два дома въ 
г. Вильнѣ 260 

принуждалъ мѣщаиъ Полоцкихъ дер
жать стражу при замкѣ 266 

1605 г. 
125. Универсалъ короля Сигизмунда III къ 

свѣтскимъ судамъ вел. кн. Литовскаго 
о томъ, чтобы они, по поводу нѣкото-
рыхъ декретовъ, состоявшихся въ-нихъ 
по жалобѣ Виленскаго Сиято-Духовска-
го братства на митрополита Кіевскаго 
Ипатія Потѣя, на будущее время та
кихъ жалобъ, какъ несвойственныхъ 
свѣтскпмъ судамъ, не принимали и де
кретовъ по нимъ не постановляли, на
стоящее же ихъ декреты по этому дѣ-
лу кассируются симъ королевскимъ уни-
версаломъ 268 

1608 г. 
126. Ассекураціонпый листъ короля Сигиз

мунда 'третьяго войску Берестейской 
конфедерации, которымъ снимается съ 
него отвѣтственность за самовольное 
пользованіе доходами Берестейской, 
Кобринской и Каменецкой экономій . 270 

1610 г. 

127. Универсалъ короля Сигизмунда III о 
назначенія новыхъ налогов* по слу
чаю Шведской войны, данный въ обозѣ 
подъ Смоленском* . . . . . . . 272 

122. Конія изъ книгъ канцелярии вел. кн. 
Литовскаго о порядкѣ судопроизводства 
вь главномъ Литовскомъ трнбуналѣ. . 261 

123. Мандать короля Спгпзмуда III о томъ, 
чтобы въЛптвѣ иЦарствѣ Польском* 
не дѣлалн шікакиихъ пратѣсненій 
Прусскимъ подданымъ. . . . . . 264 

124. Рескриптъ короля Сигизмунда I I I вое-
водѣ Полоцкому о томъ, чтобы онъ не 

128. Листъ короля Сигизмунда Ш-го Вилен
скому войту Ноигарту о разрѣшеніи 
Виленскимъ жителям* приглашать къ 
себѣ на работу стороннихъ каменыци-
ковъ и плотниковъ, непринадлежащихъ 
къ мѣсгнымъ цехамъ, по случаю быв-
шаго въ г. Впльнѣ пожара. (Листъ 
выдан* подъ Смоленскомъ). . . . . 273 

1640 г. 

129. Универсалъ короля Владислава I V , от-
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мѣняющій собираніе чрезвычайной по
дати съ жителей в. кн. Литовскаго . 274 

1651 г. 
130. Листъ короля'Яна Казиміра Ольбрихту 

Горецкому о сформированіи роты пѣ-
шей гвардіи изъ 200 человѣкъ. . . 275 

1664 г. 
131. Универсалъ короля Казиміра объ опол-

ченіи в. кн. Литовскаго по случаю 
Московской войны 277 

1671 г. 
132. Заручный листъ короля Михаила Аль-

брихту Гановскому и Стефану Ильичу 
Боголюбцу въ огражденіе противъ зло-
употребленій и насилій короннаго хо
ружаго графа Николая Іеронима Се-
нявскаго ' 279 

136. Универсалъ короля Яна I I I купцаиъ 
и шляхтѣ, преслѣдующій уклоненіе отъ 
уплаты соляной пошлины 287 

1699 г. 

137. Универсалъ великаго гетмана в. кн. 
Литовскаго Казиміра Сапѣги о соби-
раніи капщизны 288 

133. Упоминальный листъ короля Михаила 
Троцкому подстолію и Сумилишскому 
старостѣ Popy, чтобы онъ не нритѣс-
нялъ крестьянъ Сумилишскаго старо
ства незаконными поборами и работами, 
и прекратилъ свое тиранское обраще-
ніе съ ними 281 

1673 г. 
134. Универсалъ подскарбія в. кн. Литов

скаго Іеронима Киршенштейна о спо-
собѣ сбора чоповаго и шеляжнаго въ 
трехъ юрисдикціяхъ 283 

1674 г. 
135. Универсалъ генеральной Варшавской 

конфедераціи почтмейстеру в. кн. Ли
товскаго Рейнгольду Бизингу, обезие-
чивающій уплату изъ скарба его част-
ныхъ расходовъ на содержаніе почтъ 
въ предѣлахъ.в. кн. Литовскаго. . . 285 

138. Универсалъ короля Августа I I о взи-
маніи подводной повинности съ горо-
довъ и мѣстечекъ, распложенныхъ въ 
предѣлахъ в. кн. Литовскаго. . . . 289 

1702 г. 
139/ Универсалъ Августа И-го всѣмъ обы

вателямъ в. кн. Литовскаго о сохра
нены общественнаго спокойствия и 
порядка 293 

1705 г. 

140. Универсалъ Воловича, администратора 
пошлинъ въ в. кн. Литовскомъ, и По-
тѣя—подскарбія в. кн. Литовскаго Мо-
сковскимъ купцамъ Туфановымъ на 
право безпошлиннаго провоза ихъ то
варовъ черезъ Литву, вслѣдствіе поне-
сенныхъ ими убытковъ отъ наѣзда 
Мицуты на Вильну 295 

1708 г. 

141. Ординансъ гетмана Яна Сапѣги козац-
кому ротмистру Толочкѣ, чтобы онъ 
не дѣлалъ наѣздовъ на икѣніе Выгов
скаго . . 297 

1710 г. 
142. Универсалъ гетмана в. кн. Литовскаго 

Людовика ІІотѣя Виленскому губерна
тору и магистрату о томъ, чтобы при-
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нятн были мѣры для защиты проѣз-
жпхъ купцовъ отъ нападеній бродягъ. 298 

1711 г. 
143. Извлечете изъ рескрипта императора 

Петра Великаго на инструкцію вели-
каго княжества по поводу продоволь-
ствія императорскаго войска и соеди-
ненныхъ дѣйствій противъ Турокъ . 300 

1712 г. 
144. Универсалъ короля Августа I I объ у-

платѣ старыхъ таможенныхъ пошлинъ. 302 

145. Ордирансъ великаго гетмана в. кн. Ли
товскаго Потѣя генералуБирону, что
бы онъ не позволялъ русскимъ солда-
тамъ дѣлать экзекуцій при взиманіи 
провіанта 303 

146. Ординансъ гетмана в. кн. Литовскаго 
Потѣя ротмистру Венгерской хоругви 
Сузину, чтобы онъ не дозволялъ дѣ-
лать экзекуцій русскимъ солдатам* 
при взпманіи провіанта 304 

147. Письмо князя Рѣпнина Виленскому хо-
ружому Скорубскому о немедленной 
доставкѣ провіанта. 305 

1713 г. 
148. Рескриптъ короля Августа I I Вилен

скому магистрату о томъ, чтобы онъ 
не обрсменялъ мѣщанъ и цеховыхъ 
излишними налогами, взысканіями и 
наказаниями 306 

149. Ордипансъ гетмана в. кн. Литовскаго 

Людвика Потѣя полковнику Путкаме-
ру, чтобы онъ выступилъ изъ Вилен
скаго монастыря св. Духа 308 

1729 г. 

150. Ординансъ гетмана в. кн. Литовскаго 
Потѣя Татарамъ, живущимъ въ Вилен
екомъ воеводствѣ, чтобы они являлись 
по требовавію для исполнения декре-
товъ трибунала 309 

1733 г. 

151. Универсалъ стражника и региментаря 
в. кн. Литовскаго А. Потѣя ко всему 
Литовскому дворянству, предписываю-
щій быть готовымъ къзащитѣ короля 
Станислава (Лещинскаго) 310 

1757 г. 

152. Публикація распоряженія генералъ-
фельдмаршала Апраксина о подводахъ 
для союзнаго войска, идущаго въ Олиту. 312 

153. Публикація распоряженія генералъ-
фельдмаршала Апраксина о подводахъ 
для союзнаго войска, идущаго въ 
Гродну 313 

1772 г. 

154. Универсалъ генералъ-маіораграфа Сал
тыкова о томъ, чтобы никто не выво-
зилъ за границу хлѣба въ зернѣ. . . 314 

1797 г. 

155. Раскладка на повѣты фуражировки во-
енныхъ лошадей русскихъ войскъ . . 315 
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Инструкціи и сеймиковыя постановлнія. 

1593 г. 

156. Постановленіе Литовскихъ дворянъ на 
Виленскомъ съѣздѣ 323 

1594 г. 
157. Инструкція дворянъ Виленскаго воевод

ства депутатамъ на сеймъ въ Краковѣ. 331 

1671 г. 

158. Сеймиковое постановление дворянъ 
Виленскаго воеводства о назначении 
подати на содержаніе войска. . . . 338 

1698 г. 

159. Инструкція дворянъ Виленскаго вое
водства на сеймъ pacifleationis. . . 341 

1712 г. 

160. Распоряженіе коммпссіи о внутреннемъ 
устройствѣ города Вильны 346 

161. Сеймиковое постановление дворянъ Ви
ленскаго воеводства. . . . . . . 351 

1724 г. 
162. Инструкція дворянъ Виленскаго вое

водства, данная депутатамъ отправляе-
мымъ на сеймъ . . . . . . . 353 

1729 г. 
163. Инструкція дворянъ Виленскаго вое

водства, данная депутатамъ отправляв-
мымъ на сеймъ 371 

1738 г. 
164. Инструкція на антекомиціальный сей-

микъ, данная депутатамъ Виленскаго 
воеводства 380 

1761 г. 
165. Ннстру&ція дворянъ Стародубовскаго 

новѣта, данная депутатамъ, отправляе-
мымъ на Варшавскій экстраординарный 
сеймъ 388 

1766 г. 
166. Инструкція дворяпъ Стародубовскаго 

повѣта, данная депутатамъ отправляе-
мымъ на Варшавскій сеймъ. . . . 391 

I V . 

А к т ы ю р и д и ч е с к і е . 

1577 г. 
167. Продажная запись Виленскаго воеводы 

Николая Радивила па домъ и плацъ; 
называемый Горностаевскимъ, въ г. 
Вильнѣ, для Кальвинскаго сбора . . 405 

1586 г. 
1G8. Исполпепіе королевскаго декрета на 

имѣніи Станислава Юрьевича Лозниц-
каго, вслѣдствіе неуплаты имъ долга 
Вальтеру Зыбаеру 411 
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169. Вѣновная (реформаційная) запись Слуц-
каго князя Симеона Юрьевича £женѣ 
своей Елисаветѣ (Еленѣ) Мѣлецкой . 420 

1587 г. 
170. Обеспечительная запись Симеона князя 

Слуцкаго на половину пмѣнія Торго-
виско сестрѣ жены своей 424 

171. Реформаційная (вѣновная) запись:Іотъ 
Ивана Симеона Олельковича, князя 
Слуцкаго, женѣ своей Софіи Никола-

евнѣ Мѣлецкой 427 

1588 г. 
172. Судебное опредѣленіе Виленскаго кап-

туропаго суда по дѣлу между Ново-
городскимъ земянпномъ Юріемъ Бо-
кеемъ-Даниславскимъ и Ѳомою Рудо-
миною о долговомъ обязательствѣ на 
2000 копъ грошей 430 

173. Духовное завѣщаніе Мойшагольскоп 
маршалковой Анны Свирской . . . 460 

1593 г. 
174. Опись двнжимаго имущества, пограб-

леннаго земяниномъ Юрьевскимъ въ 
имѣніп малолѣтпихъ Терликовскихъ, 
называемомъ Будилово 464 

175. Вводный аитъ на дворъ въ городѣ 
Вильнѣ и фольварокъ Рай возлѣ го
рода, данпый канцлеру великаго кня
жества Литовскаго Льву Сапѣгѣ . . 467 

1594 г. 

176. Допссепіе Тренданскаго старосты Петра 
Стабровскаго о томъ, что Мосеевичъ, 
будучи ноиилованъ отъ смертной казни 
за фальсифпкацію трпбунальиаго де
крета, не исполиилъ своего обѣщанія 

(заявить свой поступокъ въ костелѣ и 
на судѣ) 469 

177. Духовное завѣщаніе Острскаго старо
сты Лаврина Ратомскаго, которымъ 
онъ отппсалъ женѣ п дѣтямъ своимъ 
движимое п недвижимое свое имущество. 471 

178. Продажная запись отъ мѣщанина Луки 
Стрихаревичамѣщанину Николаю Ручкѣ 
на домъ въ городѣ Вильнѣ . . . . 476 

1595 г. 
179. Жалоба студента Виленской іезуитской 

коллегіп на Виленскаго мѣщанина Ма-
тиса Медвѣцкаго, который избилъ и 
изранилъ его во время собпранія имъ 
въ городѣ подаянія съ лѣвчими - то
варищами . . 48 L 

1599 г. 

180. Заявлепіе земянъ Виленскаго воевод
ства Павла Довмонта-Сесицкаго, Ан
дрея Давидовича и др. на земянина 
Нпколая Гинтовта по поводу захвата 
имъ ихъ движимаго имущества по смер
ти Моишагольскаго хоружаго Мартина 
Подберезскаго 482 

1601 г. 

181. Жалоба Виленскаго мытнаго писаря о 
нарупгеніи Виленскимъ купцомъ Кор-
ниліемъ Вингольдомъ порядка, соблю
даемая при осмотрѣ товаровъ, подле-
жащпхъ оплатѣ стараго мыта . • . 486 

182. Заявленіе вознаго о томъ, что Леонъ 
Маыоничъ, явившись въ гродскомъ 
судѣ въ назначенный срокъ для полу-
ченія денегъ отъ своихъ должниковъ, 
не получилъ ихъ по причинѣ неявки 
должниковъ 488 
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183. Отдача во владѣніе имѣнія Свиран-
скаго и Еенскаго князю Измаилу Аліе-
вичу Талковскому (татарину) за долгъ. 489 

1602 г. 
184. Донесеніе королев, скарбнаго писаря 

Ивана Исапковскаго о томъ, что онъ 
не могъ выбрать чоноваго по причинѣ 
свирѣствующей заразы 492 

1606 г. 
185. Реестръ расходовъ на ногребеніе скарб-

наго в. кн. Литовскаго Луки Мамо-
нича, извѣстнаго Виленскаго русскаго 
типографа. (Расходы исчислены на со
временный наши деньги до 216 рублей). 493 

1607 г. 
186. Жалоба Витебскихъ мѣщанъ на двухъ 

возныхъ, отказавшихся внести въ грод-
скія книги свои посвидѣтельствованія 
о насиліяхъ гродскаго писаря, учинен-
ныхъ одному мѣщанскому семейству . 495 

1608 г. 
187. Жалоба дочерей Лукаша Мамонича на 

свою бывшую мачиху и ея мужа кн. 
Гедройтя по поводу предъявленія ими 
фалыпиваго завѣщанія покойнаго Ма
монича 497 

1615 г. 

190. Жалоба Полоцкихъ мѣщанъ на своего 
войта кн. Друцкаго - Соколинскаго по 
поводу незаконныхъ поборовъ . . . 501 

191. Жалоба Полоцкихъ мѣщанъ на Рижанъ 
по поводу притѣсиенін, дѣлаемыхъ въ 
торговлѣ по р. Двинѣ, п заявленіе по 
этому же дѣлу Полоцкаго войта Друц-
каго-Соколинскаго 502 

188- Жалоба студентовъ Виленскаго іезуит-
скаго коллегіума на Семена и Езофа 
Корсаковъ по случаю нанесенія обидъ 
ихъ товарищу и всей корпораціи . . 498 

189. Жалоба жены покойнаго Лукаша Ма
монича на двухъ дочерей, отказавшихся 
принять участіе въ издержкахъ на по
гребете отца, не смотря на то, что 
онѣ подучили послѣ него его имѣнія. 499 

192. Жалоба Полоцкихъ мѣщанъ на своихъ 
бурмистровъ, радцевъ и лавниковъ о 
томъ, что они взимали съ нихъ поборы 
вопреки королевскому листу . . . . 503 

1618 г. 

193. Жалоба съ посвидѣтельствованіемъ воз
наго о трехлѣтнеп кражѣ серебра въ 
Виленскомъ монетномъ дворѣ Готфри-
домъ Нѣмчиномъ 504 

1620 г. 
194. Жалоба Виленскаго евангелическаго 

сбора на Грохольекаго, пріора Вилен
скаго доминиканскаго монастыря, по 
поводу воспрещенія реформатамъ про
возить тѣла своихъ умершпхъ мимо 
доминиканскаго костела 505 

1623 г. 

195. Жалоба Полоцкихъ купцовъ Яковлеви
чей Ходыкъ на пана Волкановскаго 
о несоблюденіи имъ условій относитель
но поставки трехъ витинъ для свое
временной отправки товаровъ pp. 
Вельею (Видіею) и Пѣмномъ (Нѣма-
номъ) 507 

1629 г. 
196. Жалоба сеніора Амврозіанской бурсы 

на Матіяса Лукашевича но поводу на-
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несенія бурсаку раны выстрѣломъ изъ 
ружья , . . 508 

197. Посвидѣтельствованіе вознаго о заяв-
леніи Шкота Кароля Стынжина, сдѣлан-
номъ въ тюрьмѣ, по причинѣ обвине
ния его въ нанесеніи раны бурсаку 
изъ пистолета 510 

1634 г. 

198. Протестъ земянина Полоцкаго воевод
ства Петра Корсава Удѣльскаго про
тивъ распоряженія Полоцкаго подвое-
воды Яна Лисовскаго, который свое
вольно выпустилъ изъ тгорьми предво
дителей разбоничьей шайки, остатковъ 
волонтерскаго отряда, дѣйствовавшаго 
противъ Московскаго непріятеля . . 511 

199. Жалоба господарской земянки 'Даріи 
Соколовской на шляхтича Муравицкаго 
по новоду похищенія послѣднииъ раз
ныхъ ея вещей 513 

1637 г. 

200. Жалоба ксендза Жоховскаго на помѣ-
щика Воврецкаго, что. онъ потворству-
етъ крестьянину Чепуку, который вы-
кралъ у ксендза трехъ своихъ сыновей. 514 

1640 г. . 

201. Протестъ Виленскаго евангелическаго 
сбора противъ насилій и притѣсненій 
со стороны римско-католиковъ по по
воду нападенія и разграбленія сбора 
и отказа королевскахъ коммисаровъ 
разобрать это дѣло 516 

1664 г. 

202. Духовное завѣщавіе татарина князя 

1607 г. 

203. Заявленіе повѣреннаго по дѣламъ кан
цлера в. кн. Литовскаго Льва Сапѣги 
о томъ, что явившись въ Вильну съ 
вновь-переппсанными метриками в. кн. 
Литовскаго, онъ не нашелъ и не до
ждался должностныхъ лицъ, назначен-
ныхъ сеймоиъ для провѣрки ихъ со 
старыми. 521 

1673 г. 

204. Духовное завѣщаніе Виленскаго пра-
вославнаго русскаго мѣщанина и купца 
Христофора Соколовскаго 522 

1697 г. 
205. Жалоба евангелическаго настора на 

Куписскаго ксендза плебана по поводу 
жестокаго и безчеловѣчнаго истязанія 
онаго ксендзомъ. . 528 

1708 г. 

206. Жалоба ксендза Войны, инфулата регу-
лярныхъ KaHOHHKOBbbeatissimorum mar

tyrum на семейство Кульвинскихъ, по 
поводу нагаествія ихъ на монастыр
скую деревню и убіенія 2-хъ русскихъ 
солдатъ, возвращавшихся на родину . 530 

1714 г. 

207. Жалоба старосты Шиманскаго Фран
циска Подберезкаго на братьевъ М ѣ -
рѣевскихъ за сдѣланный ими наѣздъ 
и разныя насилія 5J2 

1765 г. 

208. Жалоба Ковенскихъ лютеранъ наксен-
дзовъина разныхъ лицъ, причинившихъ 
нмъ насиліе во время погребенія . . 534 

Исофовича Смольскаго. 518 209. Частное письмо Ковенскаго ксендза 
82 
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Фронцкевича проповѣднику лютеран
скому 536 

1770 г. 

219. йзрекательный листъ, данный разными 
; шляхтичами русскому войску, что они 

больше не будутъ бунтовать и нару
шать законовъ рѣчи-посполитой. . . 537 

1775 г. 
211. Общій перечень дымовъ и податнаго 

сбора съ римско-католическихъ прихо-
довъ Виленскаго воеводства за 1775 г. 538 

1776 г. 
212. Жалоба Виленскихъ мѣщанъ на Вилен-

скій магистратъ по поводу разныхъ его 
злоупотребденій 540 

П Р И Б А В Л Е Н І Е 1-е. 

Акты Виленскаго гродскаго суда. 

1591 г. 
213. Посвидѣтельствованіе вознаго объ от-

казѣ Ясенскимъ, взять обратно воловъ, 
покинутыхъ его крестьянами на митро
поличьей землѣ въ имѣніи Шешолахъ 
во время самовольной запашки митро
поличьей земли 547 

1592 г. 
214. Жалоба Хорельскаго, арендатора ми-

трополичьяго нмѣнія Дойнянъ, и по-
свидѣтельствованіе вознаго о насиль-
ственномъ завладѣніи Ясенскимъ ми
трополичьими крестьянами совсѣмъихъ 
инуществомъ, въ количествѣ пяти 
слѵжбъ 

казѣ Росскаго священника передать 
церковные ключи уніатскимъ радцамъ 
и о запечатаніи церкви ихъ собствен
ными печатьми . . . . . . ; 552 

540 

1597 г. 

215. Посвидѣтельствованіе вознаго о недо-
пущеніи Виленскому подкоморію Ясен-
скому ввода во владѣніе митрополичь-
имъ имѣніемъ Шешолами 551 

1595 г. 
216. Посвидѣтедьствованіе вознаго объ от-

1597 Г . 

217. Посвидѣтельствованіе вознаго объ оби-
дахъ и насиліяхъ, причиненныхъ ми-
трополичьимъ крестьянамъ королев-
скимъ-дворяниномъ Ясенскимъ въ Ше-
шольскомъ имѣніи 553 

1601 г. 

218. Жалоба священника Петра Аркадіуша 
на королевскаго ротмистра Уленицкаго 
по поводу наѣзда на его Ппнское имѣ-
ніе Тороканы ири участіи архиман
дрита Балабана (который былъ вмѣстѣ 
и еппскопомь Львовскимъ) . . . . 554 

219. Жалоба Виленской капитулы на Ли
товскаго скарбнаго ключника Исайков-
скаго, который запретилъ пяти до-
мамъ Виленскихъ медоварцевъ да
вать свѣчи на каѳедральпый костелъ 
св. Станислава 555 
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1603 г. 

:220. Жалоба Виленскаго евангелическаго 
сбора на Литовсваго канцлера Льва 
Сапѣгу по поводу захвата имъ фунду-
шоваго имѣнія Кенъ, принадлежащаго 
сбору . 5 5 6 

1605 г. 

:221. Донесеніе вознаго о распубликованіи 
имъ баниціи противъ двухъ священни-
ковъВиленскаго Свято-Духовскаго брат
ства Іосифа Яцковича и Ивана Семено
вича 558 

1606 г. 

222. Жалоба земянина Михнича на Светох-
ну Раецкую по поводу захвата 8 ка-
докъ и горшка меду и неуплаты рас
ходе въ, сдѣланныхъ по ея дѣламъ . 559 

1606 г. 

223. Заявленіе въ судѣ администратора и 
надзирателя новоподвышенннхъ мыть 
(пошлинъ) въ великомъ княжествѣ Ли
товскомъ, Кондрата Времена, о томъ, 
что во время исправленія шлюзовъ надъ 
моремъ подъ Лобзовомъ , купцы изъ 
Литвы рѣкою Вельею (Виліею), а изъ 
Руса—р. Нѣманоиъ почти въ теченіи 
цѣлаго лѣта не могли провозить на 
витинахъ пи вверхъ, ни виизъ своихъ 
товаровъ, какъ въ г. Королевецъ, такъ 
и изъ него обратно, и что по этой 
прпчинѣ прекратилось всякое взиманіе 
казенныхъ пошлинъ съ вышепомяну-
тыхъ судовъ и товаровъ . . : . . 561 

1609 г. 

223. Протестъ Виленскаго свято - Янскаго 
плебана Жуховскаго противъ Ѳедора 
Масальскаго, неуважительно отнесша-

гося къ католической публичной духов
ной процессіи 562 

1612 г. 

224. Репротестація митрополита Ипатія По-
тѣя на протестацію Шорца, заключаю
щую въ себѣ обвиненіе, будто митро-
политъ произведъ чрезъ своихъ слугъ 
общественный безпорядокъ . . . . 563 

1629 г. 

225. Посвидѣтельствованіе вознаго о наси-
ліяхъ, причиненныхъ крестьянамъ Ви
ленскаго Троицкаго монастыря шлях-
тичемъ Николаемъ Матушковскимъ . 565 

1632 г. 

226. Предварительные пункты, внесенные 
въ избу депутатовъ для производства 
наступающего Варшавскаго элекційнаго 
сейма 56? 

1637 г. 

227. Посвидѣтельствованіе вознаго о напа-
деніи Томашевскаго на Виленскую Св.-
Духовскую церковь, сопровождавшем
ся выстрѣлами въ церковь и священ-
никовъ , . 594 

1648 г. 

228. Жалоба игумена Новодворскаго мона
стыря Иларіона Савича на Абрамови
чей, Ошмянскихъ стражниковъ, по по
воду отнятія сими послѣдними фунду-
ша, завѣщаннаго ихъ предками . . 595 

1648 г. 

229. Жалоба архимандрита Онуфріевскаго 
монастыря на Володковичей по случаю 
незакоинаго и заочнаго рѣшенія дѣла, 
касающагося монастырскаго имѣнія . 597 



1682 г. 

230. Рескриптъ короля Яна I I I Виленскому 
войту Цынаку и Шрейтеру, админи-
страторамъ старт о мыта, о томъ, что
бы они не взимали незаконныхъ по
шлинъ съ Витебскихъ мѣщанъ. . . 599 

1685 г. 

231. Мировая сдѣлка между Виленскимъ 
іезуитскимъ коллегіумомъ и Свято-Ду-
ховскимъ братствомъ по поводу напа-
денія іезуитовъ на монастырь . . . 600 

1689 г. 

232. Глейтъ или сублеваційный листъ коро

ля Яна III , данный Пинскому и Туров
скому епископу Михаилу Бѣлозору 
противъ контумаційнаго декрета Виль-
комирскаго городскаго суда . . . . 601 

1698 г. 

233. Жалоба консультора Виленскаго св. 
Троицкаго базиліанскаго монастыря 
Марціяна Кульчицкаго на Пинскаго и 
Туровскаго еиископа Антонина Жол-
ковскаго, по поводу стремленія его за-
владѣть Виленской св. Троицкой ар-
мандріей разными незаконными и тем-
ными способами 603 

П Р И Б А В Л Е Н IE ІІ-е, 

. ф7 г. 

234. Конфедерація, дворянства и помѣщи-
ковъ великаго княжества Литовскаго, 
какъ древле - православнаго такъ и 
двоякаго евангелическаго исповѣданія, 
начатая въСлуцкѣ въ 1767 году, мѣ-
сяца Марта 20 дня, п предшествовав
шее вышеупомянутой конфедераціи за-
явленіе . . 609 

235. Рѣчь, произнесенная православнымъ Бѣ-
дорусскимъ архіепископомъ Георгіемъ 
Конисскимъ предъ королемъ Станисла-
вомъ Августомъ, въ Варшавѣ, 27 Іюня, 
1765 года, при врученіи королю грамоты 
отъ Екатерины I I . (Высокопреосвящен
ный излагаетъ въ этойрѣчи положеніе 
паствы своей, изнеможенной гоненіями). 628 



У К А З А Т Е Л Ь 
И М Е Н Ъ И Ф А М И Л І Й . 

Абрагимъ, князь, татаринъ, Минскій иолля (мул
ла), 519. 

Абрамовичовая, Смоленская воеводина, строи-
тельница Виден. Св. Духов, православн. 
церкви въ 1597 г.), 28, Яновая, 32, 
37, на Ворняхъ, 38, Воловичовна, 41, 
Анна, 42. 

— Антонина Миклашевичовна, Опшян. страж-
никовая, 595, 596. 

Абраиовочъ, Андрей, Вилѳн. скарбникъ, 345. 
— Юрій, Виден, подвоевода, 206, 207, 208, 

209, 211, 212, подчашій Вилен. вое
водства, 312, 388. 

— староста Стародубов. повѣта, 400. 
— Янъ на Ворняхъ, воевода Смоіенскій, Лид-

скій староста, 41, 49, 325, Вилен. войскій 
и намѣстникъ, 405, Опшян. стражникъ, 
595. 

Августъ первый, король польскій, 379. 
Августъ второй, король польскій, 246, 247, 

289, 292, 293, 295, 302, 303, 306, 307. 

Августъ третій, король Польши, 196, 197, 
381, 541. 

Авдицкій, Петръ, Борунскій житель, 107. 
, — Стефанъ, 140. 

АвлосевйЧЪ, Криштофъ, Виден, мѣщанинъ, членъ 
гмины, 540. 

Авраиовичъ, Стефанъ, 480. 
Агрипа, Венцлавъ, писарь, 233. 

— рим. императоръ, 628, 630. 
Аданкевичъ, Снльвестръ, Виден, мѣщан., членъ 

гмины, 540. 
Акинчицъ, Самуилъ, намѣстникъ Вилен. Св. 

Духов, монастыря, 212. 
Александру ІШЧОІШІ, Войтеховая, урожденная 

Катерина Ярошевичовна Родговщанка, земянка, 
482. 

Александрович!., Венедикте,, стольникъ i рот-
мистръ Городен. нов., 194, 195. 

— Войтехъ, земянинъ, 482. 
—- Хасепъ, татаринъ, Лувлшсвій (въ г. Вмь-

нѣ) мулла, 520. 
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— Ѳаддей, 319. 
Александръ, король Польши, 379. 
Альбрнхтъ, король Польши, 379. 
АмбарнНКЪ, Балабанъ, Вялен, мѣщанинъ, 121. 
Аианіевдчъ, Василш, Вилен. православн. мѣ-

щанинъ, 31, 36. 
Андреевнчъ, Андрей, Вилен. православн. мѣща-

нинъ, 35. 
— Борисъ, Вилен. мѣщанинъ, 460. 
— Герасимъ, староста Вилен. Свято-Духов, 

братской церкви, 32, 37. 
— Иванъ, Вилен. рус. православ. ратушный 

писарь, 20, 22, 25, 34, 59. 
— Ярмола, Вилен. православн. мѣщанинъ, 31. 

35. 
— Ѳедоръ, студентъ Вил. іезуитской акаде-

міи, 517. 
Андреевскій, Іосифъ, 520. 
Андрей, Ковенскій лютеранскій пасторъ, 535, 

536, 537, 612. 

Аницкевичъ, Криштофъ, Вилен. аѣщанииъ, 246. 
Антоневичъ, Николай, Вилен. войскій, 341. V 

— Самуилъ, войскій, 345. 
Апанасовичъ, Грегоръ, Вилен. мѣщанинъ, стар

или скорняжн. цеха, 236, 237, 243. 
Апраксинъ, Стефанъ, русскій генералъ-фельд

маршалъ, кавалеръ орденовъ св. Ан. Андрея 
(Першваннаго), Бѣлаго орла и св. Алексан
дра Невскаго, подполковникъ лейбъ-гвардія 
Семеновскаго полка, 312, 313, 314. 

Аркадіушъ, Петръ, священ. ТороканскоЁ ц. въ 
Пин. пов., 554. 

Артеиовичъ, ГригорШ, Вилен. мѣщанинъ, 137. 
Артецкій, Сильвестръ, священникъ Вилен. Троиц, 

базиліан. монастыря, консульторъ Литовской 
провинціи, 214.. 

АХМеіОВИЧЪ, Мустафа, князь, татаринъ, 489, 
490. 

Аѳанасовнчъ, Ѳедоръ, Вилен. православн. мѣщ., 
30, Оѳанасовичъ, 34. 

JZD-

Бабаркевичъ, базиліан. богослсвъ Борунской 
церкви, 157. 

Баерскш, Францискъ, 204. 
Вазевнчъ-Сарннцкій, Яковъ, чіенъ Слуцкой 

конфедераціи, 621. 
Бака, Янъ, земянинъ Троцк. пов., 120. 
Балабанъ, Гедеонъ, Жидичинскій архимандритъ 

(осужденный на баницію, «выволанецъ»), 554. 
Балевна, Анна (Ганна) Алексѣевна, въ заму-

жествѣ Лукашовая Миколаевичовая Зятевичо-
вая Стрихаровая, 476, 480. 

Баль, Алексѣй Ивановичъ, Вилен. мѣщанинъ, 478. 
— Иванъ, Вялен, мѣщанинъ, скорнякъ ко
ролевы Варвары, 477—478. 

^ Бальцевнчъ, Госифъ, ЛИДСЕІЙ староста, 319. 
БанеЦКІЙ, Бонифацій, ксендзъ, 204. 
Баичкеьичъ, Янъ, Вилен. иѣщанияъ, чіенъ 

гминн, 540. 

Бараиовнчъ, Василій, Вилен. мѣщанинъ, 500. 
БараноВСКІЙ, Мартинъ, шляхтичъ, 551, Боро-

новскій, 553. 
Барламъ, Діонисій, чернецъ Вилен. св.-Духов. 

монастыря, 121, 122. 
Бароніушъ, писатель, 523. 
Бартлевичъ, Сиаонъ, Вилен. мѣщанинъ, 306. 
Бартошевнчъ, ЮрШ, 340. 
Барщъ, Юрій, ксендзъ Вилен. Казиміровскаго 

костела, 196. 
Бедрицкій, Янъ, 462. 
Бенпаровичовая, Маріанна изъ Швадовскихъ, 

Вилен. мѣщанка, 198. 
БенецкІЙ, Андрей, Кобринскій опатъ, Вилен-

скій и Новогродскій офиціалъ, 203. 
Березиискій, Янъ, 339. 
Березовскій, Николай Вияенскій бургомиетръ, 

180. 



Берентъ, Фридрихъ, Вилен. мѣщан., членъ 
гмины, 540. 

Беркиновнчи, 401. 
Вернатскій, Фелиціанъ, членъ Слуцкой конфе

дерации, 619. 
БесядскІЙ, священникъ, 207. 
БИЗИИГЪ, Рейнгольдъ, генеральный почтмейстеръ 

вел. кн. Литов., королев, секретарь, 285, 286. 
Билу некая, Анастасія, Еоверзанка, Яновая, 

земянка Виден, воеводства, 128. 
БнлупскІИ, Іеронииъ, земянинъ Виден, воеводства, 

128, 129. 
— Станиславъ, земянинъ Вилен. воеводства 

128. 
. — Янъ, земянинъ Виден, воеводства, 128, 

129. 
БИШІШСВШН, Богуславъ, членъ Слуцкой кон

федерации 619. ' 
— Самунлъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 619. 

Биронъ, генералъ, 303, 304. 
— Эрнестъ Янъ, Курляндскій князь, 397. 

БИСПИНБЪ, Болеславъ, хоружій Стародубов. по-
вѣта и директоръ рыцарскаго круга того же 
повѣта, 390, Оршан. маршалокъ и подкоморій 
Стародубов. повѣта, 400, 402. 

Битнеръ, Александръ, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 619. 

Блажко, Андрей, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35,36. 
Блажковичъ, Давидъ, Вилен. иѣщанинъ, 31, 

35, 36. 
Бланкембергъ, Христіанъ, Вилен. мѣщан., 

членъ гмины, 540. 
— Михаилъ, Виден, мѣщанинъ, чденъ гмины, 

540. 
Б.ІЮНКЪ, Генрихъ, Вилен. обыватель, 406. 
БобаркевНЧЪ, священникъ Борунской церкви, 

158. 
Боболя, Андрей, королев, дворянинъ, 423. 
Бобриковнчъ, Леонтій, Виден, священ., 89. 
Бобровнчъ, Іосифъ, старшій и ректоръ Виден. 

Св.-Духов. монастыря, 109, Бобриковнчъ, 114. 
БобровскШ, земян. Пин. нов., 175. 

Богдановичъ, Петръ, шляхтнчъ, 41. 
Богдевичъ, Андрей, 340. 
Бѳгвжь, Павелъ, Вилен. войтъ, 134. 
Боголюбецъ, Стефанъ Илиничъ, Дорогобужскій 

иѣщанинъ, 280. 
Богуиатка, Щастный, (Феликсъ) Вилен. грод. 

писарь, 6, 9, 32, 37, 232, 234, 252, 260, 
264, 266, 464, 467, 471, 476. 

Богушевнчъ, Александръ, королев, коморникъ, 
коронный скарбовый писарь, скарбный, дво
рянинъ вел. кн. Литов., 287. 

Богушъ, Андрей, членъ Слуцкой конфедераціи, 
620. 

— Владислав!. Юрій, 340. 
— Игнатій, мечникъ и подвѳевода Вилен. вое

водства, 214. 
Богушъ-Сестренцевичъ, Иванъ, членъ Слуц

кой конфедераціи, 620. 
Бодрушъ, Григорій, земян. Вилен. нов., 566. 
БОНВЪ, Вилен. войтъ,'525, Боимъ, 526, 527. 
Бокей, Янъ, Трокскій зем. судья, 386. 
Бокей-Данпславскій, Юрій, земянинъ Ново-

грод. повѣта, 430—459. 
Бокпіа, Мойсей, священникъ и проповѣдникъ 

Борунской церкви, 153, 157. 
Болдзякевнчъ, Ѳома, Парнавискій подкоморій, 

364. 
Болеславовичъ, Янъ, господар. маршалокъ, 

державца, Виленскій намѣстникъ, 257. 
Бона, королева Польская, 255. 
Бонакъ, Николай, земян. Вилен. нов., 11, 12. 
БоратьіНСКІЙ, Московски воевода, 278. 
БореЙКО, Владисдавъ Юрій, подчашій Вилен. 

воеводства, 345. 
— Янъ, шляхтичъ, 538. 

БориИННСЕІЙ, Матвѣй, 25. 
Борисовичъ, Богданъ, 97, Виден, іѣщанинъ, 

Св.-Духов. братчикъ, 98, 100. 
БоричевсБІй, Васшгій, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 621. 
Борншевскій, Иванъ, членъ Сіуцвоі конфедѳ-

рацін, 621. 
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— Никита, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 
— Павелъ Еитавръ, членъ Слуцкой конфе

дерации 621. 
— Семенъ, членъ Слуцкой конфедерации, 621.. 

Боржимовскій, Веньяминъ, членъ Слуцк ой кон
федерации 619. 

— Христофоръ, членъ Слуцкій конфедѳраціи, 
619. 

Бѳрна, Мальхеръ, Немоноитскій лѣсничій, 229. 
БоровііКЪ, Евстафій Максимовнчъ, Вилен. радца, 

28. 
Боровичъ, Станиславъ, совѣтникъ Слуцкой кон-

федераціи, 618. 
Боровская, княжна Елена Юрьевна, 10. 

— княжна Марина Львовна, въ замужествѣ— 
Станиславовая Бурбнна, 482. 

БоровскіЙ, князь Левъ Юрьевичъ, 482. . 
— изъ Борова, Михаилъ Яковъ, 353. 
— князь Николай (Миколай) Львовичъ, 482. 
— князь Янъ Львовичъ, 482. 

Борткевичъ, Янъ, шляхт., 538. 
БоруіОВСКІН, Якубъ, шляхтичъ, 78. 
БоцеВИЧЪ, Венедиктъ, Вилен. бургомистръ, 180, 

185, 
Бочарскій, Федоръ, Вилен. бургомистръ, 180. 
Бражепецъ, Езофъ, (Осинъ) Вилен. иѣщанинъ, 

Св.-Духов, братчикъ, 98, 100. 
Бражнцъ, Іосафатъ, ксендзъ Полоцкій офиціалъ, 

155. 
Брашцкая, коронная стольниковая, 159, 
Браславнчъ, Ѳедоръ, дьякъ (дячекъ) Вилен. 

Троицк, церкви, 124. 
Браташевскій, Николай, земянинъ Вилен. нов., 

74, 75. 
БрацишевскШ, Бенедикта, урядникъ Онуфріев. 

монастыря, 597. 
Брсмсръ, Кондрата, администраторъ и надзира

тель новоповышенныхъ пошлинъ въ вед. вн. Ли
тов., 561. 

Бржозовскіі, ей. БерезовсЕІй. 
БродіЦКІЙ, ротмистръ трибунаіьной хоругви, 

197. 

Брозовскій, Войтехъ, етудентъ Вилен. іезуит-
скаго колегіума, 481, 482. 

Бронецъ, Вилен. подчашій, 369. 
Брониковскій, Людвигъ, совѣтннкъ Слуцкой 

конфедераціи, 618. 
Броннцъ-Вардомскій, стражникъ Вилен. вое

водства, 345. 
Бростовскій, Великій, подскарбій и генеральный 

маршалокъ конфедераціи вел. кн. Литов., 
399. 

— Владиславъ Янъ, Субоцкій староста, 340. 
— Кипріанъ Павелъ, референдаръ и писарь 

вел. кн. Литов., 133, 282, 286, 340, 
Трок, воевода, посредникъ мировой сдѣлки 
Вилен. Св. Духов. Братства съ Вилен. 
іезѵитаии, 601. 

БудревіІЧЪ, Станиславъ, членъ Слуцкой кон-
федераціи, 619. 

Бузнчъ, Григорій Тяшковичъ, митропол. вряд-
никъ имѣнія Шешолъ, въ Виден, нов., 551, 
553. 

Буйвидъ или Буйвилъ, Янъ, дворянинъ, 77, . л 7 
войтъ Виленскаго епископства, 78, 79, 80, -
81, 82, Буйвилъ, 87. 

Буковекій, Иванъ, членъ Слуцкой кофедераціи, 
619. 

— Яковъ, членъ Слуцкой конфедерации, 619. 
БУЛГаринъ, Павелъ, маршалокъ Волковыйскаго "V 

повѣта, 392. 
Бульковскій, Юрій, членъ Слуцкой конфедѳ-

раціи, 619. 
Бурба, Петръ, шляхтичъ, 41. 

— Станиславъ, 482. 
Бурбнна, Станиславовая, урожденная княжна 
' Марина Львовна Боровская, 482. 
БуримипекШ, Матвѣй, королев, секретарь и 

Вилен. войтъ, 94. 
Буіовецкій, Антоній, Виден, подвоѳвода, 219, 

вице-регентъ, 603. 
Быкѳвскій, Иванъ, войевій Мш. нов., 445. 

— Ѳедоръ, земянинъ, Ваш. Свято-Духовскій 
братчикъ, 60, 62. 



Былинскій, Магнусъ, Яовонскій шебанъ, 88. 
— Кароль Стефанъ, королев, секретарь, Ви
лен. войтъ, 127. 

Быльчинскш, Ѳедоръ, 475. 
Быховцевъ, Іеонъ, земянинъ Трокск. нов., 38. 

— Николай, земянинъ Трокскаго пов., 38, цер
ковный староста Вилен. Св.-Духов. • брат
ской церкви, 91. 

1 Бѣганскій, Стародубовскій староста, 365. 
Бѣлевить, Касперъ, Вешвянскій тивунъ, 255, 

256. 
БѢЛИКОВПЧН, 509. 
Бѣлоболоккій, Михаилъ, членъ Слуцкой кон

федерации, 620. 

Бѣлозеровая, Андреевая, урожденная Дорота 
Яновна Киседевпа, земянка, 482. 

Бѣлозоръ (Вялозоръ), Марціянъ Михаилъ, 
епископъ Пинскій и Туровскій, 602. 

— Марціанъ, Пинскій епископъ, архимандритъ 
Вилен. Троиц, монастыря, 139, 140, 
архіеп. Полоцкій, 604. 

Бѣлоусовнчъ, Аѳанасъ Ивановичъ, Вилен. мѣ-
щанинъ, 31, 36. 

БѢЛЬСКІЙ, Богуславъ, Инфлянтскій скарбникъ, 
369. 

Бялюнскій, Янъ, 355. 
БѢ .ШГЬ, Ганцъ Юрій, Вилен. швецъ и обыва

тель, 186, Янъ, 306. 

ВабаловііЧЪ, Стефанъ, 538. 
Вабишевичъ, Григорій, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 622. 
Вабищевичъ, Иванъ Ильяшевичъ, членъ Слуц

кой конфедераціи, 622. 
— Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

622. 
Ваврецкш, Августинъ, земянинъ Опшян. пов. 

514, 515. 
— Янъ, членъ Вилен. Евангелич. Кальвин, 

збора, 407. 
Важинская, Іоанна, старшая Вилен. базиліан-

скаго монастыря, 224. 
Ваишнскій, Михаилъ Скарбекъ, скарбный вел. 

кн. Іитов., 200, 201, 202.-
ВалеИТИИОВИЧЪ, Станиславъ, шляхтичъ, 547. 
ВалеріЯНЪ, Виленскій епископъ, 253. 
Валншевская, Катерина Полубинская, шляхт., 

179. 
ВалишвБСЕІЙ, Антоній, управіяющШ им. Доро-

гичинъ, въ Пин. нов., 179. 
ВансовскШ, Станиславъ, 8. 
Варакѳмсііі, Владиаавъ, чтиъ Слуцкой кон-

федораціи, 620. 

Варакунскій, Петръ, 337. 
ВарсанОФІЙ, Дубенскій архииадритъ, 71. 
Варгаловскш, Михаилъ Стефановичъ, Вилен. 

бургомистръ, 146. 
Василевичъ, Аѳанасъ, слуга Виленскаго воіта, 

553. 
— Ѳеодосій, Бѣлорусскіа епископъ, 138. 

Василевскій, Николай, полковой кватермейстеръ 
русскихъ войскъ, 312, 313. 

Василій, Вилен. Пречистен. соборный діаконъ, 
16, 17. -

Василовичъ, Жданъ, 25. 
Васильевичъ, Аверкій, Виіен. мѣщанинъ, 65. 

— Жданъ, Виден." мѣщан., 29, 34. 
— Михайло, староста Вилен. Свято Духов. 

Братской церкви, 32, 37. 
— Яцко, дворникъ двухъ камешшхъ домовъ 
въ г. Видьнѣ, принадлеж. Вилен. Св. Духов, 
братству, 96, 97. 

Васкевичъ, Николай, 270. 
Вебереъ, Эрнестъ, Вилен. мѣщанивъ, членъ 

гмины, 540. 
Велькевичъ, Харитонъ, Ковен. мѣщанинъ, фун-

даторъ Еовен. русской церкви, 217. 
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Венжикъ, Янъ, Гнѣзненскій архіепископъ, ко
ронный примасъ, 568. 

Вевцесіавъ, Жомоитскій епископъ, 255; 
ВенцковНЧЪ, Казиміръ Янъ, подчашій Троц

каго воеводства, 340. 
Вепровичъ, Николай Лукашевичъ, 420. 
ВербнцкІЙ, Филотеусъ, Вилен. базиліан. свя

щенникъ, 184. 
Верещаки, 347. 
ВернЕОВСКІЙ, шляхтичъ и дворянинъ, православ

ный депутатъ на Виленскомъ сеймикѣ, 101, 
102. 

ВерсѳЦБІЙ, изъВерсоки, Антоній Василій, 345. 
ВерчивскІЙ, Янъ, служебникъ, 261, 262,263. 
Вершейскій, Адамъ, Новогородскій маршалокъ, 

319. 
ВИДИСЕШ, Мартинъ, шляхтичъ, 81. 
ВилеЙКО, Казиииръ Мартинъ, 340. 
Вилькавецъ, Евстахій, 353. 
Вилькомавовичъ, хоружій, 566. 
Внльчевскій, Казяміръ Петръ, капитанъ, 345. 

— Станиславъ, шляхтичъ, 123. 
Внльчекъ, Николай, Вилен. грод. писарь, 430, 

437. 
Янъ, 329. 

4 Виляноввчъ, Людвигъ, членъ Слуцкой конфе-
дерацін, 620. 

Вингольтъ, Еорнилій, Вилен. купецъ, 487. 
ВнрОВСКая, Тереза Стецкевичовна Станиславовая, 

земянка Вилен. воеводства, 150. 
ВнрОВСБІЙ, Станиславъ, земянинъ Вилен. вое

водства, 150. 
ВислоуХЪ, Зенко, Берестейскій подкоморій, 319. 

4 / 1 ВИТКОВСКІЙ, Матвѣй, шляхтичъ, 538. 
Вицкая, Марина, Ериштофовая, урожденная Лу-

кагаевна Ивановича Маионичовна, земянка, 
497, скарбянка вел. кн. Литов., 500. 

ВНЦКІЙ, Криштофъ, земянинъ, 497, 500. 
ВНЧИВСКІЙ, Иванъ, шляхтичъ, 65, 66, 67, 

558.-
ВншневецЕІе, князья, 337, 
Вншневскій, Янъ, шляхтичъ, 85, 91. 

— Яковъ, повѣренный Вилен, Троиц, мона
стыря, 179. , 

— великій канцлеръ вел. кн. Литов., 376. 
ВлаДИСЛавъ четвертый, король Польши, 237, 

246, 247, 250, 274, 275, 399, 603, 604. 
ВладыЧБО, Антоній Казиміръ, обозный Старо-

дуб. нов., 208. 
Власовичъ, Иванъ, Вилен. Росскій священнникъ, 

89. 
Возвица, Амброжій (Амвросій), Вилен. мѣща-

нинъ, медоварецъ, 555. 
Володкевичъ, Григорій, фундаторъ Новодвор. 

базиліан. монастыря, 595. 
Война, Владиславъ, Вилен. скарбникъ, 357. 

— Гавріилъ Еазиміръ, подканцлеръ, 25, зеи-
скій судья Пин. нов., 161, 162. 

— Еипріанъ Стефанъ, ксендзъ, инфулатъ 
Видзинишскаго монастыря блаженныхъ му-
чениковъ, 530, 531. 

— Лавринъ, зем. подскарбій вел. кн. Лит., 
432—435, 437, 438, 440,458, 459. 

— Матвѣй, писарь, 24, надворный подскар-
бій, 63, королев, писарь, 257, 258, 259, 
360, 261, 262. 263, 264, 265, 266, 
267. 

ВоЙНОВСКІЙ, Іоснфъ 303, 304, 353. 
ВоЙНЯНКа, Аполонія Воловичовна, Соколовая, 

Брестская каштелянка, 162. 
— Барбара (Варвара) Семеновна—Мстислав

ская, каштелянка, въ первомъ бракѣ (вто
рая жена) Лукатевая Ивановича Маио-
ничовая—скарбная вел. кн. Литов., Ди-
сненская Старостина, а во второиъ бракѣ— 
княгиня Марціяновая Гедройтевая—земянка 
Вилен. нов. и королев, ротмистровая, 497, 
499, 500. 

ВОЙТКОВИЧЪ, Янъ Юрьевичъ, бояринъ изъ м. 
Шешолъ въ Вилен. нов., 547. 

Войцеховнчъ, Іосифъ. Вилен. мѣщанинъ, членъ 
гмины, 540. 

Войшневнчъ, Казимір. Вилен. иѣщанинъ, чденъ 
глины, 540. 
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ВОЛГИНОВИЧЪ, Станиславъ, шляхтичъ, 41. 
ВОДИКЪ, Илья, Вилен. мѣщанинъ, 148, 149. 
Волканѳвшй, Станиславъ, земянинъ вел. кн. 

Литов., 507, 508. 
ВѲЛКОВИЧЪ, Евстафій (Остафей), панъ Виленскій, 

468. 
— Изакъ, 97, Исакъ, Вилен. мѣщан., Св.-

Духов. братчикъ, 98, 100. 
— Ясь, Вилен. мѣщан., 65. 

ВОЛКЪ, Григорій, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 
— Іеронимъ, 351, 353. 
— Яковъ, ,353. 

ВѳлмеіІСКІЙ, земян, Вилен. пов., 13, Янъ, По
лоний каштелянъ, Упитскій староста, 426. 

Воловнчовна, Елена (Галыпка) Михайловна, 
Слонимская старостянка, въ заиужествѣ— 
Александровая Яросдавича Головчинская, 
477. 

— Рейна, Трок, подкоморовія Богдана 
Огинскаго, 120. 

ВОЛОВИЧЪ, Григорій, Смоленскій воевода, ловчій 
вел. кн. Литов., староста МерецкіІ, 229, 
Новгородски каштелянъ, 253. 

— Доминикъ Мартинъ, великій маршалокъ 
вел. кн. Литов., Друцкій староста, адми
нистраторъ пошлинъ вел. кн. Литов., 295, 
296, 300, 301, 378. 

— Евстафій (Остафей), 9, 10, Вилен. епи
скопъ, 217, Троцкій панъ, подканцлеръ 
вел. кн. Литов., стар. Берестейскій и 
Еобринскій, 253, Трок, пробощъ, писарь 
и референдарій вел. кн. Литов., 270, 
406, Троцкій каштелянъ, 407, Вилен. 
каштелянъ, 426. 

— Казиміръ, Вилен. зем. судья, 345. 
— Еонстантинъ, ТрокскіВ пробощъ, писарь 

ирефепдарій вел. кн. Литов., 271, 384. 
— Михаилъ, Мстислав, хоружій, 399. 
— Петръ Григорьевичъ, Смоленскій воеводичъ, 

чаганикъ вел. кн. Литов., 468. 
— Романъ Григорьевичъ, СмоленскШ воеводичъ, 

Рогачевскій староста, 468. 

— Ярошъ, королев, писарь, 234, 235, пи
сарь вел. кн. Литов., 242, подскарбій 
вел. кн. Литов., 561. 

Володзко, Ѳедоръ, шляхтичъ, 538. 
Володииіръ, великій князь, самодержецъ Русской 

земли, 44, 45. 
Володкевичовая, Ева Сутоцковна Геліяшовая, 

597, 598. 
Володкевичъ, Александръ Геліяшъ(Илья) 597, 

598. 
ВолчанскІЙ, Іеронимъ, старшій Вилен. Св.-Ду-

хов. монастыря, 196, 198. 
Волчокъ, Ярошъ, 439, 463, 475. 
Волыннчъ, Янъ, 340. 
Вольскій, изъ Русинова, Венѳдиктъ Янъ, Ви

лен. подвоевода, Струбскій староста, 355, 
365, хоружій Вилен. воеводства, 372,373. 

— Войтехъ, шляхтичъ, 551, 553. 
— изъ Русинова, Константинъ Янъ, Вилен. 

войскій и грод. писарь, 139, 309. 
— Мартинъ, шляхтичъ, 81. 

Вольтеръ, Адамъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

Волянъ, на Воляновѣ, Стефанъ, оберл. е. Е. 
м. и совѣтникъ Слуцкой конфедераціи. 618. 

ВОПСОВСКІЙ, Станиславъ, Волькиницкій лѣсничій 
и подстаростій, 8. 

Ворѳпай, Станиславъ, возный Вилен. повѣта, 
412, 420. 

Ворошило, Прокопъ, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 
ВуЙКО, іезуитъ-богословъ, издатель библіи, 523. 
ВЫГОВСКІЙ, Гавріилъ, графъ, конюшій вел. кн. 

Литов., 297, Минскій каштелянъ, 365. 
Выриковскій, Арнольфъ, староста Вилен. Свято-

духов, братской церкви, 85, 89. 
Высоцкій, Василій, членъ Слуцкой конфедераціи, 

621. 
— Іосифъ, 302. 
— Моисей, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 
— Петръ изъ Высокаго, членъ Слуцкой кон-

фѳдераціи, 621. 
— Стефанъ, Вилен. мѣщашгаъ, 31, 36. 



— Янъ, слуга гѳнеральнаго Литовскаго почт
мейстера Шреттера, 289, 292. 

— Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 

Вяжевичъ, Станиславъ, уполномоченный Кіево-
нечер. архимандрита Петра Могилы, 113. 

Габріеловичъ, Беняшъ, 414. 
— Войтехъ, управляющій имѣніемъ Видогоще, 

въ Минск, воеводствѣ, 170. 
— Геліяшъ (Илья), Вилен. Свято-Духов. 

братскій староста, 71. 
Гавлевццкій, Янъ, Вилен. бургомистръ, 146. 
Гаврвловвчъ, Иванъ, Виденскій православн. 

мѣщанинъ, 29. 
— Илья, Виленскій православ. мѣщанинъ, 

31, 36. 
— Станиславъ, 271. 
—' Стефанъ, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 540. 
— Ѳедоръ, Вилен. дьяконъ, 89. 

Гадомскій, Мартинъ, возный Вилен. воеводства, 
136, 137. 

ГаЗЛеръ, Ѳома, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

Гайко, Янъ Миколаевичъ, Берестейскій каште
лянъ, Городенскій конюшій, Трабскій дер
жавца, 253. 

Галннскій, Ярошъ, совѣтникъ Слуцкой конфе
дерации, 618. 

ГаЛБОВСКІЙ, Иванъ, членъ Слуцкой конфедера-
ціи, 620. 

— Яковъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 620. 
Галле, Фридрихъ, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 

540. 
Галуза, Григорій, Виден, мѣщан., бургомистръ, 

540. 
ГандзкѳФЪ, земянинъ (кальвинъ) имѣнія Голотъ 

въ Упитск. пов., 529. 
Гавевнчъ, Матвѣй Михаилъ, обозный Вилен. 

воеводства, 345. 
Гаповскій, Альбрихтъ, поручикъ, 280. 
Гаисволяръ, Вилен. вупецъ, 475. 

Гавсевская, Магдалина Конопацкая Викентье-
вая, великая подскарбина и польная гетманова 
вел. кн. Литов., 172. 

ГансБОПОВИЧЪ, Жибультъ, сборщикъ податей, 
Еовенскій войскій и поборца, 327. 

Гарабурга, Михаилъ, Минскій каштелянъ, 336. 
— Петръ, 337. 
— Янъ, 336. 

ГарасиэіОВИЧЪ, Илья, Вилен. иѣщанинъ, 33. 
Герасимъ, Вилен. Св. Духов, священникъ, 30, 

„попъ князя Богдана Огинскаго", 33. 
Гедеовъ, Львовскій епископъ, 44, 47, 52, 58. 
ГедроЙтевая, Барбара, Марціяновая, княгиня, 

земянка Вилен. нов., королев, ротмистрова, въ 
первомъ бракѣ—Лукашовая Ивановичовая Ма-
моничовая (вторая жона) скарбная вел. кн. 
Литов., Дисненская старостянка, урожденная— 
Семеновна Войнянка — Мстиславская каштеля-
новая, 497, 499, 500. 

ГедройТЬ, Александръ, 340. 
— Гавріилъ, 340. 
— Казиміръ Мартинъ, 340. 
— Казиміръ Самуилъ, Мстиславскій войскій, 

340. 
— Криштофъ, 211. 
— Мальхеръ, Жомоитскій электъ, 253. 
— Марціянъ, князь, земянинъ Вилен., нов., 

королев, ротмнстръ, 498, 499, 500. 
— Сигизмундъ, Виленскій земянинъ подсу-

докъ, 90. 
— Юрій Мартиновичъ, князь, 548. 

Гезсль, Ѳѳдоръ, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Духов-
братчикъ, 98. 

Гейишанъ, Христіянъ, Вилен. мѣщан., членъ 
гмины, 540. 



ГелІЯШевиЧЪ, ксендзъ, плебанъ Вилен. іезуит. 
колегіума, 29, 33, 34. 

— Ѳеофилъ, игуменъ Кейдановскаго монастыря, 
128, 129. 

Генрихъ, король Польскій и великій князь 
Литовскій, 237, 379. 

Гевсицкій, Доминикъ, 387. 
— Іосифъ, 387. 

ГеоргіЙ-Фридпхъ,Бранденбургскій герцогъ, 365. 
Герасимъ, священ, князя Богдана Огинскаго, 

29, Гарасимъ, 34. 
Германовичъ, Ольбрихтъ (Альбрихтъ), шлях

тичъ, 41. 
Гецевичъ, Владисдавъ, 345. 

— Никодимъ, грод. судья Браслав. пов., 
— 206. 

Геціушъ, Янъ, Куписскій мѣщанинъ, 529. 
ГечеВИЧЪ, изъ Гечанъ, Владиславъ Еазиміръ, 

Оршанскій подчашій, 353. 
Гизбергъ-Студницкій, Иванъ, членъ Слуцкой 

конфедераціи, 619. 
— Михаилъ, членъ Слуцкой конфедерации, 619. 
— Станиславъ, членъ' Слуцкой конфедераціи, 

619. 
Гизель, Ѳедоръ-, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Духов. 

братчикъ, 100. 
Гизлеръ, Станиславъ, членъ Слуцкой конфеде-

раціи, 620. 
Гивейтъ-Концевичъ, Михаилъ, членъ Слуцкой 

конфедераціи, 618. 
ГииіОВТОВНа, Софья въ замужествѣ—Балтромее-

вая Рогульская, земянка, 482. 
— Ульяна, въ замужествѣ—Петровая Пелин-

ская, зеиянка, 482. 
ГИВТОВТЪ, Казиміръ, сборщикъ Вилен. воевод

ства, 284, 
— Николай (Миколай) Яновичъ, земянинъ 

Вилен. нов., 483, 486. 
Гнрскій, Казиміръ Ѳома, Виленскій канторъ 

прелатъ, администраторъ имѣній Вилен. епи-
бкопства, 340. 

ГнрвіЪ, Яковъ, Вилен. бургомистръ, 180. 

Глазко, Тихонъ, возный Полоцкаго воеводства, 
495—497. 

Глазки, 379. 
Гленбоцкій, Стефанъ, Ковенскій войтъ, 534, 

535. 
Глішецкій, Казиміръ Іосифъ, Стародубовскій 

войскій, Вилен. подстароста, 345. 
Г.ІИИСКІЙ, Бенедиктъ Вацлавъ, Кобринскій архи

мандритъ, 203, епископъ Владимірскій и 
Брестскій, 203, 205. 

— Григорій, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Духов. 
братчикъ, 98. 

— Казиміръ, 204. 
— Михаилъ Петръ, к. В. в., 345. 
— Никаноръ, ректоръ Владимірскаго бази-

ліанскаго монастыря, 203. 
— изъ Глинника, Христофоръ, совѣтникъ и 

секретарь Слуцкой конфедерации, 618, 627, 
Гловдунъ, Гринка, Лозницкій тивунъ, 412. 
Глѣбовичи, 363. 
Глѣбовичовая, Катерина, изъ "Коротошина, 

Троицк, воеводина, 473. 
Глѣбовичъ, на Домбровкѣ, Янъ, стольникъ вел. 

кн. Литов., Радошковскій староста, Упитскій 
державца, 332, Минскій каштелянъ, державца 
Оникштынскій, Радошковскій и Зейгвольдскій, 
407, на Дубровнѣ, Трок, воевода, 473. 

ГоДФридъ, мѣщанинъ, мастеровой на Вилен. ко
ролев, монетномъ дворѣ, 504. 

ГОЛДОВСКІЙ, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 542. 
ГОЛОВКОВИЧЪ, Морганъ, Купятицкій игуменъ, 
ГОЛОВНЯ, Тимоѳей, 461. 
Головчииская, Александровая Ярославича, Еле

на (Галынка) Михайловна Воловичовна—Сло
нимская старостянка, 477, 

Голубнцкій, Сидоръ Ивановичъ, шіяхтичъ, 
30, 34. 

— Янъ Станиславовичъ, королев, дворянинъ, 
411, 416, 420. 

ГолуховскіІ, Казииіръ, совѣтникъ Слуцкой кон-
федѳраціи, 618. 

Голыпаиская, княжна, Софья Юрьевна, 12. 
2 
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ГопсевСКІЙ, Смоленскій епископъ, 376. 
ГОЛДОВСШЙ, Михаилъ, Вилен. иѣщан., членъ 

гмины, 540. 
Гончаръ, Бенедиктъ, Вилен. нѣщанинъ, 260, 

261". 
ГораННЪ, Берестейскій каштелянъ, 400. 

— Жомоит. енископъ, 376. 
— Михаилъ, писарь Вилен. грод. суда, 211, 

Пятигорскій поручикъ, 378. 
— Семенъ (Шиманъ), 480. 
— Симонъ, Виленскій намѣстникъ, 8. 
— Юрій, подчашій и суррогаторъ Виленскій 

воеводства, 310. 
— Янъ подчашій и подвоеводій Виленскаго 

воеводства, 188, 203, грод. писарь Вилен. 
воеводства, 372, 373, 381. 

Горбатовскій, Янъ, 298. 
ГорбачвВНЧЪ, Михаилъ, членъ Слуцкой кон-

фѳдераціи, 620. 
vj Гѳрбачевскій, Григорій, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 621. 
— Даніилъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

621. 
— Евгеній Яновичъ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 620. 
— Иванъ Ивановичъ, чденъ Слуцкой кон-

федераціи, 620. 
— Іеронимъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

620. 
— Деонъ, членъ Слуцкой конфедерации, 

620. 
— Яковъ, членъ Слуцкой конфѳдѳраціи, 620, 

621, 
— Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфѳдераціи, 621. 

Горбовскій, Прецлавъ, Верестейскій под., 271. 
Гердѣевичъ, Иванъ, Вилен. мѣщаяинъ, 30, 

31, 34. 
Горедкій, Альбрихтъ, капитанъ нѣшѳй гвардіи, 

275, 276. 
Горностай, Таврило Ивановичъ, Минскій (Мѳн-

скій) воевода и староста, Еаменецкій дер
жавца, 253. 

— Иванъ, дворный маршалокъ,. зем. под-
скарбій, королев, писарь, справца Вилен. 
воеводства, староста Слонимскій и Мсти-
славскій, державца Дорсунишскій, Еир-
штанскій и Зельвенекій, 250, Новгород -
скій воевода, зем. подскарбій вел. кн. 
Литов., 406. 

— Евстаѳій (Остафей) Ивановичъ, Новгород
ски воеводичъ, 406. 

ГорностаЙСКІЙ, возный Вилен. воеводства, III, 
Янъ, 114, 115, 594. 

Городенскій, Вилен. войскій и писарь Горо-
денской Коммиссіи, 383. 

Городиская, Анна Диостицкая, Рѣчицкая хо-
ружина, 366. 

ГорОДИСКІЙ, Николай, Рѣчицкій хоружій, 366. 
Горская, см. Друцкая-Горская. 

— княжна, Елена Григорьевна, въ замуже-
ствѣ—ЛавриноваяРатоиская, Острская Ста

ростина, 471—476. 
ГорСЕІЙ, Мартинъ, шляхтичъ, 272. 

— князь Ѳедоръ Григорьевичъ, 475. 
ГосевекІЙ, Матвѣй, артилерійскій Литовскій 

генералъ, 384. 
Госломбскій, Петръ, ксендзъ Виден, іезуит. 

Казимірскаго костела, 196, 197. 
Грабовскіе, 401. 
Грабовскій, Александръ, возный Верестейскаго 

воеводства, 219. 
— изъ Конопницы, Григорій Михаилъ, гене-

ралъ-маіоръ и шефъ ком. кавалерійскаго 
полка е. к. м. войскій в. кн. Лит. 627. 

— Ивавъ, изъ Конопницы, генералъ маіоръ 
отъ кавалеріи войскъ В. Кн. Лит.; мар
шалокъ конфедерации диссидентовъ въ вол. 
кн. Литов., 617, 627. 

— Казиміръ, Вилен. радца, 198. 
— Павелъ, членъ Слуцкой коифедераціи, 619. 
— Стефанъ изъ Конопницы, совѣтникъ Слуцкой 

конфедераціи, 017. 
— Фелиціанъ, Берестойскій зеи. судья, 219, 

220, Пружаискій маршалокъ, 319, 
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— Ѳома, изъ Конопницы, генералъ-лейтенантъ 
в. кн. Д. совѣтникъ Слуцкой конфеде-
раціи, 617. 

^ ГреиіШЦКІЙ, Антоній, Минскій подстоіій, 611. 
— Флоріанъ, митрополитъ всей Руси, архі-

епископъ Полоцкій, 206, 207. 
Грегоровичъ, Ѳедоръ, Виленскій нѣщанинъ, 

306. 
Грековичъ, Антоній, Вилен. дьяконъ митропол. 

Ипатія Потѣя, 63, 64, 268, 558. 
ГрибОВСКІЙ, Павелъ, шляхтичъ, 202. 

— Юрій, возный Вилен. воеводства, 113, 
115, 565 566. 

— Яковъ, 300. 
— Янъ, шляхтичъ, 202. 

Грнбъ, Мартинъ, возный Вилен. воеводства, 
496. 

ГрИГОрІЙ, протонотарій Кіевской митрополіи, 
17. 

Григоровичъ-Сарнвцкій, Ѳома, членъ Слуцкой 
конфедераціи, 621. 

Григорьевичъ, Василій, Вилен. иѣщанинъ, 31, 
35. 

— Матвей, Вилен. мѣщанинъ, 35. 
— Онельяпъ (Еиельянъ), Вилен. мѣщанинъ, 

72. 
— Прокопъ, земянинъ Вилен. пов., 30, 34. 
— Семенъ, Вилен. мѣщанинъ, 31. 
— Симеонъ, Вилен. мѣщанинъ, 31. 
— Хведоръ (Ѳедоръ), Вилен. мѣщанинъ, 31, 
35. 

' Гриневичъ, Симонъ, уніатскій священникъ, 
прокураторъ Дуцкой епархіи, 222. 

Гринкевичъ или Садовскій, шляхтичъ, 140, 
141. 

^ ГришкевіІЧЪ, Яковъ, ксендзъ, помощникъ стар-
шаго Виден, базиліан. монастыря, ПО. 

ГродБОВСБІЙ, Деиьянъ Станиславовичъ, земя
нинъ Ошмян. нов., 105. 

— Петръ Станиаавовичъ, земянинъ. Одшян. 
нов., 105. 

— Станиславъ Станиславовичъ, земянинъ Ош
мян. нов., 105, 108. 

Гронацкій, Стефанъ, возный Вилен. воеводства, 
510, 519. 

Громьша, Владиславъ Янъ, Ошмян. чашникъ, J 
108. 

Гротковскій, Иванъ, соііѣтникъ Слуцкой кон-
федераціи, 618. 

— Товія, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

Гр'отуЗЪ, Вилен. староста, 365. 
— Юрій Янъ, подстаростій, судовый депу-

татъ Городен. нов., 350. 
ГроіЪ, Юрій, шляхтичъ, 48, Гроть; 57. 
ГрОХОЛЬСКІЙ, Валеріанъ пріоръ Вилен. доми

никанскаго монастыря, 505, 506. 
Груба, Криштофъ, Вилен. мѣщанинъ, членъ 

гмины, 540. 
Гружевскій, Яковъ, совѣтникъ Слуцкой конфе- 4 

дераціи, 618. 
Груиовичъ, Павелъ, Виленскій бургомистръ, 

180. 
ГрушевскІЙ, изъ Молодянова, Мартинъ, кухми- J 

стровичъ в. кн. Лит., членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 619. 

Губа, Петръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 
— Станиславъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
— Стефанъ, членъ Слуцкой коифедераціи, 

619. 
Губертъ, Петръ, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 

540. 
Гуревичъ, Петръ, обокравшій драгоценности 

братства Сокальской Богоматери и евангели
ста Іоанна Богослова, состоящаго при Вилен. 
Св.-Духов. монастырѣ, 182, 163. 

Гуторовичъ, Андрей, бывшій Вилен. Св.-Духов. 
братчикъ, 138, 139, 

— Іосафатъ, ксенздъ, старшій Вилен. Троиц
каго монастыря, 139, 140. 
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Д а в и д о в и ч о в а я , Софья Яновна, възамужествѣ 
Павловая Станиславовичовая Довмонтовая-Се-
сицкая, зем. судьина Вилькоиир. нов., 482. 

Давидович?», Андрей Яновичъ, земянинъ Виль-
комир. нов., 482. 

— Самуилъ Николаевичъ земян. Вилькомир. 
нов., 482. 

' — Станиславъ Николаевичъ, земян. Вилько
иир. пов., 482. 

Д а в к ш а , . » М и х а и л ъ , Ошмян. администраторъ, 
200, 201. 

Д а м а с ъ , папа Римскій, |святой, 45. 
Д а м е ц к і й , Михалъ, Браславскій чашникъ, 353. 
Д а н і е л ь , друкарь (Виленскій типографъ), 260. 
Д а н и л е в н ч ъ , Ѳаддѣй, обыватель Трок, воевод

ства, 398. 
Даняловичъ, Игнатій, Витеб. мѣщанннъ, 599. 

— Казииіръ, Вилен. писарь, 248. 
коронный подскарбій, 600. 

— Наумъ, Вилен. мѣщанинъ, 35. 
Д а н н с л а в с к і й , см. Б о к е н - Д а н и с д а в с к і й . 
Д а т и о в с к а я , Матеевая, урожденная Ядвига Янов

на Киселевна, земянка, 482. 
Д а т н о в с к і й , Матвѣй, земянинъ, 482. 
Д е б е р т ъ , Іосифъ, Вилен. радца, 527. 
Д е в ч о п о л ь с к І Й , Станиславъ, повѣренный, 430— 

459. 
Д е в я л т о в С К І Й , Павелъ, стольникъ Новогород-

скаго воеводства, 5, 9, 11, членъ Вилен. 
евангелич. збора, 506. 

Д с м б с к і й , Адаиъ, 338. 
Д е м е н т і е в ъ , Митрофанъ, старшій законникъ В и 

лен. Св.-Духов. братства, 117, 
Дементьевнчъ, Мойсей, староста Вилен. Свято-

Духовскій братской церкви, 75, 91, 92, 
Св.-Духов. братчикъ, 98, 100. 

— Павелъ, земянинъ Вилен. пов. 30, 34. 
Д е м І Д в Ц К І Й - Д о л м а і ъ , Михаилъ Ю р Ш , 345. 

Демидовнчъ, Янъ, шляхтичъ, 538. 
Деньявъ, Вилен. Росскій священникъ, 16, 17. 
Денасовичъ, Янъ, 7. 
ДерендовскІЙ, Янъ, Вилен. мѣщан., 180. 
Десеранів, Антоній, Вилен. іезуит. студентъ, 

29, 33, Дезераній, 38. 
ДесіІОТЪ-Зеновичъ, изъ Бартошина, Криштофъ, \І 

Ошмян. маршалокъ, 152. 
Де-Струвка, Казиміръ, 398. 
Дешка, Криштофъ, 337, 
Д е ш у к ъ , Григорій, 430. 
Дпбе.ЮВСКІЙ, Янъ, возный Вилен. воеводства, 

111, Дзиблевскій, 114, 115, 
Дидриховичъ, Игнатій, ксендзъ, старшій Вилѳн. 

базиліан. монастыря, 110. 
ДИБОВИЦКІЙ, Венедиктъ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 621. 
— Даніилъ Деоновичъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 621. 
— Иванъ Здановичъ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 621. 
— Самуилъ, членъ Слуцкой конфедерата, 

620. 
— Степанъ, членъ Слуцкой конфедѳраціи, 

621. 
Динтровичъ, ГригорШ, Вилен. православн. мѣ-

щан., 29, 33. 
— Яковъ, Вилен. православн. мѣщанянъ, 31 35. 
— Янъ, Вилен. обыватель, 525. 

ДобиИИЧЪ, Аѳанасій, священникъ Мозырской 
Михайловской уніатской, церкви, 188, 189, 
Дубиничъ, 192. 

ДобрИНСКІй, Дементіянъ, священ, церкви Рож
дества Пр.-Вогородицы, что на Вилен. прѳд-
мѣстьи Росѣ, 19, 21, ДементШ Ильяшевичъ, 
22, Добрянскій 552. 

Довгяло,' Вацлавъ, земянинъ Виден, воеводства, 
103. 



— Завиша, Викторинъ Станиславъ,. 340. 
— Криштофъ, земянинъ Вилен. воеводства, 

103. 
— Мальхеръ, земянинъ Вилен. воеводства, 103. 
— Николай, земян. Вилен. нов., 566.. 
— Самуель, земянинъ Вилен. воеводства, 103. 
— Янъ, земянинъ Вилен. воеводства, 103, 

'Ворун. мѣщанинъ, 159. 
Д о в м о н т ъ , Михаилъ, 345. 

— Янъ, Вилькомир. хоружій, Виленскій на-
мѣстникъ, 100. 

Д о в м о н т о в а я - С е с п ц к а я , Софья Яновая Дави-
Довичова, зем. судьина Вилькомир. нов., 482. 

Д о в м о в т ъ - С е с и ц к і й , Павелъ Станиславовичъ, 
зем. судья Вилькомир. нов. 482. 

Д о в о й н а , Трокскій стольникъ, 168. 
ДолбиНСБІЙ, Герасимъ, ксендзъ Вилен. іезуит. 

Еазимірскаго костела, 197. 
Д о л г о р у к і й , князь, 300, русскій воевода, 301. 
Д о л ь ш е , 3 8 0 . 
ДОЛЬСКІЙ, на Дольскѣ, Кароль Янъ, крайчій 

вел. кн. Литов., 340. 
Д о м а н с к а я , Вилен. мвщанка, 213. 
Д о м а н с к І Й , Викторъ, Вилен. мѣщанинъ, 212. 

— Мартинъ, Вилен. мѣщанинъ, 212. 
— Стефанъ. Вилен. мѣщанинъ, 212. 

Д о и а с л а в с к і й , Ѳеофилъ, генералъ маіоръ, 384. 
Д о м б р о в с к а я , Домицелла Горская, жена Волков. 

мечника, 108. 
Д о м б р о в е к і й , Казиміръ Ѳедоръ, Равской зем. 

скарбникъ, 345. 
— Янъ Казиміръ, Волковнйскіймечникъ, 108. 

Доиупіевскій, Иванъ, Вилен. старшій зборо-
вый, 10, 

ДорОГИНКІЙ-Кнсель, Казиміръ Самуилъ, изъ 
Брусилова, хоружій и суррогаторъ Витеб. вое
водства, 295. 

Д о р о г о с т а Й С К І Й , Монвидъ Николай, Полоцкій 
воевода, Іепельскій стар., Шерешевскіі и Ве-
люнскій державца, тивунъ Гондннскій иБой-
сагольскій, 232, Іюбельскіі державца,- 266, 
267, стар. ВОЛКОВЫИСБІЙ, 407. 

ДорОФеевИЧЪ, Даніилъ, старшій Вилен. Св.-Ду-
хов. монастыря, 128. 

Дорошковскій, Мелетій, архимандритъ Грод-
ненскій и Дещинскій, 604. 

Дорувинъ, Ѳеофилъ Леонтовичъ, старшій Ви
лен. Св.-Духов. монастыря, 212, 213. 

ДревецкШ, Казишръ, Ціолекъ, 345. 
Древввскій, Лаврентій, чашникъ Волынской 

земли, 110. 
Д Р О З Д О В С К І Й , Павелъ, Вилен. мѣщанинъ, членъ 

гмины, 540. 
Друблянскій, Матей, каноникъ и прелатъ Ви

лен. каѳедральнаго костела св.-Станислава, 88. 
Друцкая-Горская, Елена (Галыпка), жена]Адама 

Тризны, 119. 
Друцкій-Соколинскш, князь Василій Михай-

ловипъ, 461, 462. 
—• князь Михаилъ Михайловича 461, 462, 

воевода и войтъ Полоцкій, 501, 503. 
— князь Семенъ Михайлозичъ, 462, 

Дубенецкій, Андрей, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 620. 

— Григорій, чденъ Слуцкой конфедераціи, 
620. 

— Иванъ, членъ Слуцкой конфедерации, 620. 
— Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 620. 

Дубина-Сарницкій, Артемъ, членъ Слуцкой 
конфедерации, 621. 

—' Иванъ Савичъ, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 621. 

— Изъ Великихъ Сарниковъ, Кондрате, членъ 
Слуцкой конфедераціи, 621. 

— Филипъ, членъ Слуцкой конфѳдераціи, 621. 
ДубИНСКІЙ, Петръ, Вилен. мѣщан., радца, 540. 
Дубискіе, Ковенскіе стольники, 386. 
Дубовецкій, Рафаилъ, членъ Слуцкой конфеде-

раціи, 619. 
Д у б о в и ч ъ , Алексіушъ (Алексѣй), старшій Ви

лен. Св.-Тронцк. монастыря, 121, 123, 
Алексѣй, 124. . 

— Игнате, Вилен. мѣщан., Св.-Троицкій 
(уніат.) братчикъ, 98, 100. 
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ДурбвВСКІЙ, Андрей, шляхтичъ, 85. 
Дудка, Григорій, священникъ Вилен. Св.-Ду-

хов. братской церкви, 98. 
Дунинъ, Загоранскій староста, 385. 
Дункинъ, Осипъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
Думчукъ-Сарницкій, Никифоръ, членъ Слуц

кой конфедераціи, 621. 
ДусяцкІЙ-Рудоиина, подчашій и депутатъ Бра-

слав, нов., Дитовскій трибунальный коммис-
саръ, 350. 

ДуіОВНЧЪ, Павелъ, шафаръ доходныхъ дѣлъ 
Вилен. Спасскаго госпиталя, 186, 385. 

Дылевскій, Стефанъ, спѣвакъ (пѣвчій) Вилен. 
Св. Троицкаго монастыря, 121, 122. 

ДырвонипіКО, Александръ, 345. 
Дыціусъ, Николай, князь, докторъ богословія, 

деканъ прокураторъ Вилен. (католич.) капи
тулы, 555. 

Дѣльницкій, Григорій Зиновьевичъ, подсудокъ 
Городен. нов., 229, 231. 

Еанидесъ, Матеушъ, Вилен. Евангелич. збора 
министръ и сеніоръ, 407. 

Екатерива П-Я, Императрица Всероссійская, 
393, 616, 628, 631. 

Ёленскій, Матвѣй, подстолій Жомойт. княжества, 
538. 
— Янъ, дворянинъ, 188, 192. 

Елецъ, Кіевскій оффиціалъ, 367. 
Еліашевдчъ, Венедикте, суперіоръ Берестей-

скаго базиліан. монастыря, 219. 

Евелевичъ, Войтехъ, Вилен. купецъ имѣщ. 524. 
— Янъ, Вилен. купецъ и мѣщанинъ, 524. 

Ерличъ, Іоакимъ, законникъ Кіево-яѳчерскаго 
монастыря, 113. 

Ермаковичъ, Ѳедоръ, Вилен. мѣщанинъ, 30. 
ЕриашевііТЬ, Яковъ, Вилен. мѣщанинъ, 148, 

149. 
ЕСИПОВНЧЪ, Іосифъ, Вилен. иѣщан., 180. 
ЕСТКО, Михаилъ, русскій капитанъ, 537. 

— Янъ, 314. 

Жаба, Криштофъ Янъ, Мстиславскій иодчашій, 
545. 

Жабина, Венндавовая, Марена Михайловна, 
княжна Соколинская, королев, ротмистровая, 10. 

\) Жагель, Мартинъ, каноникъ и предать Вилен. 
каѳедральнаго костела св. Станислава, 88. 

Ждановачъ, Адаиъ, земянинъ, 38. 
— Григорій, священ. Вилен. Свято-Духов, 

братской церкви, рукоположенный въ свя-
щенническій санъ Львовскимъ епископомъ 
Гедеономъ вслѣдствіе перохода Кіев. ми-
троп. Ипатія Потѣя въ унію, 41, 44, 
47, 48, 50, 51, 53, 57, 58. 

— Григорій, земянинъ Виленскаго воеводства' 
430. 

— Иларіонъ, ксендзъ, помощникъ старшаго 
Вилен. базиліан. монастыря, ПО. 

Жсмбла, Виден, мѣщанияъ, старшій скорняж-
наго цеха, 236, Жемола, Янъ, 243. 

Жеябоцкіе, 203, 204. 
Жемли, Мартинъ, Ошмян. конюшій, 362. 
Жилка, Кондратъ, Вилен. мѣщан., бургомистръ, 

340. 
Жолендзъ, чернецъ Вилен. Св.-Духов, монасты

ря, 121, 122, Жолондзь Никодимъ, намѣст-
никъ Св.-Духов. монастыря, 125. 
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ЖодкевскШ, Антоній, епископъ Пинскій и Ту-
ровскій, архимандритъ ДерманскіЁ и Дубенскій, 
6 0 3 , 6 0 4 , 6 0 5 . 

Жоравскій, Станиславъ, возный Вилен. нов., 
2 6 , 5 5 1 . 

Жоховская, Барбара (Варвара), Володимеровая 
урожденная Лукашевна Ивановича Мамоничов-
на—скарбянка вел. кн. Литов., земянка, 4 9 7 , 
5 0 0 . 

ЖОХОВСЕІЙ, Володиміръ (Владиміръ), земянинъ, 
4 9 7 , 5 0 0 . 

— Капріанъ, архіепископъ митрополитъ Кіев-
окій, Галицкій и всей Руси, 1 5 5 , 2 1 8 . 

— Станиславъ, 3 4 5 . 

Жуковскій, Андрей, Горвятскій плебанъ, 5 1 4 , 
5 1 5 . 

— Венедикта, Виденскій канонивъ, Жомойт. 
деканъ, 3 4 0 . 

— Янъ, шляхтичъ, 7 8 . 
Жукъ, Николай, 5 2 9 . 
Жуховскій, Венедпктъ, Маленскій епископъ, 

Жомойт. суфраганъ, Виден, деканъ, посред-
никъ мировой сдѣдки между Виден, іезуг 
итами и Вилен. Св.-Духов. монастыремъ, 
6 0 1 . 

— Криштофъ, плебанъ Вилен. св.-Яновскаго 
костела, 5 6 2 , 5 6 3 . 

ЗабЛОЦКІЙ, Михаилъ Савичъ, Венденскій под-
коморій, 1 0 8 , 3 1 5 . 

Забреская, Катерина, Вилен. мѣщанка, 6 , 7 . 
sj Забѣла, Балтромей возный Вилен. пов., 7 0 . 

— служебникъ кн. Льва Сапѣги, 5 5 7 . 
^ Забѣло, Ѳома, совѣтникъ Слуцкой конфеде-

раціи, 6 1 8 
Забѣдьскій, см. Щитъ-Забѣльскін. 
Завадскій, Антоній, старшій Жировицкаго ба-

зиліян. монастыря, 1 7 8 . 
— Михаилъ, священ. Борунской церкви, 153, 

157. 
— старшій Вилен. Троиц, (базиліян.) мона

стыря, 1 8 4 , 1 8 5 . 
— Юліанъ, священникъ Борунской церкви, 

1 5 7 . 

ЗаваЦКеВИЧЪ, Ахметъ, Медницкій татаринъ, 
• 5 6 6 . 

Завита, Криштофъ, Минскій воевода, 3 6 4 . 
— Фелиціанъ, Жедеікан. староста, 3 6 4 . 
— Юрій, хоружій Минскаго воеводства, 1 7 0 . 
— Янъ, Довгяло, референдарій и иисарь вел. 

• кн. Литов., 2 7 7 , Мин. староста,, Мсти
слав, нодкоморій, 3 6 4 . 

Завишиная, Яковая, Анастасія Тризнянка, б. 
Филиповая Шимковичовая, 2 4 . 

— Ѳедора Воювичовна, обознянка вел. кн. 
Литов., хоружина Минскаго воеводства, 
1 7 0 . 

Загіовичъ, Іосифъ, Вилен. бургомистръ, 1 4 3 . 
Загорскіе, 2 0 3 . 
Загорскш, Богуславъ, писарь Юрборской тамож

ни, 5 3 8 . ' 

— Войтехъ, 5 6 4 . 
— Павелъ, шляхтичъ, 1 3 7 . 
— Янъ, шляхтичъ, 1 3 7 . 

Задушникъ, Петръ, Вилен. мѣщанинъ, иедо-
варецъ, 5 5 5 . 

Закрсвскій, Криштофъ, возный Вилен. пов., 5 0 . 6 . 
— Матвѣй Янъ, Вилен. зем. судья, королев, 

дворянинъ, 3 4 0 . 
— Филиппъ, Вилен. лавникъ, 9 6 . 

Залѣскіе, 3 8 5 . 
Залѣскій, Арнелъ, 5 2 7 . 

— Кароль, королев, подчашій, 3 4 5 . 
— Николай, возный Внлен. пов., 6 5 , 6 6 , 

6 7 , 5 5 8 . 

— Самуилъ, см. ШЙТНЕЪ-ЗалѢскіЙ. 

i 
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— Станиелавъ, Вилькомирскій сварбнивовичъ, 
225. 

— Янъ шляхтичъ, 281. 
Заравокъ, Жомойт. староста, 367. 
Заремба, Александръ, капитанъ войскъ россій-

скихъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 620. 
— изъ Еалинова, Богуславъ, оберет, е. к. 

м. 620. 
— Фелиціанъ, совѣтникъ Слуцкой конфедера-

ціи, 617. 
Зарновецъ, Самуилъ, членъ Слуцкой конфеде

рации, 620. 
ЗаровскШ, Ярошъ, 469. 
Зарѣцкій, Янъ, Упитскій старостичъ, 438, 

455. 
Захевичъ, Елисей, Вилен. Троиц, закристіанъ, 

123. 
ЗбаражСЕІЙ, Стефанъ Андреевичъ, Трок, вое-
' вода, 253. . 

ЗбЫТКѲВСКІЙ, Севастьянъ, Вилен. мѣщан., членъ 
гмины, 540. 

Зданкевичъ, Василій, Вилен. кравецкій цех-
мистръ, 145. 

^ Здановичъ, Лука, священникъ, 207. 
— Юрій, шляхтичъ, 565. 

ЗеЙФСрОВа, Марія Воропаевна, Вилен. мѣщан-
ка, 132. 

ЗеЙФеръ, Янъ, Вилен. мѣщанъ, 132. 
ЗеЙхеріЪ, Станиславъ, старшій Вилен. Троицк. 

монастыря, 211. 
ЗелеваЦБІЙ, Яковъ, Вилен. подстароста, 353, 

Вилен. город, судья, 363, 
ЗелвцкШ, Антоній Игнатій, 309. 
Зеиевичъ, Митрофанъ, игуменъ Кронскаго мо

настыря, 120. 
— Ѳома, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 540. 

Зенкѳвичъ, Іосифъ, 387. 
Зенобей или Зенобн, Дзяно, старшій Вилен. 

евангелическаго збора, 407. 
ЗеиовнЧЪ, Николай, Вилен. намѣстнивъ, 325, 

Юрьевичъ, Вилен. намѣстникъ, 467, Ошмян. 
подкоморій, 556. 

Зеновьевнчъ, Криштофъ, етароста Чечерскій и 
Пропойскій, 407, Зеновичъ, 426. 

— Юрій, каштелянъ Полоцкой земли, Ди-
сенскій староста, 411, 461. 

Зеньковичъ, Васько, земянинъ Вилен. пов., 34. 
Зеновіічовая, Марія Михайловна, Юрьевая Яно-

вичовая, 10.] 
— Брестейская воеводина, 28. 

Зеновичъ, Криштофъ, Ошмян. маршалокъ, 108. J 
— Николай Юрьевичъ, Ошмянскій подкоморій, 

Вилен. намѣстникъ, 6, 9, 19, 232, 234, 
252, 260, 264, 266, 469, 471, 475, 
476, 481. 
Юрій Яновичъ, 10, 252, 253. 

Зеновьевичъ, Янъ Михайловича королев, дво-
рянинъ, 252, 253. 

Зеньковичъ, Васько, Вилен. мѣщанинъ, 30. 
ЗернольФОвая, Катерина, 203. 
ЗернолЬФЪ, Станиславъ, 203. 
Зибнеровая, Анна (Ганна), Вольтеровна, 412. 

— Варвара (Барбара), Вольтеровна, 412,413. 
— Елисавета (Альжбета), Вольтеровна, 412. 
— Катерина Вольтеровна, 412, 
— Кристина, Вольтеровна, 412. 

Зибнеръ, Вольтеръ Вольтеровичъ, 412, 416, 
419, 420. 

Знзаній, Стефанъ, проповѣдаикъ Вилен. Троицк. 
монастыря, 18, 19. 

ЗЛОГНИЦКІЙ, Михаилъ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 620. 

ЗміевскіЙ, Исаія, законникъ Вилен. Св.-Духов. 
монастыря, 125, 594. 

ЗмицевшЙ, Фелиціанъ, Вилен. грод. судья, 
211. 

Змычоскій, Іосифъ, Вилен. зем. регентъ, 385. . 
Зияртовская, Екатерина Обринская, Любельская 

скарбниковая, а во второмъ бравѣ—Подберез-
ская, Шимансвая Старостина, 533. 

Зубинъ, русскій генералъ-лейтенантъ, 314. 
Зубъ, Янъ, бояринъ, 49Ó. 
Зулько, Залѣскій бояринъ, въ Полоцк, вое-

водствѣ, 164. 
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Зыбинъ-Кочановскій, Михаилъ, членъ Слуц
кой конфедераціи, 621. 

Зятеввловая-Стрихоровая, Степанида, Лука-
шовая Миколаевичовая, названная Анна (Ган-

на) Алексѣевна Балевна, 476, 477, 478, 
480. 

Зятевичъ-Стрихаръ, Лука(Лукашъ) Николае-
вичъ, 477—480. 

Ивановичъ, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, 31, 
35. 

— Василій, Вилен. Покровскій священникъ, 
89. 

— Касьянъ, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 
— Левонъ, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 
— Марко, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 
— Матвѣй, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 
— Матвѣй, золотарь, Вилен. иѣщанинъ, 31, 

35. 
— Петръ, Вилен. мѣщанинъ, 31. 
— Семенъ, Полоц. мѣщанинъ) 495, 496. 
— Свргѣй, Полоцкій мѣщанинъ, радца, 234, 

235. 
— Стасько, Вилен. мѣщанинъ, мѣдникъ рус-

скій, 34. 
— Хведоръ (Ѳедоръ), Вилен. мѣщан., 31, 

35. 
Ивановскій, Криштофъ, шляхтичъ, 78. 
Иванъ, Вилен. Пречистен. соборный діаконъ, 

16, 17, 18. 
Ивашкевичъ, Матвѣй, шляхтичъ, 538. 
Ивашкевичъ-Сарпнцкій, Николай, членъ Слуц

кой конфедерации, 621. 

ІІіуШОВНЧОВая, Вилен. обывательница, 379. 
Игнатовичъ, Василій, священникъ Вилен. Св.-

Духов. братской церкви, 97. 
Избицкій, Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
— Михаилъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
— Петръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
ІІЛЬГОВСКІІІ, Андрей, 217, скарбовый писарь 

вел. кн. Литов., Тверской тивунъ въЖо-
моит. землѣ, 463, 480, 548, 

— Илья, Тверской тивунъ, 217. 
ИЛЫІНИЧЪ, Петръ, староста Виден. Свято-Духов. 

братской церкви, 66, 68, 70,' 268, 269. 
Ильовъ, Петръ Григорьевичъ, земянинъ Ош-

мян. пов., 38. 
ИсаЙКОВИЧЪ, Илья, Вилен. радца, 16, Йса-

ковичъ, 18, 21. 
«- Янъ, 257, 258, 259, королев, писарь, 

Виден, ключнякъ и дровнпчій, Виршуб-
скій державца, 492, 493, 555. 

Исаков НЧЪ, Илья, Виленекій русскій радца 
552. 

Іеремія, Констаитинопольскій патріархъ, 45. 
Іодкевнчъ, Іерошгаъ, Трокскій каштелянъ, 

429. 
ІосаФатъ, архіеписковъ ДолоцкіІ, ярый побор-

никъ уніи, 190. 

ІОСаФЪ, чернецъ Вилен. Троицк, (уніат.) мона
стыря, 86. 

ІОСИФОВНЧЪ, Василій, Виленскій мѣщанинъ 30. 
ІОТКа, Антоній Юрій, Лидскій крайчій, 385. 

— Францишекъ, Инфдянт. чашникъ, 385. 
3 
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КазііМІрЪ Великій, король польскій, 629. 
Каленицкая-Тьшкевнчовая, княжна Барбара 

Соломерецкая, 472. 
Калеипцкій-Тьішкевичъ, 472. 
Калиикевнчъ, Леонъ, Вилен. мѣщан., членъ 

гмияы, 540. 
Калиновскій, 387. 
Калита, Ѳома, Вилен. мѣщанинъ, 31. 
КалВТЫЗЮВИЧЪ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 

500. 
КаэіенСЕІЙ, Мальхеръ, королев, янстигаторъ вел. 

кн. Литов., 439. 
Кашнскій, ксендзъ комендоръ Ковен. Петро-

Павлов. костела, 524, 535. 
КаШШіѳвскіи, Демьянъ, учитель греческаго язы

ка (бакаляръ грецкій) Вилен. Свято-Духов, 
братской школы, 30, 35, Капшпевскій, 95. 

ЕарабавОВСКая, Екатерина Ериштофовая, Бра-
слав, подчашина, 150, 

Карабавовскій, Ериштофъ, Браславскій под-
чашій, 150. 

Карвовскій, Янъ, возный Вилен. нов., 85. 
Каролюсъ, князь Зюдерланскій, 272. 
КарповііЧЪ, Григорій, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 621. 
— Логвинъ, священникъ Вилен. Св.-Духов. 

братской церкви, 97. 
— Логвинъ, корректоръ Вилен. Св.-Духов. 

братской тинографіи, 95. 
— Охромей, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 

Карь, Димитрій, королев, секретарь, Вилен. 
намѣстникъ, 62, 64, 72, 74, 76, 77, 80, 
83, 84, 87, 88, 268, 270,495,498,521, 
522, 559, 561. 

КаСПеръ, Станиславъ Яковъ, Вилен. мечникъ, 
162.-

Катаръ, Данило, членъ Слуцкой конфедераціи, 
— Сиионъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 620. 

Качановская, 368. 
Качавивскій, Лаврентій, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 622. 
— Лавринъ, земянинъ Ошмян. нов.,' 68, 69, 

Вилен. Св.-Духов. братчикъ, 115. 
— Лукашъ, членъ Слуцкой конфедерации, 622 
— Николай, членъ Слуцкой конфедераціи, 622 
— Романъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 622. 
— Стефанъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 622. 
— Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 622. 

КапіИЦЪ, Александръ, ксендзъ Вилен. іезуит. 
Казиміровскаго костела, 196, 197. 

Каште.ТЛЬ, Мартинъ, Вилен. мѣщанинъ, членъ 
Евангелич. збора, 407. 

Квечеръ, Михаилъ, членъ Еовенской присяжной 
гмины, 534, 535. 

Квилецкій, Іеронимъ, королев, скарбовый пи
сарь, Ясвонскій стар., 10. 

Квпранусъ, „нѣмецъ," Вилен. іезуитскій сту
дентъ, 38. 

КВЯТКОВСБІЙ, Игяатій, Вилен. мѣщан., членъ 
глины, 540. 

Кельборъ, Янъ, возный Вилен. пов., 78, Еем-
баръ, 82. 

Кельчевшй, наЕсльчевичахъ, Францискъ, скар-
бный, 345. 

КемііеискІЙ, Павелъ, совѣтникъ Слуцкой кон-
федераціи, 6IS. 

— Ѳома, членъ Слуцкой конфедерации, 619. 
КіевсКІЙ, ІОрій, земянинъ Ошмян. нов., 105. 
КервожііЦКІЙ, Япъ, шляхтичъ, 53S. 
Кетлеріаиъ, 383. 
Книбаръ, Еазиміръ, возный Вилен. нов., 493. 

— Размусъ Яновичъ, шляхтичъ, 16, 18, 
41,Еазииіръ, 46, 78, 81, 82, 468, 469. 

Киршеиштейнъ, Іеронимъ Еришпинъ, великій 
нодскарбііі и зем. писарь вед. кн. Литов., 
133, 283, 285, 340. 
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Кисел евна, Дорота Яновна, въ замужествѣ— 
Андреевая Бѣлозоровая земянка, 482. 

— Елисавета (Альжбета) Яновна, въ заму-
жествѣ—Яновая Станиелавовая, земянка, 
482. 

. — Раина Матеевна, земянка, 482. 
— Софья (Зофія) Матеевна, въ замужествѣ— 

Михаловая Купрельская, земянка, 482. 
— Ядвига Яновна, въ замужествѣ—Матеевая 

Датновская, земянка, 482. 
Кисель, Андрей Яновичъ, земянинъ, 482. 
Кишка, Леонъ, архіепископъ, митрополитъКіев., 

Галицкій и всей Руси, епископъ Влади-
мірскій и Брестскій, опатъ Печерскій и 
Супрасльскій, 180, 368. 

— Янъ, староста Берестейскій, 328, крайчій 
вел. кн. Литов., 411. 

Кнщмцъ, Гервазій, священникъ Борунской цер
кви, 157. 

КлепаЦБІЙ, Северіанъ, ксендзъ, прокураторъ 
Вилен. кляштора, 168. 

Клечковскій, Николай, 15. 
КЛИМОВИЧЪ, Іосафатъ, виварій Вилен. Троицк, 

монастыря, 133. 
— Ѳома, возный Вилен. воеводства, 212. 

КЛѲДННЦКІЙ, Юрій, возный Вилен. нов., 24. 25. 
Клокоцкій, Іеронимъ, староста Рѣчицкій, 366. 
Клявзгейловичъ, см. Пукшта-Клявзгейло-

вичъ. 
^ Ковалевскій, Станиславъ, ловчій Кіевскаго вое

водства, 286. 
— Янъ, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 540. 

Коваль, Левонъ, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Духов-
скій братчикъ, 98, 100. 

КовальскІЙ, Томашъ, свято-Янскій викарный 
ксендзъ, 131, 132. 

Ковнацкій, Францискъ маршалокъ Жомойт. кня
жества, Шавельскаго пов., 319. 

Козакевичъ, Іосифъ Стефанъ, Виден, мѣща-
нинъ, 198. 

Козаковичъ, Стефанъ, служебникъ митроп. Мих. 
Рогозы, 547—551. 

Козакевичъ-Сарницкій, Василій, членъ Слуц
кой конфедераціи, 621. 

— Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 
— Николай, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 

Козаковскій, Адамъ Іосифъ, Ковен. зем. судья, 
Пятигорскій хоружій, люстраторъ податныхъ 
сборовъ Вилен. воевод. 539. 

Козелъ-Поклевскій, Станиславъ, 340. 
КОЗЛОВСКІЙ, Михаилъ, возный, 202. 
КОЗЛЯКОВСКІЙ, Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 622. 
КОЗАКОВСКІЙ, Самуилъ, КНЯЗЬ, земянинъ Ошмян. 

нов., 105. 
— Шухунь Фурсовичъ, земянинъ Ошмян. пов . 

105. 
Койдаиовичъ, Яковъ, Вилен. мѣщан., 24. 
Койшевскій, Ѳома, зем. судья Берестейскаго 

воеводства, 220. 
Колепда, Антоній, 211. 

— изъ Стадницкихъ, Адамъ, Хилковскій ста
роста, 362. 

— Гавріилъ, архіепископъ Полоцкій, Витеб-
скій, Мстиславскій, епископъ Березвецкій 

! и Лещинскій, архимандритъ Супраельшй, 
администраторъ Кіевской митрополіи, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 137, 144. 

— Константина. Михаилъ, подсудокъ Вилен. 
воеводства, 340. 

— Янъ, Вилен. зем. писарь, 88, Коледа, S9, 
90. 

КоденскІЙ, арендаторъ сбора новоподвышенныхъ 
мытъ (таможен, пошлинъ), 487. 

Кѳлковичъ, Григорей Харитоновичъ, Вилен. 
мѣщанинъ, 31, Кольковичъ, 35. 

I КолодержіШСКІЙ, Андрей, 340. 
КОЛОСКІЙ, Яковъ, земянинъ, 38. 
Кольчицкій, Андрей, земянинъ, 38. 
Коиаевскій, Янъ Юрцевичъ, Ковенскій старо

ста, маршалокъ вел. кн. Литов., 216—217. 
Комаиовскій, Антоній, Вилен. мѣщан., членъ 

гмины, 540. 
Комаровская, Тереза, изъ Прерадовскихъ, 367. 
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Комаровекій; Антоній Игнатій, 206. 

— Мозыр. зем. писарь, 367. 
— Станиславъ, 204. 

Конаръ, Іеронимъ, скарбовый дворянинъ вел. 
кн. Литов., 284. 

КОМКОВИЧЪ, Никаноръ, намѣстникъ Вилен. Св.-
Духов. монастыря, 308. 

Комоиецъ, Маркъ, 475. 
Комоняка,Криштофъ, Мозырскій подстолій, 132, 

дворянинъ, Вилен. суррогаторъ, 133. 
Кемеровская, фундаторка Мозырской право

славной церкви, 191. 
Конарскій, Георгій, кап. е. к. м. и совѣтникъ 

Слуцкой конфедерации 618. 
— Станиславъ, членъ Слуцкой конфедерации, 

619. 
— Юрій, членъ Слуцкой конфедераціи, 619. 

Кондратовичовая, Парасковья Даніиловна, 
Вилен. мѣщанка, 130. 

Кондратовичъ, Адамъ, Вилен. мѣщанинъ, 129, 
130. 

— Андрей, Вилен. деканъ, 216—218. 
— Яковъ, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Дух. брат

чикъ и фундаторъ, 60. 
КОНИНСБІЙ, Георгій, епископъ Бѣлорусскій, со-

вѣтникъ Слуцкой конфедерации, 617, 628. 
КѲНОНОВВЧЪ, Исакъ, Вилен. православн. мѣща-

нинъ, 65, 77, 78, 84, райца, 87. 
— Семенъ, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 

Конопацкій, изъ Конопекъ, Мартинъ Янъ, 340. 
КѳноіШИЦКая, Іоанна, старшая Вилен. базиліян. 

монастыря, 200, 202. 
Константинович!., Іосифъ, 288. 

— Лавренъ, Вилен. православн. мѣщанинъ, 
29, 33. 

Кончевскій. Янъ, Вилен. радецкій писарь, 540, 
542. 

Коплевская, Адамовая, урожденная Раина Я-
рошевичовна Радговская, земянка, 482. 

КоплевскІй, Адамъ, земянинъ, 482. 
КОПОТЬ, Лука, королев, дворянинъ, 15. 

— Петръ, Вилен. православи. мѣщан., 81. 

Контевичъ, Петръ Ивановичъ, Вилен. мѣщанинъ, 
Свято-Духовскій братчикъ, 56, Копцѳвичъ, 65, 
77, 78, 87, Св. Троицкій (уніатскій) брат
чикъ, 98, Копцевичъ, райца, 100. 

Коптевна, Доминитра, въ замужествѣ Григоро-
вая Стравинская—Витеб. каштеляяовая, 556. 

КорбутовйЧЪ, Андрей, Вилен. мѣщанинъ, рад. 
ца, 212, 213. 

Корвинъ - Красинскій , Богуславъ, совѣтникъ 
Слуцкой конфедерации, 617. 

— Иванъ, совѣтникъ Слуцкой конфедераціи, 
— 618. 
— Ѳома, Гомельскій старостичъ, членъ Слуц. 

конфедерации, 618. 
Корвинъ-Петровскій, Іосифъ, Черниговскій и 

Вилен. подвоевода, 185, 309, 372, 385. 
Корвинъ-ПетроЗОЛИНЪ , Мартинъ, капитанъ 

членъ Слуцкой конфѳдераціи, 620. 
Корсйва, Матвѣй, шляхтиаъ, 78, Матысъ, 86. 
Корейво, Михаилъ, 381. 
Кореневичъ-Высоцкій, изъ Высокаго, Андрей, 

членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 
КѳреневскіЙ, Владиславъ, чашникъ иротмистръ J 

Оршан. пов., 167, 168. 
КоренковскІЙ, Янъ, дозорца Вилен. русскаго 

госпиталя св. Петра, что на Зарѣчьѣ, (уніат.), 
116. 

Коризна, Севастьянъ Станиславовичъ, Вилен. 
грод. писарь, 405. 

Король, Авдѣй (Овдей), тивунъ Онуфріев. мона
стыря, 597. 

Корольковичъ, Макаръ, Виленскій мѣщанинъ, 
83. 
— Прокопъ, Вилен. православн. мѣщан., 
77, 78, 81, 87. 

Корсаковая, Григорьевая, Александра Ратом-
ская—Острская старостянка, 474. 

Корсакъ, Александръ, скарбникъ Оршан. пов., 
398. 

— Езофъ, 499. 
— Кароль Янъ, хоружій Смоленскаго вое

водства, 353. 



— Павелъ, архимандритъ Оауфріев. монасты
ря, 597, 598. 

— Рафаилі, архіепископъ Галицкій, настоятель 
Вилен. св. Троицкаго уніат. монастыря, 
111, 112, 566. 

— Семенъ, земян. Полоцкаго нов., 498, 499. 
— -УдѣлмжіЙ, Іосифъ, Полоцкій ловчій, 164. 
— -Удѣльскій, Михаилъ Стефанъ, гродскіЁ 

писарь Полоцк, воеводства, 163, 164. 
— Петръ, земянинъ Полоц. воеводства, 511, 

512, 513. 
КорыбскШ, Янъ, шляхтичъ, 123. 
КОСННСКІЙ, Янъ Николаевича возный Вилен. 

воеводства, 17, 18,19, 21, возный Вилен. нов., 
265,467,469,481, 482, 488, 552, 553. 

КОСМОВСКІЙ. Станиславъ, викарный ксендзъ Ви
ленскаго св.-Яновскаго костела, 562, 563. 

Коеобуцкій, Михаилъ, Вилен. мѣщанинъ, 180, 
бургомистръ, 185. 

ЕОСОВСКІЙ, Іеронимъ, Мозыр. подкоморій, До-
мановскій староста, директоръ Виленскаго вое
водства, 352. 

КОССЪ, Веніаминъ, Вилен. мѣщанинъ, членъ гми
ны, 540. 

КостентшОВНТЬ, Денисъ Вилен. мѣщанинъ, 72. 
КостровицкіЙ, Михаилъ, 525. 

— Стефанъ, Дерптскій хоружій, 345. 
Костюшковичъ, Денисъ, Вилен. православн. 

мѣщанинъ, 81. 
КОСТЬ, Адамъ, Дорогичин. войсковый судья, 387. 

— Іосифъ, Дорогочин. стольникъ, 387. 
КоСТЯКОВИЧЪ - ГорбаввВСКІЙ, Иванъ, членъ 

Слуцкой конфѳдераціи, 620. 
Котеловая, Кристина Гиблевна, войская Трок. 

воеводства, 379. 
Котелъ, Владиславъ, войскій Трок, воеводства, 

479. 
— Казиміръ Михаиаъ, Витебскій каштелянъ, 

108, 152, Марковецкій староста, 376. 
— Криштофъ, Вилен. грод. писарь, 219. 
— Михаилъ, пвдскарбій вел. кн. Литов., 360, 

366. 

— Корияловскій староста, 387. 
Котловскій, Александръ,. шляхтичъ, 531, 
КотлубаиУ Сильвестръ, старшій; Вилен. Троицк. 

монастыря, 115, 116, намѣстникъ монастыря, 
121. 

Котлубъ, Семенъ, служебникъ митропол. Ипатія 
Потѣя, 62, 268. 

Еотовичъ, Андрей, Городенскій писарь, 229, 
231, Городен. староста, 387. 

— Вальцеръ, шляхтичъ, 86. 
— Янъ, Вилен. мѣщанинъ,1 Св.Духов, брат-

чикъ, 98, 100. 
Кочарга, Янъ, Вилен. мѣщанинъ, 116. 
Кочарскій, Лука, 528. 
Кочерговскій, Петръ, возный Берестейскаго вое

водства, 220. 
КоіЦИЦЪ, Михаилъ, Вилен. зем. писарь, 345. 
Кощицы, 366. 
Кравсцъ, Ольхимъ, Вилен. мѣщанинъ, староста 

Св.-Духов. братской церкви, 98, 100. 
Красвощековъ, Русскій бригадиръ, 312, 313. 
КрасовсБІВ, Доминикъ, чденъ Слуцкой конфе-

дераціи, 621. 
— Семенъ, Вилен. мѣщанинъ, 65, 77, 78, 

87, Св.-Духов. братчикъ, 98, 100. 
— Янъ, Внден. мѣщан., членъ гмины, .540. 

Крассовъ, Шведскій генералъ, 300. 
КреЙЦОВИЧЪ, Павелъ, Вилен. мѣщанинъ, 31, 

Крайцовичъ, 35. 
Кретый, Францискъ, Вилен. мѣщан., 180, 
Криво.іапка, Вилен. мѣщанинъ, 122. 
Крижановскій, Янъ, 464. 
КриштоФЪ, викарный ксендзъ Ковенскаго мона

стыря кармелитовъ босыхъ, 216. 
Кроха, Иванъ, Вилен. Свято-Духов. братсвЩ 

староста, 71, 91. 
КрунскІЙ, 183, Янъ, Вялен, мѣщан., радца, 

540. 
Круиигоѳвскій, Андрей, священникъ Голѳшовской 

церкви, 611. 
КрѣішкѳвсБІй, Северинъ, князь, Виден. Доми-

никаіекіі мовахъ, 506. 
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Кублевскій, Михаилъ Ушакъ, Пинскій войскій 
и грод. писарь, 174. 

Еубднескій, Казиміръ, пѣвчій Борунской церк
ви, 153. 

Кублицкій, Михаилъ, 310. 
КуЗЬМИНСКІЙ, Курило (Кириллъ), шляхтичъ, 71-
Кулеша, Францискъ, маршалокъ Волковыйскаго 

нов., 319. 
Ку.ІЬВИ некая, Анна Моисеевна, 530. 

— Изабелла, Осимовская, 530. 
Кульвинскій, Казиміръ, 530. 

— ЮрШ, 530. 
— Янъ, 530. 

Кульчинскій, Игнатій, Городенскій опатъ и 
оффиціалъ, архимандритъ, 194. 

— Мартинъ, консульторъ Вилен. св. Троицк, 
монастыря, 603, 604. 

Купрель, Михаилъ, земянинъ, 482. 
Купрельская, Михаловая, урожденная Софья 

Матвѣевна Киселевна, 482, 

Кургановскій, Стефанъ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 622. 

Куриловвчъ, Хотѣй, Виден, православн. мѣ-
,щанпнъ, 29, 31, 33, 35 

— Ѳедоръ, Вилен. мѣщан., Св.-Духов. брат-
чикъ, 31, 36. 

Курватовскій, Владиславъ, членъ Слуцкой кон
федерации, 620. 

— изъ Битыня, Даніилъ, членъ Слуцкой кон
федерации, 619. 

КуровскІЙ, Юрій, земянинъ Бресткаго воевод
ства, 524. 

Курпскій, Станиславъ, шляхтичъ, 488. 
Курчевнчъ, Станиславъ, шляхтичъ, 39. 
Курчъ, Стефанъ, Берест, воевода, 345. 
Кутузскій, Августинъ, Вилен. іезуит. студентъ, 

38. 
КушелиЧЪ, Михаилъ, Вилен. купецъ мѣщанинъ, 

525. 

j r . 
Лабовскій, Ѳома, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
Лаврентій, чаганикъ Волынской земли, староста 

Вилен. Св.-Духов. братской церкви, 115. 
Лаврнновичовая, Анна Лусцелевна, Станисла-

вовичовая, Вилен. мѣщанка, 524. 
Лавривовпчъ, Станиславъ, Вилен. мѣщанинъ, 

524, 528. 
Лазаровичъ, Мойзешъ, еврей, сотоварищъ арен

датора Вилен. королев, монетнаго двора Ни
колая Сеньковскаго 504. 

Лазовсній, Стефанъ, пѣвчій Борунской церкви, 
153. 

Лазоровичъ, Карпъ, священникъ Виленской Свя
то-Духовской братской церкви, рукополо
женный во священника Львовскимъ епи-
скопомъ Гедеономъ вслѣдствіе перехода 
Кіев. иитроп. Ипатія Нотѣя въ увію, 25, 

41, 44, Лазарѳвичъ, 47, 48, 50, 51, 
53, Лазаровичъ, 57, 58. 

— Николай, шляхтичъ, 28. 
Лакута-СарнЩЕІЙ, Василій, членъ Слуцкой 

ковфедераціи, 621. 
— Ѳома, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 

Лавевскій-Волкъ, Александръ, членъ Слуцкой 
конфедераціи, 619. 

— Владиславъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
618, 627. 

— Георгій, совѣтникъ Слуцкой конфедераціи, 
618. 

— Даніилъ, капитанъ конной гвардіи Литов., 
членъ .Слуцкой конфедерации, 619. 

— Николай, полковникъ членъ Слуцкой кон-
федераціи, 619. 

—- Самуилъ, маіоръ совѣтникъ Слуцкой кон-
федераціи, 618. 

v 



- 23 -

Лапка, Василій, Виден, мѣщан. Св.-Духов. брат
чикъ, 98, 100. 

Лапеда, Григорій, Виден, мѣщанинъ, медоварецъ, 
555. 

Лебедецъ, Стефанъ, дозорца надъ имуществомъ 
Вилен. церковныхъ госпиталей (уніат.), райца, 
116. :, 

Левковичъ-СарницкІИ, Иванъ, членъ Слуцкой 
конфедерации, 621. 

ЛгнкеВИЧЪ, Мозырскій зем. писарь, 191. 
Лешіартовнчъ, Каспаръ, дозорца надъ иму

ществомъ Вилен. госпиталей (уніат.), Лям-
партовичъ, райца, 116. 

Ленартовичъ, Николай Станиславовичъ, сынъ 
Вилен. хоружаго, 10. 

Ленартовичъ-Довгяловичовая. Станиславовая, 
Варвара Павловна, Вилен. хоружанка, 10. 

ЛеичИЦКІЙ. Даніилъ Вилен. мѣщан., друкарь 
(типографъ), 6, 7, 8. 

ЛеоНТІЙ, первый Кіевскій митрополитъ, 44. 
Лехъ-ОсіровекІЙ, Павелъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 621. 
Лешкевичъ, Янъ, королев, секретарь, актуаль

ный регентъ' задворной канцеляріи в. кн. Ли
тов., Вилен. войтъ, 143, 146. 

Лимонтъ, Филиппъ, Вилен. іезуит. студентъ, 
30, 35. 

Липинскій, Рафаилъ, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 619. 

ЛіШОВекііі, Станиславъ, Кунискій ксендзъ-пле-
банъ, 528 529. 

ЛйПСКІЙ, Товія, Вилен. скарбникъ, 352. 
— Краковскій епископъ, 382. 

ЛисеЦііій, Андрей, пасторъ-нроповѣдникъ Со-
ломейскаго евангелическаго збора, 528—529. 

ЛИСОВШЙ, Янъ, Полоцкій подвоевода, 512. 
Литаворъ-Абрамовичъ, Иванъ, членъ Слуцкой 

конфедераціи, 619. 
Лобанъ, Григорій, 13, 14, Григорій Матвѣе-

вичъ, 15. 
ѵУ Ловейко, Янъ, маршалокъ Мозыр. пов., 324. 

ЛОЗИЦКІЙ, ВасилШ, 175. 

— Иванъ, шляхтичъ, 50. 
Лозницкая, Ѳедора Ожаровна, 412, 413, 416, 

419. 
ЛОЗНИЦБІЙ, Станиславъ Юрьевичъ, 411, 412, 

413, 416, 419. 
Лонцкій, Янъ, ротмистръ, 438, 455. 
ЛопатецкІЙ, Николай (Миколай), Вилен. іезуит-

скій студентъ, 35, 38. 
Лопатинскій, Венцлавъ, королѳв.дворянинъ, 435. 
Лопацинскій, ксендзъ, секретарь вел. кн. Ли

тов., 390. 
ЛоіШНСКІЙ, Янъ, писарь стараго мыта въ Вилен. 

прикоморкѣ, 486, 487. 
Лосицкій, Павелъ, членъ Слуцкой конфедераціи 

622. 
— Юрій, членъ Сдуцкой конфедераціи, 622. 

Лоретій, Бернардъ Людовикъ Каетанъ, Вилен. 
райца, войтъ Вилен. митрополичьей юриздики, 
185, 198. 

Лошакъ, Иванъ, Вилен. мѣщанинъ, 31, 36. 
Дукашевичъ, Антоній, Вилен. мѣщанинъ, членъ 

гмины, 540. 
— Матвѣй, Вилен. мѣщанинъ, 508, 510. 
— Ѳеодоритъ, Вилен. Св.-Духов. дьяконъ, 

125, 594. 
ЛукіЯНСКІЙ, шляхтичъ, 140, 141. 
ЛуБЯНСКІЙ, Иванъ, членъ Слуцкой конфедера-

ціи, 619. 
Лукьяновичъ, ФИЛИППЪ, староста Вилен. Св.-

Духов. братской церкви, 32, 37. 
Лумша, Ярмола Григорьевичъ, Вилен. мѣща-

нинъ, 31, Ермола, 35. 
Лункевичъ, Богданъ, Вилен. мѣщанинъ, 121. 
Лучка, Гавріилъ Абрамовичъ, Вилен. іезуит. 

~ студента, 38. 
Лучиицкій, Петръ, 108. 
Лынга, Янъ, Вилен. мѣщан., 181. 
Лычковскій, Стефанъ, Вилен. ратушный писарь 

русской лавицы, 525. 
— Янъ, Несвижскій обыватель, 526. 

Львовая, Раина, жена Вилен. Пятниц, священ
ника, .76. 



Львовичъ, Михаилъ, ксендзъ, пріоръ Пинскаго 
: Доминиканскаго монастыря, 174. 

Львовъ, Александръ, священ. Виленскй Пят
ницкой церкви, .76. 

Льечко, Янъ Войтеховичъ, Вилен. зем. судья, 
430. 

ЛЮДОВИЧЪ, Александръ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 620. 

ЛютѳстанскіЙ, Мартинъ, возный Вилен. вое
водства, 123. 

•Люціусъ, Богуславъ 9рнестъ,Ковен. бургоаотръ, 
534, 535. 

ЛЯСКОВСКІЙ, Якубъ, студентъ Виден, іезуитской 
академіи, 498, 499. 

ЛЯХНИЦКІЙ, Петръ, членъ Слуцкой конфедерации, 
619. 

ЛЯХОВИЧЪ, Антоній, Вилен. мѣщан., раада, 
540. 

Ляцій, русскій генералъ, 311. 

Ъ/Г. 

Магнушевскій, Войтехъ шляхтичъ, 95. 
ИазОЛевекШ, АнтоніЯ, .538. 
ИакарскШ, Михаилъ, 206. 
Максимовичъ, Григорій, Вилен. мѣщанинъ, 31, 

35, 36. 
Малахвеевичъ, Дементій, Вилен. мѣщанинъ, 65. 

J Малевичъ, 385. 
Иалтыка, Самуилъ, • Вилен. мѣщан., членъ гми

ны, 540. 
МальіШКОВИЧЪ, Андрей, Вилен. православн. 

мѣщанинъ, 29, 33. 
Іамоничовая, Барбара (Варвара), Лукашовна 

(Лукинилгаа) Ивановичовая — скарбянка 
вел. кн. Литов., въ замужествѣ—Володи-
міровая Жоховская—зеияяка Вилен. нов., 
497, 500. 

— Барбара (Варвара), Дукашовая Иванови
човая (вторая жена)—скарбная вел. вн. 
Литов., Дисненская Старостина, урожден
ная—Семеновна Войнянка—Мстиславская 
каштеляновая, во второмъ бракѣ—Мар-
ціянова Гедройтевая, княгиня, земянка 
Виден, нов., королев, ротмистровая, 497, 
499, 500. 

— Марина Лукашовна (Лукинишна) Ивано
вичовая-—скарбянка вел. кн. Литов., въ 
замужествѣ —- Криштофовая Вицкая—зе
мянка Вилен. пов., 497, 500. 

ИаіІОПИЧЪ, Кузьма, Виленскій мѣщанинъ, бур-
гомистръ, 460. 

— Левонъ (Левъ), Вилен. мѣщан., Св. Тро-
ицкій (уніат.) братчикъ, 98, райца, 100, 
Леонъ Кузьмичъ, 488, 489. 

— Лукашъ (Лука), скарбный вел.кн. Литов., 
стар. Дисненскій, 11, 12, 329, 489, 
493, Лукашъ Ивановичъ, 497, 498, 499, 
500. 

МаниковскІЙ, Флоріянъ, Вилен. іезуит. студентъ, 
38. 

Манквичъ, Константинъ Павелъ, Вилен. рад-
ца и писарь, 198. 

Маринъ, Петръ Ролантовичъ, факторъ Вилен. 
купца Вингольта, 487. 

Мартиновичъ, Матысъ, земянинъ Лидск. пов., 33. 
— Петръ, шляхтичъ, сынъ вознаго, изъ Крева, 

31, 35. 
— Стась, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 
— Стефанъ, спѣвака (пѣвчій) Вилен. Св,-

Троицк. монастыря, 121. 
Мархачъ, Адамъ, 329. 
Марцннкевичъ, Илья, урядникъ Упитскаго пов., 

369. 
— Павелъ, урядникъ Упит. пов., 369. 
— Лятонскій подсудокъ, 384. 

Ласксвичовна, Раина Петровна, жена Новго
род, стольника Павла Девялтовскаго, 5, 9, 11. 
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МаСБОВСБІН, Петръ, Вилен. мѣщанииъ, золотарь Į 
(золотыхъ дѣлъ маетеръ), 409. 

Масальскій, Григорій, зем. судья Городен. пов., 
державца Перстунскій, 229, 230, Гри-
горій Аѳанасьевичъ, Городен. подсудокъ, 
державца Перстун. и Обельскій, 231. 

— Михаилъ, великій писарь вел. кн. Литов., 
Городен. староста, 193, Вилен. каштелянъ, 
великій гетманъ вел. кн. Лптов., 399. 

— Ѳедоръ, 562, 563. 
ШатушеВИЧЪ, Станиславъ Ѳома, 340. 
МатупіКОВСКІЙ, Николай Мартиновичъ, земя

нинъ Вилен. пов., 111, 112, 560. 
Матыавіъ (Матвѣй), канторъ Вилен. евангели

ческаго збора, 131. 
МатѣевИЧЪ, Лавринъ, шляхтичъ, 75. 

— Янъ, шляхтичъ, 86. 
МаХНОВИЧЪ-СарнИЦКІй, изъ Великихъ Сарни-

ковъ, Григорій, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 621. 

— Иванъ, чденъ Слуцкой конфедераціи, 621. 
Иацелевичъ, Константинъ, Вилен. мѣщанинъ, 

180. 
Мацкевичъ, Михаилъ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 619. 
— Христофоръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

619. 
Медвѣцкій, Матысъ, Вилен. мѣщанинъ, 481, 

482. 
Медзеховскій, Янъ, 340. 
Медоварецъ, Лукашъ, Виден, мѣщанинъ, медо-

варецъ, 555. 
Медонецкій, Гавріилъ, 345, королев, секретарь, 

249. 
Мейеръ, Андрей, членъ Слуцкой конфедерации, 

619. 
— Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 619. 
— Іосифъ, Смолен, ротмистръ, 222. 

Мерзсевскій, Антоній, 532, 533. 
— Михаилъ, Серадскій стольникъ, здмини-

страторъ Новогродскаго воеводства, 532, 
533. I 

Į Метельскій, Станиславъ, Любятовскій староста, 
389. 

Мстыцкій, Рафаидъ, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 619. 

Иечнпкъ, Петръ, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Ду-
ховскій братчикъ, 98, 100. 

ІНКЛашеВПЧЪ, Николай Яновичъ, возный Ви
лен. нов., 41, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 
57, 99. 

Ииколаевичъ, Янъ, земянинъ вел. кн. Лвтов., 
70, 510. 

ИикулііЧЪ, Иванъ, членъ Слуцкой конфедера-
ціи, 619. 

— Мартинъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

— Стефанъ, совѣтникъ Слуцкой конфедера-
ціи, 618. 

Милевскій, Антоній, шляхтичъ, 139, 140,141, 
142. 

— Бонпфацій, Оишянскій грод. регентъ, 139. 
140, 141, 142. 

— Михаилъ, шляхтичъ, 139, 140, 141, 
142. 

ІИЛОСНИЦКІЙ, Иванъ, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 619. 

Минкевичъ, Андрей, Вилен. бургомистръ, 180, 
185, 198. 

Мисевичъ, Григорій, Вилен. мѣщан., членъ гми
ны, 540. 

—. Себестьянъ, Вилен. бурмистръ, чденъ еван
гелическаго збора, 407. 

Митрофанъ, монахъ Вилен. Свято-Духовской 
церкви, 118. 

Миитовтъ, Криштофъ Яновичъ, земянинъ, 482. 
Михаилъ, архіеп; митрополитъ Кіевскій, Га

лиции и всея Руси, 17. 
— король Польши, 144, 236, 237, 245, 

246, 247, 281, 282, 289. 
Михаиле, дьяконъ Вилен. Свято-Духов, церкви, 

30, 35, Михаилъ, 47, 48, 57, 58. 
— писарь короля Сигизмунда 1-го, Кормядов-

скій и Стоклишскій державца, 241. 
4 



МихаЙДОВНЧЪ, Авраамъ, земянинъ Вилен. пов., 
30, 34. 

— Мартинъ, Вилен. райца, 72. 
— Шнионъ (Сеиенъ), шляхтичъ, 48, слуга 

Вилен. русскаго Петровскаго госпиталя, 
что на Зарѣчьи, 116. 

— Янъ, шляхтичъ, 115. 
Михадовскій, Андрей, 345. 

— Ѳедоръ, 345. 
— шляхтичъ, (свовольникъ и шкодвикъ рѣ-

чи-посполитой), 512. 
МихнвВИЧЪ, Варлаамъ, старшій Вилен. Св.-

Духов. монастыря, 161. 
МВХНИКОВВЧЪ, Яковъ, бояринъ. 27. 
Михничъ, Николай, земянинъ Ошмян. нов., 559, 

560. 
Мицевичъ,Игнатій, маршалокъ Россіен. пов., 319. 
Мацу та, Антоній, изъ Ваганова, подстолій и 

судовый подстароста Городен. пов., 193. 
Иишкелевичъ, Янъ, Вилен. иѣщан., членъ гми

ны, 540. 
ННИПСКІЙ, изъ Мнина, Богуелавъ, членъ Слуц

кой конфедерации, 619. 
— Казиміръ, совѣтникъ Слуцкой конфедера-

ціи, 618. 
Могила, Петръ, архимандритъ Кіево-печерскаго 

монастыря, 113. 
МоДЗО.іевскІЙ, священникъ Вилен. офиціалъ, 

542. 
Можн.ІОВСКІи, Андрей, иротонопъ княжествъ 

Слуцкаго и Копьшскаго, ПО. 
МоЗѲЛевскІН, Виленскш офиціалъ, 216, гене

ральный, 218. 
МойГИСЪ, Станиславъ, 345. 
Мойсеевнчъ, Андрей, Вилен. мѣщанинъ. 30, 34. 
Мокрицкій, Войтехъ, шляхтичъ, 81. 
Мѳливскій, шляхтичъ волонтеръ, (свовольникъ 

и шкодникъ рѣчи-носіюлитой), 512. 
ЙО.іОДецкіи, трибуіііільный инстигаторъ, 197. 
МОНКСВКЧЪ, Вогусдавъ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 619. 
— Игнатій Якъ, Олесницкій староста. 388. | 

— Михаилъ, 345, 379. 
— Самуилъ, Рѣчицкій подчашія, 345, Ви

ден, чашникъ, 352. 
Мондевичъ, Іосифъ, 297. 
Морденъ-Шотъ, Вильгельиъ, Вилен. мѣщанинъ, 

509, Морденовичъ, 510. 
Мордзннекій, Янъ, еборщикъ новоновышеннаго 

мыта въ г. Вильнѣ, 487, 488. 
Морозъ, Михаилъ, Вилен. бургомистръ, 180. 
Моротъ, Янъ, викарный священникъ Борунской 

церкви, 105, 106, 107. 
Мосевичъ, Викентій, Вилен. конюшій, 362, 379. 
Моееевнчъ, Александръ Янъ, Шавловскій ти

вунъ, ЛидскШ зем. писарь, Вилен. сурро-
гаторъ, 599, Вилен. подвоевода, 600. 

— Станиславъ Яновичъ, 470. 
Москаль, Константина Вилен. православн. мѣ-

щанинъ, 81. 
•— Михаилъ, Вилен. правоелавн. мѣщанинъ, 

84. 
Мочульекій, проповѣдникъ еванг. исповѣданія, 

611. 
МриглОДЪ, Апсодонъ, Вилен. райца, 55, 58, 61. 
Муравицкій, Петръ, земянинъ Городнен. нов., 

514. 
Мухлиискій, Матвѣй, Вилен. мѣщан., членъ 

гмины, 540. 
Мысликъ, Павелъ, членъ Слуцкой конфедера-

ціи, 619. 
Мѣдецкан, Елена Николаевна (Гальшка Мико-

лаевна) Радивиловна, княжна изъ Олыки 
и Несвижа, Миколаевая Подольская вое-
водина, С т а р о с т и н а Городенская и Ново-
мѣстская, 420—428. 

— Катерина Николаевна, Подольская вое-
водянка, 422, 424, 426. 

— Софья Николаевна, Подольская воеводянка, 
420, 422, 424, 427, 428, 429. 

Мѣлецкіе, 421, 422. 
МѢ.МЩКІй, Николай, Подольскій воевода, ста

роста Городеискій и Новомѣстскій, 427, 428. 
Мѣшковскій, Янъ, королев, дворянинъ, 260. 
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Навоша, Петръ Юрьевичъ, возный Вилен. пов., 
47, 48, 57. 

Нарбутовичъ, Тарасій, ионахъ Вилен. Троиц, 
монастыря, 123. 

J Нарбутъ, Александръ, Довгядо, 340. 
— Антоній, маршалокъ Дидекаго пов., 319. 
— Іеронимъ Довгяло, земянинъ Вилен. вое

водства, 101, 102. 
— Севастьянъ, 520. 

Наргелевнчъ, Матвѣй, Таборишскій администра
торъ (управляющій) 200, 201. 

Наркевичъ, Леонъ, священникъ Езерской цер
кви, 194. 

Нарковичъ, Мартинъ, 551. 
Нарушевичъ, Адамъ, епископъ и писарь Ви

лен. воеводства, 223. 
— Криштофъ, земянинъ Вилен. пов., 74, 75. 
— Станиславъ, Виленсвій тивунъ, 411, Мсти

славский каштелянъ, староста Рѣчицкій 
и Гичицкій, 429. 

— Янъ, королев, ловчій вел. кн. Литов., 
24, 60, 325. 

Наеуповичъ-Халецкій, князь-татаринъ, 520. 
Неглннъ, шляхтичъ, 248. 
Нскрапіевичъ, Петръ Яновичъ, членъ Слуцкой 

конфедерации, 622. 

— Янъ, Вилеп. іезуит. студенть, 38. 
Неиѣранка, Домицелла, Дерптская хоружанка, 

159. 
Несторовнчъ, Берест, каштелянъ, 364, Янъ, 

Берест, подстолій, 365. 
І І П К И Ф О р ъ , Вилен. Свято-Духов, ионахъ, 29, 

девятый чернецъ, 33. 
НовгородеЦЪ, Семенъ Яновичъ, Вилен. мѣща-

нинъ, 65, Св.-Духов. братчикъ, 98, Ново-
городецъ, 100. 

НовицкШ, Даніилъ, шляхт., 25. 
— Матвѣй Ждановичъ, шляхтичъ, 81. 

Новопіа, Петръ Юрьевичъ, возный Вилен. вое
водства и повѣта, 16, 18, 28, 556. 

Ноздрина-Качановскій, Стефанъ, членъ Слуц
кой конфедераціи, 622. 

НОЛЬКВНЪ, Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

Новгартъ, Петръ, державца Раконтишскій и 
Лаваринскій, лѣсничій Оршанскій и Перелай-
скій, 273, 413. 

Нурсевичъ, Самуилъ Муховскій, татаринъ, 105. 
— Шаханя Абрамовича татаринъ, 105. 

НѢмчинъ, Петръ, мастеровой на Вилен. коро
лев, ионетноаъ дворѣ, 504. 

О . 
ОборсКІЙ, Бернардъ, Горбовскій староста, 207. 
Обрннская, Екатерина, въ первомъ бракѣ— 

Дюбельекая, скарбниковая Звяртовская, а во 
второмъ—Шиманская, С т а р о с т и н а Подберезская, 
533. 

Овсянввовичъ, Ваеько, Вилен. мѣщанинъ, 31, 
35. 

Огннсвая, Рейна Воловичовна, Троцкая под-
коморина, фундаторка Кропскаго конастыря, 
120. 

Огинскій, Александръ Марціяиъ, изъ Козельска, 
князь, канцлеръ вел. ки. Литов., стар. 
Мстибоговскій и Радошковскій, 603. 

— Антоній, Трокскій каштеляничъ, 364. 
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— Вогданъ, князь, Трокскій нодкоиорій, 29, 
33, Вогданъ Матвѣевичъ, Дорсунишскій 
и кор. державца, 41, 43, 49, 59, ста
роста Вилен. Свято-Духов, братской цер
кви, 85, 89, фундаторъ Кронскаго мо
настыря, 120, изъ Козельска, Трокскій 
подвоевода, 325. 

— Вогданъ Ѳедоровичъ, Троцкій нодстолій, 
41, 49, 59. 

— Жомойтскій староста, 249. 
— графъ Казиміръ Михаилъ, изъ Козельска, 

Вилен. воевода, 534, 536. 
— Мартинъ, Трокскій воевода, королев, ком-

згассаръ, 286, канцлеръ вел. кн. Литов., 
носредникъ мировой сдѣлки" между Вилен. 
Св.-Духов. братствомъ и Вилен. іезуита-
ми, 601. 

— Янъ, князь, трнбунальный свѣтскій судья, 
88, Кормяловскій державца, 109, старо
ста Вилен. Св.-Духов. братской церкви, 
115, Волковыйскій маршалокъ, Виленскій 
подвоевода, 128, 277, 518. 

— князь, Вилен. воевода, 542. 
Огульбъ-Шотъ, Яковъ, 510. 
Огурцевичъ, Андрей, Вилен. бургомистръ, 

143. 
— Януарій, Вилен. Троицк, архимандритъ, 

604. 
•J Озембловскш, Іосифъ, Вилькомир. судья, 367. 

Околовъ, Людвигъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

Окуличовая, Анна Шелепнѳвна, Стефановая, 
зем. Мин. воеводства, 177. 

Оку.шчъ, Василій, земянинъ Мин. воеводства, 
177. 

— Доминикъ, земян. Мин. воеводства, 177. 
— Михаилъ, земян. Мин. воеводства, 177. 
— Стефанъ, земян. Мин. воеводства, 177. 

Окуяевиа, Светохиа, въ замужествѣ Бальцеровая 
Раецкая—Трок, войская, 559, 560. 

Олекеей, (Алексѣй), священникъ Ковенской рус
ской церкви, 216. 

I Оле.ІЬКОВНЧЪ, Семенъ Янъ Юрьевичъ, Слуцкій 
князь, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 429. 

Оленская, Марія Сеньчиловна, Вилен. мѣщан-
ка, 526. 

Олендскій, Адамъ, совѣтникъ Слуцкой конфе-
дераціи, 618. 

— Стефанъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
618. 

Оленцовъ, Симонъ, провинціалъ, законникъБо-
рунскаго базиліян. монастыря, 155. 

Олешевскій, Янъ прокураторъ Вилен. Троиц. 
монастыря, 143, 146, старшій Борунскаго 
монастыря, 165. 

ОлЬФИровичъ, Даміанъ, Вилен. иѣщанинъ, 212, 
213. 

Ольшаница, Томашъ, Вилен. мѣщан., 564. 
Олыпанскій, Ярошъ, 461. 
Ѳльшскскій, Криштофъ, Виленскій мѣщанинъ, 

скорнякъ, 243. 
— Фирсъ, пёдагогъ (учитель) Вилен. Свато-

Дух. школы, 29, русскій пёдагогъ, 33. 
Онельянь, Вилен. Ивановскій священникъ, 16, 

17. 
Омульши, • Станиславъ, 340. 
ОрановскІЙ, Криштофъ, Вилен. скорнякъ, 237. 

— Станиславъ, Вилен. грод. судья, 219. 
Оиецъ, Василій, Новогород. каштелянъ, 162. 
Опока, Ѳаддей, Мозырскій ландвойтъ, усердный 

защитникъ Мозырскихъ православныхъ жите
лей отъ насилій уніатской миссіи, 188 — 193. 

Оранскій, Янъ, 188, 192. 
Орвидъ, Самуилъ, членъ Слуцкой конфедерации, 

619. 
Орда, Михаилъ Самуилъ, зем. писарь Пин. пов., 

162. 
Орлицкій, Янъ. Рѣчицкій коморникъ, 540. 
Орѣшка, Михаилъ, Пинскій нодстолій и под-

старостій, 174. 
Осецкій, Вацлавъ, сеніоръ (старшина) Вилен. 

Евангелич. збора, 556. 
Оснкъ, Янъ, Вилен. зек. судья, 90. 
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ОСИИОВНЧЪ, Матвѣй, Вилен. райца, провизоръ 
доходныхъ статей Виден. Спасскаго госпиталя, 
186, 198. 

ѲСИФОВИЧЪ, Василій, Вилен. мѣщан., 34. 
Оскерко, Антоній, Новогород. каштелянъ, ревно

стный зашдтникъ православныхъ Мозыр-
скихъ жителей, 188—193. 

— Сервацій, Мозырскій староста, ревностный 
защитникъ православныхъ Мозырскихъ жи
телей отъ насилій уніатскихъ миссіонеровъ, 
188-193. 

ОСМО.ІОВСКІЙ, Григорій, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 620. 

Осолинскій, изъ Тенчина, Михаилъ, коронный 
регентъ, Мельницкій староста, 303. 

ѲстаЙНОВИЧЪ, Константинъ, Вилен. мѣщанинъ, 
30. 

Остаповичъ, Иванъ, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 
— Константинъ, Вилен. мѣщан., 34, 77, 

Остафовичъ, 78, 87. 
Ѳстикъ, Юрій Юрьевичъ, Метиславсвій воевода, 

Браславскій староста, 253, 411. 

Остремскій, Францискъ, Вилен. мѣщанннъ, членъ 
гмины, 540. 

Островскій, Александръ, членъ Слуцкой конфе- J 
дераціи, 620. 

— Антоній, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 
— Василій, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 

— Михаилъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
621. 

— Протасій, членъ Слуцкой конфедераціи, 
621. 

— Якубъ, шляхтичъ, 31, 35. 
— -Сарницкій, Петръ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 621. 
Острожскій, князь Константинъ, Кіев. воево

да, 6, 7, маршалокъ Волынской земли, 
Владпмір. староста, 406. 

— Янушъ, Волынскій воевода, 421. 
ОтрОКОВЪ, Семенъ, Вилен. мѣщанинь, 31, 35. 
ѲФФенгаузъ, Мартинъ, совѣтникъ Слуцкой кон-

федераціи, 617. 
— Стефанъ, Дерптскій подкоморичъ и членъ 

Слуцкой конфѳдераціи, 6IS. 

X X -
Паоеровскій, Янъ, шляхтичъ, 31, 35. 
Пав.іоішцкій, Касперъ, Вилен. райца, 528/ 

^ Иавловичъ, Михаилъ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 620. 

— Юзефъ (Іосифъ), Вилен. мѣщанинъ, сапож-
никъ, 76. 

— Ѳома (Хома), Вилен. мѣщанинъ, 35. 
Павловскій, Павелъ, Биржанскій бургомистръ, 

529. 
— Ромуальдъ, священникъ Борунской церкви, 

158. 
ІІакоіНЪ, Александръ Иванъ, членъ Слуцкой 

конфедераціи, 618. 
— Константинъ, поручикъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 618. 
Нальчевскій, Матвѣй, шляхтичъ, 538. 

Парксовичъ, Казиміръ Янъ, Пинскій подчашій 
и грод. судья, 174. 

ІІарФеневичъ, Ыванъ, Виден, протопопъ и ми-
трополичій намѣстникъ, 5, Пархвеновичъ, 9, 
10, 16, 17, 20,460. 

ПаЦОВая, Нарушевичовна, подканцлерина вел. 
кн. Литов., Жомойт. С т а р о с т и н а , 159. 

Надъ. Михаилъ, Вилен. воевода, великій гет-
манъ вел. кн. Литов., сеймовый марша
локъ, Михаилъ Петръ, 340, 402. 

— Павелъ, Витебскій каштелянъ, 254. 
— Пашкевичъ, дворянинъ, 197. 
— ІОрій, Витебскій воеводичъ, 270. 

Пашкевичъ, Адамъ, 521. 
— Андрей, 221, 222. 
— Григорій, Виден, мѣщанивъ, 180. 
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— Даніилъ, Вилен. иѣщан., радца, 540. 
— Николай, Ковенскій подстолій, 217. 
— Симонъ, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 540. 

Пашковичъ, Богданъ, витебдянинъ, 24. 
— Генадій, Лявдонекій, консудьторъ Вилен. 

Троицкаго монастыря, 209. 
— Павелъ, Вялен, бургомистръ русской ла

вицы, 73. 
Пекарскій, Ваеилій, членъ Слуцкой конфедера

ции 621. 
— Даніилъ, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 
— Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 620. 

621. 
— Павелъ, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 
— Семеяъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 
— Филиппъ, членъ Слуцкой конфедерации, 621. 

Некинскій, Гіацинтъ, старшій Литовской про-
винціи всѣхъ неунитовъ и Вилен. Св.-Духов. 
монастыря, 221. 

Пелиская, Петровая, урожденная Ульяна Гин-
товтовна, земянка, 482. 

ПелискІЙ, Петръ, земянинъ, 482. 
ПенкальСБІЙ, Симонъ, членъ Слуцкой конфеде-

раціи, 619. 
ІІерегудъ, Гавріилъ, членъ Слуцкой конфеде

рации, 620. 
Першкевпчъ, Андрей, Вилен. мѣщан., 180. 
Песлякова, Евфросинія, Дявданская, Стефано-

вая, 105, 106, жена Докшицкаго свя
щенника, 155, 157. 

—• Константія Стецкевичовна, жена священ
ника Борун. цер. Николая Песляка, 105. 

ПеслЯБЪ, Александръ Стефановичъ, колляторъ 
Борун. церкви, 106, 109. 

— Василій Стефановичъ, колляторъ Борун
ской церкви, 106, 109, 152, 155, 158, 
165, 166. 

— Миколай, священникъ и фундаторъ Бо
рунской церкви, 104, 152, 154, 155, 
156, 

— Петръ Стефановичъ, коляторъ Борунской 
церкви, 106, 109, 152, 153, 155, 157. I 

— Яковъ Стефановичъ, коляторъ Борун
ской церкви, 106, 109, 155, 165, 166. 

— Янъ Миколаевичъ, коляторъ Борунской 
церкви, 104—109, 156, 157, 158, 
159. 

— Янъ Стефановичъ, коляторъ Борунской 
церкви, 106, 109, 152. 

Петкевичъ, Александръ, 345. 
— Езофъ, акторъ справъ сборовыхъ вел. кн. 

Литовскаго, 516, 518. 
— Іосифъ, пѣвчій Борунской церкви, 153. 
— Мальхеръ, Вилен. зем. писарь, 11, 12, 

Оргаанскій стольникъ, 345, 430,437,463. 
Петлевичъ-Сарницкій, Игнатій, членъ Слуц

кой конфедераціи, 621. 
Петрасевичъ, Вилен. обыватель, 378. 
ПетрашеВНЧЪ, Хризостомъ Янъ, 340. 
Пеграшкевичъ, Флоріанъ, 401. 
Петрішанскій, Николай, шляхтичъ, 21, 552. 
Нетровнчовая, Екатерина Котловна, Казиміро-

вая, 107. 
Петровнчъ, Александръ, шляхтичъ, 75. 

— Андрей, шляхтичъ, 99, 257, 258, 259. 
— Войтехъ, земянинъ Вилен. нов., 5. 
— Казиміръ, 305. 
— Осипъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 622. 
— Семенъ, Вилен. лавничій писарь, 245. 
— Станиславъ, иитрополичій тивунъ, 27, 

шляхтичъ, 115, 553. 
— Янъ, 107. 

Пеіровскій, Кошелевскій староста, 191. 
— Яковъ, Виленскій иѣщан., членъ гмины, 

540. 
— войскій, грод. писарь Вилен. воеводетва, 

298. 
Петрулинецъ, Николай, 420. 
ПетрусеіШЧОВая, Ольбрихтовая, урожденная— 

Кристина Ярошевичоіша Радговщанка, земян
ка, 482. 

Иетрусевнчъ, Альбрихтъ (Ольбрихтъ), земя
нинъ, 482. 

— Казиміръ, 353. 
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Нетрушевнчъ. Антоній Николай, чашникъ и 
подвоевода Вилен. воеводства, 196, 198, 
200, 381. 

П е т р ъ В е л и к і й , Императоръ Всероссійскій, 300, 
301, царь, 351, 352,356, 362,364, 367, 
377. 

Печатка-Левоновичъ, Александръ, 345. 
Печовка, Григорій Ѳедоррвичъ, Вилен. радца 

русской лавицы, 552. 
ПечовскІЙ, Григорій, Вилен. радца русской ла

вицы, 21. 
ПІѲВТБОВСКІИ, Вогуславъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 620. 
І І И р х а л а , Войтехъ, Вилен. старшій зборовый, 

10, золотарь (золот. дѣлъ мастеръ), 475. 
Платынъ, Петръ, Виленскій королевскій монет-

чикъ, 257, 258, 259. 
ІІЛСііЪ, Эрнестъ, Вилен. иѣщан., членъ гмины, 

540. 
Н.ШХТа, Вогуславъ, 283. 
ПДОДВИЦКІЙ, Юрій, возный Вилен. нов., 5. 
Нлятеръ, Іосифъ, 319, Инфлянтскій войскій, 364. 

— Янъ, Инфлянтскій войскій, 378. 
І І в е в С Б І Й , шляхтичъ, воюнтеръ, (своевольникъ и 

шкодникъ рѣчи-посполитой), 512. 
Подберезская, Екатерина Обринская, Шиман-

ская С т а р о с т и н а , въ первомъ бракѣ Змиртов-
ская—Любельская скарбниковая, 533. 

Пѳдберезскій, Григорій , Сиоленскій воевода, 
340. 

— Мартинъ Яновичъ, Мойшагольскій хоружій, 
483. 

— Францискъ, Шиманскій староста , 532, 
533. 

НожарСКІЙ, Андрей Поцманъ, королев, секре
тарь и Жупранскій державца, 107, 108. 

ІІОЗНаискій , Алексѣй, Виленскій мѣщанинъ, 
198. 

ЦозііИЦКІЙ. Аоанасій, Вилен. мѣщанииъ скор
някъ, 243. 

ІІОЗНЯКЪ, Матвѣй, земян. Вилен. пов., 566. 
— Фрапцишекъ, 318. 

Поклатъ, Матей Григорьевича Вилен. мѣща-
нинъ, 31. 

. П о л о ч а н в н ъ , Михаилъ Васильевичъ, Вилен. 
мѣщанинъ, 65, Св.-Духовскій братчивъ, 98. 
Михайло, 100. 

П о л у б е в с к і й , Александръ, князь, Новогородскій 
каштелянъ, 12, Фуядаторъ Вилен. Св.-
Духов. монастыря, 75. 

— Константинъ, Мстиславскій каштелянъ, 
113. 

Полубинская, Катерина, сперва Яновая Глин
ская, a послѣ Стефановая Гоздовская, 204. 

Нолубннскіе, 401. 
П о л у б и Н С К І Й , Александръ Гилярій, маршалокъ 

вел. кн. Литов., 2S6. 
— изъ Лубна, Михаилъ, Мозырскій стольни-

ковичъ, земян. Пин. пов., 179. 
— изъ Лубна, Фелиціанъ, Мозырскій столь-

никовичъ, земян. Пин. нов., 179. 
— изъ Лубна, Янъ, Мозырскій стольникъ, 

земян. Пин. нов., 179. 
ІІОЛХОВСБІй, Григорій, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 620. 
— Стефанъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

620. 
Ііоляновскій, Андрей, шляхтичъ, 16. 
Поэіарвацкій, Андрей, зем. судья Смолен, вое

вод., люстраторъ податныхъ сборовъ Вилен. 
воеводства, 539. 

ПОМІІЦІІІІІ, Константинъ, Серадскій чашникъ, 
королев, коимиссаръ, 286. 

ПОНЯТОВСЕІЙ, Мартинъ, ксендзъ, помощникъ 
старшаго Вилен. базиліан. монастыря, 
ПО. 

— князь Михаилъ, Полоцкій епископъ, Кра-
ковскій коадъюторъ, 223. 

НиіІ.іавскІЙ, Михаилъ, Кременецкій подстолій, V 
155. 

ІІОІІОВСКІЙ, Янъ, 204. 

НОПВЛЬСКІЙ, уніатскій ксендзъ кохендарій, 
612. 

Порошки. Иванъ, Вилен. мѣщан., 65. 
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ПорѢцкШ, Войтехъ, зем. Вилен. воеводства, 103. 
— Фелиціанъ, 529. 

Потоцкая, Варвара Дуниновна, подстолина вел. 
кн. Литов., а въ первомъ бракѣ Униховская— 
Трокская воеводина, 172, 173. 

ПотѢЙ, Антоні й, на Володавѣ, Рожанцѣ и Рѣ-
чицѣ, великій стражникъ и генеральный 
региментаръ вел. кн. Литов., староста Вол-
ковыйскій, Жижморскій, Радомысльскій и 
Суразскій, 310, 383, 384. 

— Ипатій, митрополитъ Еіевскій, Галицкій 
и всея Руси, владыка Владимір. и Бере-
стейскій, архимандритъ Кіево - Печерской 
лавры, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 
53, 54, 57, 58, 59, архіепископъ, 62, 
63, 66, 67, 70, 77, 81, 85, 86, 88, 
89, 90, 268. 

— Казиміръ, Витебскій воевода, 366. 
— Еонстантинъ Людовикъ, подскарбііі и зем

ски писарь вел. кн. Литов., 295, на Во-
лодавцѣ и Рожанцѣ, староста Волпинскій 
и Вортянскій, 295, етар. Ратынскій и 
Пунскій, 298, 303, 304, стар. Шерешев-
скій, 308, 309. 

Поцѣй, см. Потѣй. 
Почобута, Анзельмъ, ксендзъ гвардіанъ Вилен. 

Францисканскаго монастыря, 214. 
Прездецкіе, 365. 
Пиездецкій, Литовскій референдарь, 389, под-

канцлеръ вел. кн. Литов., хоружій Ста
родубов. пов., 400. 

— Мозырскій хоружій, 362. 
Прерадовскіе, 367. 
Прецлавскій, Андрей, Слонимскій хоружій и 

Вилен." подвоеводій, 120, 121, 124, 125, 513, 
514. 

Нржездецкій, си. Прездецкій. 
Прилуцкііі, Василій, шляхтичъ, 91. 
ЛриставовскЩ, Иванъ, членъ Слуцкой конфе

дерации, 619. 
— изъ Пристанокъ, Михаилъ, совѣтникъ 

Слуцкой конфедерации, 618. 

ПрогульбицкІЙ, Павелъ, 480. 
Прозоровскій, Московскій воевода, 278. 
ПрОКОПОВИЧЪ, Матвѣй Михаилъ, 528. 
Прокудпчъ, Вартошъ, Вилен. магистр, писарь 

и лавникъ, 96. 
Прокніа, Михаилъ Станиславъ, 340. 
ПронскІЙ, князь Александръ, стольникъ вел. 

кн. Литов., 407. 
Протасовичъ, Бенедикъ Васильевичъ, Трокскій 

ключникъ, Городенскій войскій, 255. 
— Иванъ, Вилен. грод. судья, 405, 430. 

Процевичъ, Василій, старгаій Вилен. Троицкаго 
базиліан. монастыря, 163, 167, 177. 

Путкаиеръ, Лаврентій, генераль-адъютантъ, членъ 
Слуцкой конфедераціи, 620. 

— Станиславъ, генералъ-адъютантъ и совѣт-
нпкъ Слуцкой конфедераціи, 618. 

— полковникъ, 308. 
Пузи.іевичъ, Григорій, Вилен. мѣщан., скор-, 

няііъ, 237, 243. -
Пуз В на, изъ Еозельска, Доминикъ Ериштофъ, 

Упитскій староста и маршалокъ Литов. 
скарб, трибунала, 364. 

— изъ Еозельска, Михаилъ, староста Вискій 
и Вербковскій, королев, регеитъ вел. кн. 
Литов., 247. 

Пукшта, Антоній, 534, 536. 
Пукшта-Клявзгейловнчъ, Станиславъ, Вол-

ковыйскій хоружій и Виленскій намѣстникъ, 
26, 32, 41, 43, 46, 55, 60, 482, 492, 
554, 555, 556. 

Пусдовскій, изъ Пуслова, Войтехъ, маршалокъ 
Слонимскаго повѣта, 319. 

Нутовипскій, 384. 
Нутовнчъ, Адамъ, возный Вилен. воеводства, 

221. 
Нутява, Янъ, 557. 
Нѣшій-Вснкушенъ, Ференсъ, Вилен. мѣщанинъ, 

господарскій пивничій, 478. 
Няссцкій, Стефанъ, членъ Слуцкой конфедера-

ціи, 620. 
' — Янъ, 372. 

v 



Рагоза, Михаилъ, архіеп., митрополитъ Кіев-
скій, Галицкій и всея Руси, 26, 27. 

Радашевскій, Антоній, шляхтичъ, 538. 
Радванъ, Амвросій, Вилен. аптекарь, 15. 
Радговская, Раина Ярошевична, въ заиужествѣ 

Адамовая Коплевская, земянка, 482. 
РадговскІЙ, Андрей Ярошевичъ, 482. 

— Давидъ Ярошевичъ, зеиянинъ, 482. 
Радговщапка, Катерина Ярошевичовна, въ за-

мужествѣ—Войтеховая Александровичовая, 
земянка, 482. -

— Кристина Ярошевичовна, въ замужествѣ— 
Ольбрихтовая Петрусевичовая, земянка, 
482. 

Радиви.іовая, Анна Людовика, конюшина вел. 
кн. Литов., а потомъ Бранденбургская 
марграфиня, 138, фальцграфовна Пфальц-
ская, 155. 4 

— Марія, господаровна Молдавскихъ земель, 
Янушовая, Вилен. воеводина, гетмангаа 
вел. кн. Литов., 138. 

Радивиловна, Елена (Гальшка) Николаевна, 
княжна, изъ Олыки иНесвижа, 421, 424. 

Радивилъ, Кароль, князь, Вилен. воевода, 
221. 

— Криштофъ, князь на Биржахъ и изъ Ду-
бинокъ, Вилен. воевода, найвысшій гет-
манъ вел. кн. Литов., староста Солецкій 
и Урендовскій, державца Кокенгаузенскій, 
6, 9, 14, державца Аннскій, 32, 37, 
Криштофъ Николай, князь на Олыкѣ и 
Несвижѣ, 95, 232, 234, 252, Николай 
Криштофъ, дворный маршалокъ вел. кн. 
Литов., 254, 260, 261, 264, 266, 324 
332, 390, 407, 411, 420, 423, 424, 
439, 467, 471, 474, 476, 594. 

— Николай, канцлеръ вел. кн. Литов., ста
роста Виленскій и Борисовскій, 1, 3, 

Вилен. воевода, стар. Лидскій и Мозыр-
скій, державца Борисовскій, 253, стар. 
Ошмянскій и Дидсіай, 405, князь на Ду-
биничахъ и Биржахъ, 406—410, 423. 

— Христофоръ, князь, 568. 
— Янушъ (Иванъ), князь, подчашій вел. 

Литов., 560. 
— конюшій вел. кн. Литов., 376. 

Раецкая, Светохна Окуневна, Бальцеровая, Трок. 
войская, 559, 560. 

Раецкій, изъ Раецъ, Ѳеофилъ Дунинъ, Лидскій 
маршалокъ, 135, 136, 137. 

РаЙСКІЙ, Александръ, 365. 
— изъ Райска, Иванъ, совѣтникъ Слуцкой 

конфедераціи, 617, 627. 
— Кобринскій подкоморій, 319. 
— Николай (Миколай), Вилен. обыватель, 

116. 
РашіСКая, Александра Лавриновна, Острская 

старостянка, въ замужествѣ Григорьевая 
Корсаковая, 474. 

— Елена (Галена) Григорьевна, Лавриновая 
княжна Горская, 471—476. 

— Елена (Галена) Лавриновна, Острская ста
ростянка, 474. 

— Марина Лавриновичовна, Острская ста
ростянка, 474. 

— Софья (Зофія) Лавриновна, Острская ста
ростянка, въ замужествѣ Адамовая Руц-
кая—Мозыр. зем. писаровая, 474. 

— Софья (Зофья) Тышкевичовна, Берестей-
ская воеводянка, 473. 

— Ѳедора Лавриновна, Острская старостянка, 
474. 

Ратомскій, Григорій Лавриновичъ, Острекійста-
ростичъ, 473, 474. 

— Константинъ Лавриновичъ, Острскій ста-
ростичъ, 473, 474. 
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— Лавринъ Константиновичъ, Острскій ста
роста, 471—476. 

— Михаилъ Лавриновичъ, Острскій старо-
стичъ, 473, 474. 

РачинскШ, К., маршалокъ королев, совѣта, 223. 
Рачкевичовна, Тересса, старшая Минскаго Св.-

Духов. базиліан. монастыря, 170, 171. 
Рачковскін, Янъ, Вилен. грод. судья, 139. 
Редоръ, Янъ, шляхтичъ, 538. 
Рейбницъ, Станиславъ, г. а. комм, войскъ в. 

кн. Лит. и членъ Слуцкой конфѳдераціи, 
618. 

— Христофоръ, генералъ-маіоръ в. кн. Лит,, 
совѣтнивъ Слуцкой конфедерации, 617. 

РесЕІЙ, Янъ Ленартовичъ, возный Вилен. пов., 
41. 

Речинскій, Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
620. 

Рнхтеръ, Николай, Вилен. бургомистръ, 527. 
Рогоза, Михаилъ, митрополитъ Кіев., Гадицкій 

и всея Руси, 42, 46, 51, 59, 547—551, 
553. 

РоГОЗЯНКа, Анна Ѳедоровна, княгиня Яновая 
Свирская, 9, 10. 

Рогу.іьская, Балтромеевая, урожденная—Софья 
Гинтовтовна, земянка, 482. 

РогульскІЙ, Валтромей, земянинъ, 482. 
РѲЖНЦКІЙ, Янъ, Ворунскій обыватель, 106. 
РоіКИЦЪ, Романъ, протопонъ Вилен. Пречистен-

скаго собора, 131, 132, 134. 
РозуяЦІ)'СЪ, Венедиктъ (Венедикта), Вилен. 

город, писарь, 56, 61. 
РомаііОВИЧЪ, Иванъ, Вилен. мѣщанинъ, 31. 

— Михаилъ, священ, (пресвитеръ) Видзениш-
скаго монастыря въ Вилькомир. пов., 531. 

Романовнчъ-СарниднІН, Игнатій, членъ Слуц
кой конфедераціи, 621. 

РомаіІСКІй, Янъ, шляхтичъ, 30, 34. 
Ромашкевичъ, Мартинъ, священникъ Губинской 

церкви, ,194. 
Ромашко, Евстафій, членъ Слуцкой конфедера-

ціи, 622. 

Ромеръ, Дамазій, подкоморій Трокскаго пов., 
319. 

— артилерійскій генералъ вел. кн. Литов., 
378. 

РОМФСІЬДЪ, Августинъ, Вилен. мѣщан., членъ 
гмины, 540. 

Ронзевскій, Александръ, Людковскій чашникъ, 
386. 

РонатецкШ, Николай, Вилен. іезуитскій сту
дентъ, 30. 

РОПИЪ, староста Жидейкарскій, совѣтникъ Слуц
кой конфедераціи, 618. 

Роръ, Фердинандъ, Трокскій подстолій, Суми-
лишскій староста, 281. 

РОСКІЙ, Стефанъ, господар. дворянинъ, 407. 
РосохацкІЙ, Николай Францискъ, Трокскій ти-

вунъ, Вилен. зем. писарь, Немояоитскій ста
роста, 340. 

РОСТКОВСКІЙ, Войтехъ, шляхтичъ, 468, 469. 
Рощевскій, Янъ, шляхтичъ, 78. 
Рубовичъ, ксендзъ, Биржанскій коиендарій, 612. 
РудковскШ, Иванъ, шляхтичъ, 30, 31, 34, 

36. 
Рудомина, Лавринъ Матвѣевичъ, 328, 438. 

— Ѳома (Томашъ) Матвѣевичъ; Довгялишскій 
державца, 430—459. 

— Брацлавскій подкоморій, маршалокъ гене
ральной коммиссіи Литовской провинціи, 383. 

РудоМіша-ДусятскШ, Михаилъ, Оршанскій мар
шалокъ, 340. 

— Петръ, Стародубовскій староста, Вилен-
скій подвоеводій, 131, 236, 279, 281, 
283, 285, 287, 338, 340, 522. 

Русинъ, Ѳѳдоръ, служебникъ, 548. 
РуіКОВСКІЙ, управляющій имѣнія Ревятичъ, въ 

Минск, воеводствѣ, 168, 169. 
Рутскій, Іосифъ Веляминъ, уніатскій архиман

дритъ Вилеп. Троицк, монастыря, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, Валеріанъ (?) 217, 218, 564. 

Руцкая, Адамовая, Софья Ратомская—Остр
ская старостянка, 474. 
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Ручка, Николай (Миколай) Ивановичъ, 477, 
480. 

Ручкова, Анна (Ганна) Ференсовна, Миколаевая 
Ивановичовая, 477 — 480. 

Рыбнпкъ, Карпъ, Вилен. православн. мѣща-
нинъ, 81. 

Рыдель, Кристіанъ, Вилен/мѣщан., членъ гми
ны, 540. 

Рыигель, Винцко, путный бояринъ, 27. 

' :— Михаилъ, путный бояринъ, 27. 
РыіШНСКІЙ, Гавріилъ Богдановичъ, Вилен. грод. 

судья, 6, 9, 32, 37, 232, 234, 252, 260, 
264, 266, 464, 467, 471, 476. 

РѢПНИНЪ, князь, 305, генералъ русекихъ войскъ 
при царѣ Петрѣ Вел., 351, 352. . 

РѢшетило, Іосифъ, Вилен. Св.-Духов. братчикъ, 
115. 

cz>-

Сабсльникъ, Михаилъ, Вилен. мѣщанинъ, 406. 
Сабина, Станиславъ, Виленскій войтъ, докторъ 

и королев, секретарь, 462. 
Савансвскій, Доминикъ, 209, 211. 

— Янъ, 209, 211. 
—- Ѳаддей изъ Станкова, грод. регентъ, мо-

стовничій Вилен. воеводства, 399, 
СавіЩКан, Агата изъ Пашкевнчой, въ пер

вомъ бракѣ Кононовичовая, коморникова Ви
лен. воеводства, 221. 

СавицКІЙ, Алоизій Михаилъ, Вилен. зем. пи
сарь, 356, 388. 

—• Антоній, Вилен. мѣщанинъ, членъ гмины, 
540. 
Валтромей, шляхтичъ, 31, 35, 538. 

— Матвѣй (Матей), Подлясвій каштелянъ, 
писарь вел. кн. Литов., 407. 

— Францискъ, коморникъ Вилен. воеводства, 
221. 

— Янъ, шляхтичъ, 538. 
СавИЧЪ, Иларіонъ, игуменъ Новодворскаго мо

настыря, 595, 596. 
— Пахомій, Евейскій игуменъ, Вилен. Св.-

Духов. намѣстникъ, 126, 127. 
Савлуковичъ, Филиппъ, земянинъ Ошмян. нов., 

38. 
Садовскій, шляхтичъ, волонтеръ, (своевольникъ 

и шкодникъ рѣчи-посполитой), 512. 
СаЗННЪ, Григорій, возный Вилен. повѣта, 412. 

Саковичъ, Адамъ Матвѣй, Ошмян. подкоморій, 
стар. Селененскій и Метельскій, подвоевода 
Виленскій, 516. 

Салтыковъ, графъ, генералъ-маіоръ русекихъ 
войскъ, комендантъ С.-Петербургскаго легіона 
и кавалеръ ордена св. Георгія, 314, 315. 

Санискій, Чекура, членъ Слуцкой конфедераціи, 
621. 

Сангушко, князь, надворный маршалокъ вел 
кн. Литов., 363. 

СаніОВТЪ, Янъ, шляхтичъ, 15. 
Сантоцкій, Антоній, Вилен. нѣщан., членъ 

гмины, 540. 
— Янъ, Вилен. мѣщанинъ, 198. 

Сапѣга, графъ Александръ, Полоцкій воевода, 
польный гетманъ вел. кн. Литов., 399. 

— Антоній Казиміръ, Мерѳцкій етрароета, 
директоръ антекомиціальнаго сеймика Ви
лен. воеводства, 370. 

— Венедикта, великій подскарбій вел. кн. 
Литов., 172. 

— Владиславъ Казииіръ, Трокскій воевода, 
159. 

— Іоеифъ Михаилъ, гр. на Черой, Высокомъ, 
Раснѣ, польный писарь вел. кн. Литов., 
староста Рѣтовскій и Долинскій, 171 — 
173, крайчій вел. кн. Литов., 389. 

— Еазиміръ Янъ, Вилен. воевода, великій 
гетманъ вел. кн. Литов., 139, Одькиниц-
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кій* староста, 171 —173, 184, графъ 
на Быховѣ, Заславѣ и Домбровнѣ, 288, 
289, 341, маршалокъ предсейиоваго сей
мика, 345, староста Вольпенскій, Оник-
шанскШ и Ракуцишскій, 356. 

— Левъ, канцлеръ вел. кн. Литов., 65, 
староста Слонимскй, Марковскій, Мядель-
скій и Ясвонскій, 234, 242, 468, 269, 
470, 474, 486,521, Парнавскій и Мо-
гилевскій стар., 556—558. 

— Павелъ Богдановичъ, конюшій вел. кн. 
Литов., Ошмян. староста, 39, 40. 

— Янъ, графъ на Ляховичахъ, Велюнѣ, 
Кузьминѣ и Равичѣ, великій гетманъ вел. 
кн. Литов., генералъ, староста Велько-
польскій и Бобруйекій, 297, 364. 

Сапѣгн, 384, 401. 
Сапѣжаика, Катерина, Вилен. воеводянка, 159, 

подканцлерина вел. кн. Литов., старшая Мин-
скаго Св.-Духов. базиліан. женскаго монасты
ря, 172. 

Сарннцкій, изъ Старыхъ Диковичъ, Василій, 
членъ Слуцкой конфедерации, 620. 

— Гавріилъ, членъ Слуцкой конфедерации, 
621. 

Сатрипъ, Казиміръ Криштофъ,, 528. 
Сачковскій, Василій Даниловичъ, членъ Слуц

кой конфедерации, 620. 
— Василій Іосифовичъ, членъ Слуцкой кон

федерации, 620. 
— Иванъ Григорьевича членъ Слуцкой кон-

фѳдераціи, 620. 
— Ивапъ Михайловичъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 620. 
— Иванъ Романовичъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 620. 
— Михаилъ Ивановичъ, членъ Слуцкой кон

федерации, 620. 
— Петръ Іоснфоиичъ, членъ Слуцкой кон-

федерацін, 620. 
— Ѳѳдоръ Романовичъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 620. 

Сварацкій, Николай, Вилен. іезуитск. студентъ, 
38. 

Свида, Степанъ, членъ Слуцкой конфедерации, 
620. 

Сввдровіусъ, князь Станиславъ, министръ ж 
сеніоръ Вилен. Евангелич. збора, 407. 

Свирская, княгиня, Яновая, Анна Ѳедоровна, 
Рогозянка, 9, Анна Стефановна, 10, госно-
дар. маршалковая, Мойшагольская державчи-
ная, завѣщаетъ похоронить себя въ Виленской 
Пречистен. церкви, 460—468, Яновая Бо-
леславовичовна, 463. 

Свирскій, князь Янушъ Болеславовичъ, госпо-
дар. маршалокъ, Мойшагольской стар., 407, 
Вилен. намѣстникъ, 430, 460, 461, 464, 
державца Мойшагольскій, 549. 

СебестІЯНОВИЧЪ, Янъ, писарь Вилен. купе-
ческаго общества (coramunitas mercatoria), 
527. 

Себестыавовичъ, Юрій, шляхтичъ, 594. 
Седмнгродскій, Стефанъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 620. 
Секлуцкій, Яковъ, 533. 
Селивестръ (Сильвестръ), „светый папежъ Рим-

скій", 45. 
СеменовиЧЪ, Василей, Вилен. мѣщанинъ, 30, 

34. 
—. Иванъ, Вилен. Свято-Духовскій священ., 

64, 65, 68, 558. 
— Кариъ, Виден, мѣщанинъ, 31, староста 

Свято-Духов, братской церкви, 32, 35, 
37. 

— Павелъ, Вилен. православн. мѣщанинъ, 
кушнеръ, 123, 124, 125. 

— Янъ, шляхтичъ, 488. 
— Хома, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 

Севчилъ, Иванъ Павловичъ, Вилен. бургомн-
стровичь, Св.-Духов. братчикъ, 29. 

Сенчило, Иванъ Павловичъ, Вилен. бургомистръ, 
33. 

Сснчнловнчъ, Филиппъ, Вилен. православн. 
мѣщанинъ, 81, Св.-Духов. братчикъ, 98. 

\ 



Севчііловичъ, (Самуилъ) Самойло, архимандритъ, 
Вилен. Троицкаго монастыря, лишенный 
этого монастыря за преданность правосла
вно, 72, 73, 74, 81, 83, 86, Сенчи-
ловичъ, 88, 90, Самуилъ. 

СеоЬЕОВСКІЙ, Николай (Миколай), королев, дво
рянинъ, арендаторъ Виленскаго королев, мо-
нетнаго двора (минцы), 504. 

СенявскІЙ, изъ Гранова, Николай Іеронимовичъ, 
гетманъ, графъ на Мышѣ и Шкловѣ, корон
ный хоружій, староста Радомскій и Рогатын-
скій, 280. 

СергѢеВИЧЪ, Михаилъ, Вилен. мѣщанинъ, 91, 
92. 

Серкучевскій, Михаилъ, Закревпольскій адми
нистраторъ, 194. 

Сесицкій, Янъ, 273, Янъ Довмонтъ, Вилько-
мир. хоружій, Вилен. намѣстникъ, 563. 

С И В И Ц К І Й , Игнатііі, маршалокъ Еовен. пов., 319. 
Снтизмундъ-Августъ, король польскій и вели

ки князь ДИТОВСЕІЙ, 216, 217, 229, 231, 
237, 238, 250, 251, 252, 255, 256, 
477, 478, 430. 

— Первый, король польскій и великій князь 
Литовскій, 127,237, Старый, 238,241. 

— ТретІЙ, король польскій, 379. 
Сигизмундъ (Жикгимонтъ) третій, король иоль-

скій и вел. кн. Дитов., 23, 45, 62, 63, 
90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 234, 235, 
237, 242, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 
271, 272, 273, 307. 

Сидоровичъ, Малафей, Вилен. Спасскій священ
никъ, 5, 9, 10, 12, 16, 17. 

С й К О р с к і Й , Ѳома, Вилен. мѣщанинъ, 180. 
СнкутОВИЧЪ, Валентій, Вилен. ландвойтъ, 91. 
СИМОІЮВИЧЪ. Богданъ, Вилен. мѣщан., Св.-Ду

хов. братчикъ, 9S, 100. 
Синицкій, Дитовскій генералъ, 357. 
С н и о в и ч ъ , Вевцлавъ, шляхтичъ, 86. 
СИЦИИСКІЙ, Александръ, 340. 
СкарипсЕІЙ, Яковъ, шляхтичъ. 538. | 

Скендзерскій, Ѳаддей, Вилен. мѣщанинъ, членъ 
гмины, 540. 

Скнба, Ѳедоръ, Вилен. мѣщанинъ, 30, 34. 
Скипоръ, Андрей, ееніоръ Вилен. Амброжіан-

ской бурсы Вилен. канониковъ прелатовъ, 508. 
СкобляловскШ, Григорій, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 621. 
Сковорода, Никифоръ, Вилен. мѣщанинъ, 30, 

34. 
Скоробогатый, скарбный вел. кн. Дитов., 287, 

Михаилъ, 379. 
Скорубскій, Янъ, хоружій Виленскаго воевод

ства, 305, 351, 352. 
Скорульскій, Касперъ, скарбовый служебникъ 

вел. кн. Лит., 260, 261. 
— Янъ, 345. 

Скребня, Наумъ Даниловичъ, Вилен. мѣщанинъ, 
31, 36. 

Скренделевскій, 368. 
Скрибовскій, Петръ, 15. 
СкроцкІЙ, Матіяшъ, шляхтичъ, 17. 
Скуминъ, Ѳедоръ (Теодоръ), зем. подскарбій и 

королев, писарь вел. кн. Іитов., Браславскій 
и Олитскій староста, 439, стар. Браславскій, 
463. 

СкурсвііЧЪ, Казииіръ, ротмистръ Вилен. вое
водства, 225. 

Слабковскій, Стефанъ, 279. 
С.іедкевпчъ, Михаилъ Деливчикъ, 208. 
Слепсцовая, Ева, 206. 
Слизень, Іосифъ, Плотедьскій староста, генераіъ-

адъютантъ, 206. 
— Ярошъ, служебникъ кн. Льва Сапѣги, 

557. 
СЛИСКІЙ, Симонъ, Вилен. мѣщан., рвзникъ, 

130. 
Смилгевнчъ, Лавринъ Щасновиаъ, шляхтичъ, 

547, 548. 
Смольская, княгиня Гулла Охметевна Исофовая, 

татарка, 518, 519,- 520. 
— Маріуса, татарка, въ замужествѣ —кня

гиня Абрагимовая ІПеібаковая, 519. 
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СНОЛЬСКІЙ, Исофовичъ, королев, татаринъ изъ 
селаЛубиска яодъ г. Вилъною, 519,520. 

— Хасейиъ, татаринъ, Смоленскій рогъ (мул-
лай), 519. 

Снѣпшо, Захарій, повѣренныи, 269. 
СоболевскІЙ, Романъ, Вилен. патриціугаъ, 626. 

— Франциекъ, 211. 
Соболь, Лукашъ, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Ду-

ховскій братчикъ, 98. 
Соколинская, княжна Марія Михайловна, 10. 

— княжна Марина, 461, Юрьевая Зеновичо-
вая, 462. 

— Рейна Воловичовна, Трокская зем. судьи-
ная, 120. 

Соколннскіе, князья, см. Друцкій-Соколин-
скій. 

Соколинскій, Янъ, писарь, 91, королевскій пи
сарь, 93, 95. 273, 274. 

СОКОЛОВИЧЪ, Миколай. шляхтичъ, 86. 
Соколовская, Дарія Андреевая Тугановская, 

земянка Трок, пов., 513. 
— Катерина (Екатерина), Стефановичовая, 

Григоровая, Вилен. мѣщанка, 526. 
— Марина Константиновна, Криштофовая, жеяа 

Вилен. православн. купца и мѣщанина, 
524. 

— Марія Сеньчиловна, Криштофовая, женя 
Вилен. православн. купца и мѣщанка, 
522—527. 

СОКОЛОВСКІЙ, Григорій, Вилен. мѣщанинъ-ку-
пецъ, 526. 

— Криштофъ, Вилен. правослвн. мѣщанинъ-
купецъ, 522 — 528. 

— Лука, Вилен. мѣщанинъ, 526. 
— Станиславъ, земянинъ Трок, пов., 513, 

514. 
— Яковъ, Вилен. мѣщанинъ, лавникъ, 523, 

526. 
СокорСКІЙ, Ѳома, Вилен. бургомистръ, 198. 
Соленнкъ, Апанасъ,ѵ Вилен. мѣщаиинъ, 130. 
Соловаевнчъ, Кузьма, Вилен. іезуит. студентъ, 

29, 34, 38. 

Соломерецкая, княжна Барбара, въ замужествѣ — 
Каленицкая-Тышкевичовая, 472. 

СоломерецкЩ, князь Вогданъ, Кричевскій ста
роста, 475, 477. 

Со.іуявовичъ, Илья, Вилен. мѣщанинъ, 34. 
СОНДСЦКІЙ, Францискъ, Виленскій мѣщанинъ,. 

членъ гмины, 540, 542. 
СОП'БГЗ, Иванъ, Вилѳн. мѣщанинъ, скорнякъ, 
• 237, Сопига, 243. 
СОХТОВСКІЙ, Криштофъ, Виленскій мѣщанинъ, 

скорнякъ, 243. 
Сиивекъ, изъ Бенднова, Стефанъ, членъ Слуц

кой конфедераціи, 620. 
Саягольскій, Жданъ, шляхтичъ, 68. 

— Янъ, Вилен. мѣщан., 123. 
— Ѳедоръ, шляхтичъ, 68. 

СтабровскІЙ, Петръ, 468, Трейданскій и Ску-
инскііі староста, Вилепшй тивунъ, 470. 

Стадішдкіе, 362, 
Станнславовичовая, Яновая, урожденная Елиса-

вета (Альжбета) Яновна Киседевна, земянка, 
482. 

Ставиславовичъ, Николай, шляхтичъ, 48,57. ^ 
— Юрій, шляхтичъ, 41. 
— Янъ, земянинъ, 482, 565, 594. 

Станиславъ Августъ, король польскій и вели-
кій князь Литов., 222, 534, 628. 

Станиславъ первый (Лещинскій), король пол-
скій, 248, 250, 297, 310, 311. 

Ставкевичи, 203. 
Станкевичъ, Михаилъ, Вилен. мѣщан., членъ 

гмины, 540. 
— Янъ, возный, 202. 

Станцелевичъ, Иванъ, членъ Слуцкой конфе. 
дераціи, 620. 

СтарковиЧЪ-СарницкШ, Антоній, членъ Слуц
кой конфедераціи, 621. 

Стародворскій, Григорій, шляхтичъ, 65, 66, 
67, 558. 

СтаХОВСКІЙ, Андрей, шляхтичъ, 50. 
— Антоній, членъ Слуцкой конфедераціи, 620. 
— Ѳедоръ, членъ Слуцкой конфедерате, 620. 
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СтеФановнчъ, Александръ, Вилен. мѣщанинъ, 
— Иванъ, Вилен. мѣщан., 31, 35. 
— Еарпъ, священникъ Виленской. Воскресен

ской церкви, 463. 
— Яковъ, Вилен. войтъ, 180. 
— Ѳедоръ, Вилен. мѣщанинъ, старшій скор-

княж. цеха, 236, 237, 243. 
СтеФЯНЪ (Баторій), король польскій, 1, 3, 4, 

102, 229, 230, 231, 237, 238, 242, 267, 
379, 398, 432, 440, 458, 273, 587. 

Стецкевичъ, Александръ, 105. 
— Давидъ, земян. Вилен. воеводства, 150,151. 
— Павелъ, 105. 
— Янъ, 105. 

Стецкій, 433. 
СТНЧКО, Якубъ, Вилен. лавникъ, 96. 
СтоЙТИЧЪ, Григорій, членъ Слуцкой конфедера-

ціи, 620. 
СіОКОВСКІЙ, Андрей, шляхтичъ, 78. 
Стома, Адамъ, слуга скарбнаго вел. кн. Лит., 277. 

V Стравинская, Доминитра, Мартиновая—Витеб
ская кагателяновая, урожденная Коптевна, 556. 

/ СтравИИСКІЙ, Янъ, 345, Стародубовскій зем. 
судья, 400. 

СтрадкОБСКІЙ, Петръ, Вилен. грод. намѣстникъ, 
399. 

Страшевнчъ, Михаилъ, 319. 
— маршалокъ главнаго трибунала вел. кн. 

Литов., 383. 
Стрыенскій, Иванъ, совѣтникъ Слуцкой конфе-

дераціи, 618. 
Стрыенскіе, 365. 

Стрыжка, Иванъ, ; Вилен. мѣщанинъ, Св.-Ду
хов. братчикъ, 98, 100. 

Стрыковскій, авторъ книгъ, лѣтописецъ, "523., 
СтрѣдецкШ, Иванъ, шляхтичъ, 30, 31, С а 

лютом, 34, 36. 
Стуга-Сарницкін, Алексѣй, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 621. 
— Мартинъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 
— Петръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 621. 

СТЫНЖИНЪ-ШОТЪ, Кародь (Карлъ), слуга, 510. 
Стыпу.іКОВСКая, Анна Мольчюровна, земянка 

Вилен. воеводства, 103. 
Стынулковскій, Янъ, земянинъ Вилен. воевод

ства, 103. 
Сузинъ, ротмистръ венгерской хоругви польскихъ 

войскъ, 304. 
СѴЗКІЙ, Станиславъ, 461. 
Сулистровскій, Казиміръ Стефанъ, Опшянсвш 

подсудокъ, 108, 152. 
— Криштофъ, 159. 

Судуяновнчъ, Илья, Вилен. мѣщанинъ, 30. 
Супоровскій, Андрей, возный Пан. пов, 162. 
Сурозъ, Казиміръ, 345. 

— Симонь, 345. 
Суртъ, Константинъ (Костя) Семеновичъ, 488. 

— Семенъ Климкевичъ, 488. 
Сутоцковна, Ева, въ замужествѣ Александро-

вая Геліяшовая Володкевичовая, 597, 598. 
Суходо.ІЬСКІЙ, Марцелдъ, князь, 473. 
Сыпайло, Юрій, шляхтичъ, 538. 
Сысоеввчъ, Якимъ, Вилен. мѣщанинъ, староста 

С.-Духовскій братской церкви, 98, 100. 

I 'l "'l 

« Талковскій. Исмаилъ Алеевичъ, князь татаринъ, 
489, 490. 

Тальвойшъ, Николай, Жомоитскій каштелянъ, 
Динабургскій, 253, тивунъ Биржнянскій въ 
землѣ Жомоитской, 411, каштеляновіічъ Жо-
моитскіі, членъ Вилен. евавгелич. збора, 506. 

Тарашкевичъ, Стефанъ, 345, 353. 
ТелеВИЧЪ, Станиславъ Николаевича земян. вел. 

кн. Литов., 564. 
Телятыцкій-Красовскій, изъ Красова, Иванъ, 

членъ Слуцкой конфедерации, 621. 
Терлецкій,ГригоріВ,подетолійПинскагопов.,469. 
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Терлнковекая, Софья (Зофія) Станиславовичов-
на, 464. 

ТерлИЕОВСКІЙ, Касперъ Станиславовичъ, 464. 
— Мальхеръ Станиславовичъ, 464. 
— Мартинъ, земянинъ Волковыйскаго нов., 

464, 467. 
Тесе.ІЬСкШ, шляхтичъ, волонтеръ, своевольникъ 

и пікодникъ рѣчи-посполитой, 512. 
ТИМИИСБІЙ, Кароль Янъ, з. п. В., 345. 
ТимоѳеЙ, педагогъ (учитель) Вилен. Св.-Духов. 

школы, 29. 
ТИШКОВИЧЪ, Григорій, 15, Тишковичъ-Вузича, 

митрой, повѣренный, 26. 
ТИШКОВСКІЙ, Михаилъ, урядникъ села Тороканъ 

въ Пин. нов., 554. 
•v) ТОВЯНСКІЙ, изъ Богдана, Владислава 345, меч-

никъ, 378. 
— Михаилъ, Вилькомир. войскій, 602, 

ТокареЕіСКІИ, Михаилъ Карасевичъ, Берест. 
стольникъ, трибунальный коммиссаръ, депутата 
Упитскаго пов., 350. 

ТОЛОКОНСКІЙ, Петръ Пашкевичъ, старшій Ви
лен. Св.-Духов. монастыря, 150. 

— Янъ, Вилен. Св.-Духов. братчикъ, 115. 
ТОЛОЧКО, казацкій ротмистръ, 297. 
ТолсцйКевйЧЪ, ксендзъ, Смолен, каноникъ, Ви

лен. плебанъ, 249. 
Томашевскій, Стефанъ, 125, 126, шляхтичъ, 

дѣлающій нападеніе на Вилен. Св.-Духов. 
монастырь, 594. 

Томкевнчъ, ВасилШ, 161. 
ТОМКОВИЧЪ, Станиславъ, возный Вилен. .нов., 

78, 82, 85. 
— Ярошъ, шляхтичъ, 39. 

Торчевскій, Гедеонъ, фортіянъ (дворникъ) Ви
лен. Св.-Духов. монастыря, 125, 126, 594. 

Тошпицкій, Аѳанасій, Вилен. скорнякъ, 237. 
ТрасііОВСКІн, Станиславъ, зем. Ошмян. нов., 108. 
Тризна, Адамъ, 119. 

— Александръ, Лидскій подкоморій, фунда-
торъ Вилен. Св.-Духов. братской церкви, 
117, 118, 119. 

— Климента, номинатъ Бѣлорусской еписко-
піи, старшій Вилен. Св.-Духов. монастыря, 
138, 139. 

Тризниная, Галыпка, Друцкая-Горская, жена 
Адама Тризны, 119. 

— Кристина Давидовна, Александровая, Дид-
ская подкоморина, 117—119. 

Трпзпянка, Анастасія, сперва Филиповая Шим-
ковичовая, а потомъ Яковая Завйшиная, 24. 

Троснища, Петръ, Вилен. мѣщанинъ-купецъ, 
525. 

Трохиювичъ, Тимоѳей, Вилен. мѣщанинъ, 35. 
Трояиовичъ, Вилен. обыватель, 525. 
Трусковскій, Михаилъ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 620. 
Тугановская, Андреевая, Дарія, Соколовская, 

земянка Трок, пов., 513. 
ТульчіІНСКІЙ, Стефанъ, шляхтичъ, 538, 
Тумн.іОВИЧЪ, Никодимъ, ксендзъ Вилен. іезуит. 

Казішір. костела, 197. 
Тупека, Иванъ, Вилен. райца, 77, 78, 81, 

87, „опекунъ" Вилен. Троицк, (уніат.) мона
стыря, 96. 

ТупечИИЪ, Илья, Вилен. мѣщанинъ, староста 
Св.-Духов. братской церкви, 98, 100. 

Турнау—капитанъ и совѣтникъ Слуцкой кон-
федераціи, 618. 

Туровскій, Юрій, земянинъ вел. кн. Мит., 70. 
Туръ, Леонъ Михаилъ, на Субачахъ, Браслав-

скій мечникъ, 340. 
ТуФановъ, Илья, Московски купецъ, 295, 296. 

— Михаилъ Московскій купецъ, 295, 296. 
Тызенгаузовая, Цецилія изъ Сапѣговъ, въ 

первомъ бракѣ Ходкевичовая—Вилен. подко
морина, 368. 

Тызенгаузъ, Іеронииъ, Виден, войскій, старо
ста Шберляндскій, 362. 

— Михаилъ Янъ, надворный хоружій вел. 
кн. Литов. Интурскій староста, 253, Ви
лен. подкоморій, 367, 377. 

— Сигизмундта Янъ, хоружій Вилен. вое
водства, 340. 



Тызтеиберкъ, Фридрихъ, Вилен. мѣщан., членъ 
гмины, 540. 

Тышкевичовая Изабелла, изъ Дольскихъ, Смо
лен, каштел., 380. 

— Кристина Давидовна, Брестская воеводина, 
117 — 119. 

Тышкевичъ, Николай, Смолен, каштелянъ, 380. 

— Юрій, войскій Вилен. воеводства, Обель-
скій староста, 340, тивунъ Вилен. вое
водства, 345. 

— Витебскій каштелянъ, 384. 
Тышкевичъ-СкумийЪ, Янъ, нисарь, 99. 
Тюрне, Юрій, делегатъ изъ Лит. провинции, 627. 

1Г-

У война, Антоній, 200, посессоръ имѣнія Табо-
ришекъ, 201, 202. 

Удѣльскій, Петръ, Корсакъ, поічашій и депу
тате Полоцкаго воеводства, 350. 

Уку - іЬСКІЙ, Станиславъ, 25. 
Уленицкій, Петръ, королев, ротмистръ, 554,555. 

Униховская, Варвара Дуниновна, Трокская вое
водина, а во второмъ бракѣ Потоцкая—иод-
столина вел. кн. Литов., 171, 172, 

Урбановнчъ, Иванъ, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 620. 

C_Į3_ 

фабіавъ, доииниканскій монахъ въ Стодпцахъ, 
слывущій за святаго, 397. 

Файбишевцчъ, Герцъ, еврей, арендаторъ кор
чмы, 174, 175, 176. 

Фальковскій, 564. 
Фальчевскій, Петръ, досмотрщикъ королевскихъ 

дворовъ и замковъ, 216, 217. 
Ферде.ТЬ, Николай, изъ Дубровицы, Бѣльскій 

каштелянъ, староста Новомѣстскій и Казимі-
ровскій, 421. 

ФИЛИПОВВЧЪ, Ѳома, Вилен. мѣщанинъ, 212. 
ФлеМИНГЪ, Саксонскій министръ, 30, подскарбій 

вел. кн. Литов., 541. 

J Фонляръ, Ганусъ, 10. 
Фотій, Еонстантинопольскій патріархъ, 44. 
Фракевбергъ, Вильгельмъ, членъ Слуцкой кон-

федераціи, 619. 
Фравцкевнчъ, Францискъ, плебанъ Ковепскаго 

Петро-Павловскаго костела, 534, 535. 
— Янъ, подстолій Смоленскаго воеводства, 

224, 225. 
Фридрихъ, Саксонскій королевичъ (элевторъ на 

польскій престолъ), 311. 
ФРОВЦКОВИЧЪ, Стефанъ, Вилен. аѣщанинъ, 31, 

Францковичъ, 35. 
Фурсъ, Криштофъ, 270. 

Хадецкій, Григорій, членъ Слуцкой конфеде-
раціи, 620. 

— изъ Хальча, Дамитрій, земскій подскарбій 
и нисарь вел. кн. Литов., староста Мо-

гилѳвскШ и Василшпскій, 257, стар. Берж-
ницкій иОпескій, 258, 261, 262, 325. 

Харевскій, Василій, Вилен. Св.-Духов. старо
ста, 66, 68, 70, 268, 269. 

6 



Хведоровичъ, Дмитрій, Воен. нѣщанннъ, ЗЬ 
35. 

— Михайло, Вилен. иѣщан., 31, 35. 
— Францискъ, шляхтичъ, 538. 

ХелСТОВСКІЙ, Мартинъ, 64. 
ХНЛИЦКІЙ, Станиславъ, служебникъ, 475. 
Хиара , Адамъ, инстигаторъ вел. кн. Литов., 392. 
ХйѣлЬВИБЪ, Адамъ. Вилен. мѣщан., Св.-Дух. 

братчикъ, 98. 100. 
Ходкевичи, 367. 
Ходкевичовая, Цецилія, изъСапѣговъ, впослѣд-

ствіи Тызенгауаовая, Вилен. подкоморина, 368. 
Ходкевнчъ, Адамъ, Вилен. староста, 368. 

— Александръ, графъ на Щкловѣ и Мышѣ, 
332. 

— Іеронимъ, каштелянъ Виленскій, Берестей-
скій староста. 270. 

— сЯнъ, графъ на Шкловѣ и Мышѣ, панъ 
Виленскій, стар. Жомоитскій, зем. мар
шалокъ вел. кн. Литов., администраторъ 
и гетманъ Инфлянтской земли, стар. Ко-

вѳнсвій, державца Тѳлыпевекій, 253, Янъ 
Еароль, гетманъ вел. кн. Литон,, 270. 

ХодоровскІЙ, Стефанъ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 619. 

Ходыка, Василій Яковлевичъ, Полоцкій мѣща-
нинъ, 507. 

— Иванъ Яковлевичъ, Полоц. мѣщан., 507. 
ХОЛКОВСКІІІ, Криштофъ/ Вилен. скорнякъ, 237. 
ХоматовскІЙ, Мартинъ, шляхтичъ, 31, Хоми-

ковскій, 35. 
Хоиентовскій, Петръ, членъ Слуцкой конфе-

дераціи, 619. 
Хоидзискій, Станиславъ, шляхтичъ, 25. 
Хорельскій, Григорій, арендаторъ Шешольскаго 

митрополичьяго имѣнія, 549, 550. 
Хогѣцкій, Казиміръ, Вилен. стольникъ, 340. 
ХрановСБІЙ, Станиславъ—Стефанъ, зем. подсу-

докъ Пин. пов., 161, 162. 
Хроль, Даніилъ, Вилен. мѣщан., слуга русскаго 

Петровскаго госпиталя на Зарѣчьѣ въ городѣ 
Вильнѣ, 116. 

X I -

ЦедровСЕІЙ, Богуславъ, членъ Слуцкой конфе
дерации 619. 

— Иванъ, поручивъ членъ Слуцкой конфе-
дераціп, 619. 

— Самуилъ, совѣтникъ Слуцкой конфедѳраціи, 
.618. 

— изъ Бѣлачева, Ѳома, членъ Слуцкой кон-
федераціи, 619. 

Цеіановецкій, Онескій староста, 541. 
Цсхановнчъ, Іоахимъ, епископъ Пинскій и 

Туровскій, 185. 
Цнборскій, Янъ, сеніоръ Вилен. Амброжіанской 

бурсы Виленскихъ канониковъ ирелатовъ, 508. 
Цынакъ, Варѳоломей, Вилен. войтъ, 599. 
ЦураііОВНЧЪ, Евстафій, Виленскш мѣщанинъ, 

скорнякъ, 243. 

ЦыбульСЕІй, Янъ, Вилен. мѣщан., мѳдоварецъ 
555. 

Цырановичъ, Евстафій, Виленскій скорнякъ, 
237. 

— Станиславъ, Вилен. мѣшанинъ, старшій 
скорняж. цеха, 236. 

ЦѢхаіІСКІЙ, Богуславъ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 619. 

— Иванъ, членъ Слуцкой конфедераціи, 618, 
620. 

— Станиславъ, членъ Слуцкой конфедѳраціи, 
619. 

— Стефанъ, членъ Слуцкой вонфедораціи, 619. 
— Христофоръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

620. 
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Чадаевъ, русскій подполковника 351, 352. 
Чапливскій, Ольбрихгь (Альбрихтъ), Вилен. 

Свято-Духовской школа бакаляръ (учитель), 
68, 69. 

ЧаПБИКЪ, Кипріянъ, Вилен. мѣщанинъ, 121. 
— Себестіянъ, Вилен, мѣщанинъ, 121. 

Чарторижскій, князь, подканцлеръ вел. кн. 
Литов., 208, 209. 

ЧеркаскіЙ, Московскій воевода, 278, князь 
Дубынекевичъ, 279. 

Червяковская, Констанція, старшая Пинскаго 
женскаго (базиліан.) монастыря, 174. 

Чехарскій, Михаилъ, Вилен. мѣщанинъ, членъ 
гмины, 540. 

J ЧвХОВИЧЪ, Игнатій, маршалокъ Завидейскаго 
пов., 318. 

— Іеронимъ, шляхтичъ, 264, 
— Матысъ Мартиновичъ, земян. Лидск. нов., 

29, 38. 

Чейзоръ, Андрей, Вилен. мѣщан., членъ гмины, 
540. 

Чижъ, Александръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 
619. 

— Андрей, изъ Вороной, 340. 
— Вогуславъ Янъ, изъ Вороной, Пропой-

скій стар., директоръ Вилен. антикоми-
ціальнаго сеймика, 380, 381. 

— Викентій Станиславъ, на Вороной. 
— Гаспаръ, маршалокъ Вилен. нов., 318. 
— Казиміръ Минтовтъ, Вилен. подкоморій 

340. 
— Станиславъ, возный Вилен. нов., 74, 75. 
— Янъ, королев, секретарь, 337. 

Чорнота, Криштофъ, шляхтичъ, 556. 
Чорный, Василій, священникъ-проповѣдникъ Ви

лен. св. Троицкаго монастыря, 18. 
— Ганусъ, мѣщанинъ, мастеровой на Вилен. 

королев, монетномъ дворѣ, 504. 

Т Т Т -

Шавловичъ, Юрій, Ковенскій ксендзъ пробощъ, 
217, 218. 

Шадурскій, Самуидъ, Ин. стольникъ, 345. 
Шамнла, Андрей, Вилен. бургомистръ, 180. 

. ШаФвровичи, 401. 
ШваЙКОВСКІЙ, Янъ, королев, дворянинъ, 423. 
ШвеЙКОВСКая, Кристина Давыдовна, бывшая 

Алѳксандровая Тризниная — Лидская подко-
морина, а настоящая Антоновая Яновая Тышке-
вичовая—Брестская воеводина, 117,118,119. 

ШвейковскІЙ, Стефанъ, Вилен. грод. судья, 
139, ШвыйковскіЙ, 342. 

Шевсцъ, Андрей, Вилен. мѣщанинъ, 129, 130. 
— Стефанъ, Виден, мѣщанннъ, Св.-Духов. 

братчикъ, 98, 100. 

11ІВЫК0ВСКІЙ, Стефанъ, Вилен. грод. судья, 
староста Онискій и Лоздзейскій, 298. 

Шейбакъ, Абрагимъ, князь, татарипъ, 519. 
Шембе.іь, Семенъ Максимовичъ, земянинъ рус. 

Вилен. воеводства, 80. 
Шеметъ, Александръ Ярославъ, Вилен. подвое- J 

вода, 109, на ЕльноЙ, 111, 114. 
— Мальхеръ, маршалокъ Жомоит. земли, 325. 

Шенявскій, Константій—Фелиціянъ, Виден, іезу-
итекій студентъ, 600. 

Шеіітицкій, Аѳанасій, митрополитъ всей Руси, 
191, 194, 195, 375. 

Швдловскій, Николай, Вилен. иѣщан., членъ 
гмины, 540. 

Шикуцкій, Евстахій, Вилен. мѣщан., 182. 
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ШиланнцкІЙ, Николай, возный Виленскійяов., 
68. 

Шимковичовая, Анастасія, Тризнянка, 24.-
Швроцкіи, Тимоѳей Трохимовичъ, Вилен. мѣ-

щанинъ, 31. 
ШЯТИКОВІІЧЪ, Захарій, Вилен. мѣщанинъ, 121. 
ШИТИКЪ, Иванъ, Вилен. мѣщанинъ, Св.-Духов. 

братчикъ, 98. 
— Стефанъ, Виден, мѣщанинъ, 127. 

Шитикъ-Залѣскій, * аыуилъ, старшій Вилен. 
Св.-Духов. монастыря, намѣстникъ Кіев. ми-
трополіи, 12Ѳ, старшій Св.-Дух. братства, 121, 
122, 123, 124, 125. 

Шшциная, Артимовая, Вилен. мѣщанка, 475. 
Шлюбичъ-Залѣскій, Леонъ, митрополитъ Кіев-

скій, Галицкій и всей Руси, епископъ Вла-
димірскій и Верестейскій, архимандритъ Коб-
ринскій, 143, 146, 154, 604. 

Шолоэшцкій, Стефанъ, членъ Слуцкой конфе-
дераціи, 621. 

Шолуцкій, Еазиміръ Людовикъ, Троцкій скарб-
никъ, королев, дворянинъ, 340. 

Шорцъ, Юрій, 564, 565. 
Шостакъ, Янъ, священникъ Борунской (уніат.) 

церкви, 105, 106, 107, 153, 155, 157. 

Шрейтеръ, Янъ, администраторъ стараго мыта 
вел. кн. Литов., 599. 

Щреттеръ, Людовикъ, генеральный почтмейстеръ 
вел. кн. Литов., 384. 

— Самуилъ, генеральный почтмейстеръ вел. 
кн. Литов., 289, 290, 292, Инфлянт-
скій каштелянъ, 362. 

Шротеръ, Богуславъ, королев, оберштл., совѣт-
никъ Слуцкой конфедераціи, 618. 

Шулкевичъ-Сарницкій, Гіацинтъ, членъ Слуц
кой конфедерации, 621; 

Шульборскій, Іосифъ, 385. 
Шумскіе, 377. 
Шуискій, Еазиміръ, Вилен. зем. судья, 377. 

— Михаилъ, Рафалъ, Вилен. подстолій и 
подвоеводій, 104, 139, 150, 152, 161, 
174, 180, 182, 246, 248, 288, 289, 
293, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 
305, 306, 308, 342, 346, 350, 351, 
353, Вилен. городничій, Карповицкій ста
роста, 353, 532, 601. 

ШуецицкІЙ, Венедикта, 309. 
Шушкевичъ-Сарницкій, Василій, членъ Слуц

кой конфедерации, 621. 

Г Ц -
ЩаСНОВИЧЪ, Григорій, шляхтичъ, 99. 

— Лавринъ, шляхтичъ, 550. 
ЩеГЛеЙСКІЙ, Павелъ, Вилен. Свято-Духовскій 

братскій староста, 74, 75. 
Щитова-Забѣ.іьская, Анна изъ Гласковъ, По

лоцкая войская, 379. 
Щитъ-Забѣльскій. Даніилъ, Полоцкій гродскій 

писарь, 495—497. 

— Юрій, Полоцкій войскій, 3'79. 
ЩНТОВНЧЪ, Григорій, слуга митрополита Ипатія 

Потѣя, 564. 
ЩііТЪ, Криштофъ, Смоленскій каштелянъ, 367. 
Щодро, Стефанъ, 399. 
Щука, Станиславъ, изъ Щучинаи Радзина, 247. 

ЭдеръДристіанъ, Кролевецкій купецъ, 525, 527. 
Эддеръ, Янъ, Вилен. мѣщанинъ, членъ гмины, 

540.' 

ЭСТКО, Августъ Константинъ, членъ Слуцкой кон 
фѳдераціи, 619. 

— Адамъ, совѣтникъ Слуц. конфедсраціи, 618. 



ЮдШЩІЙ, Валеріанъ Станиславъ, Вилен. архи-
діаконъ,, писарь вел. кн. Литов., 245, 279. 

V Ювдзплъ-Деднмя, Стефанъ Яковъ, 345. 
Юнкевичъ-БаЗНЛевичъ, Иванъ, членъ Слуц

кой конфедераціи, 622. 
Ювкевичъ-ПлОТНИЦЕІИ, Карлъ, членъ Слуцкой 

конфедераціи, 622. 
ЮНКОВИЧЪ, .Кондрата, Вилен. мѣщанинъ, 31, 

35, 36. 

Юрковскій, Войтехъ, шляхтичъ, 18, 31, 35. 
Юрьевичъ, Войтехъ, Вилен. іезуит. студентъ, 

38. 
— Николай, земян. Вилен. нов., 5. 

Юрьевскій, Янъ, земянинъ Городен. пов., 464. 
ЮХНОВЯЧЪ, Абрагимъ, татаринъ, 489, 490. 
Юшкевичъ, Лютикъ Залѣскій, ксендзъ пробощъ, 

211. 

ггг 

Яблонскій, Іосифъ, шляхтичъ, 538. 
Явгель, Себестьянъ, Упитскій хоружій, трибу-

нальной свѣтскій судья, 88. 
Явгель, проповѣдникъ Соломейскій, 612. 
Яворъ, Адамъ Янъ, 353. 
Ягвиловичъ, Янъ, возный Вилен. воеводства, 

140. 
Ягелло, король Польши, 629. 
Яковлевичъ, Леонтій, священ. Вилен. Воскреси, 

церкви,'5, 9, 10, Яковичъ, 12, 16,17. 
— Семенъ, Полоцкій мѣщанинъ, 232, 233, 

266, 267. 
Якубовичъ, Станиславъ, шляхтичъ, 510. 
ЯкубоВСБІК, Ѳедоръ, управитель фольварка Ко

рысти, 83. 
ЯПКСВНЧЪ, Александръ. Виленскій обыватель 

525. 
— Антоній Янъ, 392. 
— Василій, членъ Слуцкойконфедераціи, 622. 
— Юрій, 602. 
— Ѳаддей, ксендзъ, базиліанскій оффиціалъ 

Кіевской епархіи, 188, 190. 
— Ѳодоръ, членъ Слуцкой конфедераціи, 

622. 
ЯВКОВСІІЙ. Войтехъ,Ошмян. регентъ 200, 201. 

— Езофъ (Іосифъ) возный Вилен. пов., 71, 
73, 76, 82, 91. 

— Матвѣй, священ. Губинской церкви, 194. 
ЯНОВИЧЪ, Андрей, 8, шляхтичъ, 550. 

— Венцлавъ, шляхтичъ, 48. 
— Миколай (Николай), шляхтичъ, 41. 
— Петръ, возный Вилен. нов., 41. 
— Мартинъ, Мойшагольскій хоружіі, 483. 
— Размусъ, возный Виленскаго воеводства, 

15, 27, 547, 550, 551, 553, 554. 
— Станиславъ, шляхт., 28. 
— Юрій, шляхтичъ, 21, 48, 553. 

Явушевскій,Венедикта,Виленскій мечный, 352. 
Янушкевичъ, Михаилъ, Вилен. мѣщан., членъ 

гмины, 940. 
ЯнчарскІЙ, ротмистръ, 398. 
Янъ Третій, король Польскій, 105, 246, 247, 

287, 289, 599, 600, 602, 603. 
Янъ Казиміръ, король Польскій и великій князь 

Дитовскій, 133, 237, 276, 277, 278, 279, 
307. 

Ярговскій, Михаилъ, 345 
Ярноловичовая, Маріанна Юрьевая, Виден, 

мѣщанка, 198. 
— Урсула, Виден, мѣщанка, 199. 
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Ярмошевнчъ, Яковъ, Вилен. сапожничій цех-
иистръ, 145. 

Ярошевичъ, 296. 
Ярушевичъ, Валентинъ, обыватель Вилен. вое-

воедства, 430. 
ЯсенскІН, Николай (Миколай), подкоиорій Ви

ленскаго воевод., 547, 548, 549, 550, 
королев, писарь, 551. 

— Пятигорскій поручикъ, 387. 
— Янъ Миколай, королев, писарь вел. кн. 

Литов., подкоморій Велюнской зеили, 26, 
27, 537. 

ЯстремскШ, Андрей, 353. 
— изъ Ястремба, Владиславъ Казиміръ, ловчій 

Добринской земли 345, 353. 

— Яковъ, шляхтичъ, 202. 
— Янъ, шляхтичъ, 202. 

ЯцкеВИЧЪ, Андрей, 420. 
ЯЦБОВИЧЪ, Есифъ (Іосифъ), Вилен. Свято-Дух. 

священ., 64, 65, 558. 
— Иванъ Яцкевичъ, ратушный писарь, 81. 
— Михайло, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 
—• Прокопъ, Вилен. мѣщанинъ, 31, 35. 

ЯЦКОВСКІЙ, Борунскій обыватель, 106. 
— Войтехъ, Вилен, мѣщанинъ, 6, 7, 8. 

Ячувскій, Вилен. ловчій, 378. , . 
— Францискъ - Ксаверій, Трок, стражникъ, 

387. 

ѳ . 

Ѳедоровочъ, Андрей, Виленскій сапожничій цех-
мистръ, 145. 

— Григорій, Вилен. радца, 16, 18, 25, 55, 
56, 61. 

— Михайло, Вилен. мѣш,анинъ, 31, 35. 

— Тимоѳей, Виден, православн. мѣщанинъ, 33 
— Хведоръ (Ѳедоръ), Вилен. мѣщан., 31, 36. 
— Янъ, шляхтичъ, 73. 

Ѳеодоръ, Виден. Пятницкой церкви священникъ, 
— 16, 17. Тимоѳей, Вилен. обыватель, 20. 



II. 

У К А З А Т Е Л Ь 
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Ъ Н А З В А Н І Й . 

Абели, мѣстечко, 290. 
Абрановщизна, ЕЙ. ВЪ ОШМЯН. нов., 105. 
Авгуштынѳвщизна, фольварокъ имѣнія Ольдова, 

въ Лидсв. нов., записанный Лидскимъ подком. 
Александромъ Тризною Виленск. Св.-Духов. 
братству - въ суммѣ 3000 золот. пол., 118. 

Алековщина, урочище на границѣ Судерев. им., 
въ Вилен. пов., 14. 

Амбары или Цнбары, древнее назвніе линівг 
товарныхъ складовъ, лавокъ и доиовъ, распо-
ложенвыхъ на Большой улицѣ г. Вильни, 
отъ Андреевской улицы до Николаевскаго со
бора, 525. 

Амброжіанская (Амвросіенская) бурса, въ г. 
Видьнѣ, на Скоповой ул., 508, 509. 

Англія, государство, 486. 

3 3 -

БаКІПТЫ, нмѣніе въ Минск, пов., 560. 
Балнудевское селище на границѣ Судерв. им., 

въ Вилен. нов., 14. 
БальберИШКИ, имѣніе въ Ковен. нов., 172, 

173. 
Бейсагола, мѣстечко, 291. 
Березовская, православная церковь въ Мозыр. 

пов., 192. 
Березовъ, село въ Мозыр. пов., 192. 
Берестсйская, зконояія, 271. 

Берсстейскш (Брест.) базиліанскій монастырь, 
219. 

Берестейское (нынѣ Брестское) воеводство,. 
203, 205, 219, 220, 221, 263, 270, 364, 
524, 586. 

Берестсйскій повѣтъ, 316, 528. 
Берестенское воеводство,' 328, 367. 
Берестье (Бресть-Литовскій), городъ, 271, 291, 

299, 330, 343. 
Бержаиская доминиканская плебанія, 366. 
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БерЖППЦКая держава въ Немоноитскомъ лѣсни-
чествѣ, Городен. повѣта, 230. 

БерзнпБИ, королев, столовое имѣніе, 254. 
Бержняны,. нѣстечко, 291. 
Бернстейки, мѣстечко, 291. 
Бернутяны, село въ Вилен. пов., 27, принад-

леж. уніат. митрополиту Мих. Рогозѣ, 551. 
Бимберы, им. въ Вилькомир. пов., принадле

жащее Видзенишскому монастырю Блажен, му-
чениковъ, 530, 531. 

Биржи, им. 6, 9, 232, 234, 405, 423, 594. 
Б.іеВЧІЩЫ, им. въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Бобриковскій каменный домъ въ г. Вильнѣ, 

362, 379. 
БобруЙСКЪ, городъ, 292. 
Богдане, им., 345. 
Богеиія, 630. 
Больники, мѣстечко, 290. 
Болыпіе (Великіе) Дырвяны, мѣстечко, 291. 
Борпскевичовское староство или держава въ 

Мозыр. пов., 191. 
Борисковичовская церковь въ Мозыр. пов., 192. 
Борисовичи, село въ Мозыр. пов., 473. 
Борисовъ, ииѣніѳ въ Минскомъ воеводствѣ, 168. 

— мѣстечко, 291. . 
Боровъ, им. 353. 
Борунская .'(уніат.) церковь съ чудотворнымъ 

образомъ Божіей Матери, 104, 105, 106, 
каменная, 107, 152, 154, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 379. 

БорунскІЙ уніатскій монастырь, 106, 107, 
155, 165, 16.6, 379. 

— госпиталь, 106. 
Борткншки, поле-урочище имѣнія Лозниковъ въ. 

Вилен. нов., 415. 

Боруны, городъ въ Ошмян. пов., 106, мѣетеч-
ко, 153, 155, 156, 158, 159, 160. 

БОТКИ, мѣстечко, 291. 
Браславскій ловѣтъ, 316, 350, 363. 
Браславское воеводство, 580, 583. 
Браславъ, городъ, 290. 
Брацлавское воеводство, 583, 584. 
Брестъ, городъ, см. Берестье. 
Брусиловъ, им. 295. 
БудивипіКИ, грунты на границѣ Судеревскаго 

им., въ Вилен. пов., 14. 
Будилово, им. въ Троцк. пов., надъ р. Кресною, 

464. 
Бужшіаиы, мѣсгечко, 290. 
БуЙВИДИШКИ, им. въ Виден, пов., 13, 14. 
БурбИКЛисКИ, им. въ Вилен. пов., 486. 
Бучачинъ, им. въ Новогород. воеводствѣ, 427, 

428. 
Быстрица, мѣстечко, 290. 

— дворъ въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
— село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 

Бысгрицвій католич. приход, въ Вилен. вое-
водствѣ, 539. 

Бѣларучи, им. въ Минск, пов., 472., 
БѢЛИКОВИЧОВСКІЙ домъ въ г. Вильнѣ, недале

ко отъ евангелич. збора, 509. 
Бѣличаны, имѣніе въ Минскомъ воеводствѣ, 

167, 168, 169, принадлеж. Вилен. Троицк, 
монастырю, 177, 178. 

Бѣлозоровщпзна, фольварокъ села Мѣдниковъ, 
. лежащ. въ Вилен. воеводствѣ, принадлеж. Ви

лен. Троицк, монастырю, 111. 
БѢдорусская епископія, 138. 
БѢлорусскіЙ край, 390. 

j" ̂  
Ваганово, им. 193. 
Вака, рѣка, течетъ въ Вилеи. пов., чр. им. 

Баку, 40. 

— им. въ Вилен. пов., иадъ р. Вакою, 40. 
Валкогусн, село имѣнія Мѣдвиковъ въ В ю і . 

пов., 566. 



ВанВОЛЬНИКИ, мѣстечко, 291. 
Варшава, городъ, 24, 25, 61, 90, 98, 99, 

133, 136, 209, 223, 235, 242, 246, 
247, 263, 265, 275, 277, 280, 282, 
392, 294, 303, 307, 342, 381, 38S, 
389, 392, 542, 594, 624, 627, 628. 

Вашлишки, мѣстечко, 290. 
Василька, сѣножать Виден, базиліанокъ въ 

Ошмян. пов., 201, 202. 
Васильково, иѣстечко, 390. 
Васнльчицы, село въ Новогород. воеводствѣ, 

428. 
Велся, р., см. Вилія. 
Великіе Caрник», околица, 621. 
Великое княжество Литовское, 19, 24, 25, 

34, 66, 99, 102, 120, 129, 211, 229, 
231, 232, 233, 237, 246, 261, 262, 
263, 327, 328, 329, 342, 368, 369, 
374, 397, 610. 

Велисманскій повѣтъ въ Жомоптск. княжествѣ, 
378. 

ВеЛПШІШ, мѣстечко, 291. 
Велю некая земля, на Жмуди, 26. 
Вслюнсиое староство въ Жомоит. княжествѣ, 

368. 
Веліона, мѣстечко, 291. 
Венденское (католич.) епископство, 578. 
Всрболово (Wierzbołowo), мѣстечко, 291. 
Всрковскій, католич. приходъ въ Вплеи. вое- j 

вод., 539. 
Вешвянское тивунство, 255. 
ДЦВИНЫ, мѣстечко, 291. 
ВидзеШІШСКІЙ, монастырь Влаженныхъ иучени-

ковъ, 530, 531. 
— католич. приходъ въ Вилен. воевод., 539. 

Видогоще, имѣніе въ Минекомъ воеводствѣ, 
170, 171. 

Вижуляны, им. въ Виден, пов., 483. 
Визайиы, мѣсточко, 290. 
Вн.іейка, фундушовое имѣніе Виленскихъ мона

хинь Визитокъ въ Мипскохъ воеводствѣ, 402. 
Ви.іенская Троицкая архимандрія, 604, 605, | 

— Татарская божница, за мурованнымъ (Зе-
ленымъ) мостомъ, возлѣ р. Вилеи, 468. 

- - дорога, идущая въ г.Боруны, изъ Вилен
ской улицы, 106, великая, 547, 584. 

— земля (тоже, что Вилен. воеводство), 547. 
551. 

— каплица св. Казиміра, патрона Короны 
польской и вел. кн. Литов., при костелѣ 
св. Станислава, 288, 289. 

— Нѣмецкая кирха, на Нѣмецкой улицѣ, 
366. 

— митрополія, 20, 46, 51, 52. 
— улица въ г. Ворунахъ, 106. 

Виленскіе костелы: 
Бернардинокъ, 9, 10, Бернардинскій, 136, 

137, 468. 
Св. Духа ордена проповѣдниковъ илидомини-

кановъ, 379. 
Св. Екатерины при монаст. Бенедиктинокъ, 366. 
Св. Казииіра съ монастыремъ (съ 1832 г. 

русскій каѳедральный соборъ), 141, іезуит-
скій, 196. 

Св. Михаила при женскоаъ монастырѣ Бернар
динокъ закона св. Франциска, 136, 137, 
366, 386, 399. 

Св. Никодима (иіосифа), 538. 
Св. ап. Петра, 538. 
Каоедральный св. Станислава, 9, 10, 88, 

головный въ замкѣ, 555, 589. 
Св. Стефана, 538. 
Св. Яна, 9, 10, 67, 131, 379, 470, 558, 

562, 563. 
Внленскіс католическіе монастыри: 

Бенодиктинскій (женскій) съ костелоіъ св. 
Екатерины, 366. 

Бернардинскій (женскій) съ костеломъ св. Ми
хаила, 9, 10, 136, 137, 366, 468. 

Визитокъ (съ 1865 г. православн. женски 
монастырь св. Маріи Магдалины), 379, 
402. 

Доминиканскій съ кост. Св.-Духа, 366, 379, 
505, 506. 

7 



Казиміровскій еъ к. св. Казиніра, бывшій іезу-
итскій, 141, 196. 

Еариелитовъ босыхъ (съ 1864 г., православ
ное дѣвнчье духовное училище), 402. 

Снипишскій, бывшій ісзуитскій при костѳлѣ 
св. Рафада, 401. 

Тринитарскій на Антокодѣ, 366. 
Францисканскій (женскій) при костелѣ ^в. Ми

хаила, 136, 137, 386, 399. 
Францисканскій ordinis Minoram 214. 

Вияенскіе русскіе монастыри: 
Свято-Духовскій православный, 25, 29—40, 

49, 59, 63, 65, 66, 67, 71, съ новою 
ц. — 83, 85, 93—98, съ ц. новою Св.-
Духа, назыв. Наливайковскою—99, 100, 
101, 109, ПО, 114, 117 - 127, 138, 
139, 150, 161, съпридѣломъ Сокальской 
Богоматери и св. Евангел. Іоанна Богосло
ва—182, 183, 196, 198, 199, 208, мо
настырь греко-дизунитовъ Св.-Духа Вилѳн-
скій—212, 213, мон. неунитовъ—221, 
222, 268, 269, 308, 523, 524, 526, 
558, 594, 600, 601. 

Пречистенскій („светоеПречистое"), 70, „мо
настырь русскіи заложенья светое Пречи
стое'-'—103. 

Свято-Троицкій, 18, 19, 23, 25,. 67, 71, 
72, 73, 77-88, 90, 96, 9S, П О — 
112, 115, 121 — 125, 140, 146, 163, 
167, 177, 184, 202, 209, 210, 211, 
213—215, въ ц. особый алтарь дляскор-
няжскаго рус. братства, 245, 462, 559 
561—563, 566, 603, 604. 

При Св.-Троицкомъ мужскомъ ионастырѣ жен-
скій базиліанскій, 224, 225. 

Внленскій гостинецъ (дорога), 418. 
— Гостинный домъ, 244. 
— господарскій (королев.) замокъ. 5, 9, 10, 

40, 56, 60, 62, 64, 66, .67, 88, 
299, 355, 359, 372, 488, 509, 510, 
521, 548, 555, 559. 

— Евангелическій (Кальвинскій) зборъ, 6, j 

7, 10, 15, 135,—старый, замурованный 
подъ костелами и кляштораан Бернарди-
новъ чи монахинь св. Михаила, па цер-
ковномъ грунтѣ, 136, 137, 260, 386, 
399,405—410, 468, 470, 505, 506, 
509, 510, 516, 518, 556-558. 

— ключъ, 250. 
— Бискупій (рим.-католич. епископа) млынъ, 

(мельница) въ г. Вильнѣ, близь Спасской 
брамы, 498. 

— повѣтъ, 5,11, 12, 13, 16, 18,21, 24, 
26, 27, 28, 34, 39, 40, 41, 47, 48, 
50, 57, 65, 68, 70, 71, 74, 75, 81, 
82, 85, 91, 99, 111, 112, 265,273, 
316, 332, 411, 430, 435, 461, 473, 
482, 483, 486, 489. 492, 493, 497, 
506, 547, 553, 556, 560, 565, 566. 

— нрикоморокъ (отдѣленіе главной таможни), 
486, 487. 

Виленш'я улицы: 
Бернардинская, 6—7. 
Великая (нынѣ Большая), 15. 
Глухой заулокъ, 468. 
Гродская, 468. 
Замковая, 6, 7, великая, 361, 406, 468. 
Зборовая, возлѣ рус. ц. св. Ивана, 559. 
Конская съ Конскииъ заулкомъ, 385, 524, 564. 
Кузьмо-Демьянская, ирозываемая Смылинская, 

(пннѣшняя Андреевская) 477. 
Малая, которая идетъ отъ Великой къ Еван

гелическому сбору, 15. 
Нѣмецкая, 366. 
Острая (тоже, что Остробрамская), .30, 35, 

на ней св. Троицкая церковь, 123, 126, 
594. 

Подоль, идущая мимо Пречистен. собора до 
Спасской брамы, 498. 

Покровскііі иереулокъ, 406. 
Рудницкая, 369, 524. 
Савичъ-улица (мыігв Андреевская), 379, 385, 

473, Савичая, 498, 514. 
Сконовая, 498. 
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Смылинекая, см. Кузьмо-Демьлнская. 
Спасская, 498. 
Стеклянная, 225. 
Субочъ-улица (нынѣшняя Сиротская), 30, 35. 

Виленскія русскія церкви: 
Воскресенская, 5, 9, 10, 16, 17, 552. 
Георгіевская (св. Юрья) на преднѣстьѣ. Россѣ, 

129, 130, за Острою вѣжою, 552, 553. 
Свято-Духовская братская, 29—40, 49, 59, 

63, 66, 67, 71, новая—83, 85, 93—98, 
новая называемая Наливайковская — 99, 
100, 101, 109, ПО, 114, 117 — 
127, 138, 139, 150, 161, съ придѣ-
ломъ Сокальской Богоматери и св. еванг. 
Іоанна Богослова—182, 183, 196, 198, 
199, 208, 212, 213, 221, 222, 268, 
.269, 308, 523, 524, 526, 558, 594, 
600, 601. 

Ивановская, 6, 7, 15, 16, 17, 131, 260, 
559. 

Никольская Перенесенская (перенесенія мощей 
св. Николая), 21. 

Петровская (на предмѣстьѣ Зарѣчьѣ), 116. 
Покровская, 6, 7, 9, 10, 11, 89, 406. 
Пречистенская (успенія Пресв. Богородицы), со

борная, 5 — 11, 16, 17, 26, 27, 67, съ 
монастыремъ „еветое Пречистое4' —70, 89, 
137. 460, 461. 468, 472, 559, 562, 563. 

Пятницкая, 16, 17, 70. 
Рождественская (Рождества) Пресв. Богороди

цы на иредмѣстьѣ Россѣ, 19, 20, 21. 22. 
23, 89. 

Спасская, 5, 9, 10, 16, 17, 70. 
Св. Троицкая въ св. Троицкомъ монастырѣ, 

12. IS, 19,23,25, 67. 71—73, 77— 
US, 90, 90, 98, 110—112, 115, 121 — i 
125, 140, 146, 163, 167, 177, 181, j 
202, 209—211, 213—215, съ особымъ j 
алтаремъ для русскаго скорняжекаго брат- I 
ства или цеха — 245, 462, 559, 566, ; 
603, 564. i 

Юрьевская, см. Георпввсвал. 1 

Виленское воеводство, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 
19, 26, 37, 46, 60, 72, 74, 75, 77, 
80, 83, 84, 87, 88, 101, 103, 109, 
111, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 
125, 128, 136, 140, 141, 150, 168, 
174, 185, 188, 196, 198, 199, 200, 
203, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 
216, 219, .220, 221, 222, 224, 225, 
232, 247. 250, 251, 260, 261, 262, 
263, 266, 272, 273, 275, 278, 284, 
289, 293, 295, 297, 298, 299, 303, 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
312, 313, 324, 337, 338, 341, 342, 
345, 346, 351, 352, 353, 354, 355, 
357, 358, 359, 363, 364, 370, 373, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, 388, 
390, 392, 399, 401, 430, 467, 469, 
482, 483, 486, 488, 495, 497, 498, 
504, 513, 514, 515, 519, 534, 536, 
537, 538, 539, 540, 542, 549, 554, 
555, 550, 559, 563, 594, 595, 601. 

— епископство (католическое), 78, 87, 327, 
328, 333, 334, 340, 376, 555. 

— конюшество въ Вилен. воеводствѣ, 378. 
ВИЛІЯ, рѣка, 183, надъ пею мурованный .мостъ 

въ г. Вильнѣ, 260, 363, Белея, 468, 507, 
50S, 525, Белья, 561. 

ВИЛІЯ, мѣстсчко, 29.1, 
ВИЛКОППІПКІІ, нѣстсчко, 291. 
Ви.іЬКИШКИ. грунтъ-урочпще ииѣнія Лозваковъ 

въ Вилен. нов., 415. 
ВидькоМНискІН иопѣтъ, 317, 303, 482, 529, 

530, 531. 
ВИЛЬКОЯИРЬ, городъ, 290. 
Вильна (Вильно), городъ („мѣсто етолечное"), 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 20— 
23. 26, 27, 37, 39. 40, 46, 49,51, 55. 
56, 59, 60, 61. 66, 67, 70, 71, 72, 78, 
79, 86, 87, 92, 98, 101, 102, 103,113, 
114, 127, 130,139, 140, 145,158, 169, 
180, 183, 184, 185,197, 206, 208, 219, 
224, 225, 237, 240.241,242, 243,244, 
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245, 248, 249, 250, 253, 255, 260, 262, 
273, 283, 284, 289, 290, 297, 298, 299, 
304, 306, 307, 315, 324, 331, 332, 337, 
340, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 360, 
369, 379,385, 389, 399,406,407, 411, 
426, 431, 432, 438,459, 460,461,462, 
463, 468,472, 473, 477,481, 486,. 487, 
489, 492, 493, 505, 506, 508, 509, 510, 
514, 521, 522, 527, 532, 533, 534, 538, 
540, 541, 542,552, 554, 555, 559, 560, 
561, 562,563, 593, 594, 595,600,601. 

ВИЛЬНО, село имѣнія Герганъ въ Ведисманскомъ 
повѣтѣ, въ Жомойт. княжествѣ, 377. 

ВИЛЬНИ (ВилеЗка), рѣчка, 461, 468. 
ВИНГО.ІЬТОВСКІИ каменный домъ въ г. Вігльнѣ, 

4S7. 
Виршу.ІОВСКІЙ домъ на Вилен. иредм. Сни-

ішшкахъ, 468. ѵ 

Витебское воеводство, 295, 386, 589. 
Вніебскъ, городъ, 278, 291, 296, 5S9, 599, 

600. 
В.іадиМІрскіЙ базиліанскій монастырь , 203, j 

204, св. мученика Іосафата, 204. 
Владниіръ, городъ, 204, 205. 
Владиславов!., мѣстечко, 291. 
Владиславъ, городъ, 4. 
В.ІОШЬОВЫИ дворъ, въ Вилен. нов,, 13. 
ВОДОВИЧИ, им. въ Мозырск. нов., 190. 
ВОГИПЬ, яѣстечко, 291. 
ВоЙдаЦИШКИ, фольварокъ въ Вилен. воеводствѣ, 

150, 151. 

ВоЁНЮТа, мѣстечко, 291. 
ВОЛКОВЫЙСКІН повѣтъ, 317, 392, 464. 
Воковыскъ, городъ, 291. 
ВОЛОВИЧОВЪ плацъ въ г. Вильнѣ, на которомъ 

въ 1597 г. строилась церковь, 28, Волови-
човскііі илацъ, на немъ, стояли—Св.-Духов-
скій монастырь и два братскіе каменные дома— 
Гомгаеевскій и Яцковскій, 96. 

Во.ЮШСкая земля, 333, 334. 
Волна, мѣстечко, 291. 
Во.шяиское староство, 368. 
Волынская земля, ПО, 115, 406. 
Волынское воеводство, 580, 583. 
ВОЛЫНЬ (область), 176, 554. 
Вольца,]село въ Пин. иов., за р. Ясольдою, 162. 
ВОЛЯ, село въ Пин. пов., 175. 
Ворня, им. 38, 41. 
Ворнянскій католич. приходъ (парафія) въ Ви

ден, воевод., 539. 
Ворняны, им., 325. 
Вороная, им., 340, 380, 381. 
Вошве.іИ, им. въ Ошмянскомъ пов., 378. 
Выбраноііцы, фундушое имѣніе Городен. кар-

м'елитовъ, въ Городен. нов., 387. 
ВьіНИМКа, урочище на границѣ им. Судеревъ, 

въ Вилен. пов., 13. 
Высокое, им. 171. 

— околица, 621. 
ВЬІСІІЯ. рѣка, 311. 
ВЯЛЫНИ, им. въ Ошмян. пов. и пристань на 

р. Белей, 507. 

Г -
Гаврнловскій домъ на Андреевской ул., въ г. 

Виіьнѣ, 477. 
Гайка, фундушое имѣніе Городен. кармелитовъ, 

въ Городен. нов., 387. 
Гангра, городъ, 21. 
ГалиЧЪ, им., 424, 425. 
ГанкевяЧОВСКІЙ каменный домъ въ г. Внльиѣ, 

на Рудницкой удицѣ, 369. 

Гапутиніки, грунтъ имѣнія Лозниковъ, въ Ви
лен. нов., 414. 

Гаичаровщизна, село, принадлеж. къ им. Сви-
ранамъ, 210. 

Гача, мѣстечко, 291. 
Гданскъ, городъ, 184,232, 835,258,368,569. 
ГегуЖіИСКІЙ католич. пріходъ въ Виден, вое

вод. 539. 
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Гевельскій 693. замокъ. 
Гедройскій католич. нриходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
Гедройце, имѣніе въ Вилен. воеводствѣ, на 

части котораго было записано 200 пол. зло
тыхъ Кейданской церкви, 128, 129. 

Герановъ, им. въ Вилен. воевод., 357. 
Гераиоиы, мѣстечко, 290. 
Гервятская плебанія, 515, парафія въ Вилен. 

воевод., 539. 
ГерВЯТЫ, мѣстечко въ Вилен. воеводствѣ, 515. 
іѴртаны; им. въ Жомойт. княжествѣ, въ Вели-

сманскомъ повѣтѣ, 377. 
Герковвчовскій каменный домъ въ г. Впльнѣ, 

въ Конскояъ заулкѣ, 385. 
Герковш'Й базліанскій монастырь, 211. 
Гертоиеня, рѣчка, въ г. Ковнѣ, надъ которою 

находился грунтъ Ковенской русской церкви, 
217. 

ГСТВЯНСКІЙ католич. приходъ въ Вилен. вое
вод,, 539. 

Гечевичи, им., 353. 
ГйНЪ, зіѣстечко, 291. 
Г.іевниъ, им. въ Минск, пов., 472. 
Глинище, урочище на границѣ им. Судеревъ, 

въ Вилен. пов., 13. 
Го.іОВЧИПСБІН каменный "домъ въ г. Вильнѣ, на 

Кузьмо-Демьянской (Андреевской) улицѣ, 477. 
Голошевекая, церковь въ ІІІкловскомъ граф-

ствѣ, till. 
Го.іьшлнскій доминнканскій монастырь, 380. 
Гомель, мѣстечко, 292. 
ГОЛОТЫ или 0.1ОТЫ, им. въУнитск. нов.. 529. 
Гоішеевсиіі камеи, домъ въ г. Вильнѣ, при

надлеж. св. Троицк, братству, 24, 25, „идучи 
съ замку до Острое брамы ио лѣвой сторонѣ 
лежачій," купленный у ловчаго вел. кн. Ли
тов. Яна Ыарушевича, 60, 95, 96. 

Гонязь (Гонендзъ), городъ, 587. 
Горбачи, околица въ Пинскоиъ повѣтѣ, 620. 
Горды, мѣстечко, 291. 
ГоршіЬ, рѣка, 586. 
Горностаевскій домъ въ г. Вильнѣ, 6, 7, 

дворъ и плацъ подъ Евангелическиаъ зборомъ, 
405, 406, „дворъ, гдѣ теперь зборъ Еван-
гелицкій есть збудованъ," 468. 

ГороденскІЙ (Гродненскій) повѣтъ, 193, 194, 
195, 229, 316, 350, 379, 464, 514. 

— доминиканскій монастырь и костелъ, 366. 
— кармелитскій монастырь, 387. 

Городенское (Гроднен.) староство, 263. 
ГородеЦЪ, мѣстечко. 291. 
Городііа (Гродно), городъ, 195, 208, 233, 

290, 309, 314, 330, 365, 386. 
Горькогубовъ, село въ Новогород. воеводствѣ, 

427, 428. 
ГѲЩѲВСКІЙ Доминиканскій монастырь, 401. 
Граново, им., 280. 
Гродно, городъ, см. Городна. 
Гроховая корчма, за р. Выспою, близь Праги, 31. 
Губинская церковь, въ Городен. нов., 194, 

195. 
Губы, мѣстечко, 290. 
ГугаковііИ, уроч. на границѣ Судервскаго им. 

въ Вилен. пов., 14. 
Гудели, село-урочище (20 ув.) въ Немоноит-

скомъ лѣсничествѣ, Городен. новѣта, 230. 
Гуіьбинъ, мѣстечко, 291. 

Дава, мѣстечко, 290. Деделевщина, урочище на границѣ Оудерев. 
Даиелевичовекіі каменный домъ въ г. Вяль- им., въ Выен. пов., 14. 

нѣ, на Рудницкой ул., 524. ДеднЛОВМЧИ, икѣніе въ Минскомъ воеводствѣ, 
Дмна (Западная), рѣка, 267, 502, 513. 118. 
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ДедЮЛИ, село въ Ошмян. повѣтѣ, 378. 
Дерново, болото, подъ лозою и грушкою, въ 

им. Яголкахъ, Брестскаго воеводства, 203. 
Дивевишкн, мѣстечко, 290. 
Сарые Диковнчи, околица, 620. 
Дивабургъ (Дынеборгъ), городъ, 280, 292, 588-
Динаііентъ, крѣпость на устьѣ Западной Двины, 

272. 
Днсна, рѣка, течетъ чрезъ им. Мосары, 252. 

— городъ, 291. 
Днтово, мѣстечко, 291. 
Добовручъ, сельцо въ Минск, воеводствѣ, 168. 
ДобрИНСКаЯ земля, 345. 
ДовгелишЕИ, мѣстечко, 290. 
Довкшаны, село въ Ошмян. повѣтѣ, 378. 
Дойно, обрубъ, въ Вилен. нов., принадлеж. къ 

митрополич. имѣнію Шешоламъ, 26, Дольни, 
27, село, 549, 550, 553. 

ДОЛГІЙ-МОХЪ, сельцо въ Могилевской экономіи, 
377. 

Долгиново, городъ, 278, мѣстечко, 291. 
Долгое, им. въ Новгород, воеводствѣ, 428. 
Домброва, лѣсъ въ сѣножатью, въ Вилен. вое-

водствѣ, принадлеж. къ Свиранамъ — имѣнію 
Виленскихъ базиліанъ, 214. 

Дорогичинъ, им. въ Пинск. пов., 179. 
ДорсуниШЕН, мѣстечко, 291. 
Дрегче, им. въ Пинск. нов., 473. 
Дрисвяш, мѣстечко, 290. 
Дубевсвій, русскій монастырь, 71. 
Дубинки, им., 6, 9, 232, 234, 405, 423, 594. 
Дубинскій католич. приходъ въ Вилен. воевод., 

539. 
Дубовруче, сельцо въ Минск, воеводствѣ, при

надлежащее къ имѣнію Вилен. Троицкихъ ба-
зиліанъ—Бѣличанамъ, 177. 

Дубровна, им., 473. 
Дуды, мѣстечко, 290. 
Дусяты, мѣстечко, 291. 

Египетъ, государство, 45. 
ЕдэЙЕаны, мѣстечко, 291. 
Езерище, мѣстечко, 291. 
Езерская церковь въ Городен. пов.,. 194. 
Езеры, мѣстечко, 290. 

Ельна, им., 111. 
Ене.іевнчовскій каменный домъ въ г. Вильнѣ, 

I 524. 
Енушлаты, грунтъ-урочище имѣнія Лозниковъ 

въ Вилен. пов., 415. 

Жабишки, пустовщизна имѣнія Дозниковъ, въ 
Вилен. пов., 413. 

Жагоры, мѣстечко, 291. 
Жедейкаиское, староство, 364. 
Же.іСХОВО, им. въ Новоророл. воевод. 427,428. 
ЖелИЕОВИЧЪ, Стефанъ, Ошмян. нодчашій. ко

ролев, дворянинъ, Вилен. подвоеводій, 275. 
Жиделевекгй штѣнокъ села Салатъ, въ,Но-

вогород. повѣтѣ, 435, 437. 

і Жижморы. мѣстечко, 290. 
j Жиркупы, урочище ва границѣ Судерев. им., 
i въ Вилен. пов., 14. 
i Жировицкая церковь (базиліан.) въ Слоник, 

пев., 179. 
ЖировйЦКІЙ монастырь (базиліан.) въ Слонни. 

ков., 178, 179, 368. 
Жонѳнтская земля, 232, 262, 324, 431, 

435, 437. 
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Жоиоитское княжеетво, 343, 363, 368, 378. 
386. 

— (католич.) епископство, 578. 

Жоионтя (Жомойтское княжество), 337. 
Жосели, мѣстечко, 290. 
Жупраны, изг., 370. 

3 . 

Заберезинское ииѣніе въ Оршанскомъ пов., 
473. 

ЗабѢ.ІЬСКІЙ доминиканскій монастырь, 366, въ 
Полоцкомъ воеводствѣ, 379, 401. 

Завндчичи, селоимѣнія Лосицка, въ Пин. пов., 
принадлеж. Пинскому женскому базиліан. мо
настырю, 175. 

Завилейскій повѣтъ, 317. 
Загаль, мѣстечко, 291. 
Загорокъ, имѣніе, 423. 
ЗаКЛПЧОВСКІЙ домъ въ г. Вильнѣ, 260. 
Закревщизва, им. въ Городен. пов., 194. 

Залѣсьская церковь въ им. Залѣсьѣ, въ По
лоцк. вОеводствѣ, 164. 

— пуща въ им. Залѣсьѣ, въ Полоцк, вое-
водствѣ, 164. 

Заіѣсье. им. въ Полоцк, воеводствѣ, 163. 
Заморочъ, село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
ЗамоШЪ, мѣстечко, 291. 
Зарѣчье, предмѣстье г. Вильны, зарѣчкою Вк

лейкою, 103, 116, 468, 481, 509. 
Защобле, село, принадлежащее Селецкому жен

скому уніат. монастырю, въ Мозыр. пов., 191, 
193. 

ЙНКетры, озеро въ Вилькомир. пов., принадлеж. Į ИнФЛЯНІСКая земля, 253, 254, 336, 587, 
Видзенишскому монастырю, 531. I 588. 

Интуркн, мѣстечко, 270. ІІВФЛЯВТСКОе воеводство, 368, 385. 
ИнтурСВІЙ католич. приходъ въ Виден, воевод., ИВФЛЯНТЫ, область, 270. 

' 539. ИЦНЖОВЪ домъ въг.Вильнѣ, 260, 272, 273. 

I . 

Іерусалнмъ, городъ, 53. 

Кадельница или Юіновщнзна, имѣніе въ Каменецкая экономія, 271. 
Брестскомъ воеводствѣ, 203. Каиснецкое (католич.) епископство, 578. 

Кадинъ, городъ, 286. Каменсцъ, мѣстечко, 291. 
Кайданы, Кондаиы, соло (10 осѣлыхъ увод.) Каменка, фольварокъ, 365. 

въ землѣ Жомойт., 432, 434, 435, 437. i — носелокъ сельца Швашкишекъ въ Трок, 
Кадншское воеводство, 584. ' воеводствѣ, 386. 
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Каненщизна, имѣніе Вилен. римско-католич. 
капитулы, въ Мозырскомъ повѣтѣ, 390, 397. 

Карасевскій каменный домъ въ г. Вильнѣ, 363. 
Качанскій фольварокъ, принадлежащей Ковен. 

монастырю кармелитовъ босыхъ, 367. 
Квасовка, мѣстечко, 290. 
Кейданская церковь во имя Преображенія Го

сподня и Успенія Пресв. Богородицы, 128, 
129. 

Кейдановскій рус. монастырь, состоящій въ вѣ-
дѣніи Вилен. Св.-Духов. монастыря, 128. 

КеЙдаПЫ, городъ, въ Виленск. воеводствѣ, 128, 
313, 314. 

Келбасе, фольварокъ въ Городен. пов., принад
леж. Городен. доминикан. монастырю, 366. 

Кена, рѣка, въ Вилен. нов., 556, 557. 
Кендзерская или Кляровская каменица (ка

меи, домъ) въ г. Вильнѣ, на Замковой улицѣ, 
361. 

Кены, имѣніе въ Вилен. пов., принадлежащее 
скарбному вел. кн. Литов. Лукашу Мазюничу, 
489, 492, Еены, или—Косино, или—Па-
косина, надъ р. Ееною, записано въ фундушъ 
Вилен. Евангелич. збору, 556—558. 

КеріШВО, мѣстечко, 290. 
Керновскій католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
Кіевская епархія (діецезія), 188. 

— (рус.) митрополія, 45, 54, 120, 123, 
125, 129. 

КіевСКІЙ Печерскій монастырь, 113. 
Кіевское воеводство, 286, 397, 580, 584, 

586. 
— епископство (католич.) 578, 593. 

Кіевъ, городъ, 44, 189. 
Кислый ЯГОЛКИ, урочище въ им. Яголкахъ, 

Брест, воеводства, 203. 
КІЯНЫ, фольварокъ въ Вилен. воеводствѣ, при

надлеж. Вилен. францисканскому монастырю, 
215. 

Кирсна, Ерсна, рѣка, въ Городен. повѣтѣ, 230. 
Клаваны, мѣстечко, 291. 

Клевань, им., 172. 
Кобринская экономія, 271, 
Кобринскій монастырь съ церковью св. Спаса, 203. 

— повѣтъ, 317. 
Кобринекое староство, 263. 
Кобринь, городъ, 291, 
Ковенская улица въ г. Новогородѣ. 118. 

— комора (таможня), 487. 
— русская церковь во имя всѣхъ святыхъ, 

216—218. 
Кѳвеискій (католич.) доминиканскій, монастырь 

! 535. 
— монастырь кармелитовъ босыхъ, 216, 366, 

367. 
1 КовенскІЙ повѣтъ, 120, 172, 316, 327. 

— костелъ св. ап. Петра и Павла, 534.' 
Ковна(Ковно), городъ, 183,216, 217, 218, 283, 

•291, 366,369, 378,534, 535,588, 612. 
Коделышца, им., 204. 
Козаковщизна, им. въ Ошмян. нов., 105, 

107, 108,152, 153, фольварокъ, 158, 159, 
160, 161, 165, 166. 

Козельскъ, городъ, 347, 325, 364, 534. 
КОЗДОВИЧИ, село въ Мозыр. нов., 473. 
Койстеры, им. въ Вилен. пов., 415. 
Коворичи, село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Колачковцы, имѣпіе въ „землѣРусской," 421, 

422. 
Ко.іесницкій кармелитскій приходъ, 366. 
Колодезь, уроч. на границѣ Судерев. им., въ 

Вилен. пов., 13. 
Колодеумъ, село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Колонда, городъ, 314. 
Коморнпшки, сѣножать Вилен. базиліанокъ въ 

Ошмян. нов., 201, 202. 
Коневичи, село въ Городен. пов., принадлежа

щее Губинской церкви, 194, 195. 
КОНОНОВИЧОВСКІЙ каменный домъ въ г. Виль-

иѣ, 523, 526. 
Кононки, им., 340. 
Коноішица, им., 617. 
Константинъ градъ, Константинополь, 45. 
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КОНТОВТИШКИ, село (16 осѣлыхъ увол.) въ 
зеилѣ Жомойт., 432, 434, 435, 437. 

Коналковицкая церковь, въ Мозыр. пов., 192, 
Копалковичк, им. въ Мозыр. пов., 192. 
Коптевскій домъ въ г. Вильнѣ, на Малой ул., 

15. 
— -Лошаковскій домъ, въ г. Вильнѣ, на 

Зборовойул., „противъ ц. руское заловенья 
св. Ивана", 559, 560. 

Копыльское княжество, ПО. 
КорИЗИНЪ, мѣстечко, 290. 
КѳрМЯЛѲВО, мѣстечко, 291. 
КорМЯЛОВСКОе староство, 387. 
Корона Польская, 19, 24, 25,66, 99, 102, 

196, 237, 271, 278,288,300, 310, 324, 
334, 335, 336, 342, 344, 358, 364, 369, 
376, 397, 421,424, 425, 505,578,579, 
580, 583, 593, 610. 

Коропецъ, ииѣніе въ „землѣ Русской," 421, 
422. 

КорОТѲШИНЪ, им., 473. 
Коршево, мвстсчко, 291. 
Кѳртяиы, кѣстечко, 291. 
КорЫСТЬ, фольварокъ въ Вилен. нов., прина

длежащей Вилен. Троицк, монастырю, 72, 73, 
74, 83, 84. 

Косино, см. Кены. 
Котовка, имѣніе въ Брестскомъ воеводствѣ, 203, 

204, 205. 
Кравзуіш, грунты на границѣ Судерев. им., 

въ Вилен. пов., 14. 
КраКОВЪ, городъ, 24, 63, 65, 241, 245, 246, 

258, 259, 263, 269, 330, 333, 335. 
КраСНИЦЫ, село-урочище (21 ув.) въ Немоно-

итскомъ лѣсничествѣ, Городен. цовѣта, 230. 

Красноселы, мѣстечко, 291. 
KpacOBO, околица, 621. 
Крево, им., 31, мѣстечко, 290. 
Кривая, сѣножать Вилен. базидіанокъ, въ Ош

мян. пов., 201, 202. 
Кринки, мѣстечко, 290. 
Кричево, мѣстечко, 291. 
Кролевецъ, городъ, 183,184, 248, 358, 378, 

507, 523, 525, 527, Кролев. порть, 586, 
588, 561. 

Крѳни, имѣніѳ въ Ковенскомъ повѣтѣ, 120. 
КронСБІЙ православн. монастырь въ Ковен. пов., 

находящейся въ завѣдываиіи Вилен. Св.-Дух. 
братства, 120. 

Крена, рѣка, течетъ чрезъвм. Будилово въ Трок. 
пов., 464. 

Круковка, корчма въ Пин. пов., въ имѣнія 
Пинскихъ доминиканъ, 174, 175, 176. 

Круипе, грунтъ-уроч. имѣнія Лозниковъ въ Ви
лен. пов., 415. 

Крушина, сельцо, въ Минск, воеводствѣ, 169 
Кузница, мѣстечко, 290. 
Кумаповщизпа, им. въ Ошмян. пов., 105. 
Купишкн, мѣетечко, 290, въ Вилкоиир. пов., 

529. 
Купятицкая церковь, 162. 
КупятицкМ монастырь, находящейся въ завѣ-

днваніи Вилен. Св.-Духов. монастыря, 161. 
Купятвчи, им. въ Шгаск. пов., 161, село, 

162. 
Куркели, урочище имѣнія Лозниковъ въ Ви

ден, повѣтѣ, 413. ( 

Курляидское, княжество, 357, 383, 397. 
Купіелннскій каменный домъ въ г. Вильнѣ 

на Конной ул., 324. 

ОЕ-
Лаваришскій шолич. ириходъ въ Ввлеи. вое

вод. 53f. 
Дагашінъ, іѣсшко, 291. 

Лагоиявы, мѣстечко, 290. 
Ладзнковскііі кааешный домъ въ г. Виьвѣ, 

379. 
8 
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Ласнча, мѣстечко, 291. 
ЛатьіГОЛПЧИ, Заберезинское село въ Оршан. нов., 

473. 
Лебеда, им. въ Вилен. нов., 483. 
Ледиа. село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Леиео, мѣстечко, 290. 
Лещина, им. въ Мстислав, воеводствѣ, 597, 

598. 
Лида, городъ, 290. 
ЛиДБОВЩИЗна, лѣсъ въ фольваркѣ Судеревскомъ, 

принадлежащемъ Вилен. Св.-Духов. братству, 
75. 

ЛИДСКІЙ повѣтъ, 29, 33, 38, 117,317,378. 
Линовское староство, 365. 
Лншіишки, мѣстечко, 290, им., въ Вилен. 

воевод. 357. 
•ЛИПСКЪ, мѣстечко, 290. 
Литва (государство), 296, 315, 358, 396, 

393, 561. 
Литовская провинція, 212, 214,—неунитовъ, 

221, 394, 396, 400, 610. 
ЛніПКОВСКІЙ доминиканскій монастырь, 401. 
ЛобгОБЪ, навзморьѣ, у устья р. Нѣмана, 561. 
Ловко-ПОСадъ, село (20 осѣлыхъ рол.) въ 

землѣ Жомойт. 432, 434, 435, 437. . 
ЛОВМЯПСКІЙ обрубъ, въ Вилен. нов., принадлеж. 

ЕЪ Шешоламъ, имѣнію митрополита Мих. Ро
гозы, 26, 27, 553. 

ЛОГИ, имѣніе въ Мин. воеводствѣ, 177, 178. 
Лоевая гора, ззз. 

Лозная, мѣстечко, 290. 
ЛОЗНИКИ, им. въ Вилен. повѣтѣ, надъ рѣчкою 

Дозникомъ, 411, 412, 413,416,419,420. 
ЛОЗНПКЪ, рѣка, 411, 413, 418. 
ЛомаЗЫ, городъ, 9 Г. 
ЛОСИЦКЪ, ииѣніе въ Пин. пов., принадлежащее 

Пин. женскому базиліан. монастырю, 175. 
Лубнско, село въ Вилен. нов., подъ г. Внль-

ною, 519. 
Лубпо, имѣніе въ Пинсконъ повѣтѣ, 179. 
Лукнновичн, мѣстечко, 291. 
Лукншки, предиѣстье г. Вильпы, надъ р. Ви-

ліею, 519, 520, 525, 526. 
Лукишское магометанское кладбище на Вилен. 

предмѣстьѣ Лукишкахъ, 519. 
Лунная, мѣстечко, 290. 
Луцкая енархія (діецезія), 222. 
Луцкое епископство, 593. 
Львовское архіепископство, 578. 
ЛѢшная, им. въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Любельское воеводство, въ Коронѣ Польской, 

424, 425. 
Любошаиы или Березины, аѣстѳчко, 291. 
ЛЮЦИНЪ, мѣстечко, 292. 
Ляховицкая церковь въ Новогород. воеводствѣ, 

532, 533. 
Ляховицкое графство въ Новогород. воѳводствѣ, 

533. 
Ляховичи, им., 367, въ Новогород. воеводствѣ, 

532, городъ, 533. 

іаЗОВецкое воеводство, 587. 
Малая Россія, юго-западная часть Россіи, 44, 45. 
Малые Дырвяны, мѣстечко, 291. 
Іальчъ, мѣстечко, 291. 
Налятскій католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
.Мінастыраны. село, лежащее на Седниградской 

н Волошской границѣ, 337. 

Иаргетреки, село, 387. 
Маринавзеиъ, мѣстечко, 292. 
Маркове, мѣстѳчко, 290. 
МартннелишБИ, грунтъ-уроч. имѣнія Лозннковъ, 

въ Вилен. пов,, 414, 418. 
Масаляны, им., 297, 298. 
Матышкульскій домъ ВЪ г. Вильвѣ, 260. 
Наховщизна, нк. въ Omui. пов., Ш . 
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Медники (Литое, охотники), село въ Вилен. 
воеводствѣ, принадлеж. Вилен. Троицкому мо
настырю, 111, 112, мѣстечко, 290, 566. 

МедницкіЙ католич. приходъ въ Вилен. воевод., 
539. 

МейсагольСКІЙ католич. приходъ въ Вилен. 
воевод., 539. 

Менскъ, городъ, см. Минскъ. 
Меречь, мѣстечко, 290, им. въ Ошмян. пов.,378. 
Метели, мѣстечко, 290. 
Минская, Св.-Духовская церковь въ женскомъ 

базиліан. монастырѣ, 170, 171, 172. 
МиискІЙ монаст. монахинь бепедиктинокъ, 168. 

— кармелитскій приходъ, 366. 
— Св.-Духовскій базиліан. женскій монастырь, 

170, 171, 172. 
— повѣтъ, 472, 475, 560. 

Минское воеводство, 118, 167, 170, 177, 
311, 359, 402. ' * 

МИНСКЪ, городъ, 262, 291, 359, Менскъ, 470. 
Митейка, мѣстечко, 291, 
Митруковскіе грунты имѣнія Радова, въ Ви

лен. воевод., 103. 
Мнхалисвій католич. приходъ въ Виден, вое

вод., 539. 
МИХНОВИЧИ, им. въ Мозырск. пов., 473. 
Мишиево, им. при Гевельскомъ замкѣ, 369. 
Могилевская экономія, 377. 
Могилевскій кармелитскій монастырь, 387. 
Могилевъ, городъ, 291, 387. 
МОГИЛИЦЫ Буйвидишскія, уроч. на границѣ 

Судерев. им., въ Вилен. пов., 13. 
Можейково, городъ, зоз, 304. 
МожеЙКОВЩИЗИа, урочище на границѣ Судерев. 

им., въ Вилен. пов., 13. 
Мозмрская Николаевская церковь, 191, 192. 

— Михайловск. церковь, 188,189, 190,192. 
МоЗЫрСБІЙ (уніат.) монастырь, 188, 367. 

— костелъ, 189, іезуиг. 192. 
— повѣтъ, 190, 192, 324, 330, 367, 390, 

397, 473, 586. 
Мозырское староство, 190. 
Мозырь, городъ, 188, 189, 192, 291. 
Молвы, им. 486. 
Молдавскія земли, 138.' 
МорозовскШ каменный домъ въ г. Вильнѣ, 379. 
Мосары, им. 10, им. съ мѣстѳчкомъ надъ рѣ-

кою Дисною, 252. 
Моей, село въ Ошмян. нов., 200. 
Москва, городъ, государство, 188, 296, 333, 

393, 398. 
Московская земля, 329. 

— столица, 386. 
МОСТЫ, мѣстечко, 290. 
Мотилевская держава, 263. 
МОТОЛЬ, мѣстечко, 291, 
Мощеница, сельпо ииѣнія Уши, въ Минск, вое

вод ствѣ, 168. 
Мстибовъ, мѣстечко, 291. 
Мстиславскій замокъ, 589. 
Мстиславекое воеводство, 168,337, 597, 598. 
Мстиславъ, городъ, 279, 291, 597,598, 612. 
Мусницкій католич. приходъ въ Вилен. воевод., 

539. 
'j Мустеняны, село въ Троцк. воеводствѣ, запи-
I санное Кронскому монастырю въ суммѣ 5000 
j золотыхъ, 120. 
į Муховщизна, им. въ Ошмян. пов., 105. 
I Мыша. им. 253. 
i Мѣлецъ, им. 429.. 

МЯДЗОЛЫ, мѣстечко, 290. 
Мясткевічн, им. въ Пин. пов., 175. 

ZE3I-

Нежичнло, Заберезинское село въ Оршан. нов., 
473. 

Дейбувскія мѣнія, 363. 

Немѳионты, лѣсничество въ Городен. повѣтѣ, 
229, 230, 290. 

Нешшннцы, городъ, 251. 



НеСВИЖЪ, городъ, 420, 423. 
HeCHHO, им. въ Полоцкомъ иовѣтѣ, 461. 
НидоксрскІЙ католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
Нобель, мѣстечво, 291. 
НовогорОДСКІЙ (Новогрудскій) повѣтъ, 317, 

430. 
Новогородское (Новогруд.) воеводство, 5, 9, 

11, 311, 359, 425, 427, 428, 532. 
Новогѳродокъ (Новогрудокъ), городъ, 17, 52, 

въ немъ, на Ковенской улицѣ, занисанъдомъ 
и плацъ на Ольдовскую церковь, 118, 262, 
291, 325, 326, 359. 

Новодворская экоиомія, 388. 
НовѳгѳрѳдскІЙ іезуитскій колегіумъ, 401. 

— базиліан. монастырь, 595, 596. 
Новый-Дворъ, мѣстечко, подъ Городшда, 290, 

587, съ 1648 г. 30 Іюня Григоріѳмъ Во-
лодкевичоиъ записано въ фундушъ Новодвор. 
базиліан. монастырю, 595, 596. 

Носовичн, ИМ. 367. 
НѢмавъ (Нѣжнъ), рѣка, 168, 507, 508, 561. 
НѢменЧіШСКІЙ католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
НѢмеііЧУВЪ, иѣстечко, 290. 

О -
Огороднвцкое село въ Новогород. воевод. 428. 
Одельскъ, мѣстечко, 290. 
Ожвркоиы, урочище' на границѣ им. Судеревъ, 

въ Вилен. пов., 13. 
Ожуседы, урочище въ селѣ Оляиахъ, Вилен. 

пов., 550. 
Озерцы, им. въ Оршан. пов., 172. 
ОзяіЫ, село въ Берест, воевдствѣ, 364. 
Ойнаровичи, им. въ Минскомъ нов., 472. 
Ѳлезаровъ-Ставъ, село въ Берест, воеводствѣ, 

принадлеж. Цистерскому монастырю, 367. 
Ѳлнта, держава, 263, мѣстечко, 290. 
О.ІЫКа, им., 420, 423. 
ОЛЬДОВО, имѣніе въ Лидскомъ иов., 117, 118. 
О.ІЬДОВСКая церковь (православн.), въ Лидскомъ 

повѣтѣ, находящаяся въ завѣдываніи и подъ 
покровительствомъ Вилен. Св.-Духов. братства, 
117—119. 

Ольдовскій монастырь, предположенный къосно-
ванію при Ольдов'ской православной церкви, 
въ Лидск. нов., 117. 

ОЛЬКИНИКИ, мѣстечко, 290, 362. 
Ѳляны, им. въ Вилен. нов., принадлеж. къ им. 

Шешоламъ, 26, 27, метрополией дворъ, 
дворецъ, 547—551. 

— село въ Ошмян. пов., 378. 
Ѳнаковскій, дворецъ въ Вилен. пов., надъ р. 

Вильною (Вилейвою), 461. 
Ондрушишки, пасѣка и лѣсной грунтъ въ им. 

Лозникахъ, Виден, нов., 415. 
Оникшты, мѣстечко, 290. 
Оиюграбовскій дворъ нмѣнія Шелимю, въ Ви

лен. нов., принадлеж. Еіѳв. митрополиту М. 
Рогозѣ, 26, 553. 

ОнуФріевсвая (Онофреев.) волость, 597. 
— церковь, 597. 

О н у Ф р і е в с к і й (Онофреевскій) базиліан. монастырь 
въ Мстиславскомъ воеводствѣ, 597, 598. 

Опеа, мѣстечко, 290. 
Оравы, мѣстечко, 290. 
Орша, городъ, 291. 
ОршаискІЙ повѣтъ, 167, 168į 172, 315, 398, 

473. 
— Тріиитарокій иовастирь, 366. 

Острая Брама (Острыя ворота) въ г. Вильнѣ, 
24, 56, 60, 67, 84, 96, ПО, 182, 198, 
369, 559. 

Острая Нѣжа (тоже, что Острая Враиа), Острей 
ворота въ г. Вильнѣ, 552. 
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Остри па, мѣстечко, 290. 
ОстровеЦКІЙ доминиканскш монастырь, 401. 

— католич. приходъ въ Виден, воевод., 539. 
ОсірѳжСЕОе княжество, 363. 
ОШМЯНКЯ мурованая, имѣніе Виден, базиліа-

нокъ въ Ошмян. пов., 200, 201, 202. 

Ошмяна Нарушевичов«кая, няѣніе Виден. 
базиліанокъ въ Ошмян. нов;, 200, 201, 202. 

ОИШЯНСКІЙ повѣтъ, 38, 68, 105, 108, 152, 
153, 155, 165, 200,317,329, 336, 378, 
473, 507, 514, 559. 

ѲШМЯВЫ, мѣстечко, 290. 

^аИФЯЛОВО,урочище прнГевельскомъзамкѣ, 369. 
Оаплипо, урочище при Гевельскомъ заикѣ, 369. 
ПаСИМСКІЙ (?) повѣтъ, 69. 
Пелкн, им., 205. 
Пендаполія, область, 45. 
Перевалка, мѣстечко, 290. 
Перс лая. мѣстечко, 290. 
Перемысльское (католич.) епископство, 577. 
Переросль, мѣстечко, 290. 
Иериавъ, городъ, 272. 
Перстунская держава въ Городен. повѣтѣ, 231. 

— ВОЛОБТЪ, 231. 

Перстунскій дворъ съ фольваркомъ, въ Горо
ден. повѣтѣ, 231. 

Перчаты, мѣстечко, 291. 
Петришки, урочище на границѣ Судерев. им., 

въ Вилен. пов., 13. 
Петриковъ, городъ, 256, им., 368. 
Пилашковичв, городъ, 287. 
ІІительянское княжество, 383. 
Пинская (рус.) еписконія, 603, 605. 
НИНСКІЙ новѣтъ, 161, 162, 176, 179, 469, 

554, 595, 596. 
— женскій базиліан. монастырь, 174. 
— а;омнниканскій монастырь, 174. 

ПИНСКЪ, городъ, 161, 175, 176, 291. 
Плевжишки, сѣиожатное урочище въ им. Лоз-

нпвахъ, Вилен. повѣта, 414. 
Плотели, иѣстечко, 291. 
Пдуигяоы, иѣстѳчко, 291. 
Плютуны, село (24 осѣлыхъ увол.) въ эеілѣ 

Жомойт., 432, 435, 437. 

Нобенины, дворъ въ Вилен. нов., 111. 
Побойскій католич. приходъ, 539. 
Погоское озеро въ им. Новомъ Дворѣ, Пин. нов., 

596. 
Подберезкій костелъ, 483, приходъ, 539. 
Нодберезейое мѣстечко въ Виден, пов., 483. 
Подляское воеводство, 580, 586. 
Подрѣчье, село въ Берест, воеводствѣ принад

леж. Цистерскому монастырю, 367. 
Познанское воеводство, 584. 
Покирсни, село (25 ув. и 27 мор., съ заетѣн. 

въ 7 ув.) надъ р. Ерсною, въ Городен. нов. 
причисленные къ Немоноитскому лѣсничеству, 
230. 

Покосино, им., см. Кены. 
Полотна,, мѣстечко, 291. 
Полоцкая волость, 267. 

— земля, 411. 
— церковь св. Юрія (Георгія), 462. 

ПОЛОЦКІЙ замокъ, 266, 267, 511, 512. 
—- колегіумъ, 267, іезунтскіі, 401. 
— повѣтъ, 461, 498, 499. 

Нолоцное воеводство, 163, 164, 350, 379, 
386, 495, 511, 512. 

ІІОЛОЦКЪ, городъ, 232, 233, 234, 235, 266, 
267, 291, 462, 495, 496, 501, 502, 503, 
507, 511, 512. 

Нолуевщизна, урочище въ им. Ягодкахъ, Брест-
екаго воеводства, 203. 

Польша, 577, Великая, 593, 629. 
ПолѣССКІЙ гостийецъ (дорога), 556. 
Померанія, область, 300. 
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ПоневѢжсКІЙ піарскій монастырь, 383. 
Поневѣжъ, мѣстечко, 291, 383. 
ІІОНЗОВЪ, мѣстечко, 291. 
Нопиниговскій домъ въ г. Вильнѣ, 504. 
(((ШИШКИ, селовъВилен. воеводствѣ, 514, 515. 
ПОТИЛЬЧИЧИ, сѣножати надъ рѣч. Дозникомъ, 

въ имѣніи Лозникахъ, Вилен. нов., 415. 
Пошешуаье, им., 387. 
ІГоюрскІЙ доминиканскій монастырь, 401. 
Прага, городъ, 311. 
ПропоЙСКЪ, иѣстечко, 292. 

Прудки, городъ въ Литвѣ, 278. 
Пружаиа, мѣстечко, 291. 
Пружанскій повѣтъ, 317. 
Прусы, им. въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Прусская граница, 183. 

— земля, 336, 588. 
Прусское государство, 368. 

— княжество, 586. 
иумиявскій кармелитскій приходъ, 366. ' 
Пуны, мѣстечко, 291. 
Пуштынь, мѣстечко, 291. 

РадванскІЙ каменный домъ въ г. Вильнѣ, на 
Малой улицѣ, 15. 

Радзинишки, мѣстечко, 291. 
Радзинъ, имѣніе 247. 
РадОВО, им. въ Вилен. воеводствѣ, 103. 
Радонль, городъ, 291. 
Радошкевичи, мѣстечко, 291. 
Радуское село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Рай, фольварокъ возлѣ города Вильны, за му-

рованнымъ (Зеленымъ) мостомъ, возлѣ рѣки 
Веліи, 468. 

Райгородъ, городъ, 587. 
Ракантишскій дворецъ въ Вилен. нов., 473. 
РаВИШКО, фольварокъ въ Вилен. воеводствѣ, 

150, 151. 
Рандаупя, рѣчка, на границѣ им. Судеревовъ, 

вь Вилен. нов., 13, 14. 
Раиацковскій домъ въ г. Вильнѣ, 260. 
Расна, ииѣніе, 171, мѣстечко, 291. 
РаЧБОВНЧИ, им. въ Новогород. воевоствѣ, 427, 

428. 
Реваничи, им. въ Минскомъ воеводствѣ, 168, 

473. 
РеТОВО, іѣстечко, 291. 
Решева, им. въ Мозыр. пов., 473. 
Рига, городъ, 358, 501, 502. 
РИМЪ, городъ, 45, 385, 590. 

Рогачевъ, мѣстечво, 291. 
Ростера, королев, село въ Вилен. пов., 418. 
РокатіШКИ, королев, село въ Вилен. пов., 414, 

Ракантишки, 415. 
Романце, село въ Вилен. воеводствѣ, записанное 

на Еейданскій монастырь, 129. 
Росса, предмѣстье г. Вильны, 19, 22, 552. 
Росейни (Россіены), мѣстечко, 291, Росени, 470. 
Росенскій (Россіевсвій) повѣтъ, 316, 

— костелъ, 470. 
Российское государство, 393. 
РоссІЯ, государство, 553, 631. 
Руда, сѣножать Вилен. базиліанъ въ Ошмян. 

пов., 201, 202. 
Рудники, мѣстечко, 290. 
Рудомнно, мѣстечко, 290. 
РудоминскІЙ католич. приходъ въ Вилен. вое-

водствѣ, 538. 
Рудые БѢлки, село въ Мозыр. нов., 474. 
Руковщизна, село имѣнія Свиранъ, въ Вилен. 

воеводствѣ, 140, Руйковщизна, 141, 142. 
Рукойискій католич. приходъ въ Виден, вое-

водствѣ, 539. 
РуишіШКИ, мѣстечво, 291. 
Русиновъ, им., 139, 355, 372. 
Русская земля, Россія, 44, 421, 422. 
Русскіе края, 507. 
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Русское княжество, 196. 
Русь, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 

57, 58, 59, 62,63, 127, 133,134, 135, 
185, 190, 194, купцы изъ Руси, въ Виль
ну пріѣзжающіе, 244, 547, 563, 604, купцы 
„изъ Руси р. Нѣмномъ до Еролевца" про-
возятъ свои товары, 561, 563. 

Рыбный конецъ, часть города въ г. Вильнѣ, 
541. 

Рѣтовское тивунство, 384. 
Рѣчнца, мѣстечко, 292. 
Рѣша, фундушовое имѣніѳ Виленскихъ монахинь 

Визитокъ, въ Вилен. воеводствѣ, 402. 
,— староство, .291. 

С -
Садонщнна, поле на границѣ Судерев. им., въ 

Вилен. пов., 14. 
Салаты, село (7 осѣлыхъ увол.) въ землѣ Жо

мойт., 432, 434, 435, 437. 
СапѣжііНСКІЙ дворецъ въ г. Вильнѣ, 402. 
Саргутяны, село въ Вилен. пов., принадлеж. 

уніат. митроп. Мих. Рогозѣ, 551. 
Сачковичи, околица въ Пинскомъ повѣтѣ, 620. 
Свиравы, село въ Вилен. воеводствѣ, принад

леж. Вилен. Троицк, базиліан. монастырю, 
111, 112, 140, 141, 142, 210, имѣніѳ, 
214, въ Вилен. нов., принадлежащее скарб
ному вел. кн. Литов. Лукашу (Лукѣ) Мамоничу, 
489—492, 566. 

Свислочъ, ИМ., 336. 
Себѣжово, мѣстечко въ Новогород. воеводствѣ, 

. 427, 428, '. . • 
Ссйненскій ломиниканскій монастырь, 401. 
Се.ІСЦКІн женскій базиліанскій монастырь, въ 

Мозыр. пов., 191, 193. 
Семнгальское княжество, ,357, 383, 397. 
Скеневъ, фольварокъ въ Новогород. воевод., 428. 

— село въ Новогород. воеводствѣ, 428. 
Свидель, мѣстечко, 290. 
Смрстымовь, мѣстечко, 291. 
СкобеЙКН, урочище Вилен. базиліанъ въ Ош-

КІІВ. нов., 201, 202. 

Скойстеръ, рѣчка, въ им. Лозникахъ, Вилен. 
повѣта, 414. 

Слабовщнзиа, им. въ Ошмям. пов., 108. 
Сіонімекій повѣтъ, 315, 380. 

СЛОНИМЪ, городъ, 291, 332. 
Служики, село, 365. • 
Слуцкое княжество, ПО, 364. 
Слуцкъ, городъ, 609, 617. 
Случъ, рѣка, 586. 
Смоленское воевод., 224, 353, 386,398,539. 
Смоленскъ, городъ, 93, 95, 273, 274, 279. 
СМОЛВЫ, им. въ Вилен. воевод., 483. 
Смолка, сельцо Могилевской экономіи, 377. 
Сморгонская улица въ г. Борунахъ, 107. 
С и н і Ш Ш К П , предмѣстье города Вильны, за р . 

Виліею, 401. 
СНШШШСБІЙ іезуитскій монастырь при костелѣ 

св. .Рафала на предмѣстьѣ г. Вильны, 401. 
Соболишкн, фундушовый фольварокъ Вилен. 

піарскаго монастыря въ Виленскомъ воевод-
. ствѣ, 401. 
Соболянце, село въ Виленскомъ воеводствѣ, за

писанное на Кейданскій монастырь, 129. 
Совздрово, село (20 осѣлыхъ увол.) въ зеиѣ 

Жоиойт., 432, 435, 437. 
Соколка, мѣстечко, 290. 
СОКОЛЯВЫ, мѣстечко, 291. 
СолечннщІЙ, католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
СолонеевіЧИ, им. въ Полоцк, пов, 461. 
Солы, городъ, 250. 
Соломейскій Евангелическій зборъ, 528, 529. 
Совтоки, лѣсъ съ сѣножатью Вилен. Троицк, 

базиліанъ, въ Вилен. воеводствѣ, оринаддежа-

щіе къ ихъ им. Свиранакъ, 215. 
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Спасская брама (Спасскія ворота) въ г. Вильнѣ, 
498, 542. 

СііуіПЛОТа, пашннй грунтъ, лежащій урочищемъ 
въ ии. Лозникахъ, въ Вилен. нов., 415. 

Ставковъ, ии., 399. 
Старица, им. въ Новогородскомъ воеводствѣ, 

425, 426. 
Стародубовскіи повѣтъ, 208, 386, 388, 389, 

390, 392, 398, 399, 400, 402'. 
Старое село, село имѣнія Свиранъ, въ Вилен. 

воеводствѣ, 140, 141, 142. 
Старосельцы, село имѣнія Медниковъ, въ Ви

лен. пов., 566. 
Старын-дворецъ, им., 368. 
Старый-Здитовъ, имѣніе въ Берестейскомъ вое-

водствѣ, 220, 221. 
Стоклишки, иѣстечко, 291. 
СТОЛИЦЫ, городъ, 397. 

Стравевики, им. въ Трокскомъ воеводствѣ, за
писанное на Кронскій монастырь, въ суммѣ 
7000 золот. пол., 120. 

Сголііецкая пристань на р. Нѣманѣ, 168. 
Субачи, им., 340. 
СубоЧЪ, мѣстечко, 290. 
СудеревскіЙ дворецъ въ Вилен. пов., принад

леж. Вилен. Св.-Духов. монастырю, 74, 75. 
Судервы, им. въ Вилен. нов., 12, 13, 14, 75. 
Сумилишки, мѣстечко, 290, 
СумИЛИШСкая держава, 282. 
Сумилишскѳе староство, 281, 364. 
Супрасльскій монастырь (базиліан.), 368. 
Суражъ, городъ, 291. 
Суховчицы, село въ Новогород. воеводствѣ, 

428. 
Сычуны, обрубъ въ Виден, пов., 27. 
СѢверское княжество, 586. 

Т -
Таборишки, им. въ Ошмян. пов., 200, 201. 
Татарщина, фольварокъ села Мѣдниковъ, въ 

Виден, воеводствѣ, принадлеж. Вилен. Троиц
кому монастырю, 112. 

Твери, иѣстечко, 291. 
Телыпевскій повѣтъ, 316. 
Тельши, мѣстечко, 291. 
ТендЗЯГОЛа, мѣстечко, 291. 
Теребовъ, им. въ Мозыр. пов., 473. 
Тересноль подъ Брестомъ, городъ, 299. 
Тимковичи, ии. съ иѣстѳчкомъ въ Новогород. 

воеводствѣ, 427, 428. 
ТорговисЕО, иѣніе въ Коронѣ Польской, въ 

Любельскоиъ воеводствѣ, 424—426. 
Тороканская церковь въ Пинск. по»., 554. 
Тороканы, церковное село въ Пинск. пов., 554, 

555. 
Твруіь, городъ, 280, 337. 
Трабм, мѣетечко, 290. 

Третевскій кармелитскій приходъ, 366. 
Тринитопольскій Трияитарскій монастырь, 366. 
Тришки, мѣстечко, 291. 
Троки, городъ, 263, 290, 464. 
Трокскій повѣтъ, 38, 317, 464. 
Трокское вовоеводство, 120, 340, 379, 386, 

398, 
Туиацишки, фольварокъ въ Вилен. нов., при

надлеж. городу Вильнѣ, 541. 
Тургельскін костелъ, 211, приходъ въ Виден, 

воевод., 538. 
Туровская (русская) епископія, 603. 
Турѳмавцы, село въ Іидскомъ пов., 378. 
Турція, государство, 300, 301. 
Тухни, село подъ Торуномъ, 387. 
Тыркшли, мѣстечко, 291. 
Тьннковичовскій каменный домъ въ г. В ш -

нѣ, 363. 
ТябИЯМ, им. въ Видев, нов., Ш. 
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Удѣдъ, имѣніе въ Полоцк, воеводствѣ, 164. 
Ужвенты, мѣстечко, 291. 
УжуіІОЛИСЪ, пашный грунтъ-уроч. инѣнія Лоз

никовъ въ Вилен. пов., 415. 
У ж у р о с т ь я , рѣчка, въ им. Лозникахъ, Вилен. 

пов., 414. 
УЗЛЫ, им. въ Упит. нов., 473. 
Украина, Южная Русь, 358. 
УіШТСКая волость, 473. 
УППТСКІЙ повѣтъ, 316, 350, 363, 369, 473, 

529. 

Фейданы, мѣстѳчко, 291. 
Фернакѳвщизна, им. въ Инфлянт. 

385. 

— католич. ириходъ въ Вилен. воевод., 539 
Усановщнзпа, им. въ Ошмян. нов., 105. 
Усуповщизва, им. въ Ошмян. пов., 105. 
УТКОВЩИНЫ, поле на границѣ Судерев. им., въ 

Вилен. пов., 14. 
УтянСКОе староство, 398. 
Утяны, Уцяпы, мѣстечко, 290. 

i Уша, имѣніе въ Минскомъ воеводствѣ, 167, 168. 
į УшацкІЙ, доминиканскій монастырь, 401. 

Ушачи, мѣстечко въ Полоцкомъ воеводствѣ, 164. 

воеводствѣ, 
Фнлнповъ, мѣстечко, 290. 
Френы, мѣстечко, 291. 

Хачбеевщизна, им. въ Ошмян. пов., 105. 
Хальче, им., 257, 261, 262. 
Хованскъ, городъ подъ Витебскомъ, 278. 
Ходоровка, мѣстечко 290. 

Холмское епископство, 578. 
Хотаевичи, село въ Мин. нов;, 472. 
Храпинъ, им., 185. 

ЦирИНЪ, мѣстечко, 291. Цудзенискій католич. приходъ въ Вилен. вое
вод., 539. 

т"*у 

Чарторискъ, им., 172. 
Чауш, мѣстечко, 291. 

Чера, им., 171. 
Червовая Русь, 629. 

9 

IT-
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Червяны, мѣстечко, 291. 
Черековъ, мѣстечко, 291. 
Черенки, сельцо Могилев, эконоиіи, 377. 
Черлежинші, пашный грунтъ—урочище ииѣнія 

Лозниковъ въ Вилен. пов., 415. 

Чернецкіи, дворецъ въ Новогород.воеводствѣ, 428. 
Чечерскъ, иѣстечко, 292. 
Члуховское староство, 344. 
Черная рѣчка, въ имѣніи Лозникахъ, Вилен. 

пов., 415, 418. 

I l l 

Шавельская экононія, 358, 388. 
Шавельскій новѣтъ, 316. 
Шавленсвая держава, 263. 
ШавЛИ, мѣстечко, 291. 
Шадово, мѣстечко, 291: 
Шаякополе, имѣніе въ Вилен. воеводствѣ, при

надлеж. Вилен. Троицк, базиліан. монастырю, 
214. 

Шаркапылвы, березовый гай въ им. Судервахъ, 
Вилен. пов. 14. 

Шарковъ, великій березовый гай, въ Вилен. 
нов., принадлеж. къ Вилен. свято-Троицкому 
братству, 13. 

ШвапіКИШКИ, сельцо въ Трок, воеводствѣ, 386. 
ШвсЙКОВСВІЙ каменный домъ, въ г. Вильнѣ, 

379. 
ШвецІЯ, государство, 324, 328, Шведское ко

ролевство, 329 474. 
Шептицы, им. 194. 
ШерепіОВО, мѣстечко, 291. 
ШешКИИЪ Солтановскій дворъ, возлѣ г. Виль

ны, за мурованнымъ мостомъ, близъ р. Виліи, 
468. 

ШепіОЛЫ, имѣніе въ Вилен. пов., принадлеж. 
Кіев. митрополиту, 26, 27, 547—551, 553, 
554. 

ШешольскІВ католич. приходъ въ Вилен. вое
вод., 539. 

Шидловское графство, 364. 
ШИЛОВО, им. 253. 
Шилянская дорога, ва границѣ им. Судерѳвъ, 

въ Вилен. пов., 13, Шилинская, 14. 
ШнМЕОВСКІЙ каменный домъ въ г. Вильнѣ, 362. 
ШирвинскІЙ католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
Ширвинты, иѣстечко, 290. 
Ширмы, село въ Вилен. воеводствѣ, 378. 
Широкое болото, нива—уроч. въ Новодвор. 

имѣніи, Пин. пов., 596. 
Ш к а в в а , им. въ Инфлянт. воеводствѣ, 385. 
ШкЛОВСКОе графство, 611. 
ШКЛОВЪ, городъ и крѣпость, 280. 
Шленскъ, городъ въ Стародубов. нов., 393. 
Шнипиііікн, сельцо возлѣ г. Вильны, за мурован

нымъ (зелѳннымъ) мостомъ, возлѣ рѣки Велья, 
468. 

Шоловицкія луки, урочище надъ р. Вельею, 
508. 

Штейнерда, им., 377. 
Шумскій католич. приходъ въ Вилен. воевод., 

539. 

щ . 

Щучинъ, имѣніе, 247. 
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IKI III II III K lt. мѣстечко, 290. Į Эйраголы, мѣстечко, 291. 

Ю -

Юрборгъ, городъ, 183, 291. 
ЮргелЯНЫ, им. въ Вилен. воеводствѣ, 378. 

Шіновщизиа, им. см. Каделышца. 

ѵ Я І -

ЯГОЛКН, имѣніе въ Брестскомъ воеводствѣ, 203. 
Якинтапы, село въ Ошмян. пов., 515. 
ЯННШКИ, мѣстечко, 291. 
ЯНИШКОВСКІЙ католич. приходъ въ Вилен. вое

вод., 539. 
Янкуры, село въ Вилен. воеводствѣ, 378. 
Яновскій костелъ, Виленскій, 9, 10. 
Яворовъ, городъ, 600. 
ЯСВОЙНЫ, мѣстечко, 291. 

Ясная гора Ченстоховская, 360. 
Ясо.іьда рѣка, 162. 
Ястребы, фольварокъ въ Берестейскомъ воевод-

ствѣ, принадлеж. къ им. Старому Здитову, 
219, 220, 345. 

Ятока, мѣстечко, 291. 
ЯЦКОВСКІН каменный домъ въ г. Вильнѣ, при

надлеж. Вилен. Свято-Духов, братству, 95, 96. 
ЯШКИ, мѣстечко, 291. 

Ѳедоровичовскій домъ въ г. Вильнѣ, 379. 



III. 

У К А З А Т Е Л Ь 
П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 

Августиніане (католич. монахи), Виленскіе на 
Савичъ-улицѣ, 379. 

АдаМЯШКЪ (шелковая матерія, зеленый), 483. 
Академики, Виден, іезуит. студенты, 370. 
АкадемІЯ, Виленская іезуитская, 370, Литов

ская, 376, 498, 508,600, Замойская, 401, 

Краковская, 376, 401, 588, Львовская, 
41. 

Аксамитъ (бархатъ), бурнатннй, 484. 
Амбопъ, амвонъ, 30, анбонъ, 35..' 
Апараты (утварь), костельные, 484. 
Атласъ, матерія, 484. 

Б . 
Багазея, бумажная матерія, 465, 484. 
Базиліяне (рус. монахи): 

Берестейскіе, 219, 220. 
Борунскіе, 106, 107, 379. 
Выенскіе, 139, 141, 153, 158, 165, 525, 

603, 604. 
Мозырскіе, 188, 189, 190, 191,192, 193, 

215, 367. 
Новодворскіе, 595, 596. 
Онуфріевскіе, 597, 598. 
Цецерскіѳ, 596. 

БаЗИЛІЯНКИ (рус. монахини): 
Виленскія, 224, 225. 
Минскія, 170, 172, 173. 
Пинскія, 174, 175. 
Селецкія, 191. 

Баталія (битва), Крейцбургская, поляковъ ео 
шведами, 378. 

Бенедиктинки (католич. монахини), Виен., 
при костелѣ св. Екатерины, 366, 383. 

Бврнардннки (католич. монахини), Виленскія 
при св. Михайловскомъ костелѣ, 366. 
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Бернардивы (католич. монахи), Виленскіе, 5, 
9, 10, 136, 137, 461, 468. 

Берневое, пошлина въ г. Вильнѣ, 541. 
Бехтеръ (латы), цѣна ему съ шишакомъ 30 копъ 

тр., 484. 
Бнблія, изданная богословомъ іезуитомъ Вуй-

комъ, 523. 
БирчІЙ, сборщикъ, 255, 256. 
Благословенство, духовная власть, 42, 45, 

паны рпм., 47, 48, 51, 52, 54, 58, 60, 
72. 

Бочковое, пошлина съ бочекъ въ г. Вильнѣ, 
541. 

Бояре, путные, 483. 
Братства, русскія Виленскія: 

Свято-Духовское православное, 29, 30, 31, 
32, 36, 39, 40, 41, 42, церковное Ви
ленское православія грѳческаго—44, 47, 
50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
74, 75, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 110, св. Троицкое 
братство, состоящее при Св.-Духов. мона-
стырѣ, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 124, 125, 127, 138, 139, 

150, 268, 269, 308; Братство Виленское 
новой церкви заложенья Св.-Духа — 558, 
подписываетъ условія мировой сдѣлки съ 
Вилен. іезуитами по поводу нападенія по-
слѣднихъ на Св.-Духов. монастырь—600, 
601. ' 

Сокальской Богоматери и св. евангелиста Іоак-
на Богослова, состоящее при Виленекомъ 
Св.-Духов. монастырѣ,—182. 

Свято-Троицкое, 12, 14, 18, 23, 24, 25, 
29, 98, 99, греко унитское,—379. 

Скорняжскаго цеха („людей греческагозакона''), 
237, 238, 239, уфундовано на Конской 
улицѣ—240, 241, 242, 243, 244, оно 
имѣетъ свой алтарь въ св. Троицкой церкви, 
245. 

Брехуны, дворовые псы, 466. 
БроГЪ, изъ ноль, слова bróg, малоросс, оборбгъ, 

четырехгранпый стогъ съ подвижной на четы
рехъ высокихъ столбахъ крышей, 558. 

Буитъ (связки, тюкъ), семь бунтовъ пеньки вѣ-
сомъ въ 350 каменьевъ, 527. 

Бурса, Амброжіанская, въ г. Вильнѣ, на Ско-
повой ул., 508, 509. 

Бѣлея, шерсть, нитки, 485. 

В -
ВаривнИЦЫ, заведенія для варки съѣдобныхъ 

продуктовъ на̂ продажу въ г. Вильнѣ, 541. 
Варцабы (шахматныя̂  шашки), съ каменемъ, 

467. 
Васажки, плетеная телѣжка, Кузовъ поль. wasąg, 

467. 
Велькеръ, названіе цеховаго устава, 133. 
Венгры, государство, 585. 
Веселье, свадьба, 526. 
ВИЗИТКИ (католич. монахини), Вилен., 379, 402. 
Вина, Венгерскія, Влоскія, Испанскія, Француз

ом, 284, . 

Витина, рѣчное судно, лодка, 507, 561. 
Возники (обозныя лошади), два сивые, доморос-

лые, другіе возники два, зъ гяѣда строкатые, 
докорослые, 485. 

ВоЗОВЬіе люди (люди съ возами), 557. 
Возъ (телѣга), военный съ подклѣтомъ ремениыжъ, 

485. 
Война, Московская, 198, 398. 
Войско, Шведское—248, 367, Московское, 311, 

531, Прусское, 385, 393. 
Волки, волчьи дѣса, 465. 
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Волна (шерсть), волны рунъ одинадцать, 486, 
волны овчое рунъ 60-ть, 567. 

ВОЛЬНОСТИ, стародавнія, православный, 42, 43, 
52, 56, 60, 61, 62, 65, 77, 78, 79, 85, 
86, 89, 91, 92, 144,149,234, 235, 237, 
478, 501, 503, 505, 506, 535, вольность 
диссиден. и православн. богослуженія, 610. 

Волюнтаріуши, волонтеры, 511, 512. 

Воскъ, 235, собираемый и даваемый Вилен. Троиц
кой церкви Вилен. скорняж. братствомъ, 242. 

Вѣно, приданое, 422, вѣно или выправа, 427. 
Вѣра, православная, 44, святая каѳолическая, 

98, греческая, 239, 240, 242. 
— мусульманская, 519. 
— римская, 239, 240. 

Вѣсы Виленскіе, частные еврейскіе, 250. 

Галгапъ, полфунта—ц. 30 гр., 513. 
Галки мушкатовыя (мускательные орѣхи), 

полфунта—цѣна 36 гр., 513. 
Ганишъ (анисъ), два фунта — цѣиа 24 гр., 

513. 
Гернакъ (ермакъ—кафтанъ), канавасовый, ку

нами подшитый, цѣна 100 пол. золотыхъ, бу-
раковый, сибирками подшитый, цѣна. 10 копъ, 
484. 

Гиина, представительная община городскихъ обы
вателей въ г. Вильнѣ., 540. 

Гоны (бобровые), мѣста, на которыхъ водятся боб
ры 254. 

Городничество города Вильны, 246, 247. 
Городничій, главное лице, подъ властью кото-

раго находилась юриздика Городничества (Ви
ленскаго), 247. 

Гривна, вѣсъ серебра, 464, 483, 484, восемь 
гривенъ серебра, 526. 

ГрИДНЯ, комната, 73, 416, 417, 490. 
Гробъ Панскій (плащаница), гробъ Господень, 

29, 30, 33, 34. 

7Г i *11-

Данина, даръ, 78, 478. 
Д а н ь , лановая и шоссовая, 272. 
Д в е р и , леликія, царскія (въ церкви), 29, 33. 
Д в о р ъ митрополичій въ г. Вильнѣ, возлѣ Пре-

чистен. собора, 41, 48, 50, 57, 58. 
Д е р е в о б о р т н о е , деревья, ва которыхъ поста

влены >ульи, 254. 
ДІамепТЫ (алмазы), въ Вилен. Св.-Духов. брат

ской церкви, 182, 183. 
Д і І З у и И Т Ы (православные), 127,144,145, 147, 

148, 149, 213, 600, 601. 
Д и з у н і я (православіе), 145, 147, 149, 188. 
Д и с с и д е н т ы (разновѣрцы), 4, 144, 147, 148, 

188, 190, 360, 370, 394, 534, 535,— 
Слуцкой ковфедераціи, 609, 610, 613. 

Д ѳ м и н и к а и с (католич. монахи), Виленскіе при 
костелѣ Св.-Духа (на Трокской ул., въ древ-

нихъ актахъ нерѣдко называемой Св.-Духов.)— 
366, 401, Голыцанскіе—380, Городенскіе 
(Гроднен.)—366, Гощовскіе—401, Забѣль-
скіе—366, 401, Дишковскіѳ—401, Островец-
кіе—105, 401, Пинскіѳ—174, 175, Погор
ше—401, Сейненскіе—401. 

Д р у к а р н я (печатня, типографія), Виленская, 6, 
Вилен. Св.-Духов. монастыря, 93, 94, 95, 
98, 100, диссиден. и православная, 610. 

Д р у к а р ь (тивографъ), Виленскій—Даніилъ, 260. 
Друкъ Острозскій (Острожская печать), 52, 

друкъ Вилен. Св.-Духов. монастыря, 100. 
Дьякъ (дьячекъ), Вилен. Троиц, церкви, 123. 
Ды.іея (родъ епанчи), блекитна фалюндышовая 

съ петлицами толковыми, багазіею подшита, 
цѣна 5 копъ гр. 465. 
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E ванте л ie, напрестольное, оправленое въ ризы, 
20, ЯЗ. 

Едвабь, хустокъ (платье) сорокъ, золотомъ, 
едвабьемъ и.бѣлію вышиваныхъ, 485. 

ЕпаріІЯ Константипопольскаго иатріарха въ рус
екихъ земляхъ, 47, 51. 

ЕіІИСКѲПЪ, Александрійскій, Римскій, Константи-
нопольскій и Іерусалимскій, 45, Львовскій, 
44, 47, 52, 58. 

Ермякъ (кафтанъ, сюртукъ), черный фалюнды-
шовый, зъ шнурами и зъ строкою едвабм чор
ного, цѣна б копъ гр. 465. 

Жабинецъ (драгоцѣн.Ікамень золотистаго цвѣта), 
484. 

Жупанъ (кафтанъ), шарый каразеи накрапяной, 
съ чирвоною нитью, у того жунана кебликовъ 
серебраныхъ двадцать у рукавовъ, колецъ се-
ребраныхъ 80-ть, цѣнабкопъгр, 465,—ада-

маску чорного—цѣна 10 копъ,—фалюндышу 
чорного, багазіею подшитый,—ц. 6 копъ,— 
шарый муравскаго сукна—ц. 2 копы, 484. 

Жупы (соляныя копи), Величскія и Бохенскія, 
587. 

Завоеваніе Московское (взятіе Моск. войскомъ 
г. Вильны), 519. 

ЗавОЙКИ (украшеніе), лисьи, на чугѣ, 484. 
Законъ греческій, Греч, вѣра, 73. 
Замки, привѣсистый, Слуцкій, 74, заиковъ 

внутренныхъ у хороминъ и у повалуша, чотыри, 
съ ключами, скоблями, цѣна каждому 15 гр., 
485, внутренніе, замчистые, 491. 

Зарукавье (нарукавники), панцеровое, 484. 
Заушница (cepra), драгоцѣн. украшеніе, въ 

Виленской Свято-Духовской братской церкви, 
183. 

Зброя (збруя) блеховая, 465, зброй три, бѣлые 
бляховне, -съ шишаками и зъ наколѣнкани и 

зъ рукавицами, зарукавьемъ панцеровымъ, 
цѣна каждой по 10 копъ гр., 484. 

Звонница, колокольня, 36, Вилен. Троиц, цер
кви, 123. 

Звѣзда (обычай ходить съ звѣздою по удицамъ 
съ цѣлію собиранія подаянія), въ г. Вильнѣ, 
509, 510. 

Земли, Гусскія (разграниченіе ихъ съ Венграми), 
Малопольскія и Великопольскія (разграннч. 
ихъ съ Шлонскою), Мааовецвія и Подляшсвія 
(разгранич. ихъ съ Пруссвимъ кнлжествомъ), 
Кіевское воеводство (разгранич. его съ Мозыр. 
повѣтоіъ) и ІІодляшское воеводство (разгра
нич. его съ Берестейск. воеводствомъ), 586. 
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Избы, 550, изба столовая, сукномъ зеленымъ 
вся обитая, 557. 

Мнберъ (инбиръ, коренье), фунгь—цѣна 20 гр.. 
513. 

Исповѣданіе, Августиніансвое, 534, Авгсбург-
ское, 612. 

Іезуиты (католич. монахи), Виленскіе—370, 376, 379, 481, 498, 508, 600, 601, Пинсвіе-
596, Ііолоцкіе, Слуцкіе—366. 

Ж . 

Кавалсиы Мальтійскіе, 593. 
Kara ЛЬ (еврейская народная власть), Вилен-

скій, 250, 359, 369, 370, 542. 
Кадукъ (j*us caducum — выморочное право), 

260. 
Календарь старый (Юліанскій), 42, 50, 57, 

438, новый, 292. 
Каменицы шпитальныя (каменные дома, до-

ходъ съ которыхъ идетъ на содержаніе госпи
талей) въ г. Вильнѣ, 541. 

Камень (вѣсъ ВЪ 32 фунта), 350, камневъ 
вѣса въ семи бунтахъ пеньки, 527. 

Каноны (правила), церковные, 45, 48,49, 51, 
52, 58, 72. 

Капитула русская, Вилен. Пречистен. собора 
(уніатская), 64. 

— Вилен. римско-католическая, 390, 397, 
555, 

— Вилен. митрополита, 284, русская, 558. 
— Кіево-Печерскаго монастыря, 113. 
— Гнѣзненская, 591. 
— Краковская, 491. 

Кашцизна или Чоповое (пошлина съ питей), 
пошлина, отъ которой было освобождено Ви

лен. скорняж. братство, отъ сыченнаго меда, 
241, 242, съ м-ка Ыосаръ надъ р. Дисною, 
252, 288. 

Каразея (матерія), бѣлая, 465. 
Карета (повозка), окована желѣзами, съ кольни, 

безъ облуковъ, цѣна 16 копъ, 485. 
Кармелитки (монахини) Выенскія, 379, 524. 
Кармелиты (католич. монахи), Виленскіе—379, 

босые, 402, Городенскіе (Гроднен.), 387, 
Ковенскіе босые—216, 366, 367, 383, Мо
ги левскіе—387. 

КаФТаннкъ полотна Коленскаго, зъ баволною, 
покрытый скурою лосиневой, цѣна 70 гр., 
465. 

Кварта (полштофная мѣра), ценовая (оловяная), 
465. 

Квартовое (quatuorgielta), подать съ питейной 
мѣрки, въ г. Вильнѣ, 541. 

Квасники (кадки), медовые дубовые великіе, два, 
—цѣна 2 золотыхъ ноль., 466, 

КваШИЯ, пивная—цѣна 40 грош., 466. 
КебЛИКИ (крючки), серебраные, 465. 
КвЛИХЪ (чаша), серебряный, 20, серебреный, ве

лики!, позлотистый въ Мозыр. церкви, 191, 
10 
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серебреный съ патиною, въ которомъ было 
серебра полтрети гривны, 483. 

Кдумокъ, суконный, (чемоданъ), 467. 
КлузіОКИ, скураные до шатъ великихъ, два— 

цѣна 2 пол. золотыхъ, 465. 
КЯИНЪ (тминъ), I фунтъ—цѣна 20 гр., 513. 
Книги, „іеретицкія", т.е. православныя, 93, 94, 

95, 98. 
КНЯГИНЯ, Нейбургская, 288. 
КНЯЗЬ, великій Московскій—254, нрусскій, 264, 

265, 267. • 
Коберцы (ковры), два турецкіе, цѣна 24 поль. 

золотыхъ, домовое роботы два коберцы но
вые—ц. 10 пол. золот., 484. 

Кожухъ, турецкій, 2 копы гр. л. 465. 
Козаки, слуги кн. Льва Сапѣги, 557. 
Козлина (козловая шкура), 558. 
КоЦОШКа (курица), двѣ, 486. 
Колдра (одѣяло), атласу черленого—цѣна 30 зо

лот. пол., 484. 
Колеатъ, студентъ, живущій въ колегіумѣ, 31, 36. 
КОЛШУМЪ или КОЛеуИЪ (школа). 

русскій, при Вилен. Св.-Духов. монастырѣ, 
12, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39. 

Вилен. іезуитскій, при св.-Янскомъ костелѣ, 
32, 33, 37, 38, 379, 481, 498, 600, 
601. 

Колодка (на стѣнѣ колокольни Вилен. Троицк. 
4 церкви для замыканія въ нее за шею прови
нившихся), 123, колодки желѣзные и зъ за
порами, усихъ десеть, цѣна каждой 8 гр., 485. 

Колыбка (родъ кареты), футрованая ременемъ 
юхтовыиъ, безъ кодъ, окована желѣзомъ новая, 
цѣна 6 копъ, 485. 

Кольца, серебраныя, 465. 
Комора (таможня), Юрборгская, 538. 
Кѳнва (кружка), вонвы цыновыхъ великихъ двѣ, 

485. 
Коиевка (сосудъ), серебреная, полгарцовая, вну

три вызолочоная, авшпурской работы, 525. 
КОМНІИСІЯ. Городенская, 382, граничная съ 

Москвою, 393. 

КонФедераЦІЯ, Слуцкая диссидентовъ и право
славныхъ въ 1767 г., 609—627. 

Коііецъ, нарожный (на рогу, углу граничной ли
ши), 13. 

Коралы (драгоцѣн. украшеніе), въ Вилен. Св.-
Духов. братской церкви, 182, 185. 

Кордъ (мечъ), серебромъ оправеный, цѣна 4 копы 
гр., 464. 

Котловое (подать, снимаемая съ торгущихъ кот-
лачи), въ г. Вильнѣ, 541. 

Котлы, до варенья мѣденые, 465, 466, мѣде-
ный котелъ пивный, въ который льется три 
ушатки, цѣна 8 копъ, 485. 

Коць (коверъ), бѣлый великій—цѣна 3 золот. 
пол., 484. 

КоіШіКОВОе (подать съ продажи корзинъ), въ 
г. Вильнѣ, 541. 

Кошули (рубашки), паненьскія Коленскія, чоты
ри—цѣна 50 гр., 466. 

Крестъ, серебреный, 20, 29, 33, 
Кробя (коробъ), великая, 557. 
Крыжъ (крестъ), серебренный, въ которомъ се

ребра 3 гривны, 484, крыжи злотистые на 
каплицы два, 557. 

Кри.ІОСЪ (въ церкви), 30. 
КубК!!, шесть—въ нихъ серебра гривенъ семь, 

484! 
Кублы (кади), варывные, 491. 
Куница (желѣзный ошейникъ), на стѣнѣ коло

кольни Виленской Троицкой церкви для замы-
канія въ нее за шею провинившихся, 123, 
124, 125. 

КупіІЦЫ (куньи мѣха), двѣ выправныхъ—цѣна 
'i копа гр. 465. 

Куны (куньи мѣха), 484. 
Купцы, Виленскіе—249, 524, 525, 527,3а-

иорскіе—369, Кролевецвіе — 168, 515, 527, 
j Московсвіе—244, 295, 296, Прусскіе—369, 

изъ Литвы и Руси, 561. 
Курта (куртка, камзолъ), фалюндышу бурнатнаго 

багазыомъ подшита зъ тузиками золотыми, цѣна 
5 копъ гр., 465. 
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Лавица русская (русская скамья, на которой 
засѣдали въ Вялен, магистратѣ русскіе 
лавники), 21, лавица набоженства грече-
скаго, 72, 73, 77, 86, 87, 133, 144, 
185, 525. 

— римско - католич. въ Вилен. магистратъ, 
94, 144. 

Ладовать (нагружать), 507, ладованье, 508. 
Ладовница (пороховница), темно-зеленная полгра-

натовая, съ клгочомъ, цѣна 2 копы, 514. 
Лавчухъ (цѣпочка), золотой—цѣна 40 золотыхъ 

черленыхъ, 484. 
ЛапцуншИ ц̂ѣпочки, драгоцѣнныя, въ Вилен. 

Св.-Духов. братской церкви), 183, ланцужекъ 
панцеровый для ношенія на шеѣ, съ таблич
кою, въ пять рядовъ, 526. 

Лектика или карета, одна, 558. 
ЛИСТЪ, королев, отворотный, въ пользу право

славен, 42. 
Лихтары (подсвѣчники), 465, — съ щипцами, 

485. 

ЛИШТВЫ (каймы), одны лишты едвабью чораою, 
другіе червленою (вышитыя), третіѳ бѣленые, 
485. 

Ложки, цыновыя (оловяныя), 465, серебрен., 
513, дюжина серебреныхъ позлащенныхъ ло-
жекъ, 525, дюжина польскихъ бѣлыхъ се-
ребр. ложекъ, 526. 

Ложко (кровать) дубовое, цѣна полъ-копы гр., 
466, ложко съ зелеными штанетовыми фиран-
ками, 526. 

ЛОКОТЬ, мѣра, 485. 
Локтевое (подать, взимаемая магистратоиъ съ 

продажи ремесленнаго и еврейскаго локтя), въ 
г. Вильнѣ, 541. 

ЛьіЖКН (ложки), серебренныя, двѣ лыжки ве-
ликіе позлотистые—въ нихъ серебра гривна, 
484. 

ЛѢТНИКЪ (платье), мухояру чирвоного, цѣна 
3 копы гр.. 465. 

Люкреція (коренье), полфунта—цѣна 20 гр. 513 

Маиелька (въ Вилен. Св.-Духов. братской 
церкви, наплечники нарукавники), 183, панце-
ровой манели пара, 526. 

ІІеДВѣДЬ (украшеніе на лошадиной шеѣ), 485. 
МеДНИЦа (мѣра), мосяндзовыя (иѣдныя), 465, 

меду прѣсного медницъ осьмь, масла медницъ 
двѣ, 466,- серебреная, 475, медницы двѣ— 
цѣна 30 грош., 485,557, меду нрѣсного медницъ 
тринадцать—цѣна 2 копы медпица, 559, 560. 

Медоварцы, Виленскіе (дававшіе свѣчи на ка-
оедральиый костелъ св.-Стаанслава въ г. Виль-
нѣ), 555. 

Меды (право сытить медъ Виден, скорняж. це
ху, „людямъ Греческаго закона"), 237, 238, 
239, шесть разъ въ году, 241, 249, 284, 
288, мѳду прѣсного медницъ осьмь, 466, меду 
прѣсного съ Молвъ привезенного кадей чотыри, 
у которыхъ было медницъ чотыри, 486, 501, 
меду прѣсного кади чотыри, 557, меду прѣс-' 
ного кадокъ осьмь, 559, 560. 

Іетрики или книги королевской канцеля-
рІИ, переписка ихъ съ старыхъ на новыя, 
521, 522. 

Мечи (оружіе), 466. 
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Мнгда.ІЫ(миндаль), два фунта—цѣна 32 гр., 513. 
Минца (монетный дворъ), Виленская, 257, 258, 

259,504. 
МііСЫ (миски), цыновыя, 465, цыны мисъ вели-, 

кихъ шесть, полмисковъ чотыри, 485. 
Миссіонары (католич. монахи), Виленскіе, 366, 

383, Ковенскіе, 379. 
МИССІЯ базиліанская, 188, 190. 
Млечное (подать съ продажи молока), въ г. 

Вильнѣ, 544. 
Млынъ, мельница, 74, королев. Виленскіе, 369. 
МОЛЛЯ (Мулла) татарски, 519. 
Москали, Москвитяне, 163, 168, 169, 530, 

531. 
Москва, Моск. государство, 169, нашествіе Мо

сквы на г. Вильну, 524, 525. 
МОСКВИТИНЪ (Московичъ), 129,131, 511, 512, 

513, завоеваніе Московское 519. 

Мостъ, мурованый въ г. Вильнѣ чр. рѣку Ви-
ліго, 260, 363, 468. 

Муры (каменныя стѣны), старые, церковные, въ 
г. Вильнѣ, возлѣ костеловъ Бѳрнардинскаго и 
св. Михаила, въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ пер
вый кальвинскій зборъ, 136, 137, Вилен. 
городская камен. стѣна, 349, 468, старые 
валовые муры города Вильны, 542. 

Мыта (пошлины) старыя, 234, 249, 487, 501, 
новоподвыгаенныя—487, 561. 

Мытннкъ, сборщикъ таможенной пошлины, 487, 
МѢра (сыпучихъ тѣлъ), Виленская, 201, 486, 

491, Ковенская—282, 346, пошлина съ го
род, мѣръ въ г. Вильнѣ, 541. 

Мѣіа, собольи, рысьи, лисьи, куньи,' горностае
вые, бѣльчьи, бараньи, 293, 244. 

Набоженство, богослуженіе, 42, 62, 72, 100, 
130, 144, 155, 191, 196. 

Наданье (фундушъ), 155. 
Наколѣнки (украшеніе на збруѣ), 484. 
Наливка (малочникъ), серебреная, 475. 
Наиетъ (шатеръ), военный, полотенный, цѣна 

12 копъ гр., 484. 

Нарога (сошники), 466, 547. 
НепрІЯТвЛЬ, иосквитинъ (Русскіе), 129, 131, 

511, 512. 
Неуниты, православные, 221. 
Ножи, два, сѳребромъ оправные, 464, ножъ по-

золотистый на серебрен.' поясѣ, 484. 

ОбраЗЪ (чудотворный пресв. богородицы въ Бо
рунской церкви), 104, русскій, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 379, Ченстоховскій 
Божіей матери, 380. 

Обрусы (скатерты), обрусовъ поставы два ткац-
кихъ, 485. 

Окрещеніе Руси, 44. 
Оліва (оливки), фунтъ—цѣна 20 гр., 514. 

Олтарь, алтарь, 29, 30, малый и великій, въ 
Вилен. Св.-Духов. братской церкви, 33, 34, 
35, великій, 523. 

Ольстро (погребецъ), въ немъ фляшъ шкляныхъ 
чотыри,—цѣна 5 пол. золотыхъ, 466. 

Опекуны, церковные, 119. 
Оиоича (эианча), бѣлая габявая—цѣна 6 копъ, 

514. 
Орать (пахать) 547, оранье, 548. 



Ординарія (илата зерномъ), рочная, 119. 
Орватъ (католич. богослужеб. одежда) адамаску 

зеленого, въ которомъ было локоть осьмь, 483. 

Осѣхье (сушильня), 13, осѣть, 73. 
Отлученіе, церковное, 17. 
Отступник» отъ православн. вѣры, 47. 

Павы, павовъ бѣлыхъ пять, гаостый шарый са-
мецъ, 486. * , 

Павлины (монахи, Ченстоховскіе), 360. 
Пановь (сковорода), великая мѣденая 465, пан-

ви двѣ—цѣна 40 грош., 485. 
Панцери, семь съ шишками—ц. по 6 копъ гр. 

л. за каждый, 484. 
ІІана римскій, 20, 23, папежъ, 42, светые па

пежове, 45, 47, 48, 51, 58. 
ПаСбКЪ, (поясокъ), серебреный, старосвѣтскій, 

позлащенный въ табличкахъ, съ колками, 525. 
Настоввикъ (огороженное мѣсто для пасенія 

скота), 13. 
Пастырь, епископъ, 42, 43, 44, пастырство, 

45, 46, 51, 52, 58, 72, 552. 
Пасъ (поясъ), серебреный, съ ножомъ яозолоти-

стымъ, на нихъ серебра гривна, старосвѣтское 
оправы, 484. 

Натели (сковороды), мѣденыя, 465. 
Натріарха (патріархъ) Еонстантинопольскій, 42, 

45, 47, 48,49, 51,52, 53,54, 58, 114, 
269. 

НацИФНКаликъ (костельный сосудъ крестъ), 
серебреный, въ которомъ было полъгривны се
ребра, 483. 

Пенька, семь бунтовъ вѣсомъ въ 350 камневъ, 
527. 

Неііеръ (иерецъ), два фунта—цѣна 48 гр., 513. 
НерекупвнЦЫ (аѣста, гдѣ совершалась покупка 

товаровъ съ первыхърукъ для вторичной про
дажи), въ г. Вильнѣ, 541. 

Неринки (перины), споднія и верхнія, чотыре 
пуховыя, 484. 

Перлы (жеичугъ), въ Вилен. Св.-Духов. брат
ской церкви, 182, 183, 427, перлы, оса

женные до шапки, 465, 484, 525, передъ 
шесть шнуровъ, 526. 

ііеро (украшеніе), на рисованой аксамитной чер
ной шляпѣ, съ алмазною штучкою, 526. 

Перстенн, драгоцѣнныя, въ Вилен. Свято-Ду
хов, братской церкви, 183, перстень золотый— 
цѣна 1 золот. чирвоный, 465, перстеней золо
тыхъ шесть: одинъ съ каменемъ рубиноиъ— 
цѣна 8 пол. золот. другій сътуркусомъ—цѣна 
пол. золот., третій съжабинцомъ, въ которомъ 
3 золотые черленые, четвертый ручка, съ разны
ми шмальцы—ц. 3 иол.'зодот., пятый сигнетъ, 
въ которомъ 3 золотые черленые, шостый на 
рогу лосьимъ, въ которомъ 3 золот. черленые, 
Ш. 

Печатарь, прикладчикъ печати, 443, 444. 
Печатники, прикладчики печати, 449. 
Піары (католич. монахи), Виленскіе—401, По-

невѣжскіе—383. 
Пивница (погребъ), 73, 478, мурованная, 491, 

557, у пивницахъ меду розсычоного питаго 
бочекъ великихъ шесть, пива бочекъ семь, 
557. • ' 

Пиво, 249, 284, 288, сычоное, 466. 
ПИЛЫ, 466, пила тарчична съ пилкою—ц. 72 

гр., попречная пила — цѣна 18 гр., 485, 
пила тарчичная, 557. 

НирожііЫЯ (булочныя) въ г. Вильнѣ, 541. 
Письмо святое (священ, писаніе), 555. 
Нлащеница, 29, 33. 
НовалуніЪ (складъ), 484—486. 
Новѣтріе, заразительныя болѣзнь, 165, въ г. 

Вильнѣ, 493. 
Подворотное (подать, снимаемая за провозъ то

варовъ чрезъ ворота), въ г. Видьнѣ, 541. 



Иодг«рлякъ, лисій одинъ —ц. 20 гр. 465. 
Оодклѣты, „домъ велиЕІй на подклѣтахъ", 491. 
Поземное (подать съ плацовъ, выпускаемыхъ 

магистратонъ въ аренду), въ г. Вильнѣ, 541. 
ПолбОТБН (полусапожки) сафіяну жолотго—ц. 

полъкопы гр. л., 465. 
ПОЛОТНО, Коленское, 465, ткацкое, 485. 
Полть (половина сала отъ борова), мяса венроваго 

полтей 28-мь, 466. 
Пѳпаръ (земля подъ паръ), 547. 
Понелъ (зола, пепелъ), шмальцованый, будниц-

кій, 466. 
ПоНИСЪ, (опись) церковный, 552. 
Поправка (герагасуа) города Вильны (на этотъ 

предметъ отпущено городу королемъ Августомъ 
ІІІ-мъ 3000 битыхъ талеровъ), 541, 

Порта Отоманская, 274, 339. 
Послы, чужеземные, 382. 
Поставь (ставъ) ткацкаго полотна, 485. 
ПОШОВКН ткацкія, на простыняхъ, 485. 
ПоЯСЪ, аксамитный—ц. 1 копа гр. л. 465. 
Право Іагдебургское, 25, города Вильны, 127, 

Вилен. магдебургія, 198, города Полоцка, 
233, 495, 496, Вильны, 237, 243, 478. 

Правоелавіе греческое, 74, 91, 96. 
Престѳлъ, малый и великій, 33. 
ПривнлегІН (привилей), 52, 55, 56, 57, 60, 

61, 64, 65, 73, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 
91, 92, 96, 98, 99,100,127, 196, 233, 
235, 236,. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, мѣщанамъ Вилен. городничества, 

246, 247, городу Вильнѣ, 240—250, 328, 
347, 348, 361, 379, 383, 401, 483, 503, 
521, 534, 540, 543, 615. 

Привѣнокъ (сумма записанная женѣ мужемъ за 
внесенное его приданое 421, 427. 

ПрисѣнОБЪ, комнатка при сѣняхъ, 73. 
ПрИТВОръ, въ церкви, 29, 33, 35, 553. 
Провенты (доходы) Московскіе, 163. 
Продажа, Вилен. Пречастен. соборъ продаетъ 

свой домъ, 5, 9. 
Просьба, подножная (челобитная), 511. 
Цростирадла (простыни), двои съ пошовками 

ткацкми, 485. 
Нроцессія, погребальная православная, нападе-

ніе на нее монаховъ и слугъ Троицк, (уніат.) 
монастыря, 123—125. 

Нруссы, Прусское государство, 248, 283, 358, 
Пруссаки, 36S. 

Пряжл, пряжи льняное два каменья, 486. 
ПтакН (птицы), зъ Англін птаковъ хованыхъ 

въ клѣткахъ—шпаковъ чотыри, пчолъ одинъ 
удь зе пчолами, 486. 

ІІу.П а КЪ (ружье), 499. 
Пушка (ящичекъ), серебрена, въ которой пер-

фумн ховадъ (онъ хранидъ), въ которой се
ребра полгривны, 484. 

ПерФумы (благовонные духи), 484. 
Пуга (бичъ), 481. 
Пчелы, одинъ улей, вывезенный изъ Англіи, 486. 
Пята (пункта, съ котораго начиняется измѣре-

uie земли), 13. 

Работа, домовая (при вышиваніи), 484, Авш-
пурская (при металич. издѣліяхъ), 525. 

Радикъ (збруя), козацкій софьяну аоиаранчового 
и иусилиска—ц. 1 золотый пол., 465. 

Радъ СОЛенсЦКІЙ (соляной рядъ) въ г. Вильнѣ, 
500. 

Ратай (пахарь), 547. 

РеВВЗОрЫ королевскіе, 229, 230. 
Реестръ, мытный, въ который вносилисъ това

ры, подлежащее оилатѣ таможенное) пошлиною, 
487, старый, нонисъ церковный, 552. 

РСЛНГІЯ, грецкая (т. е. православная), 42, 52, 
53, 56, 60, 62,—русская, 63, 64, 65, 
66, старожитаая греческая, 77, 79, 86, 
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87, 89, 9i, 96, 102, 110, 114, рус
ская, 127, 133, 143, 213, 562, старо
русская, 610, 629 — 631. 

— евангелицкая (кальвин.), 89, Авшпур-
ская, 127, 516, 610. 

— римская, 127, вѣра, 143, 243, 630. 
Рогативы (охотнич. оружіе), Венацкой работы 

д!ѵв—цѣна 24 гроша, 465. 
РОГЪ ЛОСІЙ (въ видѣ украшевія въ золотомъ 

нерстнѣ), 484. 
Ролл (пашня, оромое поле), 548. 
Рубпнъ (драгоцѣн. камень), 484. 
Рукоположепье (въ свящ. санъ), 42. 
Руліованье (управленіе судномъ), 508. 

Румація (нсреводъ имѣнія въ чужія руки), 490, 
изъ лат. remotio. 

Руны (свертки овечьей шерсти), волны (шерсти) 
рунъ одинадцать, 486, волны овчое рунъ 
60-ть, 557. 

Рура, водопроводная труба, 406. 
Ручка, золотой перстень, „въ ручку складан-

ный, съ разными шмальцы,*' ц. 3 пол. золо
тыхъ, 484. 

Ручники (полотенца), два—ц. 6 гр., 466, 
ручниковъ ноставъ, въ которомъ локтей 30-ть, 
485. 

Ручница (ружье, 31, рушница, 126. 
РѢКИ ііоутовыя (Велея нНѣменъ), 507, 561. 

С -

Сагайдаки (колчаны), три—ц. 3 копы гр. л., 
465. 

Сажонь (единица мѣры долготы), 416, 417. 
Саквы (саквояжи, мѣшки), 514. 
СаФЬЯПЪ (сафьян, кожа), 465. 
Сверяло (буравъ), 466. 
Священничество (священическій санъ), 552. 
Свидеръ (буравчикъ), тройчаный—ц. 9 грош., 

485. 
Свнтанье (свѣтаніе), 549. 
Свс.вольннки (нарутители порядка), 512. 
Свѣт.шца (комната), 13, 73, 416, 417, 490, 

557. 
Свѣчи, Вилен. скорняж. братство даетъ на цер

ковь, 239, 242. 
СВЯТОСТЬ, священная вещь, 29, 33. 
Сеймики и Сеймы, 42, 43, 46, 47, 51, 55, 

61, 62. 69, 71, 86, 90, 91, 98, 101, 
110, 140, 164, 190, 262, 272, 293, 
224, 333, 334, 337, 339, 341, 342, 
35б', 365, 370, 372, 375, 380, 381, 
382, 386, 397, 452, 512, 521. 

Семинаристы (ученики) Виден. Тронцкаго мо
настыря. 72. 

Сеніоръ (Евангелич. сбора старшина), 557. 
Серебро, ломаное полторы гривны, 464,—въ 

столовой посудѣ, 484, кража серебра на Ви
лен. королев, монетномъ дворѣ, 504, восемь 
гривенъ серебра, собранныхъ дарныиъ обыча-
емъ на свадебяомъ пиршествѣ, 526. 

Серебщизна (пошлина отъ сохъ), 255, 256. 
Сибирки (мѣха), 484. 
Сигнетъ (перетень съ печатью), драгоцѣнный, въ 

Духов, братской церкви, 183,- золотой пер
стень, въ которомъ три золотые чѳрвоные, 
484. 

СННОДЪ, духовное собраяіе, 19. 
Сита, волосеныя, три—ц. 12 грош., 466. 
Складанка (складчина, сборъ, доходъ), 98, 

складанки трехъ становъ г. Вильны—иагистрат-
. екаго, купеческой и всей народной гмины, 541, 

543. 
Скрипка (ящикъ), публичная, Вилен. магистра

та, 541, 543. 
— публичная купеческая (общественный ящикъ 

для купеческихъ сборовъ), 244. 
Скрипя (сундукъ), 465, скрини четыре съ иму

щество», 483, 484, лат. scrinium. 
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Скура (шкура), лостья, скуръ лосьихъ выправ-

ныхъ двѣ—ц. 8 копъ гр. л., 465, скуръ 
быдлячихъ 40-къ, 558. 

СлЮЗЫ (шлюзи) на устьѣ р. Нѣмана,у взморья, 
подъ Лобговомъ, 561, нѣм. scheuse. 

Собольцы (собольи мѣха), 484. 
Сѳбѳръ (духов, собраніе), духовный, Берестей-

скій—51, 54, 58, Гангрскій (въ г. Гангрѣ), 
21, Карѳагенскій—20, 49, соборы, 45. 

Со.іепіШЦЫ (соляные склады) въ г. Вильнѣ, 541. 
Солодовня, 469. 
Соль, 235, соли каждая бочка по грошей 80-ть, 

466, изъ Величскихъ и Бохенскихъ жупъ, 587. 
Спѣваки (пѣвчіе) 40, 33. 
Стадннкъ, быкъ стадникъ одинъ, 466. 
Станъ пастырства, пастырскій, епископскій, 

санъ, 43, станъ светительскій, 45. 
Статуты (законъ), 64, статутъ вел. кн. Литов. 

„новопоправленый," 262, 453, 454, 455. 
Стеля (крыша, над стилка), 491. 
Столица (каѳедра) митрополичья въ г. Новогород

ку 17. 
— Константинопольская, 42, 44, 48, 51, 53, 

58. 
Столы, работы столярское, великіе дубовые чо

тыри—ц. 3 золот. ноль, каждый, 466, етодъ 
дубовый, столикъ малый липовый, 491. 

Сторожовщизна (дань за стражную повинность), 
267. 

Стругъ (судно), 466, 501, 502. 
Студенты, Вилен. іезуитскаго колегіума, 29— 

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 508, 509, 
510, 517. 

Ступы, дубовыя, 466. 
Стырта, у двохъ стыртахъ жита зложоного копъ 

120-ть, 466 въ гумнѣ жита зложонаго стырты 
три, 558. 

Судъ гаЙНЫЙ, (созванный) Виленскій, 96, 114. 
Сукно, Волоское (венгерское), 465, муравское, 

484, два атласовыхъ сукна, 526. 
СФалыпованіе (поддѣдка) документовъ, 470. 
Схажка (сходка, собраніе), 21. 
Схизма (ересь—православіе), 188, 191, 492. 
СхиЗМаТНКИ (православные),—попы, 123, 148, 

190. 
Сырница (сырохранительница), 73. 
Сыры, сыровъ великихъ 60-ть, 486, сыровъ ве

ликихъ углястыхъ 69-ть, 557. 
Сѣкера (топоръ), 74, тесельска, 466. 
С'БМЯ льняное и конопляное (какъ предметъ тор

говли), 508. 
Сѣии, 73, 416, 491, 557. 

Таблички (украшенія на серебряномъ иоясѣ), 
525. 

Талеры (тарелки), цену ангельского, 465, та-
леровъ болыпихъ цѣиовыхъ—тузинъ, мнѣйшихъ 
осьмь, 485, 

Татары, 309, 324, 333, 473. 
Тівуіъ (ѵправіяющій имѣніемъ), 557. 
Товары, привезенные отъ нѣщевъ въ г. Вильну, 

487. 
Торговое (торговая пошлина), 250, 251. 
Точило (точильный камень), великое, ц. полъ 

воин гр. л., 466. 

Трактаты, московскіе, 285, 286, 
Трепере.ІН (воротнички), двои—цѣна 2 пол. 

золот., 467. 
Тринітары (католич. монахи): 

Вилеискіе, Антокольскіе, Оршанекіе, Триннта-
иольскіе, 366, 

Треаогъ (трнножникъ), 465. 
Трубы (воен. іузык. инструменты), 512. 
ТувІЛЬИі (ручники), чотыри, бѣлею вышиваные, 

485. 
Тудкачъ (несть толчеи), 485. 
Туркусъ (драгоцѣн. камень), 484. 
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У б р а н ь е (убранство, украшеніе), 4 6 5 . 
У м е р а л ъ (humerale, — костельн. богослужеб. 

одежда), афтованый, 4 8 4 . 
У в и т ы (принявшіе церк. унію), 1 1 4 , 1 2 7 , 1 3 3 , 

1 4 5 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 9 1 . 
У н і я (уніат. вѣроисповѣданіе), 117 ,—святая 

1 3 3 , 1 3 7 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 8 8 . 1 8 9 , 2 2 2 . 
— Короны съ Вел. Княж. Лвтовскимъ, 2 3 7 . 

У с т а в а ВОЛ о ч н а я (уставъ уволочнаго измѣренія), 
2 3 1 . 

У с т а в ы , Виленскаго сворняж. цеха, 3 3 9 — 2 4 5 , 
Рижскіе, купеческіе, новые, 5 0 2 , печатные 
пункты устава князя Огинскаго для водворенія 
порядка и справедливости въ Вилен. городсвомъ 
управлении, 5 4 2 . 

Ф а л ь ш ь (ложь, порча документовъ), 4 4 2 , 4 4 3 . 
4 4 6 , 4 4 7 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 1 4 5 2 , 4 7 0 , 

Ф а л Ю Н Д Ы Ш Ъ (родъ сукна), 4 6 5 , чорный, 4 8 4 . 
Ф а р с т ы (украшеніе на костельн. богослуж. одеж-

Д ѣ ) , 4 8 4 . 
Ф . Т Я Ш К И (бутылки) цѣновыя, 4 6 5 , фляша цѣ-

новая, гарцовая, зъ ольстромъ фляшъ цѣновыхъ 
чотыри, фляшъ свлянныхъ чотыри съ трубками 
цыновнми, гарцовые, 4 8 5 . 

Ф о р м о в а п ь е (изготовленіе, написаніе) 4 4 8 . 
Формы, разные до пироговъ робленья, 4 6 6 . 
Ф р а н ц и с к а в е (католич. монахи): 

Виленскіе, 2 1 4 , 2 1 5 . 

Ольшанскіе, 1 0 5 . 
Ошмянскіе, 1 0 5 . 

Ф у н д а т о р ы (дѣлавгаіе запасы), 4 2 , фундаторъ 
Борунской церкви, 1 0 4 , 

Ф у н д у ш п (записи), Вилен. Пречистен. собору 
(ему записывается камеи, домъ въ г. Вильнѣ), 
9 , Борунской церкви, 1 0 5 , 1 0 7 , фундаційная 
запись, 1 2 0 , 1 5 6 , 1 5 8 , 1 6 1 , 2 6 2 , 1 8 9 , 
короелв. фундушъ наКовенскую русскую цер
ковь, 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , фундупш церковные 
2 2 2 , 2 2 3 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 3 , 4 0 1 , 4 0 2 , 4 6 1 , 
Св. Духов, монастыря, 5 2 4 . 

Х Д О Н Ы (крестьяне), лёзные, 3 7 7 , 3 8 5 , бун
ты хлонскіе, 3 9 0 , недонускать вольности хло-
памъ, 3 9 6 , 

Х о р у г в и (значки для торжествен, процессій) ку-
печескія, 2 4 5 . 

Х у с т к н (платки), сорокъ, зоютомъ, едвабьѳмъ 
и бѣлію вышиваныхъ, 485. 

TI? 

Ц в і н т а р ь иди Ц м і н т а р ь (кладбище, централь-
наі огорода) ВывНСКІ. 
Веріірднв. костела, на Зарѣчьѣ, 468, въ Св. 

' Д | І « . иояастырѣ, возгв церкви, 30, 31, 

3 5 , 3 6 , 1 2 6 , вокругъ ПятащіоІ церкви-
7 6 , въ Св.-Трокцкоиъ монастыри, возлѣ 
колокольни, 8 1 , 1 2 3 , 

Ц е п л і К І ( г о ю в в ы я ленты) киаікічірвоноі, 4 6 7 . 
II 



ЦеркОВііще (гдѣ стояла церковь) Ковенской рус
ской церкви, 217. , 

Цостерсы (католич. монахи въ Берест, воевод-
ствѣ), 367. 

ЦеремонІЯ церковная, 34. 
ЦерКОВЪВСХОДНЯЯ (восточная церковь), 46, 51, 

52, 53, 54, 60, 72, 86, старожитная гре
ческая, 98. 

Цехи Виленскіе: 
Каменщиковъ (мулярскій), 273, 274. 
Шотничій (цесельскій), 273, 274. 
Портняжскій (кравецкій), 143,144, 147, 148. 
Сапожническій (гаевскій), 143, 144, 147, 

148. 
Скорняжскій (кушнерскій), 236—345. 
Хлѣбные, 541. 

Чаны, пивные великіе, два — цѣна 80 грош., 
466. 

Чарки (рюмки), мѣдеяыя побѣляныя, 465, чар
ка серебреная, мѣстами позлащенная, 525. 

Челядь невольная (крѣпостная прислуга), 464, 
483. 

Черевики (башмаки) 467, ц. 20, гр., 515. 
Чехи, славян, народъ, 629. 

Т Т Т -
Шабля (сабля), 126. 
ШаФранъ, четверть фунта—ц. 2 копы, 513. 
Шаика-МЫЦКа (шапочка) адамашку чорнаго, 

кунами подшита, д. 1 копа, 484, рисованая, 
чернаго аксамиту съ перомъ со бриліантовою 
штучкою, 526. 

Шведы, народъ, 362, 378, 393. 
ШКОДНИКИ рѣчи-посподитой, 512. 
Школа: Вилен. Святодухов. братской церкви, 

въ зданіи монастыря, 3, 4, 32, школа рус
ская, 33, 35, 37, 60, 95, 101, Вилен. 
Евангел. сбора, 556, и рус. 610. 

Шмальцы (драгоцѣн. камни), 484. 

Шпаки (птицы), чотыре, вывезенные изъ Англіи, 
486. 

Шпитали (госпитали, больницы) Вн.існекіе: 
Свято-Духовскаго православнаго монастыря, 

524, 526. 
Евангелическаго (кальвин.) сбора, 556. 
Св. Потра, русскій, на прѳдмѣстьѣ Зарѣчьѣ, 

116, 186. 
Св.-Троицкаго монастыря, 116, 524, 526. 
Шпитальные каменицы въ г. Вильнѣ, 541. 

— диссидентскія и рус.-православныя, 610. 
Шпиталь Варшавскій, 587. 

Экзекуторы (исполнители), церковные, 119. 

З З О -

Юриздииа им Юрнздикція: 
города Вильны (іагдебургская, т. е. маги

страта), 91, 96, 180, 181, 248, 249, 
(Виленскаго городничества), 246, 247. 

Виленскаго Св.-Духов. Монастыря, 100, 309. 
Виленскаго (католич.) епископа, 3. 
Еіевскаго ивсвяРуш (рус.) мятрополіта, 43, 

134, 136, 180, 181, іитрополитшвая. 
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Виленская. 185, 186, Городенская—195. 
206, 283. 

Константинопольскаго патріарха въ русскихъ 
областяхъ Рѣчи-посполятой, 43. 

t "T" 

Языкъ Русскій, (предложеніе на Варшавскомъ 
конвокацыійноыъ сейиѣ 1632 г. составлять и вы
давать на русск. языкѣ всѣ офиціальные до

кументы, относящееся въ Литовскому, Волын
скому и Брацлавскому воеводствамъ), 583. 





О П Е Ч А Т К И . 

Напечатано 
I V предам. , иримѣч. 11 

q 
ст. снизу 

V I I — и 
4 сверху 

T U I — — 4 — снизу 
I X — — 7 — сверху 
X I I I 14 — — 
X I V — — — 
X V , — 17 — — 
X V I — — 14 — — 
X X I I — — 10 — — 5 т e к c r ъ 8 — — 

26 — 4 — снизу 
29 — 9 — — 
33 — 21 — — 
36 — 5 

11 — — 
41 — 11 

6 
— — 

42 — 7 — сверху 
47 — 12 — 
52 а а г л а в i e 
57 — О — снизу 
68 — 1 — сверху 
72 — 
74 1 сверху 

100 — 1 — 
103 т e к с т ъ 
125 — 5 — снизу 
155 — о — сверху 
230 — 6 — — 
232 — 4 — снизу 
236 з а г л а в i e 
285 — 291 т e к с т ъ 7 — — 
420 — 11 — — 484 — 8 — сверху 
499 з а г л а в i e 
555 т e к с т ъ 8 — снизу 
559 Примѣчаніе 

снизу 

567 з а г д & в i e 

начальнику 
1853 году. 
раширенію 
съ силою выгнать 
новосозданноиъ 
и оамковоГі стражи). 
докуиенотовъ 
се&миковаго 
163 году 
въ позднѣйше 
деветьдесятъ третего 
земли Виленское 
Сенчикъ 
Десаратій 
Бѣлорусовича 
Выцкого 
Крпштофа.... 
Годспдине отче! 
приповѣдаися 
Юрію Зеновичу 
день.... ковыі 
старостами. 
Жалоба братчиковъ Виленскаго Свято 

Духовекаго братства 
Свято-Духовскаго братства 
противъ другихъ своихъ сограяд&нъ 
Сануилъ Совкгяло 
отца Жоолвдзя 
Krzemienickiego, 
с е ю Поокерну 
Кондынскому 
.V» 69 
Бизнигу 
z Jelsz 
Кгродецкая (sic) 
въ селѣ Понтовтишкахъ 
что они подулили 
ІІсиковского 
Грековичу.... иного 
хлекційаго сейма. 

Слѣдуетг читать 
начальнику 
въ 1853 году. 
разширенію 
стою выгнать 
новосозданноиъ 
) и замковой страхи. 
документовъ 
сеймоваго 
163 года 
въ позднѣшпее 
деветьдесять четвертого 
земли Велюнское 
Сенчилъ 
Десерапій 
Бѣлоусовича 
Высоцкого 
Крпштофа Зеновпча, воеводы 
Господине отче! 
приповѣдатися 
Яну Михайловичу Зеновьевпду 
день понедѣлковый • 
старостаии Св.-Духов. церкви 
Жалоба члевовъ (уніатовъ) Вилен. Ма

гистрата русской лавицы. 
Свято-Троицкаго братства 
противъ мѣщанъ—уніатовъ 
Самуилъ Довкгяло 
отца Жолондзя 
podstolego Krzemienieckiego, 
село Покерсну 
Кгондынскоиу 
№ 112 
Бизннгу 
z Telsz 
Кгроденская 
въ селѣ Контовтишкахъ 
что опѣ получили 
Исайковского 
Грековича.... иною 
элекці&наго сейма. 
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