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ВДИСЛОЕШ

Изъ 200 актовыхъ книгъ Виленскихъ судовъ — земскаго, магистрата и
магдебургіи, разсмотр неыхъ Коммиссіею въ 1877—78 годахъ, ею было открыто
349 документовъ, им ющихъ научно-историческое значеніе. Первая серія этихъ
документовъ, по преимуществу церковнаго содержанія, напечатана Коммиссіею въ
IX том ея трудовъ. Содержаніемъ же настоящаго Х-го тома служить вторая и
посл дняя серія этихъ документовъ.
Документы этой посл дней серій, числомъ 157, рисуютъ предъ нами общественную жизнь древнихъ Виленскихъ обывателей, начиная съ половины XVI сто-,
л тія и восходя до посл дней четверти Х ІП в ка, изображая ее главнымъ образомъ въ цеховомъ устройств ея гражданъ. Въ частности сюда входятъ 37 документовъ, въ которыхъ излагаются цеховые уставы и относящіяся къ нимъ королевскія привилегіи, и 120 документовъ, по большей части также им ющихъ отношеніе къ различнымъ сторонамъ цеховой жизни.
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Цеховые уставы и относящіяся къ иииъ королевскія прівилегіі.
Цеховое устройство жизни городскихъ обывателей первоначально появилось
въ государствахъ Западной Европы и при томъ въ весьма раннюю эпоху, а именно съ Х-го в ка по Рождеств Христов . Въ древней Корон Польской, какъ
ближайшей сос дк этихъ государствъ, оно явилось учреждені мъ чисто подражательнымъ и въ то время, когда на Запад оно было уже распространено во вс хъ
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(юлыпихъ городахъ и достигло значительной степени процв танія, т. е. начиная съ половины XIY стол тія. Съ.т мъ же подражательнымъ характеромъ это
учрежденіе поздн е изъ Короны Польской перешло въ Великое Княжество Литовское, а именно посл присоединенія посл дняго къ первой. Появленіе его въ древней Литовской столиц Вильн надо отнести лишь къ половин XVI стол тія;
по крайней м р выводъ такого заключенія опирается на несомн нно ясномъофиціальномъ свид тельств , на привилегіи короля Сигизмунда Августа, данной имъ
въ 1552 году Виленскому магистрату на основаніе и развитіе въ этомъ город цеховыхъ братствъ.
Что же служило ц лыо учрежденія цеховыхъ обществъ или братствъ? На Запад Европы эти общества были вызваны особенными временными потребностями; тамъ, съ усйленіемъ королями городскаго элемента, какъ противов са феодальному самоуправству, ремесленныя общества, подъ именемъ цеховыхъ братствъ,
какъ плотно сгруппированныя единицы, строго подчиняющіяся ими же самими
составленнымъ правиламъ или уставамъ, являлись силою, которая должна была поднять и д йствительно съ разу подняла городское устройство; благодаря развитію
этихъ обществъ, многіе древніе города западныхъ государствъ достигли того могущества и процв танія, которыя д лали ихъ неуязвимыми для рыцарскихъ нападеній, грабежей и насилій.
. : ; Разширеніе городской жизни и умноженіе благосостоянія городскихъ обывател е , $езъ сомн нія, было главною, а можетъ быть и единственною причиною пеКенесенія цеховаго устройства въ пред лы древней Р чи-посполитой. Такой взглядъ
да д до щ, по крайней м р , встр чаемъ въ привилегіяхъ корюля Стефана Ваторія. Такъ, подтверждая особою привилегіею въ 1582 году уетавъ Вилевекаго (Росикаго) :русекаго цеховаго братства, подъ иданемъ шапочниковъ, еермяжниковъ и
ногавичниковъ, онъ говорить следующее: »А. такъ мы господарь съ повинности
нашое, межи иншими справами не посл дней постерегаючи того, якобы въ м ст хъ
панства нашого, звлаща въ тутошнемъ столечномъ м ст Виленскомъ панства великого князства Литовского, не только што доброго порадку уняти м ло, але и
овшемъ всякій добрый порадеть ку слав патов господа/рекой и ку доброму Р чи-посполитое, безъ шкоды и нарушенья правь и вольностей м стскихъ, ку оздоб им
становити и щшжоотшж тошш4 за чодомбшъемъ* *) и проч. Давая водобяро же

*) Вил н. Археографи*. Сборн. т. I, стр. 188.

подтвердительную грамоту другому Виленскому цеху сапожеиковъ, этотъ же король
о ц ли его учрежденія повторяете ту же самую мысль, а именно, что чрезъ цеховыя братства онъ им етъ въ виду умножить въ городахъ и м стткахъ для своихъ
подданным порядок» и благосостояние (208). Въ поздн йшее же время, когда Виленскій магистратъ, посл Московскаго погрома въ 1655 году, возстановлялъ разстроенныя цеховыя общества и возобновляла погибшіе ихь уставы, конечно, подъ
сильнымъ вліяніемъ римско-католическаго духовенства, особенно ярко выступа тъ
религіозяая д ль ихъ учрежденія, т. е. умножение хвали Божіей по римско-католическому обряду.
Какія же именно, на основаній напечатанныхъ нами документовъ, намъ изв стны въ Вильн цеховыя братства?.. Въ конц XVIII стол тія мы встр чаемъ
зд сь сл дующія 25 учрежденій этого рода, а именно цехи: скорияжескій (3,79),
оружейнжовъ (16), шапочниковъ и валильщиковъ (24), м ховщжовъ (30), шолъщиковъ и жестяннжовъ (32), стекольщиковъ (96), бондарскій или бочарный (48), рыбачій (54), золотым д м мастеровъ (60, 95), перепмтчжовъ и чахолъщжовъ (66,
83), сафьяннжовъ изамшанжковъ (73,430), шапочниковъ, чулочижовъ, суконниковъ
и войлочнжовъ (87), каменщиковъ (97, 191), сапожников (106, 207), Кожевников
(116, 171), портныхъ (123), котльщиковь (126), столяром, мжетиковъ и р щиковъ (131, 149, 213), каретниковъ, шольщжовъ и горгиечнжовъ (140, 531), кузнецтй, слесарный и оружейный (180, 304), камепщитвъ и мтнжовъ (191, 213),
меджо-хирургоеъ, цирульников* и лазенниковъ (банщиковъ-222), круптнжот (226),
пекарей (486), с дельнжовъ, шртковъ и позумеитщжовъ (571).
Но прежде, ч мъ мы будемъ говорить о томъ, въ чемъ именно выразилось
устройство настоящихъ цеховыхъ обществъ и какой порядокъ былъ положень въ
ихъ основаніе, мы считаемъ необходимымъ остановиться зд сь на одномъ весьма
важномъ факт , а именно на факт существованія въ Вильн гораздо ран е появленія этихъ обществъ, устроенныхъ по чужеземному образцу, особой ремесленной
общины, подъ названіемъ русскаго скормяжшго братства. Начало ея возншшовенія
восходить къ 1458 году (5); сл довательно она существовала почти за сто л тъ до
выдачи королемъ Сигизмундомъ Августомъ въ 1552 году прівилегіи Вшюншшу
магистрату на основані въВильн цеховий обществъ или братжт, юторыя онъ
и заводалъ, въ главн йшихъ чертахъ, по чужеземному обычаю. Руссііе учение
смотр а т ъ н а Э то ремесленное братство вообще, жата» на щеркотме, ш же, на основаній документовъ, напечатанныхъ въ трудахъВшшшко! Іомшссіи для разбора древнихъаЕтовъ, а именно въ томить Ш (стр. 242-245), Ж (166-157, 169-172)
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и настоящемъ X .(3—9, 12—16, 79—83), и другихъ археографическихъ изданіяхъ
держимся по этому предмету противоположна^) зш нія (*). Вотъ наши основанія.
Въ правилахъ разсматриваемаго братства, въ первый разъ формально признанпыхъ
и утвержденных!» иривилегіею короля Сигизиуида перваго или стараго, данною ему
въ 1538 году, прямо и положительно ничего не говорится о ц .ш его учрежденія
и утвержденія; о д ли этой мы можемъ составить точное нонятіе только путемь наведенія, т. е. во-первыхъ изъ т хъ поясненій, которыми поол дующіе короли, Сигизмундъ Августа, Стефанъ Ваторій и Сигизмундъ ІН-й, въ подтвердителышхъ
своихъ привилегіях'і., оправдывали нродъ государственными сборщиками питейныхъ
пошлинъ увольненіе братства отъ этого сбора, требуемаго съ него за медосыченіе
на три годовые праздника. .Короли говорили, что братство уволено ими отъ этого
сбора потому, что члены его вообще пресл дуготъ благотворительныа цІ;ли, что
во время годичныхъ своихъ праздниковъ, на собраніяхъ своихъ, за медопитіемъ

*) Съ мн ніемъ, выраженныиъ члепомъ коммиссіи И». Як. Снрогисішъ, что скорняжеское
братство было по преимуществу ремесленное, нельзя согласиться но сл дующимъ соображеніямъ:
1) Вратствъ, оХнородныхъ по своей ц ли съ братствомъ скорняжескимъ, было н сколько;
таковы были между прочимъ братства: буриистровско-радецкое или панское, росское, купеческое и
кожемятское. Вс они пресл довали ц ли по преимуществу, общественно-благотворительная, или
религіозно-нравственіщя. (См. Т. X. 3—9,12—15; Арх. сбор. Т. 1,158, СобраніеДр. Грам. Ч. II, № 1).
2) Эта именно ц ль, а не ремесленная, выражена и въ древн йшемъ устав
няжескаго.

братства скор-

Бес ду братчики вели исключительно о д лахъ общихъ, т. е. о благоліпііи домовъ божіихъ,
о призр ніи болышхъ и неимущихъ, о ногребеніи умсршихъ.
Источниками доходовъ были медосычеиіс и безпоіллинная продажа меду въ опред ленные
праздничные дни.
Члены были постоянные, вписные на изв стный срокъ и нриходячіо (гости); какъ дворяне,
такъ и пнтіе обчге чоловики, какъ духовные, такъ и св тскіе безъ различія в роиспов даній.
Очевидно, что братство, состоявшее изъ такихъ разнообразныхъ единнцъ общества, могло
только вести и бес ду общую объ изв стиыхт, обществепныхъ воаросазгъ, что ясно указам и въ
братскомъ устав , но не спеціальную о какомъ либо ремесл .
То обстоятельство, что СЕорнявв веяли на себя почінъ въ учреждении этого epatCTBa, нисколько не отнимало у н к ъ права остаматься скорняками и заниматься своимъ ремесломъ, как^
это и было въ д йствительности; но изъ этого еще вовсе не сл дуетъ, чтобы то благотворительное братство, которое было открыто между ними, по ц лямъ и характеру своей деятельности было ремесленно©. Нанрогавъ того, одновременное возникнопеюе таких», бртстшъ въ раавмхъ частяхъ города Вильны и при изв етяыхъ іррввахъ ясно указываеті», что тавіл братстна «сиовывались по преимуществу прихожанами изв стюй церкви, считавшими себя изв стной религіознонраіственной единицей на основаній общиннаго начала, нрисущаго BceMf русскому люду.

УІІ
они радять (ведуть разсужденія) о потребам церквей Божіихъ и шпитиляхъ, что
доходъ, получаемый ими отъ медопитія и продажи остатковъ отъ недопитаго меду,
они обращаютъ не на свои частныя нужды, а на д ла богоугодныя и благотворительный, что согласно древнему своему обыкновенію, они приняли на себя заботу
4
Церкви ожіи и шпитали бі/довати и опатровати, также т выхованье и выживете убогихъ людей и змерлихъ до проваженья до гробовъ оборочатщ и что, наконецъ,. воскъ отъ розсыченного ими меду они отдаютъ на св чи на свой алтарь въ
Церкви Св. Троицы (13, 15). Такимъ образомъ, отсюда становится яснымъ, что
братство, съ одной стороны, пресл довало ц ли релтіозния и благотворительным.
Но ц лей этихъ, по нашему уб жденію, нельзя считать главными мотивами какъ возникновенія, такъ и утвержденія братства королевскою привилегіею.
Ц ль благотворительности и религіозности одинаково была присуща не только вс мъ
древнимъ русскимъ братствамъ, но и.вс мъ поздн йшимъ цеховымъ учрежденіяяъ,

Но мы не можемъ считать этихъ братствъ и церковными въ томъ смысл , въ какомъ выработались такія братства впосл дствіи не задолго до уніи. Мы придерживаемся такого мн нія на
томъ основаній, что въ первоначальных братства допускались горожане безъ различія в роиспов даній, въ то время, когда въ церковныя братства чуждый правосдавію элементъ не могъ быть доПуЩеНЪ
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Изученіе цеховыхъ уставовъ и поздн йшихъ церковныхъ братствъ ясно указываетъ, .что эти
поздн йшіе приняли въ себя весьма много руководящихъ правилі изъ уставовъ этихъ'древн йптихъ братствъ, въ жизненной практик которыхъ заключались: здоровыя семена религіозно нравственнаго прогресса.
'
3) Мы не иожемъ считать скорняжескаго братства, ремеслетымъ еще и по следующему сооораженію: въ 1670-хъ годахъ скорняки обратились къ магистрату съброеьбой выдать ему, по
прим ру другихъ цеховъ, цеховой уставъ; но въ это-же время скорняки просять признать юридическое значеніе и древн йшаго ихъ медоварнаго братскаго устава; ; хотя магистрата называетъ скорняковъ contubemium реШопиш, но названіе это пріобр тало юридическое значеніе
только посл выдачи магистратомъ цеховаго устава. Но зд сь важно то обстоятельство, что
ДреРШЬйИ> П О Л у ч и в ш и Чехов<>й уставъ, отстаивали въ тоже время и юридическое значедіе своего.
нъйшаго устава, на основаній котораго они могли пресл довать ц ли вовсе не ремесленная
* Релииозно-нравственныя, по старин .
'
Нн

У
ЭТ0Г0
м н н і я
ГОВ
хъбщ
°Р И Т Ъ и т о ' ч т о въ
Т С т в а х ъ
д ла, ^
всегда читались уставъ и королевскія привилегіи,
евнихъ
согласіа Т
*1 Д Р
братдаіхъ собранйхъ не было; цеховые
р ш е н і е м ъ
какъ р й ? .
старшинъ должны были переносить свое д
Ві
я братскія ' должны были исполняться безапелляціонно.

цеховыхъ или ремесленобсуждались реіесленныя
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ло въ магистрата, тогда

Членъ Коммиссіи С. Шолмовичъ*
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заииствованнымъ изъ Запада. Въ старину она ни для какихъ обществъ не была
выдающимся изъ ряда или исклточительнымъ явленіемъ. И на этомъ основаній мы
смотримъ на нее и по отношенію къ древнему русскому скорняжскому братству
не бол е, какъ на ц ль второстепенную, ц ль побочную и отдаленную, вызывавшую
деятельность братства по преимуществу во время отправленія имъ трехъ годичныхъ
торжественныхъ братскихъ праздниковъ исобраній. Главн йшеюже и существенною
ц лью учрежденія и утвержденія разсматриваемаго нами братства, по нашему твердому
уб жденію, должно считать признаніе существованья его въ качеств ремесленнаго
оффиціальнаго учрежденія, или, какъ оно само себя именуетъ, скорняжскаго братства.
Ц ль эта ясно и прямо не оговорена въ правилахъ, утвержденныхъ королемъ Сигизмундомъ І-мъ; но она сама собою становится ясною и неоспоримою изъ того: какъ
смотр ло на себя само братство и государственныя власти. Во-первыхъ мы видимъ, что
правила этого братства представляются на утвержденіе — въ первый разъ королю
Сигизмунду 1-му, a зат мъ последовательно королямъ—Сигизмунду Августу, Генриху,
Стефану Баторію, Сигизмунду Ш-му, Владиславу І -му и Яну Казиміру, не
к мъ либо другимъ (не лицами духовными и представителями дворянства, хотя въ
д л общей—религіозной и благотворительной его деятельности и они могли быть
его членами), а самими ремесленниками скорняками; что они сами свое учреждение везд трактуютъне иначе, какъ братствомъ скорняжскимъ, нигд не называя его иначе,
ни братствомъ церковнымъ, ни благотворительными, и въ этомъ смысл , т. е. въ емысл ремесленнаго учрежденія, просятъ высшія власти государства утвердить и подтвердить его уставъ. Во-вторыхъ, что самое важное и зам чательное, мы видимъ,
что точно такой же взглядъ на разсматриваемое братство всегда им лъ и Виленскій магистрата: онъ нигд не называете его иначе, какъ contubernium реШопит
(ремесленное общество скорняковъ), т. е. такимъ именемъ, которое, какъ спеціальний терминъ, прилагается имъ ко вс мъ поздн йшимъ цеховымъ, т. е. ремесленнымъ учрежденіямъ (3). Когда Виленскіе скорняка пнастоящаго братства въ
1669 г. обратились съ просьбой къ магистрату дать имъ новыя, дополнительныя
гі опред летаыя правила для ихъ ремесленной д ятельности, тогда посл дній, указавъ на то, что ихъ скорняжское братство возникло въ Иесьма дрввнія времена,
еще до политическая сліянія Литвы съ Польшею, что оно было признано и подтверждено посд довательно вс ми польскими королями, начиная еъСигизмундаІ-го,
и принимая въ соображение еще то обстоятельство, что разные непризнанные мастера и пришлые люди наюсятъ ихъ екорняжскому ремеслу и торговл ц лаго города большой вредъ, далъ имъ, въ дополненіе къ ихъ древнимъ правиламъ, еще
новыя. Спрашивается за симъ: если бы это братство, по сущности своей, н было
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ремесленными учрежденгемъ, то могъ ли бы магистрата (которому, безъ сомн нія,
это д ло было лучше всего изв стно), называть его coniubermum реШопит, т. .
ремесленнымъ обществомъ скорняковъі Р шился ли бы онъ поставить это древнее
русское скорняжское братство первымъ краеугольнымъ камнемъ того скорняжскаго
цехового учрежденья, которому въ настоящее время онъ даетъ новый, дополнительный
и определенный уставъ? И можно ли допустить одну мысль, чтобы въ противномъ
случа , т. е., если бы разсматриваемое нами братство съ первоначалу н им ло
характера офгщіальнаго ремесленнаго учреждены, м сто его не было занято другимъ,
офіціально признанными и утвержденными цеховымь обществомъ скорняковъ, въ
теченіи 117 л тъ, т. е. съ 1552 г., когда Виленскій магистратъ получилъ
привилегію на введеніе въ Вильн цеховаго устройства, до 1669 г., въ который магистратъ выдалъ древнему русскому скорняжскому братству новый подробный уставъ?
Что согласно съ магистратомъ смотр ли на это д ло и древніе польскіе короли, это логически вытекаетъ изъ того, что они, подобно самимъ ремесленникамъ
скорнякамъ, нигд не називають ихъ братства иначе, какъ только кушнерскимъ
(скорняжскимъ), и нигд не говорять объ немъ иначе, какъ только въ этомъ смысл . Такъ, Сигизмундъ старый въ своей привилегіи 1538 г. говорить, чтом щане,
«на име Климъ а Якубъ, зъ иншихъ людей помощью, зволили и встановили соб
братство свое кушнерсш въ томъ м ст Виленскомъ м ти и за свой властный
накладъ меды куповати и сычивати на врочистые свята» (5), что онъ, король,
призналъ и утвердилъ это братство: «нехай они того братства кушнерскаго свободне и добровольне уживають» (7). Сигизмундъ Августа въ 1565 году говорить, что ему «били чоломъ м щане м ста Виленскаго всего братства кушнерскаго* и положили передъ нимъ привилегію отца его, наданную «имъ на братство
кушнерское, на склады братскіе», и что онъ подтверждаетъ имъ эту привилегію
(7). Стефанъ Баторій въ своей подтвердительной привилегіи, данной этому братству въ 1582 г., буквально повторяетъ тоже самое, лишь съ т мъ дополненіемъ,
что дозволяетъ братству медосыченье уже на шесть годовыхъ празнжовъ сь трехдневнымъ медопитіемъ, освобождаетъ это медоеыченіе отъ казеиныхъ питейныхъ
(4,8). Сигизмундъ третій въ 1590 г. выражается такъ: «били намъ чоломъ
м ста нашого Ви ленского, люди закону греческаго, и покладали передъ нами
п
ривидей продка нашого, славное памети короля его милости Стефана, на братство
и х ъ п
Уи*нерское з& сыченъемъ вольнымъ медовъ и на певные артикулы, для порадку
ооброго es томе братствіъ ихъ постановленные» (3—4); вм ст съ подтвержденіемъ
п
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этого братства, кугинерскаго, король освобождаетъ его отъ питейной пошлины
за тотъ медъ; который оно, за недопитіемъ въ теченіи трехдневнаго братскаго
праздника, продавало за деньги (9). Но обстоятельнее всего, по нашему мн нію
разъясняется д ло-въ посл дней подтвердительной привилегіи короля Яна Казиміра, данной имъ разсматриваемому нами русскому скорняжскому братству въ 1669 году.
Въэтой привилегіи король, обращаясь къ первому началу его возникновенія, сопоставляетъ древнее русское скорняжское братство, какъ однородное учрежденіе съ этимъ
поздн йшимъ скорняжскгшъ цехомъ; считаетъ его естественною, переходною ступенью къ этолу возобновленному цеховому обществу; даетъ тому и другому вм ст ,
какъ однону ц лому и неразд льному, настоящее свое королевское утвержденіе и
подтверждено. Могъ ли бы, спрашиваемъ, все это сд лать король, не рискуя соединить въ своей грамот
въ одно вещи разнородныя, если бы Сигизмундомъ І-мъ
въ 1533 году было утверждено не ремесленное скорняжское братство, а какое
нибудь другое, церковное или благотворительное, н им юще ничего общаго съ
скорняжскимъ ремесломъі
Представляема еще одинъ доводъ въ пользу нашего мн нія. Въ 1582 году
Виленскіе м щане предм стья Россы*), „учтивые люди ремесла шапочницкаго, што
шапки аксамитные робятъ, и тежъ сермяжники иноговичники", явились къВиленскому магистрату и уб дительно просили его, чтобы онъ „имъ тыхъ трехъ ремествъ,
для учтивости и порадку м стского, у въ одномъ м стцу и спольныхъ схацкахъ братство и цехъ прикладомъ иншихъ цехові м стскихь, привиліеваныхъ, м ти допустили
и. позволили", для чего они и „артикулы, тому своему цеху потребные, сами соб ,
за намовою всее братьи своее, спольне списавши", представили на его утвержденіе. Магистратъ далъ свое согласіе какъ на открытіе этого новаго цеховаго братства, такъ равно утвердилъ для него и вышепомянутые артикулы или уставъ, который, заключая въ себ 31 пунктъ, въ существ своемъ отличается отъ вс хъ
поздн йшихъ цеховыхъ уставовъ только т мъ, что братчики настоящаго цеха им ли свой алтарь въ Росской Пречистенской церкви. Въ этомъ же году разсматриваемые шапочники, сермяжники и ноговичники представили свой уставъ на утвержденіе королю Стефану Баторію. Король въ конц своей подтвердительной грамоты,
которую онъ далъ этому новому ремесленному учрежденію, зам чаетъ сл дующее:
„ку тому тежъ просили насъ, господара, вышей описанные поданные наши, м ща-

*) Виден. Археографи«. Сборн. т. I, сгр. 158—165.

не цеху того, сами иотъвсее иншое братьи своее,абыхмо имъ тую вольность, которая въ постановенью (въ устав ) ихъ описана не была, прикладом» (по прим ру)
пншихъ цехово, отъ та упривилгеваныхъ, надали: ижъ бы имъ въ каждый рокъ
чотири разы праздники свои, то есть первый на день светого Юрья вешнего, другій на день светого Яна, третій на день нароженья Пречистое светое, а четвертый
на Громницы вольно м ти и медъ розсытивши, водлугъ потребы братское, на каждое
таковое свято по три дни тотъ медъ сытивши межи собою выпить, авоскъзърозеыченья того меду оборочати тсв чи до церкви светое Пречисте на Рост, и абы есьмо
ихъотъ плаченья капщизни, чопового иотъ медницъ вызволили, а тотъ домъ братства ихъ
отъ стоянья всякого гостя вольнымъ учинили, ижъ бы они ти.чъ снадней всякге справи
свои, братству ихъ намжачіе, безъ перекази справовати могли". За симъ король продолжаетъ: «въ чомъ мы, господарь, прозбу ихъ видечи быть слушную, позволяли есмо и
симъ листомъ нашимъ вольность имъдаемъ, ижъ они маютъ въ кождый годъ по чотыры разы на праздники вышейпомененные ку потребит братству медъ ситити и
на каждое таковое свято медъ розсытивши по три дни межи собою пити и воскъ
зъ розсыченья такового меду маютъ оборочать на св чи до церкви светое Пречистое на Рос и тежъ на похованье умерлыхъ. Отъ которого розсыченья меду на
праздники менованые не маютъ они капщизны, чопового и отъ медницы давати
и платити в чными часы». Подобно сему король освобождаете «отъ станья всякихъ гостей» братскій домъ, „до которого се они (новые ремесленники) въ потреоахъ братскихъ сходятъ и праздники мгьваютъ". % 0 же мы видимъ изъ настоящаго текста, который мы дословно выписали изъ вышепомянутой подтвердительной грамоты короля Стефана Ваторія? То несомн нно, что ремесленники этого
новаго цеховаго учрежденія, уже посл признанія ихъ братства и утвержденія его
правилъ магистратомъ, просятъ короля предоставить имъ въ дополненіе, по прим ру другихъ цеховъ, уже утвержденным королевскими привилегіями, вольность на
шдосыченье и отправленіе четирехъ годовым празднжовъ съ трехдневными медопитіемъ, на освобождение этого медосыченія отъ казенной питейной пошлины, на
изъятге ихъ братскаго дома отъ постоя гостей. Дал е въ текст объясняется, куда
ими деньги отъ медопитія: на св чи въ Тоскую братскую церковь святой Пречистой,
и
« погребеніе умершихъ. Ч мъ, спрашивается, это медосыченіе, по существу своему,
личается отъ того, о которомъ говорится въ устав обсуждаемаго нами скорняжа г о
братства? Кто скажетъ, что медосыченіе и добываемыя отъ него деньги на
отворвтельныя д ла, были ц лью учрежденія братства тапочниковъ? Точно
Мь
* позволяемъ себ думать, что ім емъ полное право вывести отсюда со-
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вершенно правильное умозаклютеніе, то есть, что медосыченье было такою же
волъносътю, прибавочном доходною статьею, и для древн йшаго русскаго скорняжскаго братства, утвержденнаго королевскою привилегіею въ 1538 году, потому что въ противномъ случа братство шапочниковъ не могло бы просить ея
себ „пргікладомъ (по прим ру) иншгіхъ цеховъ", въ то время уже существовавшихъ
и утвержденныхъ королевскими привилегіями. Кто же были эти ингиге цехій Не
думаемъ, чтобы кто нибудь р шился изъ этого числа исключить первое, древн йшее, „королями упривиліеванное", въ Вильн русское скорняжское братство, т мъ
бол е, что изъ древнихъ русскихъ ремесленныхъ братствъ съ вольностью медосыченія намъ пока изв стны, кром новообразованнаго русскаго братства или цеха
шапочниковъ, только два—скорняжское и кожемяцкое.
Исходя только изъ этой точки воззр нія на разсматриваемое нами скорняжское братство, именно какъ на братство ремесленное, мы, само собой,
усвояемъ себ ясное и отчетливое представленіе о многихъ подробностяхъ, заключающихся въ первоначальныхъ, древнихъ его правилахъ, которыя при другомъ
толкованіи остаются если не совс мъ темными, то и далеко неясными и неразгаданными; только при такомъ взгляд на д ло для насъ вполн становится понятнымъ и яснымъ, для чего братству необходимо было заботиться о пріобр теніи
своего собственнаго дома и ходатайствовать объ освобожденіи его отъ городскихъ
повинностей; для чего ему нужны были особые, постоянные склады; для чего требовалось братствомъ строгое повиновеніе отъ его членовъ, и проч. и проч. Все
это, выразимъ нашу мысль ясн е, нужно было братству для того, чтобы оно могло
д лать свои собранія не въ одни только три торжественные годовые праздника,
но и во всякое другое время, столь часто, какъ того требовалъ ходъ и развиті
его скорняжскаго ремесла. А установивъ такой прочный и правильный взглядъ на
назначені разсматриваемаго нами братства, мы должны будемъ согласиться, что правила его, хотя хранившіяся въ немъ уже въ письменномъ вид , но не заключавшія
въ себ никакихъ подробностей относительно его ремесленнаго производства, т мъ
самымъ давали деятельности его широкое и свободное направленіе; вн пред ловъ
узкой поздн йшей цеховой регламентацій, братство всегда въ состояніи было
д лать въ своемъ скорняжскомъ мастерств своевременныя, ц лесообразныя и бы*
стрыя изм ненія. А въ этомъ вид оно является предъ нами не только весьма
древнимъ и самобытнымъ учрежденіемь м стныхъ русскихъ ремесмжыхъ людей, по
и учрежденіемь вполп свободнымь, допускающимъ начало кткурещіи въ ремеслеиномъ производств , т. е. мы видимъ въ немъ зародышъ т хъ свободныхъ ремес-
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ленныхъ учрежденій, которымъ въ настоящее время суждено двигать экономическими судьбами міра. Только спустя слишкомъ дв ст л тъ посл своего основанія,
древнее русское, свободное скорняжское братство *) принуждено было просить
у магистрата новыхъ, дополнительныхъ, ясно регламентированныхъ правилъ, для
дальн йшей своей ремесленной д ятельности, конечено по той причин , что оно
было ст снено неблагопріятными обстоятельствами, не могло дал е свободно и широко д йствовать въ ряду другихъ подобнаго же рода учрежденій, устроенныхъ на
началахъ принуждения и монополии.
Въ чемъ же выразились порядокъ и устройство поздн йшихъ ремесленныхъ
учрежденій, .называемыхъ цехами1? Св д нія относительно этого предмета весьма
подробно изложены въ цеховыхъ уставахъ, напечатанныхъ въ настоящемъ Хтом
трудовъ Еоммиссіи. Сущность ихъ заключается въ сл дующемъ. Виленскій магистрата, на основаній привилегіи короля Сигизмунда Августа, данной ему въ 1552 году,
будучи облеченъ неограниченнымъ полномочіемъ и властію допускать въ Вильн
образованіе цеховыхъ обществъ по своему усмотр нію, взялъ готовый образецъ съ
Запада, къ которому уже безъ труда приспособлялъ всякое вновь возникающее въ
Вильн братство. Существенными чертами этого образца, прим неннаго къ Виленскимъ ремесленнымъ учрежденіямъ, служило то, что каждое новое братство, прежде всего, строго обязывалось исполнять вс магистратски распоряженія и приказанія,
клонящіяся къ благу ц лаго города; дал е, оно обязано было обзавестись своею хоругвью или знаменемъ, съ которымъ ему сл довало выходить на городскіе смотры, религіозныя, торжественныя (при встр чахъ королей, епископа и воеводы) и погребальныя
процессіи; зат мъ ему вм нялось въ обязанность им ть надлежащее вооруженіе, состоящее изъ ружей, панцырей и' др. предметовъ, для защиты города во время непріятельскаго нашествія; оно должно было избрать свой алтарь въ какомъ нибудь м ст-

*) Трактуя о настоящемъ братств , ми не привели" вс хъ подробностей, изложенныхъ въ его
правилахъ, которыя были подтверждены привилегіею Сигизмунда 1-го, но той причин , что он
иредполагаются изв стными читателямъ. Ирипилегія эта съ вишепонянутыми правилами впервые
ианечатана въ русскомъ оришнал въ трудахъ Петербургской Археографической Коммиссіи (см.
•^Ктм южной и ианадной Россіи, т. I., стр. 103). Во-вторыхъ она напечатана въ древтмъ польскомъ
Пс
Ревод Виленскою Археографическою Козгаиссіею (см. т. VIII, стр. 238); и, наконецъ, въ третШ
ад
Р
она напечатана чь дрс нсмъ русскомъ твкш
въ настоящемъ X том актовъ (см. стр. б)
п о т
°й причин , что она сопоставлена зд сь съ друшми оритналъными русскими подтвердительншми
заключаете въ себ иЬкоторые варіанти, даже пополненія противъ текста, напеи
чатаннаго вь трудахъ Пет рбургсЕОй Археографической Коммиссіи.
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номъ костел *) для исполненія религіозныхъ обязанностей его членовъ; для своего же внутренняго устройства, оно тотчасъ, по дарованій ему устава, должно было
позаботиться объ отысканіи или пріобр теніи покупкою въ свою собственность особаго дома непрем нно въ ст нахъ города и подъ магистратскою юрисдикцією, въ
которомъ должны были производиться вс цеховыя собранія и зас данія; дома эти
н р дко освобождались отъ вс хъ городскихъ повинностей; зат мъ сл довало пріобр тені особаго братскаго сундука, называемаго въ уставахъ скрипкою, для храненія въ немъ братскаго устава, королевскихъ привилегій, цеховыхъ постановленій,
вписныхъ реестровъ и др. документовъ, и цеховой казны, которая им ла составляться изъ обязательныхъ братскихъ срочныхъ вносовъ, а, главнымъ образомъ, изъ
цеховыхъ штрафныхъ денегъ. Наличный цеховой составъ обнималъ, начиная снизу: учениковъ, называемыхъ хлопцами; товарищей, младшихъ или молодятковъ,
мастеров^, старшим, расходчжовъ (шафаровъ) и писаря.
Изложимъ зд сь бол е подробныя св д нія обо вс хъ этихъ личностяхъ.
Ученжи-хлопцы. Въ наученіе тому или другому цеховому мастерству принимались ученики только христіанскаго в роиспов данія (22). Относительно национальности принимаемыхъ учениковъ н тъ прямыхъ указаній, хотя напр, цехъ м ховщиковъ дозволяетъ принимать и рижанъ (31). Главн йшій же ихъ контингента составлялся изъ м стныхъ мгьщаиъ или м щанскихъ д тей другихь городовъ
и м стечекъ велгікаго княжества Литовскаго, при чемъ при ихъ поступленіи въ
цехъ непрем ннб требовалось свид тельство о волъномъ ихъ рожденги, т. е. о законномъ рожденіи и непринадлежности къ подданству или кр постному праву
(46, 92, 101, 119, 138, 145); крестьянскія дгьти чьихъ бы то ни было крестьянъ—монастырскихъ или панскихъ, принимались въ ученіе лишь по представленій
ими увольнительныхъ свид тельствъ (46, 53, 92, 101, 138, 145). При пріем
ученика не всегда д лалось различіе относительно его в роиспов данія, по крайней
и р это можно усмотр ть въ правилахъ кожевеннаго цеха (119). Возрасти ученика при поступленіи въ науку, по видимому, не былъ опред ленъ, такъ напр.

*)До введенія религиозной уніи, когда русская ремесленная жизнь преобладала въ Вильн ,
алтари эти цеховыя братства ии ли по преимуществу въ русскихъ церквахъ. Такъ наприм ръ
древн йшее скорняжское братство им ло свой алтарь въ церкви св.-Троицкаго монастыря; впрочеиъ,
въ вид единственнаго исключенія этоть алтарь до поздн йшаго времени не былъ вполн зам ненъ
католичесшшъ. Другое древнее цеховое братство, подъ именеиъ Росскаго, состоявшее изъ шапочниковъ, сермяжниковъ и ноговичниковъ, им ло свой алтарь въ Росской церкви, подъ именемъ святой
Пречистой (см. привилегію короля Стефана Баторія, которою онъ въ 1582 г. иодтверждаетъ уставъ
этого братства, писанный на русскомъ язык . Вилен. Археографии. Сборник*, т. I, стр. 158).
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мы видимъ, что въ цех каменщиковъ принимали учениковъ даже 18—20 л тъ
(101). Мастеръ, принявши ученика, держалъ его у себя на пспытаніи отъ 2 до
6 нед ль (25, 27, 145, 229); зат мъ, уб дившись въ его способности, онъ долженъ
былъ представить его въ общее собраніе братчиковъ и записать въ реестръ, при
чемъ за него вносилось въ братскій сундукъ отъ 12 грошей до 15 злотыхь (23,
28, 35, 46, 53, 145), даже въ одномъ случа (цехъ крупенниковъ) 80 злотыхъ
(229). Число л тъ, которое ученикъ долженъ былъ пробыть у своего мастера, н
было строго определено; оно, по видимому, сообразовалось съ возрастомъ самого
поступающаго въ науку; вообще оно полагалось отъ 3-хъ до 6-ти л тъ (46, 56,
92, 101, 145, 229). Во время своего обученія ученикъ долженъ былъ безпрекословно повиноваться своему настзру и сполна выслужить свои л та; въ противноыъ случа онъ терялъ ученическіе свои года. Во время своего ученія ученикъ не могъ им ть никакой своей частной работы, или какъ это называется
въ цеховыхъ уставахъ, бонды (122). При выступленій изъ учениковъ, т. е. по
окончаніи своихъ л тъ, въ однихъ случаяхъ ученики сами должны были уплачивать
выписное (28); въ другихъ же сами мастера платили имъ единовременно изв стную
сумму (229).
Товарищи. Когда ученикъ, окончивши свои года ученія, желалъ переидти
на вторую ступень цеховой ієрархій, т. е. сд латься товарищемъ, тогда онъ долженъ былъ заявить объ этомъ своему мастеру и почтительно просить его сд лать
объ немъ хорошую рекомендацію предъ цеховымъ собраніемъ, въ которомъ онъ, въ
случа соглаеія своего мастера и принятія собраніемъ, д лалъ изв стный денежный внось за вписанге вь товарищескій реестрь и маленькое угощеніе товарищамъ
(101). Будучи такимъ образомъ утвержденъ въ новомъ званій, онъ долженъ былъ
прослужить у своего стараго мастера еще четверть года, а въ это время получалъ названіе млодяняшка или младшаго товарища (101). Посл принятія новаго члена
въ товарищи, собраніе назначало ему мастера (111), отъ котораго онъ не могъ
отходить своею волею, не рискуя подвергнуться или денежному штрафу или, что
е
Ще хуже, потерять свои товариществ года службы. Въ н которыхъ цехахъ
существовало правило, что въ званій товарища возбранялось жениться до пред°таленія пробной работы (64). Время товарищеской службы продолжалось отъ
Х ъ
До 4 хъ л тъ (56, 101). Плата за работу производилась товарищу гоДвчао или понед льно, въ первомъслуча не свыше 50 злотыхъ, а во второмъ—
15 грошей до 1 злота (46, 93); сверхъ сего вознагражденіе производилось
У и поштучно (130). Время ежедиетыхъ занятій товарища продолжалось
отъ О Н 4 часовъ утра до 7-ми и 9-ти часовъ вечера (47 и 130); на об дъ и от-
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дыхъ ему давалось два часа. Во все время своей службы, товарищъ былъ лгшет
самостоятельности: онъ все долженъ былъ д лать съ спроса, сов та и приказанія
своего мастера. Послушаніе и почтительность его къ посл днему доходили до того,
что напр, въ правилахъ цеха котелыциковъ рекомендуется товарищу, въ случа неим нія у мастера прислуги, отложить въ сторону свою гордость и взять на себя
исполненіе ея обязанностей, т. е.. наколоть дровъ, принести воды, отправиться по
порученію хозяйки за покупками на рынокъ и т. под. (130). Въ однихъ сдучаяхъ
товарищамъ допускалась частная работа (бонда,—57), а въ другихъ н тъ (71).—
Но товарищи, рядомъ со вс мъ вышепрописаннымъ, что составляло сторону ихъ
безотв тственности и полнаго послушанія своему мастеру, им ли и свои важния
преимущества, которыя приближали ихъ къ полноправнымъ и свободнымъ мастерамъ. Такъ, во-первыхъ, мастеръ не могъ своею властію наказывать товарища за
бол е выдающіеся его проступки или порчу мастерской работы; онъ долженъ былъ объ
этомъ донести старшимъ и собранію, которые уже. судили и наказывали его по
своему усмотр нію. Дал е, товарищъ былъ всегда безотлучнымъ участникомъ вс хъ
полныхъ цеховыхъ собраній; участвовалъ въ общемъ богоелуженіи, въ торжественныхъ и погребальныхъ процессіяхъ. На него же была возложена обязанность принимать прибывшихъ путешественниковъ-товарищей, указывать имъ м стожительство
мастера, вести съ ними бес ду, съсогласія мастера отыскивать имъ временную работу. Товарищамъ, подъ наблюденіемъ старшихъ братчиковъ, носящихъ въ данномъ
случа названіе господнихъ отцовъ (домохозяевъ), были разр шены особыя товарищескгя
собранія, для обсужденія своихъ д лъ; у нихъ былъ особый свой денежный супг
дучокь, подъ именемъ скарбнички, который они хранили въ общемъ цеховомъ сунд у к (70, 109, 110, 125, 127). — П о истеченіи полныхъ л тъ своей службы или
же въ средин ея' (какъ допускалось въ иныхъ цехахъ,—101), товарищъ, предполагающей достигнуть самой высшей и посл дней ступени въ цеховомъ устройств ,
т. е. званія мастера, долженъ былъ предпринять путешествіе, или такъ называемую въ цеховыхъ уставахъ вендровку, въ чужіе города, которые ЙМЪ рекомендовались цехами, т. е. въ Львовъ, Ярославль, Перемышль, Краковъ, Люблинъ, Варшаву
и др. города (91). Время путешествія опред лялось отъ 1 года 6 м сяцевъ до 3
л тъ (69, 91, 92). Если кто изъ подобнаго путешествія, опред леннаго цехомъ,
вернулся 12 нед лями ран е, тотъ терялъ все путешествіе (71). Для кого, однакожъ, путешествіе почему либо оказалось неудобно вьшолнимымъ, тотъ могъ откупиться отъ него значительыымъ денежнымъ взносомъ въ общій цеховой сундукъ,
простиравшимся до 6 копъ грошей литовскихъ (35).
Младиш.

Возвратившійся изъ путешествія товарищъ долженъ былъ проеду-
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жить въ своемъ товарищескомъ званій еще одинъ годъ и 6 нед ль, и въ это время онъ получалъ названіе ммдшаго (38, 41, 58, 92, 114, 119). Обязанностями
его въ этоиъ новомъ званій, кром другихъ, обыкновенныхъ товарищескихъ, служило то, что онъ долженъ былъ являться къ старшинамъ для принятія отъ нихъ
разныхъ приказаній и распоряженій по цеху, опов щать братчиковъ на цеховыя
собранія, привозить туда цеховой сундукъ, во время самыхъ собраній наблюдать
за порядкомъ; во время цеховыхъ богослуженій онъ же убиралъ цеховой алтарь,
смотр лъ за ц лостью и сохранностью его золотой и серебряной утвари, сл дилъ вообще за порядкомъ (104, 109). Для облегченія своего труда ему позволялось выбирать себ помощника изъ ближайшихъ къ товариществу учениковъ, т. е.
такъ называемыхъ млоденячковъ (101, 104). За отказъ младшаго выполнять обязанности костела, если то былъ православнаго или протестантскаго испов данія,
взималось въ вид откупнаго 5 копъ грошей, а съ римско-католика всего 5 злотыхъ (39, 53, 58).
Мастеръ. Еогда товарищъ въ званій младшаго пор шилъ, наконецъ, перейти
въ мастера, тогда онъ за 12 нед ль до окончанія настоящей своей службы долженъ
былъ прійти къ своему старшин и, объявивъ ему о своемъ нам реніи, почтительно просить о созваніи по этому случаю общаго цеховаго собранія (104, 134, 229).
Старшина, выслушавъ его просьбу, в роятно въ виду важнаго и высокаго его буДущаго поста, давалъ ему четыре нед ли на размышленіе (77). Когда наконецъ
по минованіи этого срока, общее цеховое собраніе утверждало за новымъ кандидадатомъ право на исканіе званія мастера, тогда назначалась для него пробная работа, или, какъ она трактуется въ цеховыхъ уставахъ, мастерская штука (maystersztyk) или просто штука. Для выполненія этой пробной работы, которая, смотря по техническимъ особенностямъ того или другаго ремесла (какъ напр.
в
ъ цехахъ оружейниковъ, столяровъ, каменщиковъ, переплетчиковъ и др.) была
весьма многосложна и трудна, назначалось время отъ одной четверти года до 1 года и 6
нед ль (19, 69). Въ немногихъ только случаяхъ время на выполненіе этой работы
отдавалось на волю т хъ, кто ее долженъ былъ выполнить (134). Отъ сыновей
мастеровъ и т хъ изъ младшихъ, которые женились на дочеряхъ или вдовахъ маст
еровъ, требовалось выполненіе только половины пробной работы. Иногда, по
кимъ нибудь уважительнымъ причинамъ, или въ т хъ случаяхъ, когда изв стный
ъ
по простот и несложности своего ремесла (какъ напр, рыбачій, солодовни.' ^РУрговъ и др.) того не требовалъ, пробная работа зам нялась денежнымъ
вносомъ отъ 4 до 7 копъ (56, 209). Когда предложенная пробная работа младыла выполнена и признана цеховымъ собраніемъ удовлетворительною, тогда
ш
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независимо отъ этого, онъ долженъ былъ сд лать въ цеховой сундукъ еще изв стный денежный вносъ, который, вообще говоря, былъ весьма крупенъ; минимумъ
его былъ 10 злотыхъ, а максимумъ восходилъ до 40 копъ (19, 26, 27, 43, 53,
73, 79,, 91, 146, 229). Въ это же время вновь принимаемому мастеру вм нялось
въ непрем нную обязанность принятіе городскаго права, или записаніе себя въгородскіе обыватели. Но посл дній актъ, которымъ сопровождалось вступленіе новаго члена въ полное званіе мастера, это было угощеніе или, какъ она называется въ
цеховыхъ уставахъ—коляція, которую онъ, сообразно своимъ средствамъ, непрем нно
долженъ былъ устроить для ц лаго цеховаго собранія.—Съ званіемъ мастера были
соединены болъшія права. Од лавшись мастеромъ, всякій цеховой братчикъ станозился самостоятельною и самою крупною единицею того или другаго цеховаго
учреждзяія, завис вшею только отъ общаго цеховаго начальника—старшины и
цеховаго собранія. Всякому мастеру дозволялось устраивать свою самостоятельную
мастерскую з держать, вообще, трехъ работниковъ—двухъ товарищей и одного
ученика или хлопца, или же наоборотъ (43, 68, 136, 138). Зат ыъ мастеръ уже
всюду являлся въ качеств полнаго хозяина по своему ремеслу, будетъ ли идти
д ло о подач его голоса и мн нія въ цеховыхъ" собраніяхъ, или о совершеніи
какихъ нибудь важныхъ предпріятій отъ имени его цеха. Мастера им ли свои
самостоятельным собранія (85). Въ заключеніе всего всякій мастеръ, выдающійся своими способностями и знаніемъ своего мастерства, своимъ благонравіемъ, былъ
прямой кандидата на выборы не только въ цеховые старшины, но и въ члены
магистрата, что по тогдашнему времени действительно было важнымъ и высокимъ
общественнымъ постомъ.—Но рядомъ съ этими правами и преимуществами, отъ
всяпаго мастера требовалось строгое подчиненіе закону общей цеховой субординацій. Такъ, онъ не см лъ платить работнику—товарищу больше, ч мъ платили
другіе мастера, и что полагалось по уставу (34, 93); ему воспрещалось хулить работу другаго мастера (64, 145), переманивать къ себ чужихъ работниковъ (93,
119). подкапываться подъ своего товарища—мастера (145), и т. д.—Общее число
мастровъ въ томъ или другомъ цех было точно определено только въ единственномъ
случа , а именно: привилегіею короля Августа И-го отъ 1.713 года такое число
определяется для сапожничьяго цеха; по этой привилегіи полный комплекта ихъ въ
настоящемъ цех полагался сл дующій: 80 римско-католическаго, 40 греко-русскаго
и 20 протестантскаго в роиспов даній. Сверхъ этого количества въ вид иеключенія,
могли быть принимаемы въ число братчиковъ этого цеха только сыновья мастеровъ, которые выполнили путешествіе, и н которые заслуженные товарищи по особому взволенію
цеховаго собранія (211).—Въ мастера Виленскихъ цеховъ могли поступать не толыо
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вс м щане и уволенные своими панами крестьяне, живущіе въпред лахъР чи-посполитой, но и чужеземцы; отъ посл днихъ требовалось только свидетельство отомъ,
что ими пройдены вс ступени цеховаго служенія* и исполнены вс обязанности,
необходимыя для вступленія въ званіе мастеровъ, вм ст съ симъ они должны были
принять Виленское городское право.
Старшина. Для избранія въ цеховые старшины лично отъ мастера не требовалось никакихъ жертвъ, въ род денежнаго вноса и т. под., кром т хъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ и изв стности по своему цеховому мастерству, о которыхъ мы упомянули выше. Выбираемый старшина не могъ отказаться отъ предлагаемой ему чести, если такой выборъ происходилъ въ первый разъ,
подъопасеніемъ уплатить штрафъ въ 5 злотыхъ столько разъ, сколько разъ произойдете отказъ (18). Когда выборъ состоялся и новоизбранный принесъ присягу въ
магистрат на в рность городскимъ правамъ, тогда цехомъ д лалось ему угощеик
(коляція) изъ общихъ сборныхъ суммъ, хранившихся въ цеховомъ сундук . Чист
старшинъ во вс хъ цехахъ не было* одинаково; оно сообразовалось съ шириной
развитія ремесла того или другаго цеха и колебалось между двумя и шестью (81,
89, 108, 122, 133, 209). Половина изъ нихъ, по обыкновенію, назначалась изъ
римско-католиковъ, а другая изъ уніатовъ, православныхъ и протёстантовъ (108,
122, 209). Еа обязанности старішім лежало созывать цеховыя собранія, наблюдать застрогимъ прим неніемъ братчиками устава къ жизни и вообще заботиться о
преусп яніи и развит іи своего цеховаго ремесла. Везъ его воли и в доіа не
только какія либо радикальныя, но и незначительныя изм ненія въ общемъ ход
цеховой жизни были не мыслимы.
Расходчжь (шафарь). Онъ выбирался цеховымъ собраніемъ тоже изъ заслужоныхъ мастеровъ. Его единственною обязанностію было хранить одинъ изъ трехъ
ключей (два изъ нихъ находились у цеховыхъ старшинъ), которыми, обыкновенно,
снабжался цеховой сундукъ (109), и сообразно распоряжений цеховаго собранія
и старшинъ, производить правильный расходъ хранившихся въ немъ денежныхъ
суммъ.
Писарь. Судя по тому, что ни въ одномъ цеховомъ устав ни разу не упо«йвается о томъ, что цеховой писарь принадлежалъ къ числу членовъ цеховаго
ремесла, надо полагать, что это было для цеха лице посмертное, приватное, нанимаемое за особое денежное вознагражденіе (291, 279). Его обязанностію было
заносить въ книга цеховыя тстановмшіа і въ особые рштри цеховыхъ учешшовъ,
товарищей, мастеровъ и отарпшвъ (111, 112).
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Покончивъ на этомъ съ отд льныш единицами наличнаго цеховаго состава,
взглянемъ теперь на ихъ обстановку и д ятельность въ то время, когда он , потерявъ свою единичность, сплачивались въ одну, такъ сказать, собирательную единицу, а именно на цеховыя собранья, какъ на одно изъ важн йшихъ и существенн йшихъ постановленій въ цеховомъ институт . На цеховыхъ собраніяхъ р шались
не только вс важн йшіе, но и второстепенные вопросы, какъ по внутреннему
быту цеховой я?изни, такъ и по вн шнимъ столкновеніямъ цеховыхъ интересовъ
съ другими подобными же, или совс мъ имъ чуждыми учрежденіями. Главныхъ
цеховыхъ собраній полагалось четыре въ году; они всегда сл довали посл торжественныхъ цеховыхъ богослуженій въ такъ называемые сухіе или постные дни
и назывались четвертными или квартальными (100, 128, 134, 145). За этими, главными собраніями, сл довали другія, второстепенныя, которыя именовались м сячными и двунед льними, потому что происходили чрезъ каждый м сяцъ
или каждыя дв нед ли (40, 46, 81, 86, 134). Сверхъ того^ цеховые уставы не
возбраняли и жстретихъ или чрезвычайныхъ собраній, которыя могли быть назначены по требованію цеховаго стар йшины, даже по просьб товарища цеха, который въ такомъ случа долженъ былъ дать въ цеховой сундукъ изв стный денежный вносъ. Когда наступало время того или другого изъ вышепомянутыхъ
собраній, старшина цеха опов щалъ о томъ вс хъ братчиковъ чрезъ младшаго. Если
кто изъ опов щенныхъ братчиковъ, безъ объясненія причины, и причины уважительной, не являлся на назначенное собраніе, особенно квартальное, тотъ долженъ
былъ платить изв стный денежный штрафъ или изв стное количество фунтовъ воску.
Если кто опоздалъ и пришелъ въ собраніе въ то время, когда цеховой сундукъ
уже стоялъ открытымъ, тотъ подвергался такому же взысканію. Въ собраніе строго
воспрещалось приходить съ оружіемъ; если же кому не нарокомъ или по забывчивости приходилось им ть при себ оружіе, напр, ножъ, тотъ долженъ былъ оставить
его за дверью, у хозяина дома. Когда вс опов щенные братчики, мастера и товарищи, прибыли въ собраніе, тогда, на основаній цеховаго устава, они разсаживались въ строгомъ, нижеел дующемъ порядк : правую сторону пом щенія занимали, конечно, въ качеств стар йшихъ въ цех , католики, a л вую, безъ сомн нія, въ емыел младшихъ и второстепенныхъ его лицъ, русекіе—уніаты, дизуниты и н мцы—протестанты. На первомъ м ст , само собою разум ется, садились
старшины, потомъ старшіе мастера, возл нихъ расходчикъ—шафарь, зат мъ мастера младшіе, возл нихъ отбывающі костеленство или младшіе,- въ заключ ні товарищи, не отбывщіе нікакихъ цеховыхъ повинностей, въ поряда постуш нія и
записыванія ихъ въ цехъ (51, 134, 230); самыми посл дпшш должны были за-
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с дать пришлые товарищи, въ качеств путешествующихъ. Братчикъ, нарушивши этотъ порядокъ зас данія, т. е. занявшій несоотв тственное своему положенно м сто, подвергался денежному взысканію; Отъ разместившихся такимъ
образомъ братчиковъ требовались—крайняя тишина, строгость въ поведеній и воздержность въ словахъ; вс должны были проникнуться сознаніемъ особенной важности предстоящаго имъ д ла и благогов йно, такъ сказать, взирать на отворенный цеховой сундукъ, въ которомъ находились цеховой уставъ, королевскія привилегіи и цеховая денежная казна; никто не могъ подать своего голоса, не испросивъ на то предварительно позволенія у старшинъ; возвышеніе голоса во время
бес ды, a т мъ бол е допущенная к мъ либо брань, неблагопристойныя слова,
считались за преступленіе. Все это подвергалось соразм рному штрафу. Въ иныхъ
случаяхъ виновный просто былъ удаляемъ изъ собранія. Провинившіеся члены цеха, равно какъ и женщины вовсе не допускались въ собраніе (53). Что же д лалось на этихъ собраніяхъ? Если это были собранія четвертныя, тогда на нихъ
прежде всего производился обычный денежный сборъ съ братчиковъ въ цеховой сундукъ, зат мъ читались уставъ цеха и королевскія привилегіи. На м т
сячныхъ и двунед льныхъ собраніяхъ разсматривались, какъ мы упомянули выше,:
разныя бол ё или мен е важныя цеховыя д ла, напр. касательно обезпеченія
семействъ умершихъ мастеровъ, разбирались жалобы братчиковъ другъ на другая
словомъ все, что въ какомъ нибудь отношеніи им ло соприкосновеніе съ цеховош
жизнью и ея интересами. Вс цеховыя постановленія, производившіяся исключительно на полъскомъ язык , (40, 51, 76) записывались писаремъ въ особую це*
ховую книгу; братчики обязаны были хранить ихъ въ тсшн отъ поетороннихъ
(20, 28). Цеховыя постановленія, если они касались разбора жалобъ, могли быть
обжалованы недовольными въ магистрата.
Покончивъ на этомъ съ вн шнею обстановкою цеховой жизни, которая намъ
показалась интересною для читателя и которую мы на этомъ основаній изложили
весьма подробно, намъ сл довало бы коснуться самыхъ цеховыхъ ремеслъ по ихъ
существу: т. е. на сколько разсматриваемые нами цеховые уставы даютъ данныя
Для заключенія о процв таніи того или другого ремесла, о постепенномъ его дви»еаіи впередъ и т. д. и т. д.? Но мы коснемся этихъ вопросовъ во второй части нашего предисловія, когда намъ придется говорить о взаимной борьб цеховъ
и
особенно съ такъ называемыми непризнанными мастерами иди партачами.
р же мы скажежъ еще н екольіо объ одномъ интересно» общее«! те
Вильн , оовдваяноі№ на цеховомъ начал , мы говоримъ о фитстт м

ххп
основатомъ въ 1636 г. для Билешкихь иищихъ. Виленскіе нищіе, видя большой
безпорядокъ, происходящей въ город отъ своихъ братьевъ, обратились къ магистрату съ просьбой дать имъ особый уставъ, который и получили; въ томъ же 1636 г. онъ
былъ подтвержденъ королемъ Владиславоыъ І -мъ. На основаній этого устава, нищіе
должны были, по прим ру другихъ цеховыхъ обществъ, им ть свой католически
алтарь, свой домъ для собраній, самыя собранія—четвертьгодичныя и другія, свой
денежный сундукъ, своего старшину. Вс Виленскіе и пришлые нищіе должны были
записаться въ это братство и исполнять его обязанности. Ц ль учрежденія братства
заключалась въ томъ, чтобы нищими считались только т , которые д йствительно
таковыми были, т. е. лишены какихъ вибудь физическихъ качествъ для добыванія
себ средствъ существованія. Для достиженія этой ц ли и для соблюд нія порядка между самыми цеховыми нищими при испрошеніи ими милостыни у костеловъ, церквей, лавокъ, дверей обывательскихъ домовъ, на улиц у проходящихъ,
братствомъ были учреждены особые бичевники, которые, расхаживая по городу съ
бичами, строго сл дили за т мъ, чтобы въ городъ не приходили за сборомъ милостыни подъ видомъ нищихъ совершенно здоровые мущины, женщины и д ти разныхъ возрастовъ. Вичевники, уб дившись въ ихъ обман или подд лк , особенно
въ суботніе дни, когда ихъ много набиралось изъ деревень, безъ церемоній подвергали ихъ ударамъ бича и выгоняли изъ города. Эти же лица сл дили, чтобы
настоящіе Виленскіе нищіе не выставляли публично на показъ проходящимъ своихъ окал ченныхъ частей т ла и не раскрывали своихъ язвъ, чтобы нищенки
не лежали на улицахъ съ своими д тьми. На. ихъ. же обязанности лежало подбирать ослаб вшихъ или забол вшихъ нищихъ на улицахъ, подъ городскими ст нами и доставлять ихъ въ нищенскій госпиталь.

П.
Акты, относящееся къ жизни Виденскнхъ горожаиъ.
Въ начал нашего предисловія, при обсужденіи вопроса о томъ: какимъ образомъ и въ какое время стали возникать и распространяться въ пред лахъ бывшей
Р чи-посполитой, въ частности въ древней Литовской столиц Вильн , ремесленныя общины съ офиціальиымь харттеромъ, носящія названіе цеховь, мы им ли
случай указать на существованіе именно въ город Вильн одной изъ древн йшихъ
такого рода общинъ, которая подъ именемъ русского шрияжспшо бршства, была въ
первый разъ офіціально признана н утверждена привилегіею польскаго короля Сигаз-
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мунда 1-го въ 1538 году и которой мы придали особенное значеніе, какъ туземно-.
му, самобытному русскому и свободному промышленному учрежденью, всд дствіе того
именно обстоятельства, что д ятельность ея не была ст снена никакими точноопред лежыми и регламентированными правилами. Поздн йшія же цеховыя учреждены, появившаяся въ Вильн въ силу привилегіи, данной королемъ СигизмундомъАвгустомъ Виленскому магистрату въ 1552 году, и воспріявшія, въ главн йшихъ
чертахъ, свое устройство съ Запада, уже являются передъ нами съ определенными уставами и правилами, въ которыхъ со всею подробностью очерчивается весь
кругъ ихъ д ятельности. Если бы въ основаній этихъ уставовъ и правилъ была
положена мысль о свободномъ труд человека, еоли бы инн им лось въ виду
чрезъ постоянное усовертенствовате того или другаго ремесла, чрезъ сравнительное
удешевленге т хъ или другихъ ремесленныкъ произведеній достигнуть личнаго благосостоянія челов ка, тогда, н тъ сомн нія, разсматриваемыя нами цеховыя общества им ли бы подъ собою самую твердую почву и пріобр ли бы себ , быть
можетъ, великую будущность. Но къ сожал нію, основаніемъ для развитія ремесленной д ятельности этимъ цеховымъ регламентаціямъ послужила другая мысль,
внесшая въ ремесленный трудъ начало пршужденія и монополій. Это то каенно
начало, помимо всякихъ другихъ, случайныхъ, временныхъ или постоянныхъ, неблагопріятныхъ вліяній (къ каковымъ особенно должно отнести релгтозиую борьбу,
постоянно возбуждаемую и съ упорствомъ, достойнымъ лучшей участи, поддерживаемую усердными слугами римской курій), по нашему твердому уб жденію, было
главною причиною постоянтго ослабмнія, a зат мъ и совершеннаго паденгя, такъ
быстро съ первоначалу размножившихся и по видимому достигшихъ н которой степени процв танія, разсматриваемыхъ нами цеховыхъ братствъ или общества Чего
именно касаются уставы или правила этихъ ремесленныхъ учрежденій, мы, въ
главн йшихъ чертахъ, уже вид ли въ первой части нашего предисловія.
Въ настоящемъ второмъ отд л

намъ остается разсмотр ть, какъ развитыя

<& цеховыхъ уставахъ правила прилагались къ жизни гі какія они произвели посл дствія.
По точному смыслу этихъ правилъ никто въ Вильн не см лъ заниматься изв стнымъ ремесломъ, если онъ не былъ записанъ въ члены того иди другаго цеховаго братства; никто не см лъ ни покупать сырыхъ матеріаловъ изв стнаго ремесла, ни продавать готовыхъ его произведеній, если не принадлежалъ къ цеховоМ
У Устройству. Мастера, не принадлежащее къ цеховому институту, носили у представителей его весьма нелестное названіе: они назывались партачами, т. е.
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непризнанными мастерами, пачкунами, кропателями и т. под. Вс цеховыя
братства весьма сильно пресл довали этихъ партачей; имъ нигд нельзя было укрыться отъ зоркаго вниманія цеховыхъ ремесленниковъ, которые им ли
законное право во всякое.время проникать даже въ ихъ собственныя жилища,
гд все подозрительное тотчасъ подвергалось конфискаціи, а сами они привлекались къ судебной отв тственности. Съ особеннымъ усердіемъ и, можно- сказать, съ
ожесточеніемъ цехи пресл довали партачей евреевъ, которые, по тонкости и хитрости своего ума, по особой способности ускользать отъ пресл дованій, д йствительно, Дольше вс хъ наносили имъ вреда. Пресл дованія эти иногда заходили
такъ далеко, что уже касались не нарушенія партачами д йствительныхъ цеховыхъ интересовъ, а были направлены къ совершенно стороннимъ ц лямъ. Что,
напр., общаго у цеха переплетчиковъ съ.продажею и обращеніемъ т хъ или другихъ книгъ въ обществ ? или какого он содержанія? А между т мъ представители этого цеха просили короля Яна Еазиміра и онъ имъ далъ въ 1664 году особую
привилегію (83—86), по сил которой строжайшимъ образомъ воспрещалось привозить въ г. Вильну диссидентскія и друггя еретическгя печашныя произведенья;
воспрещалось диссидентами и другимъ такимъ же еретиками открывать въ город библиотеки или книжныя лавки и продавать въ низсъ не только свои воспрещенния и еретическгя книги, но даже и католическія. По донесешю переплетчиковъ вс подобным сочиненгя немедленно должны были подвергаться конфискаціи,
а библиотеки и лавки закрытгю. Но борьба цеховыхъ институтовъ направлялась
не только противъ непризванныхъ ремесленниковъ, она скоро обратилась противъ
своихъ собственныхъ братьевъ, т. е. противъ цеховыхъ же представителей, и такимъ образомъ сд лалась внутреннею, ихъ разъ дающею и неисц лимою, язвою.
Цехъ вооружался противъ цеха по самому неизб жному закону, потому что, ч мъ
бол е разширялось и разв твлялось ремесло того или другаго, т мъ быстр е его
отрасли приходили во взаимное соприкосновеніе, a сл довательно и столкновеніе;
одному цеху казалось, что въ данномъ случа другой цехъ захватываетъ на рынк
его сырые матеріали, производить и продаетъ его изд лія, итакимъ образомъ обогощается на его счетъ. Эта крайне опасная борьба пошла еще дальше: она закип ла между ремесленниками одного и того же цеха, если въ избранномъ ими
ремесл совм щалось н сколько однородныхъ отраслей. Но рядомъ съ этою, вн
и внутри д йствующею, борьбою, во многихъ цехахъ шла другая, столько же
опасная и ослабляющая борьба, а именно религіозная, выразившаяся въ стремленіи
римско-католиковъ ослабить в роиспов дныя начала своихъ православныхъ и протестантскихъ товарищей, ииенуемыхъ въ цеховыхъ уставахъ вообще диссидентами,
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и отнюдь не допустить ихъ до занятія высшихъ цеховыхъ должностей. Если къ
этой вн шней и внутренней борьб древнихъ цеховыхъ учрежденій присоединить
еще ту придавленность челов ческой личности и ту нравственную и юридическую
опеку, подъ которую отъ перваго своего шага, отъ перваго дня своего вступленія
въ эти учрежденія, до посл дняго часа своей жизни, находился ремесленникъ, то
вполн станетъ для насъ яснымъ, что древній цеховой института не только въ Вильн , но и повсюду не могъ быть долгов чнымъ, что рано или поздно онъ долженъ
былъ пасть (какъ и д йствительно палъ) и уступить свое м сто новымъ, свободнымъ
и могучимъ силамъ, положившимъ въ основаніе развитія ремесленнаго мастерства
и искусства только одно начало, начало свободной конкуренціи или состязанія челов ческаго труда.
Нагляднымъ доказательство*™ всего выше нами сказаннаго могутъ отчасти служить документы, напечатанные во второмъ отд л настоящего Х-го тома
актовъ.
Такъ въ документахъ, подъ Ms^s 69, 79, 122, 149, указывающим на столкповенія цеховыхъ учреждетй съ частными или непринадлешсащими къ ихъ составу
лицами, излагаются жалобы—въ первомъ солодовничьяго цеха на м щанъ, которые будто закупаютъ у крестьянъ хл бъ и тайно выд лываютъ солодъ; а въ посл днихъ двухъ взаимная жалоба еврея купца на кожевниковъ, которые арестовали у него н сколько возовъ съ сырыми кожами, и на оборотъ кожевниковъ на
еврея, что посл дній незаконно закупаетъ и торгуетъ несоотв тственнымъ ему кожевеннымъ товаромъ, почему этотъ товаръ и былъ ими арестованъ. Магистратъ
въ своемъ р шеніи по этой жалоб принялъ сторону кожевниковъ. До какой степени цеховыми институтами пресл довалоеь мал йшее отступленіе отъ уевоенныхъ
ими воззр ній на свои права и до какой степени пресл довалась мал йшая доля
самостоятельности даже того, кто желалъ войти въ ихъ составъ, лучше всего свиД тельствуетъ посл дній изъ вышеприведенныхъ нами докумеетовъ (*§ 149). Прибившій изъ Пруссіи въ г. Вильну каретныхъ д лъ мастеръ, по имени Янъ Гинт
еръ, по принятіи имъ въ 1782 году городскаго права, открылъ зд сь свою мастерскую. Хотя объ этомъ Гинтеромъ было сд лано надлежащее заявленіе"цеху
Виленскихъ каретниковъ, но посл дніе почему-то усмотр ли въ поступк его недостаточное подчиненіе своей цеховой субординацій и подали на него жалобу въ магистратъ. Р шеніе магистрата оказалось благопріятнымъ для Гинтера въ томъ
смысл , что съ него для званія Виленскаго каретнаго мастера потребовалось только предет а в л е н і пробной работы и обычные цеховые вносы. Этого обстоятельства
было достаточно, чтобы ве Виленскіе каретники вооружились противъ пришлаго масте-
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ра всею своею ненавистью. Они подали въ магистратъ же апелляцію на вышепомянутое
его р шеніе, требуя его отм ны и доказывая, что оно совс мъ можетъ поколебать начала
цеховаго послушанія и ц лаго его строя; они настаивали, чтобы Гинтеръ былъ
присужденъ проработать въ ихъ цех , въ качеств товарища, у мастера ещегодъ
и шесть нед ль,. чтобы онъ исполнилъ трехгодичное путешествіе, уплатилъ цеху
разные убытки, за т мъ исполнилъ пробную работу по указанію самаго цеха (представленную же самимъ Гинтеромъ подобную работу они отвергли), а до этого времени чтобы мастерская его была закрыта и работники отняты, и вообще чтобы
онъ явилъ цеху во всемъ безусловное повиновеніе. Магистратъ однакожъ остался
твердъ въ своемъ р шеніи: отвергнувъ вс прочія требованія цеха, онъ наказалъ
только, чтобы Гинтеръ изготовилъ новую пробную работу (карету по посл дней мод ),
которую Виленскіе каретники должны оц нить по сов сти, отложивъ въ сторону
свою ненависть къ нему, и внесть въ цеховую казну 200 злотыхъ. На этотъ разъ
каретники настоящимъ р шеніемъ магистрата, волею-неволею, должны были удовлетвориться.
Документы подъ ЖМ2 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 89, 90, 101,
109, 95, 96, 106, 111 изображаютъ борьбу одного цеха съ другимъ въ виду нарушенія взаимныхъ ихъ иптрессовъ. Борьба эта не р дко начиналась съ самаго малаго.
Такъ въ данномъ случа столкновеніе сапожничьяго цеха съ купеческимъ обществомъ произошло оттого, что одинъ купецъ, по имени Качановскій, продалъ другому купцу 20 паръ сапоговъ. Сапожники возмутились такимъ самоволіемъ купца,
нарушающимъ ихъ привилегіи, и подали въ магистратъ жалобу, требуя, чтобы
незаконно проданные сапоги были конфискованы и обращены на пользу ихъ алтаря, или какъ они образно выразились; были поставлены на ихъ алтарь. За купца
Качановскаго вступилось все купеческое общество и зад ло сапожниковъ за живое,
заявляя предъ магистратомъ, что ихъ королевская привилегія добыта ими незаконнымъ образомъ, безъ предварительнаго согласія на то магистрата, въ ущербъ купеческимъ интерессамъ. И пошли возраженія на возраженія, отъ которыхъ только
польза была адвокатамъ, потому что для той стороны, которая имъ дороже платила, они, безъ сомн нія, больше изощряли свое краснор чіе и остроуміе, въ род
того, что купцы подц пили вышепомянутую образную фразу сапожниковъ и не безъ
юмора выставили ее въ своемъ возраженіи, зам чая, что сапожники странные люди, что они ставятъ на свой алтарь не св чи, а,сапоги. Подобный ж хараетеръ
им етъ и столкновевіе купцовъ съ цехомъ солодовниковъ. Солодовники вдругъ возъим ли претензію къ купцамъ за то, что т покупають на Віленскіхъ рывкахъ
готовый сододъ и продають его; такое право, доіазывади еолодовшки, принадде-
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житъ исключительно однимъ имъ-солодовникамъ. Купцы опять указали на незаконность добытой солодовниками королевской привилегии. И пошли опять длинные
споры и препирательства, истоіпавшіе только картань т хъ идругихъ и ослаблявшіе ихъ взаимно.
Къ документамъ, указывающимъ на внутреннее раздоры цеховъ, вызванные столкеовеніемъ интерессовъ двухъ и трехъ ремесленныхъ отраслей одного, и того же цеха,
относятся акты подъ сл д. Ю * 102, 103, 126, 140, 141, 144 и 150. Зд сь вопервыхъ три отрасли кожевеннаго цеха: красно-кожевнжщ б ло-кожмпти ивеликокожевтти ссорятся между собою и препираются о томъ, кто какія кожи им етъ право выд лывать. Но дал е, въ данномъ случа , зам чательн е всего борьба, возникшая между двумя отраслями цеха цирульниковъ, а именно медико-хирургами и цирульниками-банщиками (лазевеиками). Въ 1721 году римско-католическое духовенство (222) обратилось къ королю Августу И-му съ жалобою, что люди разных* Виленскихъ юршдикъ, подъ именемъ ширей, цирульников*, банщжовъ, не им я никакого братства, занимаются мченітъ людей, пристал къ шептанію, дуновенію, о6куриванію, в роломнимъ словамъ и друшмъ искустчествамъ, воспрещетимъ релшіею,
ч мъ, вм сто пользы страждущим людям, приносять ішъ только в рный и опасный
вредъ, искажая т мъ образь Божій и проч. Всл дствіе этой жалобы король и далъ въ
томъ же 1721 году Виленскимъ медикамъ (225) и цирульникамъ привилегію на образованіе особаго братства, въ которое должны вписаться какъ цирульники, такъ ивс
банщики; что помимо этого братства никто не см етъ заниматься ни кровопусканіемъ, ни бритьемъ, ни другими родами леченія. Новое братство стало развиваться; цирульники по части кровопусканія и брадобритія скоро прюбр ли обширную и выгодную для себя практику; они принимали паціентовъ не только у себя
на-дому, но и заключали годовыя условія съ монастырями и домами господскими,
и расхаживая по улицамъ, вс мъ желающимъ предлагали свои услуги. Такой усн хъ
и соединенные съ нимъ доходы простыхъ цирульниковъ или фельдпіеровъ вм ст
съ банщиками, по всему в роятію, не пришлись по вкусу бол е образовашымъ
ихъстаршимъбратьямъ-медикамъ и хирургамъ, которые сами возъим ли нам реніе
заняться выгоднымъ ихъ ремесломъ. Ивотъ они воздвигли противъсвоихъшзпшхъ
братъевъ-цирульниковъ и банщиковъ жестокое и безпощадное гоненіе, направленное къ тому, чтобы р пштельно воспретить имъ заниматься своимъ ремееломъ
вд от нъ с в о е г о д о м а . Сторону медико-хирурговъ принялъ и магистрата ичрезъ
это э т а б дные люди, не р дко подвергаемые отъ старшихъ евонхъ товарищей
побоямъ а ругательству, а магастратомъ заключаемые въ тюрьму, доведены бніи
до посл дівго отчішія и об діенія. Подобную же печальную жартшу тож&тоше-
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нія представителей одного и того же цеха представляетъ наиъ и братство оружейниковъ и слесарей. Вопросъ о томъ: кто какую работу долженъ д лать и им етъ
право? довелъ сначала об стороны до ожесточенныхъ доиашнихъ споровъ, зат мъ
д ло пошло въ судъ; судебные процессы, принявъ въ конц благопріятный исходъ
для оружейниковъ, довели несчастныхъ слесарей до совершеннаго разоренія и
униженія.
Еъ выясненію мотивовъ борьбы, возникшей въ цеховомъ институт между римско-католитми и диссидентами касательно допущенія посл днихъ къ занятію высшихъ цеховыхъ должностей и принужденія ихъ къ отправленію обязанностей римскокатолическаго богослуженія, относятся документы подъ №№ 121, 124, 125, 151,
155, 61, 81, 84, 85, 87, 92, 94, 159, 67, 127, 136, 137, 142,143. Сущность этой
борьбы выражается въ томъ, что цеховые братчики диссиденты съ одной стороны
употребляютъ вс усилія, чтобы пріобр сти себ въ цеховомъ институт равноправность съ римско-католиками, избавиться отъ унизительной и тяжелой для религіознаго
чувства обязанности пос щать наравн съ римско-католиками католическія богослуженія, участвовать въ ихъ духовныхъ процессіяхъ и проч., а римско-католики,
считая себя единственными и настоящими хозяевами во всемъ цеховомъ институт и чувствуя за собою правительственную силу, стараются, съ другой стороны,
вс ми м рами подавить подобную попытку своихъ противниковъ. Такъ мы видимъ,
что именно подобная борьба происходить въ цех позументщиковъ въ промежутк
времени отъ 1665 по 1670 г. Поводомъ къ ея возникневенію послужило то обстоятельство, что позументщикъ римеко-католикъ, по имени Томашевичъ, будучи отправленъ въ 1665 году въ Варшаву (294) по д ламъ цеха, в роятно по внушенію
своихъ сотоварищей, тайно, безъ в дома братчиковъ диссидентовъ, даже безъ консенса магистрата, внесъ въ общую братскую привилегію н которые новые, для
диссидентовъ весьма непріятные, пункты и выпросилъ на оные подтвержденіе короля Владислава IT-го. По возвращеніи Томашевича въ Вильну, такой его подлогъ,
конечно, тотчасъ обнаружился. Магистратъ отказался внести новую подтвердительную привилегію въ свои книги. Томашевичъ однако не унывалъ, онъ явилъ ее въ
книгахъ католической консисторіи. Когда же она скоро, посл Московской войны,
погибла, Томашевичъ возобновидъ ее по памяти, приклеилъ къ ней дв фалыпивыя
печати—епископскую и вел. кн. Литовскаго, подвелъ королевскую руку и сталъ
выдавать ее за подлинную. Не смотря на этотъ вторичный и уже очень грубый
подлогъ, позументщики римско-католики все таки не стіснились взять Томашевича
подъ свою защиту (360—362); они стали доказывать, что во первыхъ новоприбавденные Томаш вичеиъ пункты въ цеховой привилегіи новаго въ себ ничего не за-
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ключаютъ, такъ какъ въ нихъ идетъ д ло только объ увеличеніи штрафа для диссидентовъ за непос щеніе ими костела въ томъ вид , въ какомъ онъ уже опред ленъ
для нихъ ран е королевекимъ декретомъ 1667 года, и что во вторыхъ подложность
печатей и подведеніе королевской руки въ спорной цеховой привилегии, якобы Томашевичемъ вторично возстановленной съ памяти, д ло недоказанное. Католики
утверждали, что диссиденты не им ютъ права обижаться на новыя правила, потому
1
что и посл нихъ все таки не только сами не пос щаютъ костела, но и другихъ
отговариваютъ отъ этой обязанности. Диссиденты же позументщики продолжали
стоять на своемъ, что д ло Томашевича незаконно, что новая его привилегія подд льна (363—367). Особенное же усердіе къ пос щенію костела они не могутъ
ставить въ исключительную и суровую для себя обязанность посл того, какъ сами римско-католики весьма плохо его пос щаютъ, даже отговариваютъ отъ этого
пос щевія своихъ товарищей и что, наконецъ, въ костелъ ихъ нер дко позываютъ въ такое время, когда тамъ н тъ богослуженія. Католики однакожъ неудовлетворились этимъ объясненіемъ своихъ товарищей диссидентовъ (382—384); они
обратились къ королю Михаилу съ жалобою, доказывая въ ней, что диссиденты
не пос щаютъ костела; что же касается спора, возникшаго относительно подд ланной Томашевичемъ привилегіи, то католики въ данномъ случа благоразумно о
немъ умолчали. Король, разобравъ д ло, хотя и нашелъ эту жалобу неосновательною, но все-таки, для успокоенія католиковъ и для проформы, наложилъ на диссидентовъ штрафъ въ полъ камня (16 фунтовъ) воску. Диссиденты, однакожъ, не
смотря на этотъ видимый усп хъ и в роятно предчувствуя новые подкопы со стороны католиковъ, пошли съ ними на мировую (388), давъ имъ об щаніе внести
въ цеховой сундукъ 150 злотыхъ и пос щать костелъ.—Подобное же столкновеніе
произошло между католиками и диссидентами въ сапожничьемъ цех . Католики въ
1<21 году (443—446) подали на дпссидентовъ сапожниковъ жалобу, что они не подчиняются цеховому уставу, отказываются отъ участія въ костельныхъ расходахъ
и
Домогаются въ цех стар йшинства. . Магистрата, разсмотр въ эту жалобу и
Уступая доводамъ диссидентовъ, что костеленство, т. е. исполненіе цеховыхъ обязанностей по отношенію къ римско-католическому костелу, представляется для нихъ
Не
требованіемъ закона, а лишь обычая, постановилъ: взыскать съ диссидентовъ за
п
Реаадія опущенія по 6 злотыхъ въгодъ, а на будущее время отъ костельныхъ обязанностей освободить. Не смотря на то, что настоящимъ р шеніемъ католики остас ь

Довольны, они, однакожъ, спустя восемь д тъ, подали на диссидентовъ одну за
ДРУгощ дв новыя жалобы, (450, 452, 453, 456), опять обвиняя ихъ въ непос ЄИш
*°°тела, въ н жшшніи ихъ подчиняться цеховому уставу, въ грубости и дер-
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зости по отношенію къ братчикамъ католикамъ. На этотъ разъ магистрата поступилъ съ диссидентами строго: онъ приговорилъ ихъ къ уплат шрафа въ 140 злотыхъ и наказалъ пос щать костелъ и строго повиноваться цеховому уставу. Диссиденты въ защиту свою вздумали было обратиться къ магистратскому р шенію
1721 года,, освободившему ихъ на будущее время отъ исполненія костельныхъ
обязанностей, но, къ ихъ изумленію, этого р шенія не оказалось бол е въ актовыхъ книгахъ магистрата. Въ 1754 году братчики диссиденты попробовали просить магистратъ уменьшить длянихъ костельный штрафъ, но получили отказъ.
Какъ на доказательство присущей цеховымъ нравамъ грубости и происходящей отсюда униженности челов ческой личности можемъ указать на сл дующіе
документы подъ J&№ 64, 80, 101, 102, 106, 108, 109 и 111. Не разсматривая
въ подробности содержанія т хъ изъ приведенныхъ зд сь актовъ, гд старшины
при выбор ихъ вступають въ драку другъ съ другомъ (306), гд отд льныя личности и ц лыя цеховыя корпорацій во время костельныхъ процессы и городскихъ
смотровъ нарушаютъ благочиніе, • вступаютъ въ публичныя бранныя препирательства и даже съ оружіемъ въ рукахъ нападають другъ на друга (406, 407, 408—409,
415 416, 419—420, 420—424), и гд , наконецъ, мастера плюють въ бороду собственнымъ цеховымъ старшинамъ, остановимся на документ подъ №80, въ которомъ особенно яркими красками изображается вся неприглядность цеховыхъ нравовъ. Въ 1667 году прі халъ изъ Риги въ Вильну товарищъ - портной, .по имени
Янь Вернике. Онъ привезъ съ собой на продажу 19 лососей. Узнавъ объ этомъ
Виленскій портной-мастеръ Кристіанъ Вейнрейхъ, сталъ уговаривать Вернике поступить къ нему на работу, об щая въ тоже время дороже другихъ заплатить за
его лососей, по талеру безъ пяти грошей за штуку, и пять талеровъ за лошадь.
Вернике принялъ предложеніе съ условіемъ не ст снять его въ переход къ другому мастеру. Когда, спустя н которое время, пришелъ срокъ Вернике уплатить Вавскому купцу за лососей, которые были взяты имъ на в ру, онъ обратился къ своему мастеру съ просьбой уплатить ему за лососей и лошадь.
Вейнрейхъ вм сто уплаты только изругалъ его самыми оскорбительными и неприличными словами. Вернике перешолъ къ другому мастеру, и зат мъ ещ е разъ обратился къ Вейнрейху съ просьбой: даетъ ли онъ честное слово заплатить
ему все, что съ него сл дуетъ? Отв тъ посл довалъ въ томъ род : «убирайся ты,
пройдоха, къ самому дьяволу, отъ котораго пришелъ; а если не уберешься, велю
гайдукамъ бить тебя обухами и вытолкать съ позоромъЬ Уелшпавъ такія слова
и о такомъ р шеніи своего мастера, и другой его работникъ-товарищъ, по имен
Адамъ Рейтеръ, изъ опаеенія, чтобы и съ нимъ не повторилась исторія Вершке
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оставилъего и перешелъ къ другому мастеру. Этого обстоятельства для Вейнрейха
было достатояно, чтобы обратиться съ жалобой на своихъ бывшихъ товарищей,
Вернике и Рейтера, къ цеховымъ старшинамъ и вс мъ мастерамъ, что они подымаютъ
въ цех бунтъ и производятъ возмущеніе. Отъ старшинъ скоро посл довало распоряженіе, чтобы, подъ строгою отв тственностію, вс товарищи въ ближайшее воскресенье собрались въ цеховое зданіе. Полдня товарищи прождали въ своей изб , пока подъ самый вечеръ мастера потребовали въ свою избу на судъ Вернике
и Рейтера. Зд сь, заперевъ за ними дверь на крючокъ, они объявили чрезъ переводчика Вернике, что онъ долженъ быть разложенъ на скамь и 12 мастерами
наказанъ нагайками. Услыхавши такой грозный и нич мъ незаслуженный приговоръ, Вернике бросился чрезъ окошко, ища спасенія въ б гств ; но одни изъ мастеровъ усп ли схватить его за волоса, a другіе, въ свою очередь выскочивъ чрезъ
окошко на дворъ, около четверти часа б днаго Вернике, въ висячемъ положеній,
били палками и нагайками, сколько хот ли. Во время этой суматохи другому обвиненному Рейтеру удалось выскочить изъ мастерской избы на дворъ; но зд сь его
настигли пресл довавшіе мастера; они захватили его за два конца платка, которымъ была повязана его шея, и стали тянуть ихъ въ разныя стороны съ такою
силою, что едва не задавили его. Его спасли только другіе товарищи, которые,
увидавъ эту сцену, бросились къ нему на помощь. Хотя при этомъ освир п вшіе мастера напали и на другихъ товарищей и били ихъ, ч мъ ни попало, однако эти посл дніе не только не подняли рукъ противъ своихъ мастеровъ, хотя при нихъ было и оружіе, но и во всемъ прочемъ сохранили возможное спокойствіе и почтительность. По настоящему д лу они только подали на своихъ мастеровъ жалобу
въ Виленскую магдебургію.
Въ заключеніе нашего разсужденія о несостоятельности и неприм нимости
всего цеховаго строя къ практической жизни людей, настойчиво и съ упорствомъ
ищущей свободы и простора для своей д ятельности, можемъ указать на документа
подъ М» 146, гд въ 1776 году уц л вшіе Виленскіе цехи приносятъ свою безсильную жалобу на Виленскій магистрата, христіянъ - купцовъ и кагалъ, обвиняя ихъ
въ стачк и чрезм рныхъ злоупотреблении», направленныхъ къ разоренію христіанскаю городскаго населенія. Такъ помянутые цехи заявляють, что вопреки
королевскимъ привилегіямъ евреи распространились по всему городу и занимаютс я
торговлей и ремеслами, всл дствіе чего тринадцать щеховъ прекратили уш
с т
ЩЩісттвапіе, a уц л вшіе доведены до посл дняго убожества; что купцы
христиане насильствевнымъ образомъ взимаютъ съ прі зжихъ очень высоте и незаконные поборы и употребляютъ ихъ на роскошную жизнь вм сто того, чтобы:
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сдавать ихъ въ общественную кассу. Уц л вшіе цехи настаиваютъ, чтобы вс
евреи были выселены изъ города не мен е, какъ за 5 или за 6 миль.
За симъ обращаемся къ документамъ, касающимся городсцаго благоустройства
вообще.- Сюда относятся: освобожденіе королемъ Александромъ въ 1500 г. м щанъ отъ мощенія моста подъ королевскимъ замкомъ (239); привилегія Сигизмунда Августа 1536 г., данная Ульриху Гозію на постройку постояннаго моста
чрезъ р ку Вилію и госпиталя (239); два распоряженія Виленскихъ воеводъ Радивила и Ходкевича 1604 и 1617 г. о порядк взиманія торговыхъ пошлинъ (247—
249); отдача въ 1622 г. въ аренду городскихъ доходовъ Вильдюкевичу (251); распоряженіе Сап ги 1623 г. относительно городскихъ повинностей (252); постановленіе 1634 г. горожанъ, живущихъ на предм стьяхъ города, объ учрежденіи собственной денежной кассы (264); магистратское постановленіе 1655 г. о выдач
1500 злотыхъ городскимъ депутатамъ, отправляющимся на сеймъ (271); подтвердительная привилегія Яна Ш-го 1679 г. на освобожденіе м щанъ Виленскаго городничества отъ квартирной повинности (276); рескриптъ короля Яна Еазиміра
1664 г. ко вс мъ жителямъ города о томъ, чтобы въ виду приближенія Московскаго непріятеля никто изъ нихъ не см лъ оставлять города (292);
акта миролюбовой сд лки 1665 г. между магистратомъ и купечествомъ касательно
городскаго устройства (295); три декрета 1666 г. о недопущеніи диссидентовъ къ
должности бургомистровъ и радцовъ (299); привилегія Яна Казиміра 1666 г. объ
оставленій диссидента Монёса членомъ магистрата (307); привилегія того же короля 1666 г. православному м щанину Дорофеевичу на отправленіе должности бургомистра (309); жалоба 1667 г. о незаконномъ завлад ніи м щаниномъ Андровичомъ плацомъ б. церкви св. Екатерины (357); дв инструкціи магистрата 1669 г.,
(367) и 1738 Р. (474), данныя депутатамъ, отправляемымъ на сеймъ въ Варшаву,
(въ первой изъ нихъ самое зам чательное то, что городъ предлагаетъ погасить
100,000 государственнаго долга за предоставленіе ему права голоса въ общихъ д лахъ государства, о которыхъ трактуется на сеймахъ); магистратское опред леніе
1678 г. объ увольненіи трехъ м щанъ отъ уплаты стараго мыта (413); универсалъ
подскарбія Сап ги 1676 г., воспрещающш обывателямъ торговлю пр снымъ медомъ
и водкою безъ предварительной уплаты казенной питейной пошлины (416); освобожденіе магистратомъ въ 1677 г. м щанина Опанкевича отъ городскихъ повинностей всл дствіе внесенія имъ изв стной денежной суммы (420); письмо магистрата
въ 1726 г. къ пап Венедикту ХІІІ-му съ просьбой предупреждать столкновенія
студентовъ іезуитской академії съ учениками піарской школы (449); универсалъ
Виленскаго воеводы Видшевецкаго 1738 г. о соблюденіи порядка и бдагочінія въ
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совершенно новою, невиданною не только на Литв , но и на ц ломъ св т , и на практик совершенно неиспытанною, однако же магистрата, подчиняясь вліянію епископа и воеводы и увлекшись неотразимыми доводами
итальянца о кр пости и дешевизн будущаго моста, принялъ его предложеніе. Тотчасъ ему даны были вс ыатеріалы — дерево, жел зо на болты и потребное количество плотниковъ. Работы начались съ весны 1671 г. и продолжались
все л то; он состояли въ приготовленій дерева и складываніи моста первоначально на берегу р ки, для укрытія которыхъ отъ непогоды и будущей зимы былъ
устроенъ особаго рода большой нав съ. Только позднею осенью, когда уже наступила ненастная погода, Фердіани вспомнилъ о постройк на об ихъ сторонахъ р.
Ъиліи отпорныхъ для моста каменныхъ кладокъ. Магистратъ безъ прекословія, по
его требованш, тотчасъ приступилъ къ этой работ , посл дствіемъ которой скоро
явились два устоя, каждый въ 15 локтей длины, 20 ширины и 18 вышины. Еъ
этому времени магистратъ уже усп лъ израсходовать 5403 злота. Весною 1672 года
Фердіани, изм ряя чрезъ р ку шнуромъ возведенные минувшею осенью два каменные устоя, вдругъ зам тилъ, что тотъ изъ нихъ, который стоялъ къ городу, несоотв тствуетъ стоявшему на другой правой сторон р ки. По требованію его началось разрушеніе неровнаго устоя, рытіе новаго фундамента, разширеніе, возвышеніе и особенно удлиненіе его, для чего пришлось снести н сколько ц нныхъ
построекъ—пивницу, погреба и избы. Покончивъ съ этою работою, Фердіани заявилъ магистрату, что онъ не можетъ считать себя спокойнымъ и на счетъ другого каменнаго устоя, стоящаго на правой сторон р ки, что онъ кажется ему
слишкомъ слабымъ, что по его мн нію не только онъ, но пожалуй и самая гора,
которая оттуда поднимается вверхъ (и которая, по зам чанію магистрата, простирается въ даль на н сколько миль) не выдержать тяжести моста; на этомъ основаній по его настоянію опять начались усиленныя работы по исправленію и увеличенію этого устоя, для чего потребовалось срыть даже часть самой горы. Только
теперь, когда каменные устои съ той и другой стороны р ки представляли сплошную массу, въ совокупности 60 саженей длины, 6 саженей высоты и 2''» сажени
ширины, Фердіани, уже въ Август м сяц , приступилъ къ забивк въ р к свай
и устройетв на нихъ л совъ для постановки моста. Но когда л са эти уже совс мъ были изготовлены, строитель вдругъ сообразилъ, что она ед ланы на ц лую
сажень выше; прашяоеь спиливать сваи и перекладывать л са. Когда эта работа
быда окончена, Фердіані показалось, что устройство этихъ д еовъ не представляєте
достаточной прочности для противод йетвія тяжести моста и потому, до его требованію, было пристушгено къ устройству вторыхъ, визшихъ, л совъ для подпоры
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верхнихъ. Въ это время Фердіани, однако, не оставляла мысль и о его каменныхъ
Устояхъ; вс мъ высокопоставленнымъ лицамъ, бывавшимъ въ город и прі зжавшимъ посмотр ть на необыкновенную постройку, иликакъ его назвалъ магистрата,
волошскую твенцгю (итальянское изобр теніе), онъ все еще продолжалъ высказывать свое единственное опасеніе на счетъ непрочности этихъ устоевъ.
Собрали, наконецъ, и самый мостъ, который представилъ теперь изъ себя н что гигантское, потому, что, по зам чанію магистрата, равнялся высот городскихъ
костеловъ. Фердіани потребовалъ, чтобы на самой выси его еще былъ водруженъ
крестъ; и это было исполнено магистратомъ. Наступилъ Декабрь м сяцъ, а ФерДіани, не смотря на все уб жденіе магистрата, все не торопился вынимать л совъ
изъ подъ новаго моста. Наступилъ и новый 1673 годъ, съ первыхъ чиселъ Января м сяца вдругъ настала большая оттепель; вода въ Виліи стала подниматься,
явилась опасность, что ледъ скоро можетъ тронуться и тогда новому мосту будетъ
конецъ. Этого опасенія, по видимому, вовсе не разд лялъ Фердіани; онъ не думалъ торопиться и спокойно сид лъ въ город . Наконецъ, 10 Января, когда ему
донесли, что мосту угрожаетъ неминуемая опасность, что вода поднимается чрезМ'рно и сильный в теръ сверху напираетъ на ледъ, онъ, весь встревоженный,
примчался на берегъ р ки и вел лъ плотникамъ выниматъ л са. Но лишь т ,
взобравшись на верхніе л са, стали выбивать изъ подъ моста подпорные клинья,
какъ мостъ вдругъ «сз стратнымз трсскомо и шумомъ стало отдать», такъ
что работники со страху попадали съ верхнихъ л совъ на нижніе и наотр зъ
отказались производить дальн йшія работы. Въ такомъ положеній осталось д ло
ДО восьми часовъ вечера, когда, еще прибывшая вода вм ст съ тронувшимся
льдомъ свернули съ м ста «всю махину вышепомянутаго моста, пов ишную на
воздуш (in аёге) между горами и скр пленную лишь жел зними болтами», и
вм ст со вс ми л сами и сваями унесла по теченію, такъ что и сл да отъ нихъ
не осталось, кром каменныхъ устоевъ, которые не оправдали опасеній строителя и остались на м ст и совершенно неповрежденными. Упавшій съ страшншіъ трешмъ и шумомъ въ воду мостъ им лъ видъ громаднаго струга, который,
двигаясь вншзъ, производилъ страшныя опустошенія, потому что зац плялъ, уничто^ лъ и уносилъ съ собой все, что стояло на берегу на предм сть Лукишкахъ, какъ^
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д о г ш я т ь м о с т ъ и а
Нагд*
ЛОДЕ ; но ora, до хавъ до І о в ш ж до Н маяа
Н а ш л і и
еотъ #© .
сл довъ отъ него. Такъ плачевно кончился знамениты! прош & т
«ам ревавшагося построить въ В и і ы »обыкновенный мостъ съ
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одною аркою черезъ всю р ку, проекта, стоившій городу вм сто первоначальныхъ
7000 слишконъ 20,000 злотыхъ и введшій его въ большіе долги!
Засимъ, въ заключені нашего предисловія, намъ остается остановиться еще на
двухъ документахъ подъ М М 130 и 154. Въ первоиъ (468) весьма подробно разсказывается ц лая пов сть о томъ, какія трудности, лишенія, униженія и страданія пришлось вынести одному Виленскому купцу и м щанину, по имени Мейеру
который въ 1730 годахъ отправился въ Москву и Петербурга съ ц лью добиться
удовлетворения у тогдашняго русскаго подканцлера Андрея Остермана и другихъ
вельможъ по своему торговому контракту, заключенному имъ съ русскимъ купцомъ
Поповымъ, который ран е его выполненія по неизв стной причин былъ арестованъ и отправленъ въ Москву. При этомъ нельзя не упомянуть о стереотипной
фраз , которою графъ Остерманъ каждый разъ встр чалъ своего надо дливаго
просителяМейера: завтра-<mfftra*\ Еупецъэтотъ, въконц концовъ, н и с ъ ч мъ
долженъ былъ вернуться въ свой родной городъ, понесшій убытковъ на 7965 червоныхъ злотыхъ.
Другой документа подъ М 154-(553-556) даетъ намъ отв тъ на часто поднимаемый въ обществ и литератур вопросъ: куда д лась масса древнихъ русскихъ книгъ, брошюръ, вышедшихъ изъ многихъ русскихъ типографій, н когда
д йствовавшихъ и процв тавшихъ въ пред лахъ нын шняго С веро-западнаго и
Юго-западнаго краевъ? Куда д лись древнія печатныя произведенія кальвинизма,
прюбр вшаго въ свое время такую сильную ос длость въ великомъ княжеств
Литовскомъ? Гд остатки печатныхъ памятннковъ не безъизв стной.также секты
аріанской? Отв тъ этотъ весьма неотрадный: онъ говоритъ намъ, если не прямо
объ ауто-дафе вс хъ этихъ древнихъ произведет*, то по крайней м р о систематическомъ пресл дованіи ихъ самимъ правительствомъ. Выше мы же им ли случаи говорить, (84-86) какое опасное оружіе далъ король Янъ Казишръ въ 1664
г. въ руки цеху Виленскихъ переплетчиковъ для истребленія въ самомъ сердц
великаго княжества Литовскаго, въ его древней столиц Вильн , вс хъ печатвыхъ
изданш, въ которыхъ проводилась мысль, несогласная съ римско-католическимъ в роученіемъ. Въ настоящемъ случа (553-556) д ло берется гораздо шире; изданный въ i m году Литовскою полицейскою коммиссіею универсалъ касается уже
не одного города Вильны, а всего великан, княжества Литовскаго. Коммиссія
прежде всего указываем н а то, что настоящій ея уннверсалъ вызванъ и основанъ на точномъ смысл недавняго Гродненсшаго сеймоваго ностановленш 'гд
въ отд л обязанностей полщеиспой поммиссш предписывается ей наблюдение
всеобщимъ благонравіемъ какъ по отнощешо къ ув«енію гЬсподствуюя еа
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щей святой римско-католической религіи, такъ и къ законной терпимости другихъ
в роиспов даній, что она обязана сл дить за т мъ, чтобы свобода пйсанія и печатанія относительно основныхъ законовъ была удержана въ надлежащихъ границахъ". Зал тивъ зат мъ, что само собой сл довало бы, чтобы каждый понималъ
и исполнялъ законы страны, коммиссія, уже отъ своего собственнаго лица, говорить буквально сл дующее: „При всемъ томъ коммиссія полиціи вел. кн. Литовскаго не должна опускать изъ-подъ своего заботливаго наблюденія и тотъ путь,
способъ, которымъ можетъ быть внесено въ общество растл ніе нравовъ и пос яно
въ умахъ людей охлажденіе къ истинамъ и правиламъ религіи, что легко могло бы
случиться и ввести въ с ти заблужденія слаб йшіе и незр лые умы, еслибы es
обществ свободно обращались сочинепгя и книги, заключающая въ себ явный или
прикрытии благовидною вн шностью ядъ, порождающей растл ні нравовъ и отрицаніе святыхъ истинъ религіи. Такъ какъ для наблюденія за этимъ ядомъ нужны
люди зр лаго ума, изв стные ученностью и доброд тельностью, то коммиссія полиціи вел. кн. Лит. не замедлила обратиться къ почтеннымъ и заботливымъ пастырямъ, управляющимъ єпархіями въ вел. кн. Литов., прося ихъ предъявить- коммиссіи изъ своихъ єпархій особъ, обладающихъ вышеозначенными качествами, съ т мъ,
чтобы на особъ этихъ съ полньгаъ дов ріемъ можно было возложить просмотръ,
цензуру книгь и сочиненій». Конечно, еслйбы въ этихъ строкахъ шло д ло объ
искорененіи какихъ нибудь тл творныхъ идей, опасныхъ для религіи и нравственности вообще, и если бы для искорененія этого зла были призваны вс лучшія
силы государства, безъ различія ихъ в роиспов даній, тогда, н тъ сомн нія, что
разсматриваемое распоряженіе Литовской полицейской коммиссіи заслужило бы только
одно уваженіе потомства. Но страшно подумать о томъ, что подъ проводимымъ въ печатныхь сочиненіяхъ ядомъ коммиссія разум етъ не общія какія-либо тл творныя
безбожныя идеи, a, безъсомн нія, мысли и идеи, вообще неподходящіяковзглядамъ
«господствующей святой римско-католической религіи»; страшно становится при мысли
о томъ, что коммиссіею для искорененія указываемагоеюопаснагозла, этого книжнаго
яда, широко разливающагося въ государств путемъ печати, были призваны одни
только римско-католическія духовныя лица. Могли ли, опрашиваешь, благополучно
пройти чрезъ руки этихъ охранителей религіозныхъ чувствъ и общественной нравственности русскія древнія, особенно полемическаго содержанія печатныя произведенія,—сочинены кальвинизма, оправдывающая и отстаивающія свои религіозныя основы предъ римскимъ католицизмомъ, и, наконецъ, особенно книги изв етной аріанской
ереси? Какъ-бы то ни было, но коммиссіею въ наст'оящемъ универсал нр дашсывается, чтобы вс м стные содержатели библіотекъ, книжныхъ складовъ ш типо-
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графій представили вышепомянутымъ цензорамъ вс им ющіяся у нихъ печатныя
'произведешь Цензоры эти, разсмотр въ ихъ, на т хъ, которыя покажутся имъ
опасными, должны наложить свою печать и подвергнуть ихъ запрещенію; другія же,
незаключающія въ себ никакого тл творнаго яда, должны быть возвращены ихъ
хозяевамъ. Только эти просмотр вныя книги позволялось имъ держать у себя, продавать и покупать. Вели же кто-либо, вопреки настоящему универсалу, р шился
бы им тьусебя, или торговать книгами, воспрещенными настоящею цензурою, тотъ
въ первый разъ долженъ былъ подвергнуться денежному взысканіювъ ІООзлотыхъ, .а во
второй тюремному заключенію. Для выполненія настоящей цензурной задачи коммиссіею
было избрано и назначено 35 ксендзовъ цензоровъ, а именно: четыре въ Видьн ,
по одному въ городахъ—Трокахъ, Мереч , Гродн , Б лосток , Щучин , Лид ,
Ковн , Слоним , Браслав , Зельв , Свислочи, Вилькомир , Понев ж , Волковыйск , Ошмянахъ, Пренахъ, Эйшишкахъ, Ворняхъ, Россіенахъ, Тельшахъ, ПІавляхъ,
Шкудахъ, Каменц Литовскомъ, Высокомъ Литовскомъ, по три въ Янов , по два
въ Врест и ПІерешов .

К Спротсъ.

І
Цеховые уставы и относящіяся къ нимъ королевскія привилегии.

1538 г, Декабря 31 дня.
Изъ книги №5142, за 1746—1749 г., л. 1561.

1. Уставъ цеховаго скорняжскагр б р а т в а въ г. Вильн :
Sabbato antedpniinjcam Р а і т а ш т , die
vigesinmnona mensisMartii, anno Domini millesimo septingentesimo quadracesimo nono. Coram actis nobilis officii W
sularis, Vilnensis comparens personaliter
admodum reverendus in Christo pater Joannes Lukianowicz, superior ponventus Vilnensis o. d. B..M, rituB graeco-uniti, ad
aectęs. S-ae Trinitatis existens, praesentes
meras pmilegiorum, ex actis nobilis offi«i magistratus Vilnensis extractorum. in
re
m et partem contubernii pellionum Vilöens l s servientes, cum introfusius contena
*• d acta obtulit, quarum literarum
Praemisso m o d o oblatarum, de verbo ad
talie m r e ^ c r i b e n d o contenta, tenor est

вршисе, облична, учтивце , Дениеъ Констентиновичъ a едоръ Алекс евичъ, м щане и купцы м ста Виленского, старшіе того року братства названого купшерского Виленского, сами зъ особъ своихъ, иименемъ всее братьи того братства помененого оказали привилею своего,
братского потверженье привилеемъ отъ,
теперь намъ щасливе пануючого пана короля его милости Жикгимонта третего,
жодаючи, абы до, книгь м сткихъ радецкихъ актыкованъ былъ. Што на прозьбу
ихъ позволено есть, и такъ се въ соб ;
слово отъ слова маетъ.
Жикгимортъ третій, Божою милостью.,
король Польши и проч. и проч.— Чидажъ ...
знаменито симъ листомъ, нашиіъ всимъ.
Вожого
нароженья тысеча шесть- вобедъ и каждому зособнаа кому бы в дать.
в ъ ПЯТНИ
«У> аі сеца Іюня належало. Биди.нажъ чоломъ м щане м і ста нашого Виаенского, люди закону гре-^,
W
паны
^Вт .с
бурмистры и ческогр, и порадщщ,,передъ нами щфй"..
т
д
ратуш
І
^ ЩО,
того року на вшей пробка ,нап|р.го,, сладрое пщщщ' KQ- ,
•Л • •'» »а »рправиъ будучими, иостано-роля его милости Стефана,. на бравдтвоі,.
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вхъ кушнерское, зъ сыченьемъ вольнымъ
медовъ и на певные артикулы, для порадку доброго въ томъ братств ихъ постановленные, водлугъ давныхъ звычаевъ,
утвержаючи имъ, даный, и просили насъ
помененые м щане Виленскіе, абыхмо
имъ тотъ привилей продка нашого листомъ нашимъ потвердили; што мы, чинечи на чоломъбитье ихъ, того привилея
продка нашого огледавши, вел ли есьмо
въсесь нашъ листъ вписати, и слово отъ
слова такъ се въ соб маетъ:
,Стефанъ, Божою милостью король Польскій, великій князь Литовскій и проч. и
проч. Чинимъ знаменито симъ листомъ
нашимъ, хто на его. посмотритъ, або чтучи его услышитъ, нин шнимъ и на потомъ будучимъ, кому будетъ потреба того
в дати. Били намъ чоломъ подданные наши, м щане м ста Виленского, всего братства кушнерского, и покладали передъ
нами привилея светое и славное памети
королей ихъ милости и великихъ князей
Литовскихъ, продковъ нашихъ, Зикгмонта
старого и Зикгмонта Аугуста, даные имъ
на братство кушнерское, на склады братскіе, подъ которымъ обычаемъ и съ которыми артикулы и якъ тежъ то имъ меновите и достаточне тыми привилейми
утвержоно, што все ширей въ тыхъ привилеяхъ есть описано, чого дей всего они
уживали подле тыхъ привилеевъ отъ оныхъ
м стъ, якъ имъ. поданы, ажъ до сихъ часовъ; и били намъ чоломъ, абыхмо ласку
господарскую нашу учинили, на то дали
имъ нашъ листъ и тые привилея королей
ихъ милости потвердили нашимъ листомъ.
Мы, ижъ звыкли завжды, яко всихъ' посполите, такъ каждого зособна, подданыхъ нашихъ, при пржвилеяхъ илистехъ
іродковъ нашихъ заховати и тымъ под-

данымъ нашимъ братству кушнерскому въ
томъ ласки нашое не отмовяючи, казали
есьмо оные привилья королей ихъ милости,
перво помененые, въ сесь нашъ листъ уписати, докладаючи въ немъ меновите вольности и свободы, водле артыкуловъ, въ
томъ лист нашомъ нижей описаныхъ, зъ
ласки нашое господарское на чоломъ битье
ихъ, тому братству кушнерскому наданое,
которые то привилья слово отъ слова такъ
се въ соб маютъ:
Жикгимонтъ Аугустъ. Божою милостью
король польскій и проч. и проч. Чинимъ знаменито симъ листомъ нашимъ, хто на его посмотритъ, альбо читаючи его услышитъ, нин шнимъи на потомъ будучимъ, кому будетъ
потреба того в дати. Били намъ чоломъ
подданые наши м щане м ста Виленского,
всего братства кушнерского, и покладали
передъ нами привилей светое и славное памети короля его милости и великого князя
Жикпшонта, пана отца нашого, наданые
имъ на братство кушнерское, на склады
братскіе, подъ которымъ обычаемъ, и съ
которыми артыкулы и якъ тежъ то имъ
меновите и досыть достаточне тымъ привилеемъ утвержоно, то въ немъ широкими
і словы доложоно и описано; чого дей они
всего уживали, подле того привилею отъ
і оныхъ м етъ, яко имъ наданый, ажъ до
сихъ часовъ; и били намъ чоломъ, абыхмо ласку нашу господарскую учинили,
на то дали имъ нашъ листъ, и тотъ привилей короля его милости потвердили есьмо
нашимъ листомъ.—Мы, ижъ звыкли завжды, яко всихъ посполите, такъ и каждого зособна подданыхъ нашихъ при
привилеяхъ и листехъ продковъ нашихъ
заховывати, и тымъ подданымъ нашимъ
братству кушнерскому въ томъ ласки нашое не отмовяючи, казали есшо оный при-
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вил ей короля его милости помененый въ
сесь нашъ листъ вписати, который привилей слово отъ слова такъ се въ соб
маетъ:
Жикгимонтъ, Божою милостью король
польскій и проч. и проч. Чинимъ знамето тымъ листомъ нашимъ, хто на него
посмотритт,, альбо чтучи его услышитъ,
нин шнимъ и на потомъ будучимъ, кому
будетъ потреба того в дати, били намъ
чоломъ подданые наши, м щане м ста
Виленского, всего братства кушнерского
0 томъ, ижъ передъ тымъ н которые кушнеры Виленскіе, на име Елимъ а Якубъ,
зъ иншихъ людей помочью зволили и
встановили соб братство свое кушнерское въ томъ м ст Виленскомъ м ти и
за свой власний накладъ меды куповали
и сычивали на врочистые свята, то есть
ку дню светого Духа, и Микол светому, ку Божому нароженыо, и св чи .восковые до церквей Божихъ завжды на тые
святы давали, а оный медъ разсычоный
оратствомъ своимъ пивали; а потомъ яко
се оное братство ихъ розмножало, тогды
они оеобный домъ братскій въ тымъ м ст Виленскомъ справили и хотечи его
Добре а слушне вести и розмножити, н которые артыкулы тому братству ихъ поребные зложили и написали, которымъсе
ычаемъ м а е т ъ каждый, хто кольвекъ бы
*о оного братства ихъ пришолъ, радити
« сиравовати, и чимъ тежъ винный за
ступы свое маетъ каранъ быти; котоарТЫКуЛЫ
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няли, и теперь не боронятъ. Якожъ они
выпись тыхъ артыкуловъ, подъ печатью
братства ихъ кушнерского передъ нами
покладали и били намъ чоломъ, абы есьмо
тое братство ихъ при моцы заховали и
оные артыкулы имъ, што они соб зложили и выписали, листомъ нашимъ имъ потвердили. А такъ мы, выпису тыхъ артыкуловъ братства ихъ кушнерского огледавши, казали ихъ въ семъ нашомъ лист вписати, которые такъ се въ соб
маютъ.
Напервей, которого году братья старшая и молодшая оного братства кушнерского соб старостами межи собою оберутъ, тымъ маютъ п нези братскіб и весь
статокъ и справы братскіе у моць подати и поручити имъ зъ порадою братскою
тымъ всимъ справовати и шафовати. А
такъ тымъ старостомъ рочнымъ маютъ
ключники уставованы быти, къ послуз
братской. А старосты годовые маютъ всего добра оного братства съ пильностыо
досмотр ти, жебы ни въ чемъ ему шкоды
не было, але л п й бы се во всемъ множило. А додержавши року справы своее
зо всего того рахунокъ передъ братьею
старшою и молодшою маютъ учинити и
личбу выдати. Еъ тому старосты рочные
при бес дахъ ихъ братскяхъ маютъ, якъ
сами, такъ и презъ ключники свои пильне того смотр ти, жебы вся братья въ
оное братство вписаные и гости приходячіе въ подчтивости у дому братскомъ .
сед ли, словъ збытнихъ межи собою не
мовили, и на столъ не взлегали, и меду
ихъ братского не розливали, одно бы
слушне а подлугъ м ры пили, ани которыхъ шкодъ не чинаш. А пакъ ли би се

хто упивши, и ЯЕІ збьгаш юшвал^»
імъ виколи не заборо- слова непочтивые мовшъ, або на столъ

— 6 узлегалъ, и питье розлевалъ, тогды старосты такового маютъ пёрвей словы карати, а если хто упорный будетъ и отъ
того се не повстягнетъ^ такового яко упорчивого виноіо братскою маютъ карати,
чшъ братья положатъ. При томъ, если
бы хто въ дому ихъ братскомъ ростыркъ,
або зваду съ кимъ учинилъ и кому на
кого жаль будетъ, таковый маетъ тогожъ
часу речъ жаль свой старостомъ тамошнймъ обжаловать, а старосты жалобы его
вьіслухавши, маютъ на завтрешній день
одложить. А потомъ вся братья оного
братства на завтре до дому братского зышедши, того д ла судовнымъ обычаемъ
межи ними маютъ досмотр ти, и правого
передъ судомъ братскймъ обложити, а винного виною братскою карати. А жадному
въ таковыхъ се речахъ до иншихъ правъ,
такъ духовныхъ, яко и св тскихъ, земского и м стского, римское в ры и грецкое, отъ суда ихъ не'отзывати, але каждый маетъ право достояти передъ' старостами и братьею въ томъ дому ихъ братскомъ, гд се оная звада або ростыркъ кому станетъ; бо таковыхъ речей передъ
тымъ жадные урады духовные и св тскіе
николи не суживали, кромя завжды въ дому ихъ братскомъ справовано и сужоно то
бываетъ. Тежъ если бы хто въ дому ихъ
братскомъ старосту зганилъ або зсоромотилъ, тогды того маютъ виною братёрск'ою карати; а хто бы тежъ ключника
тамошнего зсоромотилъ, або вдарилъ, и
таковый маетъ за то виною' братскою каранъ быти; такъ тежъ, если будетъ ключникъ которого коли братства старостынепоЬлушонъ' въ еыченью изливаныо испущавыо, жедовъ на' братство часовъ уроЧЕГСТЫХЪ сычоныхъ, ийачкаідый ча'съколи'братство иА'бываШ,

за тое словы каранъ быти маетъ, а если
въ томъ недбалыи будетъ, маетъ потомъ
виноіо братскою быти каранъ. Затымъ,
если бы староста въ томъ братств передъ братьею который выступокъ учинилъ,
тогды братья'старшая и молоділая словы,
маютъ его карати; а пакъли виныгоденъ
былъ, маютъ его виною братскою карати.
Лечъ которые бы ліоди духовные якого
кольвекъ стану римское' в ры и грецкое,
будучи вписаные въ тое ихъ братство,
хотябы тежъ невписаные, до оного братства ихъ приходили, прошоные, а кого на
свою учту, або се хто на день вкупить
хотечи меду ихъ братского напити и бес ду зъ братьею м ти, и придало бы, се ,
ему съ кимъ въ томъ ихъ братств розтыркъ, або зваду почати,' тогды о тыхъ
д лехъ таковые духовные люди, яко римское в ры до князя бискупа, а грецкое
до митрополита и до врадниковъ ихъ, якъ
вписаные, такъ и невписаные въ братство, не маютъ се отъ судовъ ихъ отзывати, ани жадное помочи зъ урадовъ своихъ
на то соб брати, одно муситъ въ томъ
братств кождому права достояти, и розсудку ихъ братского послушенъ быти. Далей, естли бы который шляхтичъ, або дворанинъ и иншій обчій чоловикъ, невписаный, до того братства ихъ пришолъ, хотечи братскую бес ду межи ними м ти, и
на день ку трунку ихъ братскому се вкупить, альбо отъ кого на честь будетъ прошонъ, таковый не маетъ м стцемъ узгоржати, але гд се придасть, тамъ маетъ сед ти. А старосты, знаючи кождого по стану
м стце имъ давати маютъ. А зъ бронями
жадными до св тлицы братское ніхто не
маетъ ходити, ани слуги за паномъ своим , одно тне мають у СВ Т Л І Щ братской безъ'і5ронЕ сед ти, коїорш ся у
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медъ ихъ братскіи укупуютъ. Тежъ если
бы который брать ихъ вписныи хот лъзъ
того братства ихъ у иншое братство пойсти, тогды се маетъ старостомъ и братіи оповідати и выписъ зъ реестру ихъ
взяти. А пакъ ли будетъ у реєстрі братства ихъ именемъ описань стояти, ани
дей братство будетъ полнити, такового они
собі за брата міти не мають, и по смерти
его тыхъ потр'ебъ, што на погребъ тіла
прислухаютъ, зъ братства своего не мають давати. При тымъ, естли бы который
чолов къ, у братство ихъ уписный, з'меръ,
тогды маютъ они на погребы его оксамитъ
и св чи братскіе давати,' сами т ло его
провадити.—Затымъ они установили: Ижъ
которые кольвекъ гости до дому ихъ братского придутъ, хотечи межи братьею бесіду міти, тогды жаденъ зъ нихъ не маетъ ніякихъ збытнихъ а непртребныхъ речей тамъ мовити, ани въ которыхъ своихъ потребахъ розмовляти, одно учтите
маетъ сед ти и старостамъ послушеньство
м т
* ,и-. А бурмистры и радцы міста Виленского, римское и грецкое стороны, не
мають никоторыхъ людей,. у братство ихъ
уписаныхъ, до своихъ братствъ на послуз і 9 0 6 * б Р а т и и братству ихъ ущиііку и
переказы тымъ чинити, бо кожное братство особныхъ слугъ зъ своего братства
опираете и для послугъ своихъ ховаетъ.
Прото, гдыжъ се тое братство ихъ кушнерское отъ давныхъ часовъ въ місті ВиДенскомъ уфундовало и розмножило, и те«ни его добровольне уживаютъ и
тыхъ артыкуловъ вышей мененыхъ
и!» Р е Радять и справуютъ, а врадь
™
бытности нашой
жъ паньств в ликомъ князств
ніколи неборонщъ, ани с

мы, зъ ласки нашое, на

-

чоломъ битье ихъ то учинили,, на то'дал
имъ сесь нащъ листъ, нехай они того братства кущнерского сврбодне и добровольне
уживаютъ, подле давного обычаю,, нижли
безъ шкоды нашое и безъ нарушенья правъ
и вольности враду нашого м ста Виленркото. А на твердость того и печать нашу
казали есьмо привісити къ сему нашому
листу. Писанъ у Кракові, подъ літа Божого нароженья тысеча пятьсотъ тридцать
осьмого року, місеца Декабра тридцать
первого дня, индыкта второгонадцать.
Подпись руки господарской короля
его милости Жикгмонта. Михайло писарь,
державца Кормяловскій и ПІтоклискій. Зъ
ласки нашое господарское и на чоломъ
битье оныхъ подданныхъ нашихъ міщанъ
Виленскихъ братства кущнерского то есьмо учинили, тотъ привилей короля его
милости, пана отца нашого, въ семь листі
выображоный, во всихъ речахъ и артикулехъ въ немъ описаныхъ, въ моцы зоставуючи, потвержаемъ имъ симъ нашимъ лиCTOMbj нехай они на вси потомные часы
того братства своего кушнерского свободне и добровольне уживаютъ подле давного
обычаю во всемъ по тому? яко въ томъ привилею короля его милости поменено и
описано, нижли безъ шкоды нашое и безъ
нарушенья правъ и вольностей враду міста нашого Вкл нского; а на твердость того
и печать нашу казали есьмо привісити
къ сему нашому листу. Писанъ у Вильни,
літа Божого нароженья тысеча пятьсотъ
шестьдесятъ первого, місяца Аугуста пятого дня.
•

•

<

!

>

•

А такъ мы гоеподаръ^зь ласки нашое
господарское, казали есьмо вътощъ іиет
нашомъ свободы и вольноети^нашое ,,Öp*C
ству , кушнерскому,• отъ, ,на№.., тщйщш
наданые, меновіте описати и доложітй

- 8 тыми словы. Напервей, ижъ вътомъбратств кушнерскомъ подлугъ звыклости застановенъя ихъ всея братьи запасы за
власный накладъ купуючи, маютъ они сытыти на врочистые свята шесть кроть до
року, то есть: ку дню светого Духа, ку
панн Марій и Покрову, и Микол светому, ку Божому нароженью и Великодню,
и тотъ медъ сходитисе у кождое. свято, въ
верху помененое, потри днибратствомъ пити, по чому старосты роковые на тотъ часъ
установятъ. И если бы за тые три дни
оного меду ку которомужъ кольвекъ святу
розсычоного не выпили, тогды остатокъ
того меду и по тыхъ трехъ днехъ вольно
имъ зъ дому братского за п нези выдати,
а зато капщизны, што одъ корчомъ посполитыхъ въ рокъ по коп грошей бываетъ давано. И пом рного отъ медницъ
никоторого чопового не повинни давати николи, кгдыжъ они съ того дому братского
св чи до церквей Вожихъ въ кождый рокъ
вставичне даютъ, такъ тежъ шпитали тепломъ и людей въ нихъ м шкаючихъ убогихъ вшелякого стану выживеньемъ опатруютъ. Ку тому тежъ вътомъ дому ихъ
братскомъ вшелякій гость господою, такъ
при бытности нашой господарской, яко и
въ небытности нашой, стояти не маетъ,
ани зъ ураду вътомъ дому ихъ братскомъ
никому господа не маетъ быти давана,
ани записована- Якожъ на чоломбитье
оныхъ подданыхъ нашихъ м щанъ Виленскихъ братства кушнерского то есьмо
учинили: тые привилея королей ихъ милости, продковъ нашихъ, въ семъ лист
выображоные, во всихъ речахъ и артыкулехъ вънемъ описаныхъ, и то, што есьмо особливе въ с віъ привилею нашомъ
зъ ласки нашое, бачечи ихъ быти не малые наклады, придали, яко се звышъ въ

томъ потверженью нашомъ меновите описано, въ моцы зоставуючи, потвержаемъ
симъ нашимъ листомъ; нехай они во
всемъ по тому, яко въ томъ лист нашомъ поменено и описано, на вси потомные часы того братства своего кушнерского свободне и добровольне уікиваютъ.
На што дали есьмо сесь нашъ листъ
зъ подписомъ руки нашое господарское, а
на твердость до того печать нашу казали
есьмо прив сити къ сему нашому листу.
Писанъ у Вильни, д та Божого нароженья
тысеча пятьсотъ осьмдесятъ второго, м сеца Февраля двадцать четвертого дня. У
того листу печать в. к. Л. прив систа и
подписъ руки его королевской милости
тыми словы: Stephanus гех, и подписъ
руки писарское: Левъ Сап га, писаръ. Который привилей продка нашого, въ сесь
нашъ листъ вписаный, видечи мы слушный
и ни въ чомъ ненарушоный, во всихъ пунктехъ и артыкулехъ при моцы оставуемъ,
и симъ листомъ нашимъ на в чность ствержаемъ. А ижъ тежъ доносили до насъ
прозьбы свои звышъ менованые подданые
наши братства кушнерского въ тыхъ речахъ нижей описаныхъ, то есть: ижъ штожъ
въ привилею продка нашого короля его
милости Стефана описано есть около выданья меду, чого бы по которомъ свят не
выпили за три дни, а зостало бы се што
кольвекъ, тогды вольно то имъ есть выдати за п нези кромъ вшелякое переказы;
a в дь же въ томъ артыкул зъ стороны
чопового ніякое зменки не было, тогды
показали намъ декретъ продка нашого
короля его милости Стефана, которымъ
ихъ водлугъ давного звычаю заховуючи
отъ даванья чопового, такъ яко иншіе братства м ста Виленского вольнымъ нхъ учинити рачилъ. Прото мы господарь за чо-

ломбитьемъ ихъ. водлугъ давного звычаю
и декрету продка нашого, заховуючи одъ
даванья того чопового вольными чинимъ.
А ижъ тежъ суть межи ними н которые
непослушные въ братств , тогды они на таковыхъ вси спольне межи собою зостановили: Если бы хто зъ братьи уписное, для
якое кольвекъ потребы будучи обосланымъ
очевисто одъ старость рочныхъ, до братства не прибыль, повиненъ будетъ таковый
виаы дать въ братств фунтъ воску за
кождый разъ выступу своего, который воскъ
оборочанъ будетъ до церкви на св чи. И
на то есьмо помененымъ подданымъ нашимъ, м щаномъ Виленскимъ, братства
кушнерского, людемъ закону греческого,
дали сесь нашъ листъ зъ подписомъ руки нашое господарское, до которого на
твердость и печать нашу прив сити есьмо
казали. Писанъ у Варшав , на сойм вадь-
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номъ, л та Божого нароженья тысеча пятьсотъ деветьдесятого, м сеца Апр ля чотырнадцатого дня. У того привилею- печать прив систая великого князства Литовского и подпись руки его королевское
милости тыми словы: Sigismundus rex,
и подпись руки писара его королев, милости тыми словы: Ярошъ Воловичъ, писарь. А по вписанью до книгъ м стскихъ
радецкихъ Виленскихъ тотъ привилей самъ
оригиналъ братству пререченому кушнерскому есть отданъ.
Apud quas literas privilegiorum, praemisso modo oblatas, subscriptio manus
notarii circa sigillum est talis: Выписъ зъ
книгъ - шляхетныхъ пановъ бурмистровъ и
радецъ м ста Виленского mp. Quae praesentes literae privilegiorum, praemisso modo oblatae, sunt actis nobilis officii consularis Viluensis inscriptae.

1584 г. Мая ЗО дня.
Изъ книги Ite 5109, за 1511—1654 г., л. 30.

2. Декретъ короля СтеФава и листъ Сигнзмунда Ш о невзгаанін чопового
съ Ннлснскаго кожемяцаго братства.
qu a r t a

decima septima Julii, oobis feliciter dominantis, regum РоЬшае et
mm acfe offio
magflorum ducim Lithuaniae,
да
VOnenm pemnaliter salfa et illaesa, actis iisdem inseribi,
Pa- ram series, et primo quidem deereti,
contubemii est» xiti sequitur de verbo ad verb»p»
Овфанъ трети (sie), Божью
І#РОАПОЛЬСЩІ» в е ш і і іша
tertii, ad praesens и проч. і проч. Смотр л ! есьмо тое справы

- °°
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10 зъ ихъ милостью паны радами нашими, на брацкого за п нези выдать; а къ тому
тотъчасъ при насъ господар будучими, ижъ водлугъ повинности стародавное костелъ
што • за отосланьемъ отъ враду м ского Ви- Божій и кляшторъ опатровати, также на
леньского въ року теперешнемъ тысеча выхованье и выживенье убогихъ людей и
пятьсотъ осьмдесятъ четвертому въ пят- j змерлыхъ до проваженья до гробовъ обоницу третєє нед ли по Великодню, до насъ' рочати маютъ, а отъ того намъ господару
господара жалобою дворенина нашого Вой- и до скарбу нашого ничого давати, также
теха Хибицкого для дойзренья податковъ капчизны побору чопового платити не почоповыхъ, на сейм вальномъ Варшавскомъ винни, и просили насъ господара звышъ
въ року тысеча пятьсотъ осьмдесятомъ менованые подданые наши, абыхмо ихъ
уфаленый арендару нашому Лукашу Ма- при тыхъ вольностяхъ и привиліяхъ, одъ
ыоничу, отъ насъ господара приданого, на продковъ нашихъ и одъ насъ господара
старостъ братства въ м ст нашомъ Ви- имъ наданыхъ, зоставили и отъ того плаленскомъ кожемяцкого закону (sie) закону ченья чопового вольныхъ учинили. А такъ
римского о неплаченье податку чопового мы господаръ, намовившися въ томъ доза три года припалыхъ, менечи быть ку статечне зъ ихъ милостью паны радами
шкод аренды Лукаша Мамонича, до скарбу нашими, также всихъ привиліевъ королей
нашого, съ того брацетва вышей помене- ихъ милостей Польскихъ и великихъ княного, чого себ шацовалъ шкодъ я ко на зей Литовскихъ, продковъ нашихъ, и потриста золотыхъ полъекихъ. Ино ставши тверженія наши одъ помененыхъ умоцоваочевисто передъ нами господаремъ съ того ныхъ брацетва кожемяцкого .закону римвышей помененого братства умоцованые ского, передъ нами господаремъ покладаМартинъ Ляховичъ а Петръ Янковичъ, ныхъ, огледавши, а бачечи то, ижъ одъ
при бытности очевисто передъ нами сто- давныхъ л тъ за наданьемъ имъ такое
роны поводовое арендара чопового, Ду- вольности въ брацств своимъ на свята
ката Мамонича, покладали передъ нами го- урочиетые и праздники меды сытечи,воскъ
сподаремъ привилья продковъ нашихъ слав- на св чи до костеловъ Божихъ отдаютъ,
ное памети ихъ милостей королей гюль- также што по трохъ дняхъ меду за п скихъ и великихъ князей Литовекихъ, нези выдаютъ не ку пожитку своему, але на
также и потверженья нашіе господарскіе побожные и милосердные вышей поменена тые вольности, имъ одъ продковъ на- ные учинки обращаютъ; тогды нивъчемъ
шихъ наданые, въ которыхъ описано не нарушаючи вольности и привилеевъ
есть: ижъ имъ въ томъ брацств , верху ихъ, одъ продковъ нашихъ и отъ насъ
помененомъ, въ кождомъ году на певные и господара имъ наданыхъ, звлаща ижъпроурочиетые свята и празвжи вольно м ти, шлыхъ л тъ поборцы наши и тежъ арежсытити и па три два на кождо свято зби- дари и инны того чопового не брали»
раючися и радечи о опатренъю костела а теперешній арендаръ Лукашъ Мамониъ»
Божого и кляштору панвы Марій заложе- подъ тымъ же способомъ, а не иіаішимъ
нъяеветого Франтишіа, іжтж; а птобыпо a m болъшимъ тую аренду одержалъ, тотрехъ дняхъ меду разшадтого да брац- гда мы сиіъ выроіомъ сказувіъ, ижъ не
ств оставало, ТО' имъ вольно зъ дояу | можете теперешній арендаръ боі і 'вытв-
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гати надъ то, что первшіе поборцы и аренДари брали; про то мы тое все брацство въ м ст нашомъ Виленскомъ, вышей помененое, отъ плаченья того чопового вольны мъ чинимъ. На што и сесь
декретъ съ подписолъ руки нашое господарское и зъ нашою печатью тому всему
звышъ помененому братству выдати есьмо
вел ли. Писанъ у Городн , л та Божого
нароженья тысеча пятьсотъ осьмдесятъ
четвертого, м сеца Мая тридцатого дня.
Sequitur subscriptio manus huiusmodi:
Stephanus rex. Deinde sigilli maiestatis
illius appressio sub sigillo subscriptio talis:
Венцлавъ Акгрыпа — писаръ. Literarum
autem sacrae regiae maiestatis domini
nostri clementissimi talis est, uti sequitur tenor de verbo ad v.erbum:
Жикгимонтъ третій, Божью милостью
король Польскій и проч. Поборцы пов ту
Виленского, секретару нашему урожоному,
Яну Чижу и арендару отъ него на тотъ
часъ въ м ст нашомъ Виленьскомъ податковъ чоповыхъ Яну Ваврецкому. Билъ
намъ чоломъ подданный нашъ м ста Виленьского зъ брацства кожемяцского закону
римского Янъ Петровичъ Сапутъ и пов Дилъ передъ нами, ижъ дей вы податковъ
чоповыхъ отъ еыченья меду пресного, водлугъ универсалу, на сейм вальномъ Варшавскомъ въ року прошломъ осьмдесятъ
Девятомъ уфаленого, съ того брацства ко; 5 1 Я Ц Е 0 Г 0 Д° маг аетеся и тотъ податокъ
хочете», а»ф нривилія, одъ нродковъ
**~* королей ихъ милости подьскихъ
&ъ кіязей Литовскихъ и отъ насъ

на

прошломъ осьмдесять четвертомъ, м сеца
Мая тридцать первого дня, у Городн , за
приточеньемъ передъ судъ продка нашого
короля его милости Стефана за попераньемъ правнымъ на ончасъ дворенина его
королевской милости Лукаша Мамонича
приданого, противъ умоцовдному того помененого брацства черезъ декретъ его
милости одъ плаченья податковъ чоповыхъ
тое брацство вызволено есть. Про то
и теперь никоторые ихъ милость рада,
врадники и послове земскіе великого князства Литовского, на тотъ часъ при насъ
господару на сейм вальномъ въ Варшав будучіе, о причин о то намъ жодали, а ижъ водлугъ повинности нашое мы
господаръ кождого при вольностяхъ одъ
продковъ нашихъ ховать есьмо звыкли,прото и тое брацство кожемяцкое при ихъ
вольностяхъ заховали есьмо; а такъ хочемъ
м ти и приказуемъ вамъ, абы есте тыхъ
податковъ чоповыхъ зъ стороны того помененого брацства невытегали и трудности въ
•тьгаъ никоторое не задавали, але ве вшемъ
водлугъ вольностей и привилеевъ тому брацству наданыхъ и сего листу нашого спокойне заховали; в дь же, штобы надъ чотыри
кроти до року, яко въ привилею ихъ тежъ
списано, меду еытити, одъ того тотъ податокъ чоповый съ того брацства платить
маютъ конечно. Писанъ у Варшав , л та
Божого нароженья тысеча пятьсотъ деветьдесятого, м оеца Апр ля семого дня.
Sequitur subscriptio manus huiusmodi: Sigismundus rex. Deinde sigilli appressio,
sub sigillo subscriptio talis: Потей Война—
выаволенье отъ нлаченья ио- писарь. Quae quidem liierae sacrae reна теє брацство нада- giae maiestatis actis officü sunt

бвди жЬшгаъ, яжожъ въ рожу

-
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1584 г. Мая 31 дня.
Изъ книги № 5142, за 1746—1749 г., л. 1808.

3 Декретъ короля СтеФаеа Баторіи о еевзимавіи чоповаго съ Виленсвлхъ русскихъ братствъ: Буршстровскаго и радецкаго, купеческаго, кожемятнаго, шаіючвичьяго и Роскаго за продажу меду.
Sabbatho ante dominicam Palmarum, Войтеха Хибицкого для дойзренья подат;овъ чоповыхъ, на сойм вальномъ Варdie vigesima nona mensis Martii, anno
шавскомъ въ року тысеча пятьсотъ осьмDomini millesimo septingentesimo quadraдесятомъ ухваленыхъ, арендару нашому
gesimo nono. Coramactis nobilis officii
Лукашу Мамоничу одъ насъ гоеподара
consularis Vilnensis, comparens personaliter
приданого, на старость братствъ въ м admodum rndus in Christo pater Joannes
ст нашомъ Виленскомъ бурмистровского
Łukianowicz, superior conventus Vilnensis
ирадецкого, купецкого, кожемяцкого, куordinis divi Basilii magni ritus graeco-uniti,
пшерского и Роского русскихъ, о неилаad aedes sanctissimae Trinitatis existens,
ченье податку чопового за три годы проpraesentes literas decreti serenissimi Ste- шлыхъ, менечи быти ку шкод аренды
pfcani, regis Poloniae et magni ducis Li- Лукаша Мамонича и скарбу нашому т>
th?aniae inter confraternitates ritus graeeo- тыхъ всихъ братствъ выжей помененыхъ,
mitorum iaferius expraessas, et inter g. чого соб шаповаль шкодъ яко нашесть
döminum Lucam Mamonicz, administrato- сотъ золотыхъ польскихъ. Ино ставши оіеrem thesauri m. d. L. lati cum introfu- висто передъ нами господаремъ зъ
sms contentis ad acta obtulit, quarum h- вышей помененмхъ братствъ
terarum, praemisso modo oblatarum, de и умоцованные, то есть: зъ брацтва у |
verbo ad verbum rescribendo contenta, te- мистровского и радепкого Иванъ Андрее
nor est talis.
вичъКуріанъ, писарь міеткіі русскіі, куСтефанъ, Божо» милостью король Подъ- пецшго, кожемяцкого Иванъ Гритродщь
скїй, великій князь Литовскій и проч. и проч В лоустъ, зъ брацтва купшерши» Шжь
"Смотали ееьмо т е еправнзъжъ илвете Андреевичъ, а зъ Роокого 4р«тв» Дриш ш »садаіи нашими, на тдаъ чаеъ
горй Федорович*, щяёшшшш ow^ew
теь госшдасу %дуч»и: и»ъ што
шредь нами еторвн» тшжтт
отосдшюемъ тъ враду мігшого Вежей" чоюв«о Л р а и а Маюш», »
amto т рщ твшреюяшъ тштчш пять*іер дъ ваш т<тоше®^ лрввююя щмсотъ осьмьдесягь четвертомъ, въ пятни- ковъ нашихъ славное памяти іхъ мілоцу третєє нед ли по Великодню до насъ сти королей польскихъ а великихъ шязеі
гоеподара за жалобою дворенина нашого

-
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Литовскихъ—Жикгмонта первого, и Жикг- бачечи то, ижъ отъ давныхъ л тъ занамонта Августа, также и потверженья наши даньемъ имъ таковое вольности въ братгосподарств на тые вольности имъ одъ втвахъ евоижъ на свята урочистые и празпродковъ нашихъ поданые, въ которыхъ ники меды сытечи, и воскъ на св чи до
описано есть, ижъ имъ всимъ брацтвомъ церквей Божихъ отдаютъ, также што по
верху мененымъ въ каждымъ году на пев- трехъ дняхъ меду зап нези выдаютъ, не
ные и урочистые свята и праздники воль- ку пожитку своему, але на побожные и
но въ тыхъ брацтвахъ меды сытити и милоеерднре вышей помененые учинки
по три дни на каждое свято з&ираючисе оборочаютъ, тогды ни въ чимъ нвдаруи радечи о потребахъ церквей Божихъ и щаючи волыости и привилеевъ ихъ, одъ
шпиталевъ тотъ медъ пити, а штобы по насъ господара имъ наданыхъ, звлаща,
трехъ дняхъ меду розсычоного въ брац- ижъ прошлыхъ л тъ поборцы наши и
твахъ оставало, то имъ вольно изъ до- тежъ арендаръ и иншіе того чопового
мовъ братскихъ за п нези выдати, зъ ко- не брали, а теперешній арендаръ Лукашъ
торого меду розсычоного воскъ на св чи Мамоничъ подъ тымъ же способомъ, а не
до церквей Божихъ отдавати, а къ тому инакшимъ, ани болыпимъ тую аренду одер^водлугъ повинности стародавное церкви жал*, тогды мы симъ вырокомъ іашимъ
Божіи и шпитали будовати и опатровати, сказуемъ, ижъ не можетъ и теперешній
также на выхованье и выживенье убогихъ арендаръ бол й вытегати надъ то, чого
людей и змерлыхъ до проваженья до гро- першіе поборцы и арендары не брали, ани
бовъ оборочати маютъ, а одъ того намъ вытегивали. Про то мы веіе тые братства
г сподару до скарбу нашого ничого да- въ м ст нашомъ Виленскомъ вышъ повати, также побору чопового платити не мененые одъ пдаченья того чопового водъповинни. И просили насъ господара звышъ выхъ чинимъ. На што и сесь декретъ зъ
менованые подданые наши, абыхмо ихъ подписомъ ру«и іашое госвддарекое зъ
при тыхъ вольностяхъ и привилеяхъ, одъ нашою печатью тымъ всимъ звшиъ мянопродковъ нашихъ и отъ насъ господара ваяымъ братствомъ выдать есьмо вел ли.
амъ наданыхъ, зоставили, и одъ того пла- Писанъ у Городн , л та Божого нароженья
ченья чопового вольныхъ учинили. А такъ тысеча пятьсотъ оеьмьдееятъ четвертого,
мы господаръ, намовившися въ томъ до- м ееца Мая тридцать первого дня.
Apud quas literas decreti, praemisso
статечне зъ ихъ мілостію паны радами
напиши, также всихъ привилеевъ королей modo oblatas, subscriptiones raanuimi tam
шъ милости польскихъ и велвдшхъ ш я - ipsias serenissimi regis, щвт et illustósЯшощжжъ, вродвдвъ »юихъ, и но- simi domini notarii circa sigülum m. d.
* » ь я и надань« нашего одъ помеіе- jjii sunt ^ B S : Stephaws rex; Węolaw
^ ^ Р 0 6 1 ^ и умоцованшхъ фиггвъ Agrypa, рішг, mp. Qm® p r ^ s « t e s
яаШ№№
^
таредъ
шжа r ae oblatae.
шмшдашхъ, окгедаіші, •& І

-
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1597 г. Ноября 6 дня.
Изъ книги № 5142, за 1746—1749 г., л. 1810.

4. Декретъ короля Сигизиунда Ш о невзиианіи чоповаго съ Виленскнгь русскихъ братствъ: Бурнистр вскаго, радецкаго, купеческаго, кожеиятнаго, сапожничьяго и Роскаго за продажу иеду.
По жалоб сборщиковъ чоповаго шеляжнаго на
Виленскія братства, что они отказываются вносить установденныя сеймомъ пошлины съ медоваренья, въ королевекомъ суд разсматривались
подробности этого д ла. Оказалось, что братства
получивши привилегію на свободное медовареніе
еще отъ Сигизмунда стараго, не платили пошлинъ
въ теченіи посл дующихъ царствованій, такъ какъ

воскъ отъ медоваренъ. отдается церквамъ, а сами*
братства въ торжественные дни, когда пьютъмедъ,
то разсуждаютъ о состояніи церквей, госпиталей
и своихъ братскихъ д лахъ, что ии етъ весьма
важное значеніе для общественной жизни. Всл дствіе чего и король Сигизмундъ III освобождаетъ
братства отъ чоповыхъ пошлинъ.

насъ мандаты нашими братства м ста нашого въ вел. кн. Литовскомъ столечного
Виленского бурмистровское, радецкое, ку-?
пецкое, кожемяцкое, кушнерское и Рос«ое
рускіе на попиранье инстыгатора нашого
о то: Ижъ дей они, щитечисе якимись вольностями своими, чопового, въ году тцсеча
пятьсотъ деветьдесятъ пятомъ на сойм
Краковскимъ ухваленого, зътыхъ брацтвъ
вышей помененыхъ до поборцы отдавати
не хочутъ; ино на року, за выстьем^ лимитаціи въ той справ , у суду нашого ррипаломъ, умоцованый м ста Виленского шляхетный АдріанъВирбицкій, имврмъ веихъ
чотырохъ помененыхъ брацтвъ, за моодю
зуполною водлугъ права, до тое справы
соб даною справуюіксв, на жалобу и речь
въ мандатехъ описаную, пов дилъ, ж дей
Жикгамонть третій, Божою шжоетыо кота» вш жозваные брацтва въ ж ет нароль польски, великій князь Литовскій и
шомъ Віленскомъ ніякого чопового, ани
проч. и проч. Ознаймуемъ симъ листомъ напобору до скарбу нашого одъ оыченья ме~
ижъ што припозваии былі передъ

Sabbatho ante dominicam Palmarum,
die Yigesima nona mensis Martii, anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo nono. Coramactisnobilis officii consularis Vilnensis, comparens personaliter admodum reverendus in Christo pater Ioannes
Lukianowicz, superior conventus Vilnensis
o. d.B. M. ritus graeoo-uniti adaedes sanctissimae Trinitatis, praesentesliterasdecreti serenissimi Sigismundi tertii, regis Poloniae et M. Ш L., in rem et partem confraternitatum ritus graeco-unitorum intus
expressarum servientes, cum introfusms
contentis ad acta obtulit, quarum literarcrai, praemisso modo oblatąpom, de verbo
ad verbmn rescribendo contenta, tenor est
talis.

-
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• ДУ зъ брацтвъ своихъ николи не платили лости в. к. Л. доводилъ, а затымъ одъ
и теперь платити не повинни,—а то для мандатовъ и жалобы скарбу нашого въ
того, же дей привилея продковъ нашихъ, нихъ описаное вольности просилъ. Мы
королей ихъ милости польскихъ, Жикги- господарь, черезъ паны рады и врадники
монта первшаго, Жикгимонта Аугуста, и наши, на справы судовые одъ насъ высаСтефана, также и потверженья наши на жоные, тое справы прослухавши, авъдето у себе маютъ, которыми позволено и кретъ продка нашого короля его милости
Даровано имъ есть на певные урочистые Стефана, которымъ права, привилея и
свята и праздники въ кождомъ году ыеды вольности тымъ братствомъ на вызволенье
сытити избераючисе опотребахъ церквей зъ плаченья чопового побору одъ продковъ
Вожихъ, шпитадевъ и инныхъ потребъ нашихъ наданые ствердити и при нихъ
брацкихъ радити и тотъ медъ пити, а заховати рачилъ, вгленувши, право и
штобы по трехъ дняхъ того меду розсы- вольности тыхъ брацтвъ одъ плаченья чочоного зостало, зъ домовъ братскихъ за пового побору, доброе, слушное быти узп нези выдати, а зъ того зась онивоскъ наваемъ, и ни въ чомъ его не нарушаючи,
до церквей Божихъ, a п нези за медъ на симъ вырокомъ нашимъ ствержаемъ, отъ
будованье церквей, шпиталевъ, выживенье мандатовъ и речи въ нихъ описаное в чне
и опатрованье людей убогихъ оборочаютъ, вольныхъ чинимъ, што про паметь до книгъ
про то тежъ взглядомъ того одъ поборовъ канцелляріи нашое есть записано. Писан ь
и чопового вызволени суть; якожъ, гды въ Варшав , л та Божого нароженья тыдей они также о неплаченье чопового за сеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, м короля его милости Стефана зъ скарбу сеца Ноямбра шостого дня, зъ которыхъ
вашого позвани были, и на онъ часъ ты- и сесь вырокъ зъ печатью нашою помемижь се правы, привилеями продковъ на- ненымъ всимъ брацтвомъ есть выдашь.
шихъ вольностями своими защитили, заApud quas literas decreti subscriptioчизіъ при нихъ заховани, а одъ плаченья nes niamram circa sigülum m. d. L. seчоповыхъ поборовъ вызволени суть, чого , qimntur tales: (Grabryel Woyna) Габріель
Декр томъ продка нашого короля его ми- іВойна, подканцлерый великого князства
лости Стефана, подъ датою у Городн го- Литовского; Ярошъ Воловичъ, писарь.
Д
У осыд сятъ четвертого, зъ подписомъ Скориговалъ Верлецкій. Quae praesentes
РУки и зъ печатью его королевской ми- literae decreti oblatae.

—16

1603
Изъ

-

г. Марта 7 дня.

книги № 5157, за 1774—1779 г., л. 935.

5. Краковскій уставъ цеха оружсйниковъ, принятый въ руководство Виденскияш оружейниками.
Мастера оружейницкаго цеха должны собираться
у главнаго старшины для выбора старпганъ новыхъ и выслушанія отчета; сроки могутъ быть
годичные или двухгодичные, смотря по назначенію; при выборахъ долженъ сохраняться сл дующій порядокъ: вс цеховые должны разд литься
на дв части, каждая часть должна избирать своего кандидата, зат мъ назвать его по имени; главнымъ старшиной признается тотъ, который считается старшимъ въ цех ; кандидаты, отказавшіеся отъ старшинства безъ особыхъ причинъ,
должны заплатить 5 злотыхъ штрафу; отказаться
йм ютъ право только исполнявшіе эту должность;
лица, желающіе получить званіе мастера, должны
ув домить объ этомъ чрезъ 2-хъ цеховыхъ старшину и работать у цеховыхъ мастеровъ въ теченіи года на своемъ иждивеніи и представить сл дующія пробныя работы: приготовить дв ложи,
украшенныя разными узорами изъ перламута и
разноцв тныхъ костей, дв пары замковъ и два
ствола и собрать два ружья — охотничье и для
прйц льной стр льбы; когда работы будуть признаны удовлетворительными, то претендентъ долженъ еще устроить приличное угощеніе цехмистрамъ и зат мъ принимается въ члены оружей-

наго цеха; д ти мастеровъ, жены и дочери, а
равно и товарищи женящіеся на нихъ, пользуются
льготами по отношенію къ пробнымъ работамъ,
но по отношенію къ угощенію оставляются на
общихъ основаніяхъ; товарищи и ученики, оскорбившіе своихъ мастеровъ, подвергаются взысканію
въ 1 камень воску; точно также подвергаются этому штрафу и мастера, м шающіе другъ другу въ
работ и торговл , ходящіе по дворамъ и навязывающіе свои изд лія покупателями, работы для
оружейниковъ вычислены сл дующія: приготовленіе стволовъ, ложъ, замковъ, оправъ въ золото,
серебро и кость, покраска стволовъ и ложъ, переділка ружей, смотря по мод ; купцамъ строго
воспрещается торговать ружьями м стнаго изд лія и прикладомъ, кром оружія иностраннаго;
также точно воспрещается и лицамъ постороннимъ .
заниматься оружейницкой работой, подъ страхомъ
штрафа и конфискаціи работы; об дн вшіе мастера и товарищи въ случа смерти нолутаютъ
вспомоществованіе отъ цеха; на нохоронахъ должны вс принимать участіе, подъ страхомъ взыскания штрафа; вообще цеховое братство должно
молиться 4 раза въгодъ за своихъ умерпшхъ чденовъ.

Sabatbo, die decimamensisOetobris,anno
Domini millesimo septingenteskno septuagesimo octavo.
Coram nobili offieio eonsułari Vilnensi
comparendo personaliter g. d. Felix Abramowski—patronus causarum, praesentes
literas articulorum sive ordinationis contu-

beraio bombardarioram Craeoviensram, parato scripto praeconceptas, cum introfusius
contentis ad acta obtulit,quaraailiteraram,
praemisso modo ad acta oblateram, de verbo
ad verbum reseribendo, contenta thenor
sequitur talis:
Nos consules civitatis Сгасо іа uni-

versis etsingulis, quorum interest, praesentes inspecturis et lecturis, notum facimus,
famatos Joannem Orfowski et Melchiorem
Lother — seniores bombardarioruin, cives
t-racovienses, animadvertentes sibi viatus
aquirendi rationem per invasionem serrificum, in exercitium artis suae bombardanae, praeripi, jam ab aliquot annis, in
animum induxisse, se a contubernio serifabrorum et horrologicae artis magistrorum,
sejungere, atque contubernium seorsivum
(unius enim conturbernii legibus et regulis hactenus dirigebantur), ut constituatur
curam adhibere, üludque propositum suum
ad effectum deducere volentes, ad officium
nostrum consulare serifices citasse, atque
se ab ilhs separari petiisse. Nos inhaerendo consuetudini antiquae, turn et privilegio praefatorum serificum considerato,
admveneramus, ut eaedem partes. juxta antiquasconsuetudines privilegiaque seseconservando, aequanimiter etfraterne rationes
suaS> agant, sacra demum regia majestas,
dominoe noster clementissimus, (illuc enim
Per viam appellationis, hoc in negotiosese
memorati bombardarii contulerant, eosdem
separandos esse duxit, et contubernium ilü8 bombardariie, videlicet seorsivum conceclere illudque ex usu et utilitate civili»48 mstituere, ac denique articulos artis
«wum bonum ordinem concernentes, adin« w ahorum contuberniorum, eis praescriere, decreto suo nobis demandare, digna-
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rorum, consulum Cracoviensium, pro usu et
commodr majori, turn contubernii illorum,
tum reipublicae civilitatis hujus immutandos, corrigendos et conficiendos eis dedimus, contulimus et praescripsimus; iuxta
quorum tenorem et praescriptum, iidem
bombardarii, successores eorum omnes, sese gerere, artemque suam debite exercere
tenebuntur, eruntque omnino adscripti.
Dla rozmnożenia mistrzów w rzemieśle
ruśnikarskim, aby tym doktadniey służyć
mogli, tym rzemiosłem tak ludziom rycerskim, iako у pospolitemu człowieku, wolno
będzie każdemu z towarzyszów tego rzemiosła ruśnikarskiego, (który tego będzie
potrzebował), do powołania mistrzowskiego
wstępować, wszakże porządnie, a to dla
ucściwośći у poważenia tego powołania mistrzowskiego, by snadź lada kto, sam się
nie udawał za mistrza у nie stanowił ku
szkodzie, у zelżiwości, tak mistrzom doskonałym tegoż rzemiosła, iako też у ku oszukaniu ludzi wszelakiego stanu robotą niewarowną; przetoż każdy taki ma bydź
przez mistrze, sztucznie w tym rzemieśle w
nauce doświadczony, aby wiedział у umiał
w tym mieście koronnym rzemiosło to ruśnikarskie rządzić, robić у przystoynie
odprawować, zachowuiąc do tego wszelaką powinność у porządek w tym rzemieśle, mistrzowi należący. Nayprzód mistrzowie, do rzemiosła ruśnikarskiego należący, wszfscy powinni będą, cech у іеdność społeczną, w tym rzemieśle trzymać,
у posłuszeństwo wszelakie zwykle, także у
porządek wiernie zachować, zawsze у zupetoie odprawować, każdy według powołania swego, tak w rzeczach mieyskich cechowych, kościelnych, iako у rzemiosłu temu
ruśnikarskiemu należących, a to według
praw cechowi temu nadanych у wilkierzów

- 18 dawno postanowionych, a z tego się żaden szym obrali, który by cechowi nie mógł
nigdy niema wyłamywać, ani bronić, wsze- być pożyteczny, у albo starsi dawni iaką
laką obroną, ani wolnością, у wszytkim tym, słuszną przyczynę pokazali do niego, tedy
co iedno dowścip, albo rozum ludzki wy- za rozkazaniem starszych maią na to mieymyślić może. Dla wspólney zgody у mi- sce obrać inszego starszym, gdzie by się
łości, także у dla dobrego rządu w rzeczach ten pierwiey obrany z tego słusznie nie wywszytkich, cechowi temu należących, powin- wiódł. Powinni też będą starsze te nowo
ni będą mistrzowie wszyscy za rozkazaniem obrane przed urząd radziecki, na potwierdzeimci pana burmistrza у rady Krakowskiey, nie у do przysięgi stanowić; także у liczbę im
iako у za obesłaniem starszych zeyść się у wszytkiemu cechowi ze wszytkiego uczynić
na mieysce zwykłe cechowe do starszego, у wszytko oddać, to co iest cechowego,
a tam za spoiną namową maią dobrać dwu według regestru zupełnie у cało, a gdzie
mężów godnych z mistrzów między sobą by co utracili cechowi, albo szkodę iaką
za starsze, do rządzenia cechu swego, któ- uczynili, w rzeczach sobie powierzonych, to
rych urząd trwać będzie do roku, albo także wszytko powinni będą wrócić, oddać у naddo drugiey elekcyi, gdy urząd nakaże, któ- grodzić cechowi doskonale у zupełnie swym
rey wybór tym sposobem, zawsze ma bydź: groszem. A ieśliby też który z mistrzów,
Nayprzód, za wskazaniem starszych, powin- nie będąc natenczas starszym cechowym,
ni będą mistrzowie rozdwoić się po połowicy a potym za wyborem zgodnym obrany za
cechu, na różne mieysca, iedni od drugich, starszego przyiąć tego urzędu, okromsłusztakże у starsi cechowi od nich maią też ney у wielkiey przyczyny, nie chciał, takowy
bydź osobno, potymiedna strona mistrzów powinien będzie za to cechowi odłożyć złobędzie wybierała, ziedney połowicy iednego tych polskich pięć, tyle razów, ile się z tego
starszego, także у druga strona mistrzów będzie wyłamował, na każdy rok; teniedz drugiey połowicy drugiego starszego. nak, któryby pierwiey bywszy starszym,
Jednak wolno też będzie, tymże mistrzom znowu zaś był obrany za starszego, pod tę
у z dawnych starszych na tymże urzędzie winę nie podpada, bo ta na iego^ dobrey
zostawić iednego, albo у obudwu, gdy się woli zostać, albo nie zostać, tak iako się
im w tym urzędzie upodobaią, będą li wyższey powiedziało. Każdy, który będzie
chcieć oni zostać. A gdy mistrzowie zgo- w tym "rzemieśle ruśnikarskim chciał midnie wybiorą starze, maią wspólnie wszy- strzem zostać, powinien będzie u mistrzów
scy wstąpić przed starsze dawne, у tym tegoż cechu rok robić, a to dla przećwikażda strona mianować ma, których starsze- j czenia większego tego rzemiosła, aby mimi obrali; wszakże między temi starszemi strzowie, u których robił, mieli wiadomość o
nowo obranemi, ten pierwsze mieysce, w iego nauce, ieśli sztukom ruśnikarskim dosyć
cechu zasiadać będzie, który dawnieyszyw uczynić może, albo nie. A gdy sztuk takich
cechu iest, io którego у mieysce, do zey- potrzebować będzie, powinien ich u mistrzów
gcia cechu у skrzynka mistrzowska nale- wszytkiego cechu przez dwie osoby, ucściwe
żeć będzie, dokąd ten urząd trzymać bę- cechowe żądać у potrzebę swą powiedzieć,
dzie. A gdzieby się mistrzowie w tym wy- prosząc, aby mu sztuk takich robić poborze nie mogli zgodzić, albo takiego star- zwolili, według praw cechowych, a takowy

19 każdy powinien będzie nayprzód pokazać у
dowieść dołożnie, ucściwe urodzenie swe
świadectwem urzędowym, przez przysięgę
ludzi ucściwych uczynionym, iako iest porządnie z małżeństwa świętego chrześciańskiego urodzony, z rodziców obu ucściwych
У wiary dobrey, powinien też dowieść uczenia swego listem cechowym, ieśli się dołożnie rzemiosła tego ruśnikarskiego u magistra porządnego cechowego wyuczył, co
gdy wszytko pokaże dołożnie, powinni mistrzowie będą takiemu każdemu sztuk pozwolić, które sztuki powinien będzie ręką
swą własną zrobić, także у nakładem swym
ktemu у u starszego cechowego w domu,
przy bytności u tych mistrzów, przed któremi tenże sztucznik powinien będzie okazać niektóre kunszty z nakazania starszych
у cechu, które zrobić ma takowe sztuki
dostatecznie, tale w mierze, iako у w warunku
у ozdobie, okrom wszelakiey nagany у zgotować ią będzie powinien za pół Тока poczowszy
od kowania, iednak starsi cechowi powinni
będą opowiedzieć sztucznikowi, zprzywileiu
dołożnie^ iako у со powinien będzie robić.
A gdy zgotuie sobie do robienia materyą
tychże sztuk, powinien będzie sztucznik
żądać starszych cechowych o dwu mistrzów
do kowania, którzy maią tego doyrzeć, у
cechowi sprawę dać, ieśli sztuki takie sztucznik ręką swą własną odprawował у zrobił, a sztuki, które będzie robić powinien,
Ц są: Nayprzód ma urobić dwie ruśnicy,
le
dnę tarczową, a drugą ptaszą; tarczowa
Ша bydź tak od drzewa, iako у od żelaza
Robiona dostatecznie, u którey ma być
u r a
na zdłuż na pięć piędzi gwintowana,
z krzosem, у z hubką do tego у
і а ща bydź ta ruśnica osadzona
w
f ^
śliwowe у z filetkami у macicą
Perłową, także у kością różnych farb» sub-

telnie ozdobioną, u którey ma bydź przystrzelenie do tarcze prawie dobre у mierne, у ma bydź ta ruśnica we wszytkini
dołożna, okrom wszelakiey przygany. Druga ruśnica ma bydź ptasza, u którey ma
bydź zamek tymże kształtem, iako у u
tarczowey prawie dobrze zrobiony, na wierzchu tego zamku ma bydź rura na pięć
piędzi wdłuż, także w śliwowe drzewo osadzona, z filetkami у macicą perłową, także у kością różnych farb ozdobiona, u
którey przystrzelenie у uderzenie do celu
ma być prawie dobre у mierne, у we
wszytkim także ma bydź dołożona, okrom
wszelakiey nagany. A gdy sztucznik zgotuie takowe sztuki, powinien będzie dać
cech obesłać у dać sztuki takowe na uznanie mistrzom doświadczonym te<roż rzerniosła cechu Krakowskiego, którzy gdy
uznaią doskonałość nauki iego. zatym ma
być za mistrza w tym rzemieśle ruśnikarskim uznany у do społeczności mistrzowskiey przyjęty. A gdzie by też w czym
pochybił, powinien tego wszytkiego dolożnie poprawić, aż uczyni dosić sztukom wyżey mianowanym. Po odprawieniu sztuk
takowych powinien będzie sztucznik cech
z mistrzami przyiąć, a to dla społeczności
wszelakiey w rzemieśle; albowiem nie wolno będzie żadnemu czeladzi chować, ucznia
uczyć, rzemiosła robić, kramu otwierać,
dokąd nie będzie przypuszczon do społeczności praw у wolności, cechowi temu
ruśnikarskiemu nadanych, do którego powinien będzie wkupić się, у dać na potrzeby cechowe złotych polskich dziesięć,
do tego у rusnieę tarczową na potrzebę
rzeczy-pospolitey zostawić wiecznie ma. A
takiego każdego powinni będą starsi cechowi przed urząd radziecki Krakowski
stawić, dla przyięeia prawa miejskiego,
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które także powinien będzie przyiąć, iako leżących, która gdzie co wystąpi nad wokażdy z mistrzów. A gdy to wszytko skoń- lą у radą mistrza tego ku szkodzie cechoczy zupełnie, zatym będzie mistrzem do- wey, powinna będzie winę opisaną cechoskonałym w rzemieśle ruśnikarskim cechu wi odłożyć, według występku swego. A
Krakowskiego, powinien też będzie mistrz gdzieby się bawiła nierządem, za oponowotny kolacyą sprawić skromną, у we- wiedzeniem starszych, urzędowi rzemiosło
dług przemożenia swego na mistrze wszyt- traci. Powinien też będzie zawsze mistrz
kie rzemiosła rusnikarskiego, natenczas ia- wszelki pod sprawą cechową у rządem
ko z mistrzami postanowi, wszakże starsi starszych bydź, porządek wszelaki w rzepowinni będą obwieścić goprzedtym czte- mieśle у posłuszeństwo wszelakie zwykłe
ry niedziele dla większey wiadomości iego, cechowe spoinie z mistrzami trzymać у zuna którey każdy powinien się uczciwie za- pełnie odprawować, przy cechu zawsze
chować, pod przepadkiem winy cechowe wiernie stać у nigdy go nie odstępować,
półkamienia wosku. Mistrzowiczowie albo praw cechowych у wilkierzów cechowych
synowie właśni mistrzów cechu rusnikarskie- pilnie przestrzegać, według nich się rzągo Krakowskiego, iż następuią na mieysce dzić, w niczym ich nie opuszczać, spoinie
przodków swych, maią bydź wolni od sztuk z mistrzami potężnie ich bronić, nie liturobienia, wszakże powinność wszelaką ce- iąc do tego prace у zakładu swego właschową będą odprawować powinni, iako każdy nego, zawsze gdy tego potrzeba będzie. A
inszy z mistrzów czynił do cechu wstępuiąc. gdzieby temu nie uczynił dosić, ma być
A ieślibyktóry towarzysz córkę mistrzow- przez starsze cechowe z mieysca swego
ską albo wdowę, po mistrzu którym rze- niszon, do tego póki nie uczyni dosić cemiosła tego pozostałą, w stan święty mał- chowi za występek swóy, według uznania
żeński poioł, tedy będzie powinien pół sztu- słusznego wszytkich mistrzów. Powinien też
ki mistrzowskiej" zrobić, to iest tylko ruś- zgodę mistrz każdy spoinie z mistrzami
nicę tarczową, .sztuczną, w czwierć roku, we wszytkim zachować, sporów przeciwko
która przy cechu zostanie, a inszą powin- cechowi w rzeczach niesłusznych nigdy
ność^ wszelką, iako у mistrzowie powinien nie podnosić, żadnemu przeciwko cechowi
będzie odprawić. Wolno też będzie wdowie nie radzić, ani dopomogać, ani na cech
po zmarłym mistrze cechu tego rzemiosła podwodzić; a któryby się w tym pokazał
rusnikarskiego Krakowskiego, rzemiosło winnym, ma być przez starsze cechowe z
ruśnikarskie robić, dokąd się podobać bę- mieysca swego ruszon dotąd , póki nie
dzie; wszakże porządek iey w rzemieśle uczyni cechowi dosyć za występek swóy,
у posłuszeństwo, cechowi iey przystoyne według uznania słusznego wszytkich mistpowinna będzie spoinie z mistrzami trzy- rzów. Powinien też będzie mistrz każdy
mać, у iednako odprawować, dla czego krzywdę у ubliżenie wszelakie swe w rzestarsi cechowi każdey wdowie dla uciążenia mieśle pierwey okrom cechu, nigdzie nie
у niewiadomośei iey w rzemieśle powinni wynosić, taiemnic cechowych żadnemu nie
będą mistrza przydać z cechu swego, któ- wyiawiać, ani o rzeczach cechowych z nirego ona sama sobie obierze, a to dla ra- kim na mieyseił nieprzystoynym
nigdy
dy у pomocy, w potrzebach rzemiosłu na- nie mówić, a który by się tego dopuści!»
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powinien winę cechu z razu odłożyć kamień ieden wosku. Mistrz każdy powinien
»Cdzie za obesłaniem starszych w cechu
b
ywać, o dobro spólne cechowe z mistrzami się starać, szkodom spólnym у rozterКОЩ cechowym zabiegać, у z starszemi
CA ttumić, a to co by słyszał, albo baczył
KU szkodzie у niesławie cechowey, ma tu
zrazu starszym opowiedzić; a który by więc
tego zaniedbał, powinien będzie winę ce. O W 1 odMJć
Pół kamienia wosku. Powinien też mistrz każdy w stanie świętym
małżeńskim mieszkać, nierządu у wszelakiego wszeteczeństwa w domu swym pilше przestrzegać, a gdzieby się gdziekolwiek co pokazało, żadnemu w tym niefolbowac, ale starszym to ma zrazu opowiedzieć, a starsi do rady Krakowskiey od^eeo, a gdzieby to który zataił, taki powinien winę odłożyć cechowi zrazu kamień
. Mistrz każdy powinien będzie rzeswe własne warownie robić, robot z
/usnikarskich na mistrze swe nie nano7wńl аШ n a w i e z i o n i c h u żadnego (okrom
Pozwol enia cechowego) nie kupować, robo-
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znaydą iaki w robocie niewarunek, takowa robota ma bydź przez też mistrze do
cechu wzięta, od którey tenże mistrz powinien będzie winy odłożyć cechowi od
każdego niewarunku po groszy eztyry, у
naprawić też robotę warownie, pod utraceniem iey napotym do cechu. A gdzieby
który z mistrzów nie dopus'cit tymże mistrzom oglądywać roboty swey, albo się
targnął słowy na nie uszczypliwemi, taki powinien winy odłożyć cechowi kamień
wosku, ile się razów będzie ważył. Gdzieby też który z mistrzów chciał gdziekolwiek odiachać z robotą swą na przedaży, takowy powinien będzie każdy robotę swą ukazać starszym dla warunku
doyrzenia, pod winą pół kamienia wosku,
ile w tym wystąpi.
Nie ma też mistrz
ieden drugiemu materyą do robienia rzemiosła swego wykupować, ani w targu ieden drugiemu teyże materyi nie przeszkadzać, ani też ią nad zwykłą cenę w
drogość wbiiać, ani w niedostatku, (gdy
się trafi) którey materyi sam iey nie zakupować, ale z nakazania starszego wszytr z e m i o s ł a swe
LS 7??
S° żytnią kiemu cechowi na dział powinien ią pu™. ciskać, ytakrzemkło ścić, ani nad pozwolenie cechowe żadney
ć> i a k o b y y i e n m s a m e
- do inszych miast nie wysyłać. A gdzieby
się tego który ważył, powinien winę ce• m i s t r z o m Przezeń nagana chowi odłożyć, zrazu kamień wosku. Mistrz
m e b y ł A
gdzieby
* * - każdy przy tym mieście, okrom iarmarku,
win
cec
? howi od- na iednymże mieyscu robotę rzemiosła
wosku
swego własnego, tylko ma przedawać w
powinni
« C
"» albo przez dwu mist- mieszkaniu, ieden drugiego nie podnaymoi, robot warownie wać, kupców ieden drugiemu nie odma—'
тавши*і.
--7 niedzieli u mist- wiać, ani ich sam po dworzech sobie szugdyby tego 1JIT, raśnikar*iego; a kać, ale na tym, co szczęście w dom przykażdy z nfch У ^ Ь а і ц powinien będzie niesie, przestać, robot wszelakich rzemiosła
wosku z п а к Л ї ? 0 ( І Ї 0 !У б P ó ł bmienia swego, szkodnikom cechowym nie robić ani
^ » odnie- przedawać, robot też mistriów cechu swego,
sieniem mistrz&w
swego, którzy gdy przed nikim nie ganić, ani na zmowie ro-
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bot ieden drugiemu spoinie nie taić; a któryby się tego dopuścił, takowy powinien
winę odłożyć cechowi kamień wosku. Powinien też będzie mistrz każdy do pomocy
robot swych czeladzi tylko rzemiosła swego
porządnie przyimować, w iednym rządzie
spoinie z mistrzami у ćwiczeniu iednako
się sprawować, swywoli żadnemu z nich
nie dopuszczać, swywolne у występne
starszym cechowym zrazu się opowiedzieć,
sam sobie z nich wniczym sprawiedliwości
nie czynić, к temu wychowaniem zwykłym,
także у w płacy myta zosobna у wdatku
nad uchwalę słuszną cechową, ku szkodzie
mistrzom wszytkim nie podnosić, dla poważenia powołania mistrzowskiego, z nim się
nie towarzyszyć; a któryby się tego ważył,
taki powinien winę odłożyć cechowi zrazu
kamień wosku. Powinien też będzie mistrz
każdy ucznie na naukę rzemiosła swego,
ludzie ucściwe chrześciańskie tylko same
przyimować, iednako z mistrzami do trzech
lat rzemiosła ich uczyć, w nauce uczniów
rzemiosła szczyrym у dołożnym być, czasu
zwykłego od wysługi za rzemiosło wolnemi
uczynić, do tego zbiegów od mistrzów rzemiosła tego żadnego nie przyimować; a
któryby to przestąpił, powinien winę cechowi
odłożyć, według słusznego uznania mistrzów
wszytkich. Wolno też będzie każdemu mistrzowi cechu ruśnikarskiego w rzemieśle
swym ruśnikarskim nowe rzeczy robić, starszych poprawiać, przedawać у wszelaki pożytek ztąd sobie przystoynie czynić, yrozmnożać, tak w mieście samym Krakowie,
iako у wszędzie poiarmarkach wmieściech
wszytkich ioronnyeh, a w tym rzemieśle
żaden niema im przeszkadzać, ani w przedawaniu bronić, pod winą urzędowi sta
grzywien. A rzeczy, które się w tym rzemieśle znayduią, te są rzeczy wszelakie,

22 do strzelby należące, tak od drzewa, żelaza
у kości, iako ze wszelakich innych materyi,
które rzemiosło teraz potrzebuje, albo za
czasem potrzebować będzie. Y wolno im
będzie wszelakie ruśnice, hakownice, rury,
zamki, klucze, do ruśnic prochownice у
formy, у wsżytko to co do strzelby należy,
bądź od twarzy, albo z przykładu, które
teraz są, krótkie albo długie, albo iakie
za czasem przez odmienność kształtu у
przezwiska nastąpić mogą, którym wolno
im będzie, każdemu z mistrzów cechu ruśnikarskiego Krakowskiego, zdobić, warownie roboty swe, dla prędszego zbycia, tak
złoceniem, sztychowaniem wszelakim, hecowaniem, brunatno napuszczaniem, sarzeniem, polerowaniem, farbowaniem, pobielaniem, szmelcowaniem kością rozlicznych
farb, у perłową macicą sadzeniem, у wszelaką inszą materyą, do tego rzemiosła należącą у ochędostwem, które teraz iest, albo za czasem, przez dowcip ludzki wymyślone być może, tak ludziom rycerskim, iako
у wszytkim inszym. Niema też żaden z
rzemieślników wtargać się ku szkodzie tym
ruśnikarzom cechu Krakowskiego, w rzemieśło ich własne, ani czeladzi ruśnikarskiey
u siebie chować, także у uczniów zapisanych tymże mistrzom od nauki rzemiosła
ich nie odmawiać, a któryby się tego ważył,
slosarz, pogracarz, albo kto inszy z rzemieślników tutecznych, także у obcych, czeladź
ruśnikarską albo у ucznie chować, ruśnice
nowe robić, starych poprawiać, albo też
gotowe z inąd nawozić, у przedawać, tak
w mieście samym Krakowie, iako у na którym inszym mieyscu przy tym mieście będącym, takowy przepada winę odłożyć urzędowi radzieckiemu grzywien czternaście, Шrey połowica urzędowi temu, a druga połowica stronie instyguiącey należeć będzie.
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Szyftarze, (których od drzewa ruśnice osa- miech, która ruśnikarzom Krakowskim
dzać własne rzemiesło iest) żaden z nich właśnie należy, takowa ma być urzędownie
niema się wtrącać ruśnikarzom Krakowskim na ratusz wzięta, którey połowica należeć
w
rzemiesło ich, a zwłaszcza od żelaza będzie urzędowi radzieckiemu, a druga—
rzeczy wszelakich, które do ruśnic należą; stronie instyguiącey oddana bydź ma, у na
dla tegoż żaden z nich niema czeladzi potrzebę cechową obrócona. Powinien też
ruśnikarskiey chować к temu, ani ruśnic będzie mistrz każdy zrazu po odprawieniu
nowych od żelaza ze wszytkim robić, zam- sztuk, bractwo z mistrzami przyiąć, у spoików nowych у starych chędożyć, napu- nie zawsze odprawować, a to w rzeczach
szczać, rury rychtować, у gwintować, do tego kościelnych, do którego każdy powinien się
ani form, ani kluczów do ruśnic nowych wkupić, у dać do skrzynki cechowey groszy
nie przedawać; a któryby się z nich tego dwanaście. Towarzysz także у robieniec noważył (rzeczy iakież kolwiek od żelaza ro- wotny gdy zostanie, od rachunku po grobić), przepada winę urzędowi odłoży, czter- szu iednenra, a uczniowie gdy się zapiszą
naście grzywien, którey połowica takoż na naukę do rzemiosła, po groszy dwanaurzędowi tutecznemu, radzieckiemu, a po- ście. A to dla ucściwości pogrzebów chrzełowica stronie instyguiącey tyle razów, ile ściańskich, tak iż gdy którego z tych przesię tego dopuści. Kupcy tameczni Kra- rzeczonych z tego świata przez śmierć Pan
kowscy, którzy ruśnicami handluią, żaden Bóg wziąć będzie raczył, bądź też małżonz nich niema ruśnic wszelakich z miast kę albo у dziatki którego mistrza, albo też
tutecznych koronnych przekupować, iedno у sługę własnego iego domowego, do tate same, które wożą z cudzey ziemi, także I kiego pogrzebu powinni będą starsi cechozamki, rury cudzoziemskie, których żadne- wi obesłać wszytkie towarzysze robiące,
mu inszemu nie maią dawać, osadzać, ied- iako у małżonki mistrzowskie у wszyscy
spoinie do grobu ciała takich zmarłych
uo tym samym mistrzom, cechu Krakowucściwie doprowadzić powinni; a któryby do
skiego, tak ruśnikarzom, iako szyftarzom.
takiego pogrzebu nie przyszedł, albo wolNie wolno też będzie żadnemu z nich sta! ności u starszych nie wzioł, powinien winę
uch ruśnic do poprawy przyimować у incechowi odłożyć zrazu grosz. Gdzieby też
sz
ym rzemieślnikom, albo partaczom do
którego mistrza cechu tego ruśnikarskiego
robienia gdzieżkolwiek wydawać, ku szkowzioł Pan Bóg z tego świata, przez śmierć
l e przerzeczonym mistrzom tegoż rzew znacznym niedostatku, albo ubóstwie, talosła; a któryby się z nich tego wakowemu cech, z braterskiey miłości, powiJ r ' ^ Г 2 Р а ( 3 а w m ( i urzędowi odłożyć takoż
nien ucściwy pogrzeb sprawić, nakładem
d o i f ? ^ 0 czternaście tyle razów, ile się tego
spólnym cechowym. Powinni też będą starsi
rad? °V • к о г е У т У połowica urzędowi
z miłości chrześeiańskiey za dusze wszytnie inlb!! 1 1 " n a l e ż e ć b c d z i e ' a d r u S a s t r 0 ' kich zmarłych rzemiosła tego ruśnikarma też żaden w skiego na żałomszą obsyłać cztery razy
p
także
w rok, to iest, na każde suchedni, do
z a m k i
z miasfc
У miasteczek kośeioła katolickiego, który sobie do tego
a k t ó r y b y
s i
* t e g o naznaczą. A obsyłać do tego będą wszyfcsi ę taka robota w kra-
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kie mistrze, towarzysze, robieńce, także у
małżonki ich; a któryby z nich do takowey
żałomszy nie przyszedł, albo u starszych
wolności nie wzioł, takowy przepada winę
odłożyć cechowi zrazu groszy trzy do skrzynki. Powinni nakoniec mistrzowie także у
towarzysze na potrzebę tego bractwa у na
świece do kościoła, na kożde suchedni mistrzowie po dwu groszy, a towarzysze у
robieńcy po groszu, z tego starsi cechowi
powinni będą obmyślewać takie potrzeby
do kościoła tak na żałomszą, iako у do
pogrzebu każdego.
In quorum omnium fidem et evidentius
testimonium, praesentibus sigillum officii
nostri consularis Cracoviensis est subappensum. Actum et datum in praetorio nostro Cracoviensi feria quinta ante festum
sancti Thomae proxima, anno salutis humanae reparatae millesimo sexcentesimo

tertio. Locus sigili civitatis Cracoviensis
pensilis in pixide ligneo abducta cera rubra
hispanica expraessi.
Apud quas literas articulorum, praemisso
modo ad acta oblatas, subscriptio manus
circa sigillum sequitur ta lis: Praesentem
ordinationem, contubernio famatorum bombardiorum Cracoviensium, a nobillissimo
magistratu Oracoviensi, uti civibus Cracoviensibus, prout supra de anno millesimo
sexcentesimo tertio datam, ex originali ordinatione depromptam, et de verbo ad verbum descriptam, ac sigillo urbis metropolitanae Cracoviensis munitam esse attestor,
ac in maiorem praemissorum fidem, eandem manu mea propria subscribo: Valentinus Zieliński — sacrae regiae majestatis,
secretarius cancellariae officii consularis
regensmp. Quae praesentes literae articulorum praemisso modo ad acta oblatae etc.

1636 г. Декабря 3 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663—1665 г., стр. 939—947.

6. Уставъ Внденекаго цеха шапочниковъ и вашлыциковъ.
Уставъ шапочниковъ и валилыциковъ подтвержденъ бнлъ королемъ Владиславомъ IV; заклю-'
чаетъ въ себ 20 пунктовъ, сущность которыхъ
заключается въ сл дующемъ: цеховыя братья должны собираться въ день св. Іоанна Крестителя
для избранія 4 цеховыхъ старпшнъ; у одного изъ
нихъ долженъ находиться цеховый сундукъ; старшина этотъ долженъ созывать чрезъ дв нед ли
зас данія и отв чать за сохранность цеховой казны; домъ его, долженствующій находиться въ

город , освобождается отъ квартирной повинности; ви ст съ другими старшинами онъ долженъ
производить судъ и расправу между членами; братья, не исполняющіе приговоровъ цеховыхъ старшинъ подвергаются тюремному заключеніго, но
только съ в дока магистрата; новички; желающіе
поступить въцехъ, должны представить документы о своемъ происхожденіи; лица постороннія, а
равно не записавшіяся въ цехъ, лишаются права
приготовлять и продавать какія бм то ни было
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шапки, подъ страхомъ взысканія, грабежа имущества и тюремнаго заключенія; мастера неим ютъ права держать у себя бол е 3-хъ работниковъ, равнымъ образомъ должны продавать свои
товары лично сами; въ вас данія цеховыя вс
Должны являться безъ оружія, въ торговл не
м шать другъ другу; товарищи, женящіеся на
вдовахъ мастеровъ или же дочеряхъ, должны вкупваго вносить только 6 литовскихъ копъ, а сыновья
мастеровъ должны вносить только два червонныхъ
золотыхъ; вдовы им ютъ право не только держать
У себя товарищей въ теченіи года и шести неділь, но и продолжать заниматься мастерствомъ,
но только при хорошемъ поведеній; мастеръ, принявшій късеб ученика, долженъ сообщить объ
этомъ цеху и внести въ цеховую казну 32 гроша;
ученикъ не им етъ права свободно переходить
отъ одного мастера къ другому и если бы какой
мастеръ принялъ такого ученика, то долженъ
заплатить 4 копы Литовскихъ; товарищи и ученики, осм лившіеся оскорблять своего мастера

или его семейство, подвергаются наказанію по
усмотр нію старпшхъ; товарищи не им ютъ права
оставлять своихъ мастеровъ предъ большими торговыми днями, или праздниками, за исключеніемъ
разв опеки и женитьбы; мастеръ, передающій
постороннимъ цеховыя д ла, въ особенности дурные неуважительные отзывы о старпганахъ, долженъ подвергаться наказанію за безчестіе—магистратскому суду; старшина, удаляющійся на время
изъ города, долженъ передать цеховой сундукъ
другому, въ случа
несоблюденія этого правила
первый платить 8 грошей, второй—6, третій—4, а
четвертый—2; старшины должны быть 2 римской,
а 2 греч. в ры; въ день Божьяго Т ла вс цеховые
должны принимать участіе въ костельной церемоній, не явившіеся на церемонію подвергаются
тюремному заключенію отъ магистрата; на похоронахъ мастеровъ вс вообще цеховые должны
принимать участіе, не явившіеся подвергаются
штрафу до 16 грошей и тюремному заключенію
по усмотр нію магистрата.

Viadislaus IV, Dei gratia rex Poloniae
etc. Significamus praesentibus literis nostris
Ф-iorum interest universis et singulis: exhibitas fuisse coram nobis literas infrascriptas pargameneas, ex actis consularibus Vilnensibus authentice emanatas, certos articulos ad bonum ordinem et regiHien contubemii pileatorum, nee non pexatorum alias kutnerskiego speetans, vigore
privilegiorum a serenissimis piae memoriae olim praedecessoribus nostris conscripOs
^ , in se continentes, sanas, salvas et ilItesas omnique suspiaionis nota carentes,
sll
Pplicatumque nobis est, ut easdem auO i t t nostra regia approbare, confiret ratificare dignaremur. Quarum
literarum tenor de verbo ad versequitur eins modi: Proconsules
et
c
onsules eivitatis regiae Yilnensis in
magno dueatu Littmaniae metropolisl Notuin teatatumque faeimus coram nobis of-

ficioque nostro consulari Vilnensis famato,
atque honoratos Thomam Jurgiewicz
et Stephanum Klepacz, ex parte romana, Iwanum Bazar et Iwanum Hrehorowiez ex parte graeca, contubernii pileatorum, nee non pexatorum, alias kutnerskiego, seniores, comparuisse personaliter
ibidemque suo ac aliorum magistrorum
et iuniorum contubernalium nomine articulos certos, privilegio serenissimorum regum contubernio śuo cüllatos, non repugnantes, ad» acticandum obtullisse. Quos,
in quantum iuri publico non derogare videntur, nos approbare et confirmare consentaneum esse duximus, series vero eor um haee est, quae sequitur:
Artykuł pierwszy. Aby na każdy rok w
dzień świętego Jana Krzciciela, według
nowego kalendarza, mistrzowie cechu czapeczniczego у kutnerskiego z pośrzodka
siebie obrali czterech starszych, którzy by
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rządzili, sprawowali у dobry miedzy sobą czapnickiego у kutnerskiego maią mieć tę
czynili porządek: to iest, dwóch z rzym- moc у władzę inszą bracią występną у nieskiey, a drugich dwóch z graeckiey reli- posłuszną strony 'spraw cechowych rzegiey. Artykuł wtóry. Skrzynka bracka ma miosłu ich należących karać, wszakże winabydź chowana u starszego, na ten czas mi znośnemi у według występku przystoyrocznego mistrza osiadłego, który osiadtość nemi. A który by się taki uporny znalazł,
swą ma w mieście, a nie na przedmieściu, żeby się w słuszne karanie dać nie chciał,
pod iurisdiką mieyską; do której'skrzynki у porządkowi temu abo statutom zgodnie
maią bydź dwa klucze, ieden u starszego postanowionym posłusznym nie był, na tamistrza, który będzie obrany z rzymskiey kowego nieposłusznego maią żądać od
strony, a drugi u drugiego starszego re- urzędu naszego przydanie sług у onego
ligiey graeckiey bydź ma. Artykuł trzeci. więzieniem karać. Wszakże ieśliby do urzęSchadzkę powinni będą mieć w cechu swym du naszego, rozumieiąc sobie bydź z wyna każde dwie niedziele u starszego, gdzie- nalazku braci krzywdą, apelacią założył,
by nie była gwałtowna potrzeba, ale gdzie- nie ma mu bydź broniona. Artykuł piąty.
by tego pilna potrzeba pokazywała, nie Grdzieby który do miasta przychodzień chciał
maią czekać dwóch niedziel, lecz według bydź, abo zostać mistrzem rzemiosła czapotrzeby maią się schadzać u którego star- pniczego у kutnerskiego, będzie naypierszego, gdzie na ten czas będzie skrzynka wiey powinien ukazać list od wyuczenia у
cechowa, dla spraw brackich cechowych. urodzenia, który potym powinien dać bęA ten dom, gdzie skrzynka cechowa bę- dzie wkupnego do brackiey skrzynki kop
dzie, od gości stanowienia ma bydź wolny, litewskich dwanaście, ucztę dla braci wszyta to dla tego, aby ten starszy z inszemi kiey sprawić у prawo mieyskie, nie zasiatowarzyszami swemi około rządzenia у spra- daiąc na robocie raistrzowskiey, przyiąć.
wowania potrzeb cechowych byli sposob- Wszakże ci wszysczy kutnerze у czapninieysi, kożdy z nich, gdy będzie do cechu cy, którzy tu są dawno obywatelami w
na schadzkę zakazan, lubo inszego czasu, Wilnie у dobre ich wiadomo ludziom uroieśli by była potrzeba, ma przychodzić у dzenie, maią bydź wolni od ukazowania
powinien będzie dać dwa grosze litew- takowych listów od urodzenia. Artykuł
skich; a który-by nie przyszedł, pierwszy szósty. Przychylaiąc się do dekretu naszeraz ma dać winy do brackiey skrzynki go waruiemy to, że żaden niema czapek
groszy trzy, a gdyby nie przyszedł wtóry kutnerować, ani czapki męzkiey z sukna
raz, ma dać groszy sześć, trzeci,—groszy maści różney robić, ani żadnym futrem
dziewięć, a czwarty raz,—groszy dwadzieścia. podszywać, ani na rynek, ani do kupców
A gdzieby nie był piąty raz, ma bydź nosić, у tak publicznie, iako у privatnie z
karan według zdania braci starezey, a gdy, domu у okna praedawać, który-by się rzeby na brackie karanie nie dbał, przez miosła kutnerskiego у czapecmickiego u
urząd ma bydź posadsson do więzienia у mistrza ich rzemiosła cechowego nie uczył,
ma bydź zatrzymany, aby się ukaiał. у ce- abo do bractwa cechu ićh rzemiosła praychowi pokorę z winami .wyżey opistnemi ięty nie był, tylko im samym w bractwie
uczynił. Artykuł czwarty. Starsi cechu у cechu kutaerskim у cmpnickim będą-
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ym, miastu przysięgłym у w rzemieśle
tym przystoynie wyuczonym, magierki kutnierować, czapki męzkie, kołpaki, misiurki
У Jakimkolwiek przezwiskiem nazwane,
z sukna różney maści według stroiu robić,
futrem wszelakim podszywać у wszędzie
przedawać wolno, a tego pilno postrzegać
starsi maią, aby czapek z sukna niestę powanego nie robiono, pod karaniem na
występnego półkamieniem wosku у straceniem tey roboty, a drugi raz całym kamieniem wosku nieodstępnie у nieodpustnie.
A ktoby, nie będąc w tym cechu czapnickim у kutnerskim opisany, ważył się
wzwysz mianowane czapki męzkie z iakiego kolwiek sukna robić у różnym futrem
podszywać, magierki kutnierowane przedawać у w to się rzemiosło wtrącać, a byłoby
to nam dowiedziono, abo przeświadczono,
tedy iakowy kożdy ma bydź urzędownie
grabiony, a ten grabież na ratuszu ma
bydź zadzierżany у w karaniu na urząd
ma przepadać. Artykuł siódmy. Postrzegać
tego maią, aby się żaden mistrz rzemiosła
czapnickiego у kutnierskiego nie ważył z
więcey pomocników rzemiosła swego robl
6, tylko samoczwart, nawięcey dwa towarzysze, a trzeci uczeń, byle nie płci
białogłowskiey, małżonek у córek. A który
Ь
У nad tą ustawę śmiał samopiąt, abo samoszóst, abo samosiódm robić, takowy
?*a być karany według uznania у wynaazku starszych cechowych. Także też nie
żadnego z nich, ani że»
й a bydi W olno
cz
mie ^ ^ eladnikowi, ani chłopcowi na
U
ramn
Tm a b o l o k c i u
przed° ^
siedzieć, ani
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Karać, grabić urzędownie. ArDo cechu aby żaden z brochodzić nie śmiał, pod srogim

karaniem brackim; ieden drugiemu w przedawaniu roboty n kupców, tak у na łokciu
niema przeszkadzać, a ktoby się takowy
pokazał być winien, ma być karany winą
groszy dwudziestu, tylekroć, ilekroć byłby
w tym słusznym dowodem przeświadczony,
wolno będzie starszym takowych wszytkich
grabić, a winy do skrzynki pospolitey odkładać. Artykuł dziewiąty. Jeśli' by też
przytrafiło się komu z tych rzemieśników,
rzemiosła czapnickiego у kutnerskiego, tegosz rzemiosła wdowę albo córkę mistrzowską poiąć za małżonkę, takowy nie ma
więcey do cechu dawać wkupnego, tylko
kop sześć Litewskich у ucztę dla braci
uczynić, a syn mistrzowski rzemiosła czapnickiego у kutnerskiego, dobrze w rzemieśle wyuczony, powinien będzie dać we
złocie czerwonych złotych dwa. Artykuł
dziesiąty. Wdowa pozostała po śmierci
męża swego rzemiosła czapnickiego у kutnerskiego rok у sześć niedziel może rzemiosło robić, przedawać у chować, towarzysza, iako który mistrz tego rzemiosła,
gdy się będzie uczciwie sprawować, a ieżeli by w czym uczciwości życia swego
chybiła у dowiedziono to było, tedy wolno
będzie starszym natenczas rocznym , у
przed czasem chłopca odiąć у [rzemiosło robić zabronić, dokładaiąc tego, że po roku
niedziel sześciu wdowa pozostała od tego
rzemiosła odpadać ma, że ani robić tego
rzemiosła, ani przedawać po czasie opisanym
nie będzie mogła, chyba by za czapnika
tegoż rzemiosła poszła zamąż у to za mistrza. Artykuł iedynasiy. Kożdy mistrz,
wziąwszy chłopca na naukę, nie powinien
u siebie niewpisanego do cechu trzymaó
więcey nad niedziel cztyry, potym go starszym do cechu przed stof stawić у w го"
gestr wpisać, a wpisnego od tego chłop-
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ca groszy trzydzieści у dwa litewskich dać abo przed wielkim targiem, zacząwszy u
będzie powinien, a który by tego nie uczy- mistrza robotę, niema od niego odchodzić,
nił, według tey ustawy, ma bydź karan oprócz dwu przyczyn, to iest, dla opieki, abo
winą kop dwie litewskich. Któryby też wy- ieśli by się ożenić chciał. A gdzieby krom
służywszy się z chłopca chciał za czeladnika przyczyn mianowanych ważył się to uczyalbo za towarzysza rzemiosła czapnickiego nić, ma być posadzon od urzędu na proźу kutnierskiego robić, będąc dobrego łoża bę starszych, у ma bydź chowany według
synem, a to by listem abo świadectwem ludzi uznania urzędowego, oprócz ieśliby na
wiary godnych wywiódł, ma od wyzwole- tym że mieyscu zaś chciał robić. Artykuł
nia z chłopca dać do skrzynki brackiey piętnasty. Mistrz gdyby był przeświadczon,
cztyry funty wosku у talar starszym rocz- żeby cechowe sprawy roznosił miedzy obce
nym. Artykuł dwunasty. Chłopiec, który ludzie, aboliby ieden drugiego na którymby się począł uczyć u mistrza iednego, a kolwiek mieyscu rocznych starszych zniegdzieby mu się nie podobało, niema do ważył, także czeladnik iżby o swoim midrugiego mistrza przystawać у mistrz dru- strzu abo o którym inszym tego rzemiosła
gi onego do siebie przymować nie może, mówił uymuiąc mu dobrey sławy, ma bydź
chyba by on pierwszy mistrz onego od- karany, od urzędu prawa maydeburskiego.
prawił у starszym mistrzom opowiedział. Artykuł szesnasty. Gdyby też zszedszy
Gdzieby się który z mistrzów tego ważył, się do cechu nie uczcił ieden drugiego,
przemówiwszy od drugiego mistrza przyiąć, iżeby ieden drugiego łaial, abo efukał,
takowy ma być karany czterma kopami Li- upiwszy się zbytkował na zniewagę brata
tewskich. Jeżeliby nie chciał odłożyć winy, swego, ma być karan więzieniem, a gdytakowy ma bydź posadzon w więzienie od by starszego ze czterech którego nie uczurzędu, na proźbę starszych cechu tego у cił według przystoyności, także ma bydź
nie wypuszczać go ażby odłożył winę, a karany у do urzędu doniesiony. Artykuł
iednak tego chłopca u siebie mieć nie bę- siedmnasły. Starszy mistrz, który wyszsze
dzie mógł. ażby starsi pozwolili. Także mieysce trzyma, gdyby miał gdzie odeyść,
też ieśli-by który mistrz czeladnika abo mieysce swe ma drugiemu zlecić, który
towarzysza tego rzemiosła od drugiego od- takoweyże ma bydź wagi, iako sam starszy,
mawiał, albo odmawiać miał, a byłby o to a to dla porządku miedzy bracią, a gdzieprzeświadczony, takowąż winą ma bydź by nie, opowiednie odszedł nie zasadziwszy
karany. Artykuł trzynasty. Czeladnik rze- mieysca swego, ma być karan winą ośmiu
miosła czapnickiepo у kutnerskiego kożdy groszy, a ten który wedle niego drugi
ma się u mistrza swego przystoynie za- starszy brat, kiedyby także odszedł, nie
chować , gdiieby się inaczey zachował, zostawiwszy kogo na mieyscu swym, ma
niżby mu przystało, to iest żeby mistrza, bydź karan winą sześcią groszy, a trzeci brat
mistrzową, abo dziatki mistrzowskie lżył, czterma groszy, a czwarty dwiema groszami.
łaial, sromocil, tak teelwo, iako у popiia- Artykuł ośmnasty- Miedzy wszytką bracią
nu, ma bydż karan iako naydą starsi młodszych ma bydź czterech, dwa zrzymmianowicie chłostą w cechu. Artykuł Ыіў- skiey, a z dragiey dwa z graeckiey strony,
d . Czeladnik kożdy przed iarmarkiem, którzy się napośledziey do rzemiosła wlm-
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pili У сі maią roskazaniu starszych dosyć pilnować maią, a który by nie przybył na
czynić у posługi cechowe odprawować. Л \ mszą zaduszną, ma w takowąż winę popagdzie by w czym omieszkali, albo gdzieby' dać, iako się wyżey pomieniło. Dat w Wilro skazania starszych czynić nie chcieli, ta- nie we śrzodę przed świętem świętego Mikowy każdy ma bydź karany pól kamie- kołaia biskupa, dnia III miesiąca Deceinniem wosku. Artykuł dziewiętnasty. Bracia bra, anno MDCXXXVL Nos itaque Vlacechu czapnickiego у kutnierskiego, religiey dislaus quartus rex, supplicationi praedicrzymskiey, w dzień Bożego Ciała processią ze tae dictorum magistrorum seu fraternitatis
wszelaką uczciwością, iako w inszych ce- contubernii pileatorum alias pexatorum Vilchach zwyczay iest, mąią odprawować, a nensium, utiiustae, benigneannuens, praępo processii ma się kożdy od starszego insertas literas, in omnibus eoruni punctis,
do młodszego zgromadziwszy przy uczcie, clausulis, articulis, et conditionibus authoktóra z spólney cechowey skrzynki spra- ritate nostra regia approbandas, ratificanwiona bydź ma, przystoynie zachować, pod das et confirmandas esse duximus; utiquiwiną według uznania starszych, a gdyby dem approbamus, ratificamus et confirnianiechciał być posłusznym, ma być karany mus praesentibus literisnostriseasdemque,
więzieniem od urzędu. Artykuł dwudziesty. quantum juris ratio permittit, vim et roKiedy umrze który z mistrzów czapnickiego у bur perpetuae firmitatis obtinere debere
kutnierskiego rzemiosła, młodzi bracia po- volumus. In cuius rei fidem praesentes manu
winni będą doł wykopać у w doł włożyć ciało | nostra subscriptas sigillo M.D. Lit.coinnmniУ na marach przynieść, a insi maią ciała pro- | rimandavimus. Datum Varsaviae die XXVII
wadzić z uczciwością, wszyscy spoinie tak mensis Martii, anno domini MDOXXXVII,
graekowie rzymianina do kościoła, iako z regnorum nostrorum Poloniae et Sueciae а 4.
rzymskiey strony do cerkwie у pogrześć przy- Viadislaus rex, Marcyan Tryzna referendarz
stoynie; a gdzie by nie był drugi raz, ma dać pisarz radź. Białozor Darowski—sacrae regroszy ośm, a za trzecim razem ma dać gro- giae maiestatis secretarius. Confirmatio ceszy szesnaście, a gdzieby czwarty raz nie chu czapnickiego у kutnerskiego "Wileńprzybył, ma bydź karany więzieniem urzę- skigo. Quae copiae articulorum contubernio
downie, za proźbą starszych, póki dosyć pileatorum inservientes, sunt actispraesennie uczyni. Co się dotyczę ołtarza, który i tibus connotatae.
iest u oyców Bernardynów, tego spoinie

- зо 1650 г. Сентября 26 дня.
Изъ книги № 5109, за 1511 г., л. 498 на оборот .

7. Изложепіе правилъ цеха Виленскихъ м ховщиковъ.
• Цеховой уставь м ховщиковъ. 1) Всякій товарищъ долженъ явиться къ цеховому .старшин
и объявить—кто онъ и откуда; братчики должны
розыскать для него работу; 2) товарищъ, не желающій служить у мастера, можетъ уйти отъ него
только спустя дв нед ли и зат иъ опять просить работы чрезъ цеховыхъ же; 3) младшій мастеръ во время собраній долженъ собирать контрибуцій на погребеніе умершихъ братчиковъ;
4) младшій мастеръ долженъ являться къ старшему ъъсухіе дни въ субботу; 5) младшій мастеръ
долженъ приглашать въ цеховыя собранія товари-

Feria secimda post festum s. Matthaei
Apostoli die vigesima sexta mensis Septembris, anni Domini 1650.
In termino hodierno ad producenda privilegia, ordinationes et statuta contubernii
marsupiarioriim collatlo parti actoreae, quam
etiam citatae, per sententiam officii consularis praeterita juridica praelatorum concesso,utraequepartes satisfaciendo sententiae
officii, meliorandoque suam reciprocam qaerelam in supplementum assertionum suarum
puncta ex articulis et ordinationibus contubernii sui deprompta, et propter bonum
regimen ä magnis contubernalibus et junioribus fratribus de mutuo consensu observanda eidem officio exhibuerunt. Quorum
articulorum est sensus verborum:

щей и заботиться, чтобы таковыя бывали какъ
можно почаще; 6) товарищи должны представлять
мастеру новаго члена не позже 8 часовъ во изб жаніе пьянства; 7) цеховые должны соблюдать
между собою взаимную учтивость; 8) уважать королевскія и магистратская распоряженія и подчиняться имъ; 9) удостоивать права пользоваться
званіемъ мастеровъ учениковъ изъ Рижанъ; хранить общественный ящикъ у мастера ос длаго
или же у м щанина, и не выламываться изъ-подъ
в д нія цеха т мъ мастерамъ, которые переходятъ подъ другую юрисдикцію.

chodzień, przywędrowawszy tu do miasta
Wileńskiego, cechowemu mistrzowi starszemu o przyściu swoim z wędrówki oznaymił, któremu towarzysze rzemiosła miechowniczego, na mieyscu robiący, powinni będą
o robotę się postarać od starszego do młodszego mistrza.
2) Towarzysz robiący u mistrza przez
dwie niedzieli, ieżeli mu się nie upodoba
robić, wolno się onemu będzie odprawić, a
znowu od starszego do młodszego o robotę
obesłać.
3) Aby młodszy magister każdey schadzki cechowey od towarzyszów na potrzebnych
chorych у umarłych braci cechowych contributią wybierał.
4) Aby młodszy magister, kiedy suchePorządki cechu Miechownicsego.
dni przypadną, w sobotę po południu sta1) Aby każdy towarzysz cechu mieehow- nowił się u starszego cechowego.
niczego, lub tuteyszy rodem, lub przy5) Aby młodszy magister inszych mi-

strzów y towarzyszów obchodził, żeby się
0
godzinie dwónastey do cechu zgromadzili, także żeby często schadzki w cechu
bywały.
6) Aby towarzysze, wmieście Wileńskim
robiące, towarzyszowi, który przywędruie
uczciwość uczynili, у onego o godzinie ósDiey społudnia do gospody do mistrza, gdzie
°n robić ma, nie bawiąc się piiatyką, stanowili, gdysz dla zbyteczney towarzyszów
Docney piiatyki wielką szkodę у omieszkanie mistrzowie w robocie ponosić zwykli.
7) Aby starszego cechowego rocznego
przysięgłego młodszi у starszi bracia cechowi
szanowali у żeby ieden drugiego przy
skrzynce słowy uszczipliwemi nie tykał, ale
a
by wszelaka modestia у uczciwość zachowana była. Wzaiemnym także sposobem
У starszy uczciwość ku młodszym zachować
powinni.
8) Aby w cechu zgromadzeni przywileia
od króla iraci cechowi nadane, także ordynacie przez ichmościów panów burmistrzów у radziec podane czcili, szanowali, у
podług nich się we wszytkiin sprawowali,
pod srogim karaniem według artykułów
opisanego.
9) Na ostatek do tych artykułów spisanych
У со strony miedzy sobą ab utrinque uchwalili, aby Ryżanie chłopięta do rzemiosła przy-
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mowani у zrzemiosła wyzwolani bywali; do tego aby skrzynka cechowa przy osiadłym magistrze położona była у lubo by pod inszą iurydyką który mistrz osiadły mieszkał, iednak
nie ma się z posłuszeństwa wybiiać у skrzynki cechowey mimo wolą starszego cechowego przy sobie zatrzymywać. Aże się nie
nayduie podtenczas magister cechowy osiadły,
przy którym by skrzynka cechowa położona
była, tedy wolno będzie mistrzom cechowym obrać mieszczanina dobrze osiadłego,
pod iuryzdyką mieyską mieszkaiącego, przy
którym skrzynka ma bydź położona.
Post quani eiusmodi praefatam articulorum exhibitionem et praelectionem utraque pars citata et actorea eosdem articulos
descriptos, quatenus per sententiam officii
praesentis approbentur in usu continuo et
viridi observantia habeantur expetiit. Prout
officium consulare Vilnense praefatos articulos in omnibus et singulis eorundem
punctis, clausulis, atque paragraphis approbavit, roburquae perpetuae firmitatis habituros pronuntiavit, quatcnusque in usu
perpetuo habeantur, aeve interillos discordiae et dissensiones excitentur, quinimo
omnis modestia servetur debitusque senioribus annuis honor exhibeatur, sub paenis
irrogandis serio inhibuit, quod ab utraque
parte prorato et grato est susceptum.
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1663 г. Сентября 8 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663—1665 г., стр. 478.

8. Правила цеха Виленскнхъ иголыциковъ и жестянниковъ.
Всл дствіе пропажи цеховаго устава иголыци- показать обращикъ своей работы и платить только
ковъ и жестянниковъ въ 1663 году, цеховые стар- б в копъ и д лать коляцію (угощеніе); 12) въ
шины съ согласія всего цеха и бурмистровъ со- праздникъ Божьяго Т ла, во время прі зда короля,
ставили для себя новый уставъ . сл дующаго совс цеховые должны находиться у своей хоругви;
держанія:
13) вдов , им ющей сына, разр шается пользо1) Ни одинъ братчикъ не им етъ права укло- ваться резіесломъ до конца жизни, не им ющей
няться отъ послушанія цеховому уставу; 2) въ день же—только полтора года; содержаніе долженъ высв. Николая должны собираться вс цеховые для давать ей цехъ; если она вторично выйдетъ завыслушанія отчета и выбора новыхъ старшинъ; мужъ за какого-нибудь товарища изъ этого же
3) собранія должны созываться чрезъ 4 нед ли; цеха, то таковой долженъ вносить только полона эти собранія должны являться вс безъисклю- вину; 14) мастеръ, принимающей къ себ ученичепія, и вести себя трезво и прилично; въ случа
ка, долженъ внести его въ цеховой реестръ по
неисполненія этихъ правилъ, виновный долженъ истеченіи двухъ нед ль и заплатить 20 грошей;
подвергаться тюремному заключенію; 4) всякій ученикъ, отошедшій отъ своего мастера раньше
товарищъ или подмастерье для полученія званія срока, теряетъ свои года, но если вернётся къ
мастера долженъ путешествовать съ ц лью своего нему, то года опять должны быть зачтены; 15)
усовершенствованія; въ противномъ же случа
въ случа неповиновенія какого нибудь товарища
они должны давать въ братскую кружку по 6 Цеху и бургомистрамъ и неисправнаго исполненія
копъ Литовскихъ; 5) всякій братчикъ долженъ работъ, виновный исключается изъ цеха; 16) раходить въ католическую церковь; за непос щеніе ботникъ, не принадлежащій къ цеху, строго предолженъ платить штрафа по 2 гроша; 6) всякій сл дуется цеховыми братчиками; 17) изд лія цетоварищъ, утаившій 24 пары иголъ, и повторив- ховыя могутъ продаваться только самимъ мастешій это до 3-хъ разъ исключается изъ цеха; 7) ромъ и его женой; 18) мастеръ, утаившій отъ цеха
всякій товарищъ, не работающей по понед льни- работника или работницу, подвергается штрафу
камъ, долженъ платить штрафъ по 2 гроша, а въ 1U камня воску на алтарь; 19) товарищъ, отошецсухіедни вс вообще должны платить по 3 гроша; шій отъ мастера безъ разсчета, не долженъ быть
8) товарищъ, не ночующій дома, долженъ платить принимаемъ другимъ мастеромъ; 20) на нохороштрафу 6 грошей; мастеръ, обид вшій товарища, нахъ должны присутствовать вс братчики подъ
подвергается наказанію, положенному вс мъ це- опасеніемъ штрафа 4-хъ грошей, погребете должхомъ, а непокорный — тюремному заключенно по но совершаться на общественный счетъ; 21) во
назначенію магистрата; 9) мастера не должны время судебнаго разбирательства истецъ долженъ
платить своимъ подмастерьямъ жалованья больше, разсказывать свое д ло стоя, a зат мъ выйдти
ч мъ сколько сл дуетъ по уставу; 10) товарищъ, изъ судебной избы; въ случа иесогласія съ супоступающей въ цехъ, долженъ платить 12 копъ дебнымъ постановленіемъ — им етъ право жалоЛитовскихъ въ братскую кружку; 11) представить ваться магистрату; 22) цеховые должны заботиться
метрику о своемъ происхожденіи, а если учился объ исправномъ состояніи городскаго вооруженія.
своему мастерству в ъ т т ж ъ н и б
м
ст >
то

Proconsules et consules civitatis s. r. metropolis. Significamus praesentibus litems. Vilnensis in magno ducatu Lithuaniae ris nostris universis etsingulie, praesentes
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yisuris, lecturis, aut audituris; oblatas fuisse nobis prius in publica sessione, tandem in frequenti consessu iudiciorum nostrorum per famatos Casimirum Kroykiewicz, Casimirum Samochwałowicz, Adamum Kubinski, Adamum Hancewicz, Greorgiuni Dawidowicz et Andream Daniewicz—acularios et bractearios, vulgo iglarzów, blacharów dictos, cives Vilnenses, suo
ac aliorum complurimorum seniorum ac iuniorum fratrum et magistrorum praedicti contubernii nominibus agentium, articulos inferius conscriptos, quibus tarn ad altare
suum in templo s-tae Trinitatis, ritus romani, cultum divinum et christianain pie.tatem cessante, per Dei gratiam in his
partibus belli calamitate, iuxta antiqimm
morem, excitare, amplificare satagunt, turn
et bonum inter se intuitu opificii sui ordinem conservare intendunt, supplicatumque, ut eosdem articulos sententia officii
nostri confirmare ac approbare dignaremur. Quorum supplicationi ac desiderüs
nos deesse nolentes, re bene intellecta atque trutinata, eosdem articulos, uti ad bonum ordinem congruos, in toto approbandos, et confirmandos esse sententia nostra
adinvenimus, uti quidem praesentibus confirmamus et approbamua roburque perpetuae firmitatis habituros declaramus. —
Quorum quidem articulorum is est tenor
verborum de verbo ad verbum.
W imię Pańskie amen. Statut albo artykuł cech« ¥^sktegoijblachownicMego, podług którego wszyscy bracia pomienionych
rzemiosł maaą się rządzić у sprawować.
Po zgmieniu dawnych przez nieprżyіаеіеїа porządków, teraz świeżo w roku
ninieyszym 1663, takowym że sposobem,
za staraniem у p r a c ą gfe w e t n y c h Kazimiera KroykiewiciE, Kezimiers» Samo-

chwałowicza, Adama Kubińskiego, Adama
Hancewicza, Ierzego Dawidowicza у Andrzeia Daniewicza, za iednostaynym consensem wszytkiey inney braci sprawiony у
postanowiony у na stwierdzienie ich niościom panom burmistrzom у raycom miasta
}
ego królewskiey mości Wilna podany, takowy:—- Artykuł 1. Iclimościom panom
burmistrzom у radzie miasta Wileńskiego
we dnie у w nocy, nie zasłaniaiąc się żadną
mną iurisdikcią, servitio, ratami, exemptami,
am żadnemi listami posłuszni być mamy.
'2. Bracia cechu iglarskiego у blachownickiego powinni co rok wszyscy w dzień
ś. Mikołaia na mieysce zwyczayne zgromadzić się у tam starszych przeszłych
lidźby spokoynie słuchać, a potym na przyszły rok consequenter idący drugich dwóch
starszych z pośrzoda siebie, ludzi dobrych,
pobożnych у przykład dobry daiących, dobro braterskie pomnażaiących у onego strzegących, cechem у bracią, radą у dobremi
postępkami rządzących, obierać, którzy
obrani będąc у zasadzeni powinni na ratuszu podług zwyczaiu, iako insi cechowi
przysięgę wykonać, a iako starsi od inney
braci wszelkie poszanowanie у posłuszeństwo w cechowych potrzebach mieć maią.
Którym, gdy rok wynidzie, lidźbę przed
wszytką bracią przy zdaniu starszeństwa
czynić у dostatecznie wyrachować maią, a
to przy bytności ichmościów panów radziec, którym na ten czas gdy się będzie
zdało do cechu przybyć, albo też nam
samym, ichmości na takowe porachunki
upraszać wolno będzie. 3. Schadzka w pomienionym cechu iglarskim ma się odprawować we cztyry niedziele, na którą maą
się wszyscy zgromadzić, pr»z m ł ó t o g o
obesłani, ад nieysee słuszne p t i miejską
kradikeią będące, gdzie żaden nie powi5

34 nien piiany przychodzić, drugiemu słowy aby się tego nie ważył; a nie usłuchał by
uszcypliwemi przymawiać, hałasów stroić, o raz у drugi у tego nie poprzestał, tedy tastół ręką bić, przy sobie broni у żadnego kowy każdy powinien od rzemiosła odpaoręża niema mieć. A ieżeli by który miał dać. 7. Który by towarzysz w poniedziaiaką kolwiek broń, powinien oną przy za- łek (ieżeli by święta nie było) nie robił, posiadaniu do młodszego oddać, inaczey nie- winien do skrzynki cechowey dać groszy
ostrożny ma popadać w karanie podług dwa litewskich, także kożdy z nich na
wynalazku braterskiego. Na którey schadzce każde suchedni do tey że skrzynki grokożdy brat ma dać do skrzynki cechowey szy trzy. 8. Kożdy towarzysz, który by ropo groszy dwa litewskich; który by zaś biąc na warstacie u którego magistra, nie
brat zbstaiąc winnym, a będąc raz у dru- nocował doma u tegosz magistrata, ma
gi napomnionym, przy uporze swym sto- być karany sześcią groszy litewskich do
iąc, nie dał się w karanie, za trzecim ra- skrzynki. leżeli by też magister towarzysza
zem ma bydź więzieniem karany, za wia- znieważył, a towarzysz by nań w cechu
domością magistratu у czwierć kamienia przed bracią żałował, tedy magister wewosku na ołtarz dać. 4. Towarzysz kożdy, dług uznania braciey ma bydź karany, a
który by chciał magistrem zostać, powi- gdyby się nie dał w karanie, do ichmość
nien lat trzy wędrować, a nazad powró- panów burmistrzów odesłać go powinno.
ciwszy powinien u tegosz magistra, od któ- Także, ieżeliby towarzysz, będąc piiany,
rego wyszedł, rok у sześć niedziel robić у lubo у trzeźwy magistra znieważył, tedy
ma dobrze być w tym rzemiośle wyuczo- takowy ma bydź więzieniem karany. 9.
ny. Także kożdy maystrowczyk obóyga Aby żaden magister towarzyszowi większerzemiosła iglarskiego у blachownickiego go myta nie dawał nad postanowienie cepowinien wędrować rok у sześć niedziel; a chowe у ieden pod drugim nie odmawiał,
który by lubo maystrowczyk lub też uczeń pod winą trzech złotych. 10. Kożdy brat
tego obóyga rzemiosła nie wędrował, tedy cechu iglarskiego у blachownickiego nie
za wędrówkę ma dać do skrzynki brater- ma bydź przyięty do cechu ażby wprzódy
skiey kop sześć litewskich. 5. Wszyscy bra- mieyską przeprawił. A który by wstępocia pomienionych rzemiosł iglarskiego у wał do cechu, tedy przy dostatecznym
blachownickiego, przez młodszego obesła- zgromadzeniu wszytkiey braci, za obesłani, maią się schadzać na mszą świętą do niem przez młodszego, takowy każdy ma
świętey Tróyce rzymskiey, gdzie ołtarz dać do skrzynki cechowey braterskiey kop
swóy maią; a który by nie był, ma dać dwanaścia litewskich, z którey skrzynki
od każdey iak wiele niebył po groszy dwa starsi powinni świece у inne potrzeby do
litewskich. Także na żałobney mszy co •ołtarza należące sprawować. 11. Do tego,
kwartał, ieżeli by nie był, ma zapłacić który by wstępował do cechu, aby łoża
winy groszy dwa. 6. Towarzysz rzemiosła poczciwego był, powinien list od uczciwego
iglarskiego, ieżeli by w magistra robiąc urodzenia swego у iako wolny у nikomu
zataił albo nieopowiednie wziął dwadzieścia nie poddany, a ieżeli by nie tuteyszy był,
igieł у cztyry, to iest aftek dwadzieścia tedy у od rzemiosła przed wszytką bracią
eztyry pary, tedy ma bydź napomniony pokazać; maystrzowezyk zaś, wstępuiąe do
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cechu, powinien dać połowicę у dla braci cechu у od chwaty Bożey у posłuszeństwa
wszytkich kolacią podług przemożenia spra- ichiność panów burmistrzów zbraniał, strowić. 12, Na święto Bożego cmła bracia nił, a rzemiosło swawolnie у po partacku
cechu iglarskiego у blachownickiego, także robił, tedy takowe aby się partactwo nie
na przyiazd króla iegomości у gdy od ich- mnożyło, za dozwoleniem ichmościów pamość panów burmistrzów w podobnych nów burmistrzów wszędy, tak w gospodzie,
okaziach zaydzie roskazanie, wszyscy pię- w rynku, na ulicy, iako się przed tym zaknie się przybrawszy z rynsztunkiem wy- chowywało, ma być grabiony, у warstat
chędożonym, powinni bydź pod chorągwią. do cechu oddany. 16. A ieżeli by kto kol13. Każda pozostała wdowa tegosz rze- wiek tegosz rzemiosła zkąd kolwiek przymiosła, ieżeli ma syna, tedy wolno oney bywszy chciał sobie swowolnie gdzie kolbędzie aż do śmierci to rzemiosło robić; wiek mieszkaiąc te rzemiosło, nie opowiektóra zaś bez potomka, tylko rok у sześć dziawszy się cechowi robić, mianowicie od
niedziel będzie, robiła. Bracia zaś powinni blachi białey, drótu, klatki, kraty, wędy у
ią opatrować towarzyszem; a gdy póydzie insze rzeczy, które się z drótu zwykły rozamąż tego rzemiosła, tedy ten, który ią bić, tedy także za przydaniem sług z urzębierze, tylko połowicę cechu zapłaci. Tak- du ichmościów panów burmistrzów każdeże, gdy córka tego rzemiosła póydzie za- go takowego wszędy у na kożdyrn mieyscu,
mąż za człowieka tegosz cechu у rze- aby się pomienionemu cechowi iglarskieniu
miosła, tedy na wolne półcechu. 14. Z rze- у blachownickiemu przeszkoda nie działa,
miosła iglarskiego у blachownickeigo koż- bracia tegosz cechu maią grabić, prze<ły brat/podług dawnego zwyczaiu, przyiąw- strzegaiąc porządków swycłi dawnych. 17.
szy chłopca na rzemiosło do nauki, ma u To też za nienapodleyszą rzecz ten cech
siebie trzymać dwie niedziele, po wyściu chce mieć, aby żaden towarzysz у chłodwuch niedziel powinien go zmówić у do piec którego kolwiek rzemiosła w rynku
regestru cechowego wpisać, a do skrzynki у po ulicach różnych nie przedawał, oprócz
ma dać groszy dwadzieście litewskich, a samego magistra albo małżonkę iego, aby
ieżeli by ten chłopiec nie dosłużywszy lat się przez częste próżnowanie rospusta у
zmówionych odszedł, tedy mu lata giną, zgorszenie nie mnożyło. 18. Gdyby zaś
a
gdyby się powrócił, tedy znowu spełna u którego brata z pomienionych rzemiosł
°a lata takowe, na które у przedtym był znalazł fałsz w rzemieśle, któryby zachozmówiony, ma być zapisany, u tegosz pierw- wał potaiemnie, mimo wiadomość braciey,
szego magistra swego ma zostawać. A у nie wpisuiąc do regestru cechowego,
który brat zmówionego у zapisanego chłop- chłopca albo dziewkę też rzemiosło robiąc,
ca odmówił, takowy czwiercią wosku ma tedy takowy za przeświadczeniem braterp ż karany, a chłopiec pierwszemu ma- skim ma popadać winę tak urzędową, iaS^trowi przywrócony. 15. Który by się ko у cechową у ma bydż karany czwierrat % rzemiosła iglarskiego у blachow- cią kamienia wosku na ołtarz. 19. Towanickiego saaydowat swawolny, cechowi rzysz, który by robiąc u magistra przez
ciwn|i
i i niedziel cztyry, nie porachowawszy się z
p
|
magistrem, nie opowiednii odszedł, nie
py
y?
pod mszą
y t a m
m i e s zkaiąc od

— 36 ma bydź przymowany od drugiego magi- dług dawnych zwyczaiów, powinni będą.
stra, у owszem takowy ma bydź karany
Post quorum articulorum in eo, uti praew cechu czterma funtami wosku na ołtarz missum est, tenore relectionem praedicti
bracki. 20. Gdy umrze brat cechowy, lu- contubernales eosdem articulos in omnibo żona, dziecię, albo towarzysz, maią być bus punctis et clausulis observare et ea
wszyscy bracia na pogzebie, a który by omnia, quae praemissa sunt, adimplere
nie przybył ma winy groszy cztyry do submisserunt, prouti et nobile officium
skrzynki brackiey zapłacić; a podupadłe- consulare Vilnense eandem ordinationem
mu bratu albo iego żonie у towarzyszowi manu tenere et in omnibus iuxta praez skrzynki brackiey ma bydź pogrzeb scriptum illius iisdem contubernalibus obesprawiony. 21. A gdzieby się sprawa ia- dire serio demandavit. In maioremque hoka cechowa przytrafiła у ieden na dru- rum omnium fidem et evidentius testimogiego skarżyć miał, tedy uprosiwszy sobie nium, praesentes publico officii nostri conu pp. starszych głos, ma stoiąc swoią ża- sularis Vilnensis eoque maiori sigillo comłobę przekładać, a potym za drzwi ustą- muniri et manu notarii officii nostri ordipić у poty czekać, póki ich nie zawołaią. narii subscribi curavimus. Actum Vilnae
A gdzieby się rozsądek cechowy nie po- ieria secunda post festum sancti Francisci
dobał, tedy magistrat takowe rzeczy miar- proxima die octava mensis Octobris, anno
kować będzie. 22. Armatę mieyską, a mia- Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo
nowicie zbroie chędożyć у opatrować, po- tertio.

1663 г. Декабря 3 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663—1665 г., стр. 594—618.

9. Уетавъ цеха стежолыциковъ въ город Выьн .
стекольщиком, заключаете въ ееб 48 §§, даже на диссидентовъ; въ § 4—правила какимъ
въ которнхъ онред лены главн йшія права и образоиъ долженъ сохраняться цеховой ящикъ; въ
обязанности этого цеха. Сущность шъ заклю- въ § 5—время цеховыхъ собраній и наказаніе за
чается въ сл душщемъ: въ 1-ю, § изложены пра- уклоненіе отъ участія въ оныхъ; въ § 6—м сто,
вила, какъ и когда сл дуетъ избирать цеховшъ
гд должен сид ть на сходкахъ католики и иностартшъ и въ т
т т ч т т а
и х ъ
обіШШН0.
в рцы и порядокъ, въ которомъ должны равбисм; во 2-жъ § - и к ъ набдадать за цехолииш сходраться д ла; при этомъ польски языкъ назначевъ
ками; въЗ §-обшшности д е х а даояшгонш къ
яаыкомъ д ловнмъ; въ § 7-мъ-шшсканія съ р костелу Бернардиновъ и нашшнія за уыоненіе
месленниковъ н иснравшхъ и непокорныхъ; въ §
отъ оныхъ; обязанности эти были раепрегрмены
8-мъ — првила для домашней и общеетеешві
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жизни цеха и наказаніе за неисполненіе оныхъ;
в ъ
§ 9 -мъ—правила для веденія цеховой кассы
и
Расходованія общественныхъ денегъ; эти посл
днія предназначаются на содержаніе костеловъ
и Всп
омоществованіе вдовамъ и сиротамъ; въ §
*0—порядокъ возведенія простыхъ стекольщиковъ
Въ
мастера; онъ заключался въ томъ, что простой
ст
еколыцикъ, сд лавшясь ыастеромъ, обязанъ былъ
Въ
теченіи года нести изв стную службу въ костел ивъцех ; въ § 11—обязанности подмастерьевъ по отношенію къ цеху и костелу; въ§ 12—
п
Равила для судебныхъ разбирательствъ ивзаимныхъ отношенійчленовъ другъ къ другу; §§ 13 и
4
заключаюсь въ себ правила о томъ, что долЖе
нъ д лать цехъ въ случа бол зпи или смерти
леновъ; въ 15 § заключаются правила для вновь
°ступающихъ въ цехъ изъ другихъ городовъ; въ
8 16 изложены требованія относительно вновь поупающихъ въ цехъ и взысканія за неисправное
исполненіе работъ; въ 17 § изложены правила
текольнической работы, за которую сл дуетъ приать въ цехъ и выдавать званіе мастеровъ;
39 18, 19, 20, 21 и 22 изложены постановлені относительно того, каковы должны быть обя-

занности товарищей и учендковъ къ мастерамъ,
какъ нужно помогать вдовамъ и больныиъ мастерамъ; въ § 23 изложены м ры противъ неисправныхъ и нев жественныхъ мастеровъ; въ § 24—
наказаніе т мъ мастерамъ, которые войдутъ въ
сношеніе. съ мастерами-самозванцами (partaczami);
въ § 25—воспрещеніе цеховымъ поступать на службу къ мастерамъ-самозванцамъ; въ § 26—наказаніе для лицъ переманивающихъ къ себ подмастерьевъ; въ §§ 27 и 28 изложены правила какъ
нужно поступать во время раздоровъ между подмастерьемъ и мастеромъ; въ § 29 изложены м ры
противъ подмастерьевъ, оскорбившихъ своихъ мастеровъ д йствіемъ; въ §§ 30, 31 изложены руководящія правила для товарищей; въ §§ 32, 33
и 34 изложены правила относительно учениковъ
(хлопцевъ); въ остальныхъ §§ заключаются подробныя постановленія относительно товарищей,—какъ
они должны вести себя по отношенію къ своимъ
мастерамъ, ученикамъ и другъ къ другу. При
этомъ стекольщики дають взаимное об щаніс сл дить за жидами, чтобы они не им ли подмастерьевъ
изъ христіанъ и вообще, чтобы не занимались
этимъ ремесломъ.
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sła szklarskiego, podług którego pomienieni starszy roczny tylko te sprawy potoczne
rzemieślnicy maią się sprawować у rzą- cechowe, w przywileiu у porządku opisane,
dzić, podany przez bracią tegosz rzemiosła, iako to o złą robotę, albo ieśli by towawyżey imiony у przezwiski mianowaną, do rzysz o zasłużone na magistra, magister
szlachetnego magistratu Wileńskiego, dla też o nieprzystoyne zachowanie na towauchwalenia у stwierdzenia onego, za ied- rzysza się skarżył, powinien sądzić, nie
nostaynym consensem wszytkiey braci po- wtrącaiąc się do criminału у innych urzęmienionego rzemiosła postanowiony, a obo- dowi należących spraw, gdzie Jeżeliby w
iom narodom katolickiemu у ruskiemu na- cechu pomiarkowana sprawa bydź nie modany, od szlachetnego magistratu Wileńskie- gła, у sąd się braterski nie upodobał któgo, które się tak zaczynaią w nim artykuły: rey kolwiek stronie, tedy ukrzywdzonemu
Artykuł pierwszy. Bracia cechu szklar- wolno będzie dla dochodzenia sprawiedliskiego maią miedzy sobą na kożdy rok wości do szlachetnego urzędu burmistrzowobierać starszych na przyszły rok, dru- skiego у radzieckiego Wileńskiego, a wcrigich starszych, immediate przed świętym minalney sprawie do wóytowskiego podług
Mikołaiem święta rzymskiego, a na święty dawnych zwyczaiów udać się.
Mikołay idąc porządkiem ichmościów paArtykuł wtóry. Starsi roczni tegosz
nów magistratowych, odmieniwszy się za- zaraz dnia maią przydać dwuch mistrzów,
siadać, у lidźby przeszłorocznych starszych którzy będą bywać przy wszelakich sprawach
z przychodów braterskich у rozchodów słu- у schadzkach towarzyskich. Artykuły zaś
chać, tak iakoby naylepiey chwała Boża z przywileiów cechowych, towarzyszom słupomnażała, a nie na private dobro brater- żące, podane przez mistrzów z wiadomością у
skie obracało. Przy którey lidźbie ichmo- pozwoleniem szlachetnego magistratu Wileńściom panom raycom bywać у starszych skiego, z pieczęcią ratuszną у z podpisem ręki
lidźby słuchać wolno będzie, gdzie maią pisarskiey utwierdzone bydź maią.
się wszyscy spokoynie у statecznie zachoArtykuł trzeci. Bracia cechu szklarskiego
wać, a ieżeli by który przerwał nienależ- wszyscy wespół powinni się schadzać zawsze
nie wtrącaiąc, głosu sobie nie uprosiwszy, we cztery niedziele do kościoła oyców bernarma zapłacić winę według uwagi cechową. dynów, gdzie swóy ołtarz maią, na mszą
Ciż starsi nowo obrani, stosuiąc się do zwy- świętą, także na kożde suchedni, żałobne
czaiu inszych cechów, maią przysięgać na kwartalne у na inne msze święte, które na
ratuszu według zwyczaiu innych cechów przywiieiu kościelnym są opisane, wespół
у sprawiedliwie się miedzy bracią rządzić z małżonkami у towarzyszami swemi, gdzie
у sprawować ze wszelką uczciwością, nie tak mistrzowie, iako у towarzysze, będąc
następuiąc bez przyczyny, tak starszy na społecznie zgromadzeni, na ofertę przy mszy
młodszego, iako też у młodszy na starsze- świętey porządnie iść będą powinni, a kłaść
go, czego przywiley у artykuł zakazuie. A podług przemożenia swego przynaymniey
który by temu sprzeeiwnym bydź okazał, ordinarią groszy dwa, a towarzysz grosz
ma zapłacić wioy dwa funty wosku do ko- ieden, albo co mu się у więcey będzie pościoła, lub też podług wynalazku brater- dobało, która offtrta ma bydź oddawana
skiego ma bydź karany. KoMy też brat do zakrystiey przez młodszego z wiadomo-
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Bożym narodzeniu, także у w poniedziałek
Wielkonocny z skrzynki starsi wymowali
po złotych czterech na kolendę у na włoczebne dla oyców bernardynów. A gdy
potrzeba będzie wynosiła sprawić ochędostwo iakie kolwiek do ołtarza naszego cechowego, to ma być sprawowano z skrzynki
cechowey pospolitey. Do tego z teyże skrzynki cechowey ma bydź sprawiono sześć postawników, z których cztyry koło mar maią
stać, a dwa na ołtarzu, tak przy mszy quartalney, iako у przy mszy na pogrzebie ciała
umarłego, także ma bydź sprawiono z skrzynki cechowey dwanaście świeć lanych, które
maią bydź chowane w szafie kościelney у
używane do pogrzebów braciey religiey katolickiey, także у przy mszy ś. у gdy do
grobu ciało kładą.
Artykuł czwarty.. Skrzynka mistrzowska
ma bydź. za dwiema kluczami u iednego
starszego, albo gdzie by mieysce bezpiecznie bracia upatrzyli, tylko nie gdzie
indziey, ieno pod iurisdictią mieską, na
mieyscu bespiecznym, mianowicie, strzeż
Boże, ognia у inszych przygód złych,
także dla pokoiu braci, gdzie schadzki swe
będą odprawować. W którey skrzyni maią
być chowane przywileią iego królewskiey
mości, pana naszego miłościwego, także kościelne, у inne wszytkie munimenta, cechowi
należące, regestra roschodów у przychodów
porządnie pisane у pieniądze od braci dawane; a gdyby który brat, będąc starszym
rocznym albo szafarzem, zgubił klucz
od skrzynki cechowey, taki ma bydź karany czwiercią kamienia wosku у klucz
Ш
ten
' Ш г У Р | а с і z a inszy powinien dać dorobić. Także ieśliby
' P ° w i n i e n t a k ż e d a ć i ą k o starszy albo szafarz dokąd odiachał, a na
iednak ten młodszy
miejscu swoim brata godnego nie zostawił»
F i АЛ • f ^ w e
powinien odprawować,
także iako » ь * їм
• i•> rv у kkcz z sobą zawioił»fedy takowąsi wi, " У katolik, a ш ріасш. Do
tego aoy m k t M y r o k ш ш Ы т
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starszych. Przy tym ma bydź postawników, to iest świec woskowych sześć na
ołtarzu, albo według możności do mszy
świętey, także lanych świec szczyro woskowych cztyry, z któremi bracia będą powinni wychodzić ku elevaciey przy tey że
mszy świętey cechowey, także na processie
co święto uroczyste, iako to przez octave
Bożego ciała у innych świąt uroczystych.
Do tego aby towarzysze z swey skrzynki
parę świec lanych szczerowoskowych sprawowali у pod winą groszy sześciu litewskich do skrzynki mistrzowskiey z temi
świecami do mszy świętey wespół z magistrami ku elevaciey у inne processie wychodzili, które świecie maią sprawować z
tych pieniędzy, co winy biorą w gospodzie
2
towarzyszów. A co na te świece wydadzą, ma bydź przy porachunku od nich
Przyięto. A któryby z mistrzów na mszy
świętey nie był, ma dać winy groszy sześć
litewskich. A ieśliby w pół mszy świętey
przyszedł, tedy ma dać groszy trzy litewskich у offertę oddać do skrzynki mistrzowskiey. Lecz który by brat młodszy był
mszey r e %iey, a nie rzymskiey katolickiey,
У zbraniał by się posługi kościelney odPrawować, ma dać do skrzynki magistrowskiey kop pięć litewskich. Do tego aby kożdy
5. ' któryby był inszey religiey, a nie rzymb ? ? ' dawszy na rok złotych dwa, wolny ma
J 0 ( 1 wszystkich powinności kościelnych,
?^ m s z ^ ^ w ^ t e y * а к cztyryniedzielney,
. Р І а ш е У > także у od wychodzenia z
1
^ ekvaciey у na processie, oprócz

40 Artykuł piąty. Schadzki maią być na kożde dwie niedziele według przywileiu iego
królewskiey mości, na które się wszyscy schadzać maią у dać groszy dwa do skrzynki, a
na ąuartał po groszy sześciu litewskich. Któryby zaś na schadzkę nie przybył, ma dać winy groszy dwa. Także za to, gdyby na kwartał nie przybył, ma dać groszy pięć. A który
by omieszkał, a przy otwartey skrzynce przyszedł, ma wpół tego wszytkiego oddać. Lecz
chorobą, odiazdem у inszemi słusznemi przyczynami maią bydź za wymownych miani,
które schadzki maią bydź odprawowane
dnia niedzielnego po obiedzie o pierwszey
godzinie. Gdzie który by brat przy skrzynce
otwartey siadł z nożem, albo z iakim inszym orężem, ma dać winy dwa funty wosku, młodszy brat powinien tego postrzegać pod winą funta wosku; a ieśli by który
broń u siebie zataił, a byłoby to na nim
przedświadczono, taki troiako ma bydź karany. Jeśli by też potrzeba iaka cechowa
była silna, albo rozkazanie magistratowe
zaszło, albo cudzy człowiek potrzebował
schadzki, tedy starsi, nie czekaiąc dwuch
niedziel, młodszą bracią obesłać powinni
będą, za co ma dać obcy człowiek do skrzynki
cechowey groszy piętnaście. A ieśli by brat,
albo towarzysz potrzebował tego, tedy powinien dać groszy dziesięć polskich. Obwiniony iednak ma mu to wrócić. A ktoby
na takie odesłanie, oprócz zwyczaynych
schadzek, nie przyszedł bez słuszney przyczyny, ща dać щ П у font w o g fc u # A ieśli
by który brat albo towarzysz przyszedł do
cechu piiany, ma dać winy funt wosku у
z cechu na fen czas innym nie pr»tzkadzaiąc ustąpić.
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katolicy prawą stronę maią zasiadać, aktorzy są inszey religiey—lewą. Przy sprawach
aby żarnowy nieuczciwe nie były, rotum
podaiąc ieden drugiemu pod winą groszy
sześciu polskich nie ma uprzedzać, który by
ręką o stół uderzył, albo się starszym w
czym sprzeciwił у poswarki czynił, a ile
kroć upornie odezwał z mową swoią, ma
bydź karany sowito. Do tego spraw cechowych żaden brat niema wynosić za próg,
pod winą od braci uznaną, sprawy у rozmowy w cechu przy otwartey skrzynce, aby
nie były odprawowane ięzykiem obcym, tylko
polskim, pod winą dwu funtów wosku. A
ieśliby który brat nie rozumiał po polsku,
ша bydź tłumaczono przez brata, którego
sprawy cechowe nie maią bydź odprawowane, ani sądzone, także towarzyskie w
gospodzie przy ludziach obcych.
Artykuł siódmy. Któryby brat uparty у
gardząc cechem, na schadzki przez całe suchie dni, albo przez cały rok nie przychodził
У powinności nie czynił, maią bydź onemu
odięte dobrodzieystwa cechowe. Lecz który
by brat poniechał dla rzemiosła у roboty
swey, a nie bywał by między bracią na
schadzkach у chciałby potym rzemiosła robić, takowemu ma bydź broniono, aż się,
z zaniedbałych powinności, tak kościelnych,
iako у cechowych usprawiedliwi, to iest,
schadzki, suchedni у winy wszelakie popłaci,
według uwagi braci.
Artykuł ósmy. Zabiegaiąc temu, aby uczciwość, zgoda święta miedzy bracią trwała, a
brat, który by niesnaski, turbacie, nienawiści
miedzy bracią czynił, у do szkody, albo niesławy przywodził, o lada plotki do urzędu pozywać у turbowae ważył, taki ma bydź skaraay ешіегеіа kamienia wosku. Sprawę cechowi nie należącą у ехсш, leżeli by mewaeiwybył w cechu, szlachetny magistral pef de-
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legatos ma miarkować. Także który by brat
albo towarzysz starszy cechowi wszytkiemu
był przeciwny, słowy nieuczciwemi się
targał na starszych у wszytką bracią za nic
sobie ważył, karanie у posłuszeństwo, które
cechowi powinien pełnić, nie pełnił, takowemu magistrowi, tak chłopcy, iako у towarzysze maią bydź odięci, aż się we wszytkim cechowi у starszym upokorzy у dosyć uczyni. A towarzysz ma bydź skarany winą, według uznania
magistrów wszytkich, albo więzieniem pod
ratusz. A ieśli by magister był upornym,
a temu karaniu nie był podległym, taki
ша bydź odesłany za wiadomością urzędu
na ratusz do dalszey sprawy, a potjm na
ratuszu ma siedzieć, aż temu karaniu cechowemu dosyć uczyni, starszych у wszytką bracią przeprosi. Lecz gdy by na inszym
mieyscu był obelżony, a ta obelga nie należała by do cechu, niema sprawiedliwości w cechu prosić, ale u sądu radzieckiego> a nie gdzie indziey.
Artykuł dziewiąty. Że też, to iest rzecz
bardzo potrzebna uchodzić złego mniemania
ludzkiego у bydź prawym panu Bogu у ludziom, przeto te dochody na schadzkach, kwartały, winy у insze, które od braci dochodzą,
do skrzynki według przywileiów у artykułów
^Щ bydź w regestrach porządnie intro"gowane, spisane po polsku tym sposobei
», kto iak wiele dał, imię у przezwisko
e
* go napisawszy w regestr wnieść, co ma
t z wielką pilnością, a to dla tego, aby
nowo obranym, przy wszytkiey
ac
cj
j w eechu zupełnie у dostatecznie, ia81
w
że
kift ^ ^ y namieniło, rachunek ze wszyt§o przystoynie oddali, uchodząc przez
. l . e r z Ä у suspiciey. A te dochody pon
* potrzeby kościelne у cechowe
ooraoać, tftkfe m p o r a t O wanie upadku brata którego г n i l w i e d£enia Pańskiego, a

nie z swey woli, to się ma rozumieć, o
wdowach у sierotach braci zeszłych у о
towarzyszach, od pana Boga nawiedzionych;
у przy obieraniu starszych rocznych ma bydź
collatia dla braci wszytkiey z skrzynki, iako
nayskromniey, sprawiona, z uwagą przecie
braci, aby zbytku у zgorszenia nie było.
Artykuł dziesiąty. Młodszy wstępuiący
do cechu szklarskiego posługi cechowe у
kościelne takim sposobem ma odprawować,
to iest, gdy sklarz, który wprzódy wstąpi do
cechu, powinien młodszym rok cały służyć
w cechu у w kościele, a gdy ieden mistrz
pierwiey odsłuży swóy rok, tedy potym drugi
młodszy nastąpi.
Artykuł iedenasty. Młodszy powinien
mieć w uczciwości wszelakiey starszych у
na wszelakie potrzeby cechowe у kościelne posłusznym ma bydź, to iest powinien
do cechu nayprędzey przyść, skrzynkę ochędożyć, ma stół postawić, także у do kościoła naypierwiey przyszedszy ołtarz ochędożyć, świece nagotować, zapalać у z świecą wychodzić, tak na elewacią naświętszego sakramentu przy mszy świętey cechowey, iako у na processiey у insze powinności kościelne pełnić, pod winą dwu funtów wosku, także obchodzić bracią na
schadzkę dnia sobotnego, a nie w niedzielę, pod winą dwu funtów wosku. Artykuł
dwunasty. Jeśli by ieden brat iaką miał
czynić skargę na drugiego brata, tedy takowy obadway przystoynie у uczciwie maią
stać przed stołem. A ieśli by który brat
albo młodszy na starszego rocznego miał
iaką skargę, albo też starszy na brata
którego młodszego, tedy ten starszy na
mieyscu swym inszego brata godnego,
który przed tym starszym bywał, ma zasadzić, do usprawiedliwienia się. laden
te* z braci rzemiosła szklarskiego nie po6

_ 42 winien w robocie przeszkody czynić drugiemu bratu, a to takowym sposobem: gdy
by ieden brat, zmówiwszy robotę u kogożkolwiek, pewnym у słusznym targiem
miał oną robić, a drugi na przeszkodę у
podstępek onego tą robotę za mnieyszą се- |
nę podiął się zrobić, zkąd by wielkie rostyrki, nieporządek у uyma roboty innym
była, takowy przeszkadzający у podstępny,
bez żadney folgi, pół kamieniem wosku
ma bydź karany. Przestrzegamy też, aby
żaden brat rzemiosła szklarskiego po domach
у kamienicach chodząc roboty nie prosił у z
nią się nie nabiiał a innym przeszkody nie
czynił, bo się trafia często, że ieden drugiemu pod bokiem robotę odeymuie у przeszkodę czyni, takowy także co podstępek czyni,
ma bydź karany winą wyż opisaną.

Artykuł trzynasty. Jeśli by który brat
zachorzał z nawiedzenia Pańskiego, tedy
onemu maią dać bracia towarzysza takiego,
który by warstatowi sprostał; toż się ma
rozumieć у о wdowie pozostałey, у to po
magistrze zupełnym, który by we wszytkim
dosyć czynił cechowi. .
Artykuł czternasty. Jeśli by który mistrz
umarł, albo mistrzowa, syn albo córka takowego, mistrzowie do grobu powinni nieść
pod winą groszy sześciu, a towarzysza zmarłego powinni nieść także pod winą у ucznia,
do teso wszyscy mistrzowie, z małżonkami
у towarzyszami na pogrzebie у przy żałobney
mszy maią bydź, nie odchodząc aż po wszytkim nabożeństwie, pod takowąż winą groszy
sześciu litewskich.
Artykuł piętnasty. Jeśli by się trafiło,
żeby tu magister rzemiosła sklarskiego,
z inszego miasteczka przyiachawszy, chciał
Wilnie te rzemiosło robić, takowy
w
urzędy powinien przyiąć prawo mieyskie,
sztuki iako insi zwykli odrobić, listy od

urodzenia у od uczenia pokazać, kollacią
według przemożenia sprawić у wszytkie
insze powinności cechowe odprawić. Toż
się ma rozumieć у о partaczach tutecznych. Także, ieżeli by którykolwiek brat,
lub przy skrzynce у przy sprawach siedząc, lub też w osobliwym posiedzeniu
ieden drugiemu nieuczciwość zadał, mianowicie illegitimitatem ortus,. tedy z
tego obay maią się wywodzić, a ten,
na którym to będzie dowiedziono, ma bydź
oddalony od rzemiosła у społkowania braterskiego. A który by brat, wiedząc o takowey przyganie drugiego brata, a nie
oznaymił starszym, tedy według uwagi
urzędu ma bydź karany.
Artykuł szesnasty. A gdzie by towarzyszowi wędrownemu na wędrówce co nieuczciwego у nieprzystoynego trafiło, a potym
ogłosiło, takowemu nie ma bydź pozwolone sztuk robienie, aż się pierwiey słusznym
świadectwem wywiedzie. A gdy te sztuki
odprawować zacznie, starsi magistrowie, albo
na to od nich wysadzeni, powinni będą doglądać у przypatrować się sztuk iego, aby
te sztuki niebyły przez kogo inszego robione, pod winą kamienia wosku. Który by zaś
sztuk tych naznaczonych na czas zaniechał у
wzgardził, oprócz choroby у inszych słusznych
przyczyn, takowy traci wszytkie dochody, które do skrzynki dał. A ieśliby na czasie у
terminie naznaczonym sztuk nie pokazał, taki
każdy na tydzień, póki sztuki pokaże, ша
winy płacić złoty. A ta sztuka nie gdzie indziey ma bydź robiona, iedno u starszego.

Artykuł siedmnasty. Sztuka sklarska
tym trybem robiona ma bydź: Naprzód
monstrancia z promieniem, latarnia z
wieżyczkami у z baniami, solniczka, także insze rozmaite wzory, do tego rzemiosła sklarskiego przynależące, dosko-

— 43 nale maią być zrobione. A ieśli by taki był, stała po śmierci małżonka, swego brata, rzektóry by malowane sztuki umiał, ten pod- miosła sklarskiego chciałaby robić, to rzeług upodobania wiary swey w niebowstąpie- miosło powinno iey dodać towarzysza takiego,
nie, albo mękę Pańską, ma na szkle odma- który by warstatowi sprostał, tak długo, póki
lować. Przy oddawaniu sztuk szklarskich, zamąż póydzie. A ieśli by się został uczeń po
które są opisane w przywileiu, ten, który śmierci męża iey, tedy powinien lata wytrwać
oddaie sztuki, niema bydź obecnym przy od- przy towarzyszu у tego ucznia wyzwoliwszy,
dawaniu onych, ale ma ustąpić, którey sztuce nie ma więcey brać uczniów na rzemiosło, ale
masiękożdy brat statecznie у szczyrze, aüie na to mieysce wolno iey będzie towarzysza
z rankoru iakiego przypatrować, у о niey drugiego z porządku przyiąć,_ albo do inszego
zdanie swoie, ieśli dobrze, albo zle uro- mieysca у miasta po niego pisać. Ta uwaga,
biona, braciey wszytkiey powiedzieć, w czym ieśli by na nią występek iaki nieuczciwy przeieden drugiemu nie ma przeszkadzać, pod wiedziony pokazał się, lub też zamąż inszego
winą funta wosku, czego starsi, iako na rzemiosła człowieka poszła, ma bydź od rzeto przysięgli, z pilnością postrzegać у do- miosła oddalona у towarzysz odięty.
Artykuł dwudziesty pierwszy. Każdy
glądać maią. A errory, które by słusznie
bracia uznali, powinni będą napisać. Która mistrz nie ma czeladzi więcey chować
to sztuka według uznania у rozsądku mi- tylko iednego towarzysza, a drugiego chłopstrzów ma bydź przyięta. A ieśli by bra- ca; a ieśli by u którego mistrza wakował
cia postrzegli, że wielki niedostatek у nie- warstat, tak żeby żadnego towarzysza nieumieiętność w nauce iego у w tey sztuce miał, a potrzebował by onego, tedy ten brat,
był, tedy ma bydź obwiniony podług wyna- który dwóch towarzyszów ma, powinien mu
dać, zroskazania starszych, iednego. Jeśli
lazku braterskiego.
Artykuł ośmnasty. Ten młody mistrz, gdy by się też trafiło, żeby który brat miał wielsztuki odprawi,powinien towarzyszom podzię- ką a pilną robotę у potrzebował by więcey
kować у od nich się wyłączyć, mistrzom zaś towarzyszów, tedy to starszym ma oznaymić
Wszystkim powinien w cechu kollacią spra- у u nich dozwolenia z nagrodą, która do
wić według przemożenia, a ma dać do cechu skrzynki cechowey ma bydź obrócona, proz
htych piętnaście, у do regestru cechowe- sić, za wiadomością wszytkich braci według
potrzeby, tedy onernu więcey towarzyszów
go ma bydź wpisany.
Artykuł dziewiętnasty. Syn mistrzowski ma bydź przydano nim tę robotę zgotuie.
Artykuł dwudziesty wtóry. Jeśli by Pan
tuteczny powinien półsztuki robić, także у
Bóg
którego brata chorobą cięszką nawieten towarzysz, który wdowę albo córkę
zowską za małżonkę weźmie у od wszyt- dzić raczył, albo inszą złą przygodą, a ponakładów cechowych w pół wolni są, trzebował by ratunku у wspomożenia od
1
kolacyi, która ma bydź według prze- braci z cechu, tedy takowego brata upad• sprawiona. Jednakże każdy ъ nich łego z skrzynki ratować у zapomagać maią;
. t „m bydź powinien, tak syn mistrzow- a gdy go pan Bóg wspomoże, tedy te pie*> щко у towarzysz, który wdowę albo niądze z podziękowaniem do skrzynki braterskiey będzie powinien oddać przed czacórkę mistrzowską poymie.
i. Jeśli wdowa pozo- sem, to ieet przed eteotią, która bywa w
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usprawiedliwił, ma bydź urzędem karany chłopca oddać.
Artykuł dwudziesty siódmy. Uczniowie z
od starszych, chłopców wpisywać у wyzwainszych miast, miasteczek, gdzie porządlać nie może, aż dosyć temu uczyni.
Artykuł dwudziesty trzeci. A iżsiębarzo ków cechowych nie masz, za towarzyszów
wiele partacze-w tego rzemiosła szklarskiego wyzwolonych nie maią być przyięci, ale maią.
nayduie, co się dzieie ku szkodzie ubogich cytować u starszych mistrzów, dla lepszego
mistrzów, ku szkodzie urzędów kościelnych przyćwiczenia wrzemieśle у uczciwego wyу z uięciem pożytków mieyskich, przeto aby żywenia, według biegłości w rzemieśle maią,
takowi próżni у lozni ludzie у partacze, z bydź wyzwoleni; toż ma się rozumieć o tuteywiadomością urzędu mieyskiego, albo im szych uczniach od partaczów.
Artykuł dwudziesty ósmy. Jeśliby się ponależącego, karani у grabieni byli. Które
to rzeczy у naczynia do cechu maią nale- kazało na magistrze, żeby miał towarzysza
żeć, dla potrzeb kościelnych у innych pu- ukrzywdzić, bądź w zapłacie, bądź też w czym
blicznych brackich. Do tego powinniśmy kolwiek inszym, albo uderzyć bez przyczyim bronić urzędem mieyskim, według przy- ny, albo у za przyczyną, mogąc dóyść sprawiewfieiów od królów ich mości nadanych dliwości inszym sposobem, taki mistrz ma bydź
warstatów у robot wszelakich, tak w do- karany czterma funty wosku. Wszakże towamach szlachetnych, mieyskich, w klaszto- rzysze nie maią dawać przyczyny do gniewu
rach, po różnych domach у ulicach. To- mistrzom swoim, gdyż starszego.zawsze słuszwarzysze у chłopcy nie maią z koszulkami na rzecz czcić у szanować, zwłaszcza magistra;
chodzić, pod winą według uwagi starszych. у owszem ieśli ma iaką krzywdę towarzysz od
magistrza, tedy w cechu sprawiedliwości proArtykuł dwudziesty czwarty. A który by sić powinien. Tamże się у domawiać krzywdy
mistrz albo towarzysz obcował z takiemi swoiey, gdzie starszy powinien napomnieć
partaczami, abo z ich towarzyszami, a było mistrza raz, dwa, a gdzie by się większa
by to przewiedziono, taki ma bydź karany krzywda stała towarzyszowi, za trzecim rapółkamieniem wosku.
zem maią mu starsi odiąć towarzysza. A
Artykuł dwudziesty piąty» Starsi przysięgli gdzieby się (quod absit) towarzysz porwał
cechu tego, także у bracia wszyscy, maią tego na magistra swego złym słowem albo uczynpostrzegać, aby czeladź za nagrodą iaką kol- kiem, takowy ma bydź karany według uznania
wiek takim loznym partaczom nie była poz- mistrzów w zupełnym cechu, a ieśliby ręką,
wolona do roboty ich na czas by namnieyszy, taki ma bydź oddany od cechu do urzędu.
lubo to za nagrodą, lubo za faworami pod
Artykuł dwudziesty dziewiąty. Jeśli by
winą półkamienia wosku.
za takowym towarzyszem list byt przysłany
Artykuł dwudziesty szósty. Który by brat z którego miasta ikmei, z cechu do
towarzysza albo chłopca tak zmówionego, iako cechu, takowego mistrz żaden nie ma
у niezmówionego u drugiego brata odmówił, chować, ani będzie mógł, у czeladź na waralbo by przechowywał u siebie, tak towarzysza, stacie nie będzie mogła robić, ani obcować
iako у chłopca, a to by na nim przewiedziono do tego czasu, póki zarazem na tamte niieybyło, taki powinien dać winy czwierć kamienia sce, z kąd pisanie trybowne za nim przydzie
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у z tego się doskonale nie wywiedzie, albo i uznania wsżytkich mistrzów. Oprócz tego
ztamtąd wywodu słusznego nie przyniesie, kożdy mistrz by niewinny powinien chłopca
któremu żadna dawność szkodzić nie ma. wyzwalać przed całym cechem у mistrzami
A póki się wymierzy u żadnego mistrza przy bytności towarzyszów, którzy go po
mieysca niema, podwiną od braci uznaną. wyzwoleniu przyiąwszy uczynią go miedzy
АііуШ trzydziesty. Jeśli by co takowego sobą godnym towarzyszem; a ieżeli by ich
nieprzystoynego na towarzysza pokazało, tak- mały comput byłby у we dwuch mogą taw warstacie, iako у gdzie indziej', to iest, kową uczciwość trzeciemu nowemu towastrony wierności, taki towarzysz ma bydź rzyszowi wyrządzić. A ten nowy towarzysz
karany do skrzynki magistratowej pólka- powinien będzie onym podług przemożenia
mienia wosku, a strony nierządu ma bydź swego collacią sprawić.
Artykuł trzydziesty czwarty. Który by
do urzędu doniesiony.
Artyhd
trzydziesty pierwszy. Ochlon chłopiec poszedł od mistrza precz, potym
towarzyszowi z pozwolenia groszy piętnaście wróciwszy się dotrwał by czasu swego, taki
polskich, albo też takiemu, który będzie dos- ma odsługować czas dwoiako, у nie może być
konały w robocie zloty ieden, a nie więcey, wyzwolony, ażdosić za toodeyście uczyni у nie
ma go żaden brat przymować, aż będzie miał
pod winą czwierci kamienia wosku.
Artyhd trzydrziesty wtóry; Nie powi- pozwolenie od pierwszego, gdzie ten był chłonien mistrz chłopca swego więcey chować piec na nauce. A ieśli by ten chłopiec do parna próbie nad niedziel sześć, pod winą funtów tacza poszedł na naukę, albo na robotę, taki
dwu wosku, ale ma go zapisać w cechu na ma bydź za wiadomością urzędu do więzienia
schadzce przy wszytkiey braci, a ma goza- wrzucony у niema bydź wypuszczony, aż
pisować bez listu, alboparęki ludzi osiad- parękę osiadłych ludzi po sobie da у kałych, albo cechowych, tak strony urodzenia, ranie słuszne weźmie.
Artykuł trzydziesty piąty. Jeśli by się
iako у strony wierności, a ma bydź zapisany
na lat cztyry, ieśli będzie dorosły, a ieśli- trafiło dwoie świąt w iednym tygodniu, albo
by w małych leciech, na lat pięć. Do tego święta uroczyste, iako Wielkanoc, Świątki,
aby się żaden nie ważył szklarz na naukę Boże narodzenie, maią przestać towarzysze
rzemiosła swego brać poddanego szlachec- na pół ochłonie, ale dla iednego święta nie
kiego, pod ,winą kamienia wosku, tak też ma bydź wytrącono, ażby sami sobie święta z
ab/się żaden nie ważył chłopca mniey, poniedziałków, albo z inszych dni czynili.
Artykuł trzydziesty ssö%. Towarzysze maniż na cztyry lata, brać do rzemiosła szklarią się schodzić do gospody, albo cechu na koskiego, pod winą czwierć kamienia wosku.
Artykuł trzydziesty trzeci.GAy chłopca za- żde cztyry niedziele, będąc posłusznemi starpisuią, ma dać do skrzynki niistrzowskiey pół- szym towarzyszom у tam każdy powinien dać
złotego, a pisarzowi groszy sześć polskich, a do skrzynki towarzyskiey na schadzce grosz
na wyzwolenie złotych dwa, pisarzowi groszy ieden polski, a na suchedni groszy dwa,
sześć polskich. A ieśli by się chłopiec złe u polskie. Towarzysze nie maią spraw żadnych
magistra zachował, albo przez niewierność, sądzić miedzy sobą, które by im nie пакйаalbo przez nierząd, przy wyzwoleniu ma bydź ły, tylko iako są w artykułach opisane* tefcte
karany półkamieniem wosku, albo według nie maią zasiadać z nożem, albo % тфш PW
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skrzynce otwartey, pod winą groszy sześciu
A który by towarzysz na schadzkę nie przybył, ma dać winy grosz a na kwartał groszy
dwa polskie.
Artykuł trzydziesty siódmy. Maią być
obierani dwa towarzysze starsi na rok, którzy
maią mieć klucze do skarbniczki, a ta skarbniczka ma bydź w skrzynce starszych, do którey skarbniczki towarzysze maią swe pieniądze wkładać. Artykułypowinni czytać na każdą schadzkę przed wszytkiemi towarzyszami, pieniędzy nie powinni brać na potrzeby
swoie priwatne, albo na przepicie, tylko na
potrzeby kościelne у na potrzebę chorego niedostatnego towarzysza у to z wiadomością
wszytkiego cechu, mistrzów у towarzyszów.
Artykuł trzydziesty ósmy. Każdy towarzysz nie ma gardzić robotą mistrza,
tak ubogiego, iako у bogatego, pod winą
dwu ochlonów у owszem każdy ma mieć
w uczciwości mistrza swego, mistrzową у
wszytkich domowych, pod winą od mistrzów uznaną. A ieśli by wzgardził robotą,
ma bydź paenowany.
Artykuł trzydziesty dziewiąty. Towarzysze nie maią chodzić do domów nieuczciwych, pod siedzeniem w więzieniu у winą według uznania mistrzów do skrzynki mistrzowskiey. Każdy towarzysz powinien robić mistrzowską robotę godzin piętnaście, to iest wstać
o godzinie czwartey poranu na pół zegarze,
a przestać robić o godzinie dziesiątey w noc.
Aby towarzysze nie powstawali z roboty dla
lada przyczyn, a zwłaszcza w powszedne dni,
bądź o wielkie, bądź o małe rzeczy, у іаkie kolwiek swary nad wiadomość у wolą
starszych mistrzów, pod winą dwu ochlonów na każdego towarzysza wkładaiąc,
tylko dwu starsi towarzysze maią czynić o
takowe ukrzywdzenie przed starszemi. Albo ieśli by też rozsądku wielkiego ta spra-

wa potrzebowała, tedy w zupełnym cechu,
ale ieśli by ta sprawa nie mogła bydź uskromiona у rozsądzona w cechu, ma bydź odesłana do urzędu radzieckiego. Wędruiąc towarzysz ieśli by robił u partacza więcey nad
dwie niedziele, powinien dać winę według
uznania у towarzyskiey mistrzów do skrzynki.
mistrzowskie)7, a ieśli by przez czas długi
у niesłuszny potaiemnie robił, za takiegoż
partacza ma bydź poczytany.
Artykuł czterdziesty 'pierwszy. Nie maią się bawić towarzysze w gospodzie szynkowney lecie, tylko do godziny ósmey na
pól zegarze z południa, a to tylko w święta,
wyiąwszy tych, których na wesele proszą, albo
na cześć iaką, pod winą ochlonu iednego, a do
domu przyszedszy nie kołatać, iako w pustki
bronią, nie krzesić, nie wykrzykać, tak po
ulicach, iako у przed domem , hałasu też
w domu'zadnego nie czynić, ale przyszedszy,
ma się zachować uczciwie, słowem, uczynkiem
przykrości у naymnieyszemu nie czyniąc. A
ieśli takiego zuchwałego ^towarzysza mistrz
nie powiedział, у nie oznaymił, a starsi
mistrzowie dowiedzieli by się tego, takowy
za siebie, у za towarzysza powinien winę
zapłacić, według uznania mistrzów.
Artykuł czterdziesty wtóry. Który by towarzysz święcił poniedziałek, albo inszy powszedny dzień, taki ma bydź karany za
kożdy dzień, ile ich święcić będzie, pół
ochlonem do skrzynki mitrzowskiey. Jeśli
by w domu nie nocował, tedy winy ma dać
groszy sześć do skrzynki towarzyskiey. A
magister iego ma opowiedzieć starszym.
Artykuł czterdziesty trzeci. Mistrz powinien chować towarzysza dwie niedziele, ieżeli
by zachorzał, a ieśli u niego długi czas robił,,
potym ma dać znać towarzyszom starszym,,
aby go do gospody zaprowadzili; tamże ma
mieć mieysee, ieśłi by wcześnie było, albo w.
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szpitalu, aż by go Pan Bóg pozdrowił. A
ieśli by pieniędzy nie miał, tedy na żądanie
iego starsi towarzysze z szkatuły swey towarzyskiey maią go opatrować potrzebami
słusznomi, maią też popisać wszytko, co
by chory miał, także co by wydawali z pilnością pisać. A gdy ozdrowieie, ma im to
wszytko popłacić, a ieśli by umarł, tedy
wszytkie rzeczy iego urzędownie spisawszy
maią pobrać. A gdyby przyiaciel iego odezwał się, maią mu te rzeczy wydać, gdy
zapłaci wszytkie nakłady towarzyszom; a
ieśli by nie było przyiaciela, maią te rzeczy chować do roku у sześciu niedziel,
potym przedać oszacowawszy, nakłady do
skrzynki wrócić, a ostatek ubogim rozdać.
Artykuł czterdziesty czwarty. Towarzysze
z chłopcami nie maią się zabawiać po gospodach, ani też żadnych zabaw mieć z
niemi, pod winą dwu ochlonów u towarzyszów у w cechu.
Artykuł czterdziesty piąty. Chcemy, aby
towarzysze ieden drugiego miał w uczciwości, aby przezywania miedzy nimi nie było,
ani sławy naruszenia nieuczciwemi słowy у
aby się każdy na warstacie uczciwie zachował bez wszelkiej przygany, aby się zelży wość
nie działa rzemiosłu szklarskiemu, pod winą
od wszytkich mistrzów uznaną, tak do skrzynki mistrzowskiey, iako у towarzyskiey. Gdy
towarzysz przywędruie do mistrza z którego
miasta, tedy ten mistrz powinien go przyiąć.
Towarzysz zaś wędrowny ma pokłon oddać od
mistrzów у towarzyszów z tego miasta, zkąd
by przywędrował, tamże ten mistrzu siebie
ma onemu nocleg pozwolić у cześć wyrządzić. A ieśli by u tego mistrza towarzysz
był w robocie," tedy ten towarzysz wendrownego towarzysza także przyiąwszy, ma
go uczęstować, że warstatu onego nie miiał
przywędrowawszy zawdzięczając. A ieżeli

by ten mistrz roboty dla towarzysza wendrownego nie miał, tedy ten towarzysz
może iść do drugiego mistrza, gdzie by
robotę mógł mieć; ieżeli by zaś u pierwszego mistrza robota była, a towarzysz
by wędrowny nie chciał u niego zostawać, tedy nie powinien w tym mieście u
żadnego mistrza robić ten towarzysz, ale
daley wędrować z tego miasta. Jeżeli towarzyszowi mistrz, u którego by robił, dał
wędrówkę, tedy ten towarzysz może do
drugiego mistrza iść, у о robotę prosić. Jeżeli
by zaś towarzysz podziękował za robotę, a
daley by umyślił iść, tedy u drugiego mistrza w tym mieście nie powinien robić,
ani też drugi mistrz onego przymować.
Artykuł czterdziesty siódmy. Stosuiąc się do przywileiu iego królewskiej
mości, pana naszego miłościwego, chcemy
mieć, aby żydzi szklarze u żadnego ehrześcianina roboty nie robili na przeszkodę
cechowych mistrzów, ponieważ nie są w
reiestrze cechowym, ani w spółkowaniu braterskim. Także aby chłopców swych z koszółkami po domach у kamienicach nie
posyłali, podlegaiąć grabieżowi za wiadomością у pomocą urzędową. Ci zaś chłopcy, którzy do tąd na nauce u żydów łata
swe trawili, nie mogą się w cechu zupełnym szklarskim wyzwolić, tak właśnie, iako u partacza będący, aż wprzódy u
magistra cechowego doskonałego lat swoich dosłuży у ceytować będzie, dla lepszego wyrozumienia w rzemieśle у porządku cechowego.
Na ostatek waruiemy to sobie, aby od
daty tych porządków naszych żaden żyd
nie ważył się do rzemiosła szklarskiego
na naukę chłopca wiary chrześciaiiskief
przymować, a gdzie by się chneśoianin pokazał u żyda na nauce & chłop-
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ca do rzemiosła sklarskiego, ma bydźonemu,
aby się scandalum nie mnożyło, odięty cum
adminiculo officii у żydom takowe rzemiesło ma bydź zabronionePost quorum articulorum іи ео, uti praemissum est tenore relectionem, praedicti contubernales eosdem articulos in omnibus
punctis et clausulis observare ас ea omnia,
quae praemissa sunt,adimplere,submiserunt.
Prout et nobile officium consulare Vilnense eandem ordinationem manu tenere et in
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omnibus, iuxta praescriptum illius, iisdem
contubernalibus obedire serio demandavit.
In maioremque horum oinnium fidem et
evidentius testimonium praesentes, publico
officii nostri consularis Vilnensis eoque
maiore sigillo communiri, et manu notarii
officii nostri ordinarii subscribi curavimus.
Ä.ctum Vilnae feria secunda pridie festi
divae Barbarae Virginis et martiris die
tertia mensis Decembris, anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio.

1664 г, Мая 28 дня.
Изъ
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10. Уставъ бондарскаго цеха или бочарнаго въ г род Вильн .
Уставъ бондарскаго или бочарнаго цеха, составленный Виленскимъ магистратомъ, заключаешь въ
себ 15 пунктовъ, сущность которыхъ состоитъ
въ сл дующемъ:
Бондары каждый годъ должны избирать изъ
среды себя цеховыхъ старшинъ въ день св. Николая, которые, по учиненій присяги на ратуш ,
вступаютъ въ свои права и обязанности; старшины созываютъ цеховыя зас данія, на которыхъ долженъ читаться уставъ и обсуждаться д ла, спеціально относящіяся къ цеху; цеховая казна съ привилегіями должна находиться въ в д ніи старшину
но храниться въ пред лахъ городской юрисдики;
старшина или ключникъ, потерявшій кдючъ долженъ заплатить 1/* камня воску и купить ключъ
новый; въ зас даніяхъ цеховыхъ братья должны
вести себя прилично,—не браниться, не м шать
разговаривать; пришедший съ оружіемъ въ рукахъ
подвергается штрафу; лица, подавшія поводъ къ
экстреннымъ засвданіямъ, должны вносить въ цеховую казну вознагражденіе; м ста должны рас-

пред ляться по религіи, т. е. на одной католики,
на другой — православные уніяты и т. д. (католическая сторона правая); лица, не являющіяся
въ зас данія или церковь подвергаются установленному штрафу, а виновныя въ воровств совершенно исключаются изъ цеха; лица безпокойпыя
и непослушныя подвергаются наказанію и тюремному заключенію; братья цеховые, нуждающееся
почему бы то ни было въ помощи, получаютъ ее
изъ цеховой казны, но съ отдачей обратно; также
точно получаютъ вспомоществованіе отъ цеха и
вдовы; на похороны должны собираться вс вообще
цеховые съ женами; товарищи, пріобр таюіціе
право мастеровъ, исполняютъ общій обрядъ поступленія въ цехъ, т. є. представляють пробную
работу, угощають своихъ новыхъ сотоварищей и
вносять установленную плату; партачаиъ строго
воспрещается заниматься бондарствоиъ подъ страхомъ конфискаціи работы; товарищи, не могущіе
отправиться на трехл тнее путешествіе, должны
или заплатить въ казну 15 зл. или же 3 года
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работать у мастера для получения такого же званія; суходневыя об дни должны совершаться въ
костел св. Яна, за непос щеніе ихъ назначается
штрафъ, смотря по вин ; диссиденты, отказывающіеся принимать участіе въ католическомъ богослуженіи, должны заплатить штрафу 5 копъ
Литовскихъ; католики же, не желающіе пос щать
костела, должны заплатить за годъ только 5 злотыхъ; товарищи и ученики не им ютъ права самовольно располагать своимъ временемъ подъ стра-

хомъ взысканія денежнаго штрафа: они же должны вносить мастеру и писарю установленную плату
при записываніи въ цехъ; вс цеховые должны
являться на смотры и для встр чи короля, подъ
страхомъ взысканія полкамня воску на алтарь;
сынъ мастера, женатый на дочери цеховаго мастера, вносить въ цехъ только 1 червоный злотый
и устраиваетъ угощеніе; въ противномъ случа —
12 Литовскихъ копъ.

Signifiicamus praesentibus literis nostris
Porządek cechu rzemiosła BondarsUego.
universis et singulis, praestentes visuris,
Naprzód obieranie starszych rocznych na
lecturis, aut audituris: oblatos fuisse nobis każdy rok w dzień ś. Mikołaia według
prius in publica sessione, tandem in fre- nowego kalendarza sposobem szlachetnego
quenti concessu iudiciorum nostrorum, per magistratu Wileńskiego być ma, którzy
famatos Christophorum Bubanowicz, Pau- starsi maią zasiadać у liczby przeszłorocz• lum Marcinowicz in annum labentem elec- nych starszych z przychodów у roschodów
tos seniores contubernii doliatorum, suo słuchać, tak iakoby naylepiey chwała Bocaeterorumque complurium seniorum ac ża pomnażała się.
iuniorum fratrum et magistrorum praedicti
Artykuł pierwszy. Starsi nowoobrani pocontubernii nominibus agente, articulos in- winni przysięgać na ratuszu, będąc podług
ferius conscriptas, quibus tarn ad altare zwyczaiu inszych cechów, których starszych
suum in templo sancti Joannis cultum ta powinność będzie. Naprzód na każde
divinuin et christianam pietatem cessante suchedni artykuły czytać z bracią młodhostilitate, ac per Dei gratiam in his par- szą, tak też młodszy starszych w uczciwotibus belli calamitate. iuxta antiquum mo- ści mieć pod winą na wosk do kościoła
rem excitare et amplificare conantur, turn według uwagi starszych. Ciż starsi powinet bonum inter se intuitu opificii sui or- ni będą obmyślać miedzy bracią o wszeldirem conservare intendunt, supplicatum- kim pokoiu у о porządkach dobrych temu
que ut eosdem articulos sententia officii rzemiosłu bondarskiemu należących, nie
nostri confirmare, ac approbare dignare- ustępuiąc nic z artykułów w tym przywileiu
mur. Quorum suplicationi ac affectationi opisanych, у te tylko sprawy sądzić, które
nos deesse nolentes, serie rei bene intelecta, do cechu należące są, to iest, o złą roboatque trutinata, eosdem articulos, uti ad tę, ieśliby się ktokolwiek, albo towarzysz
bonum ordinem congruos, in toto compro- o zasłużone na magistra у magister o niebandos, et confirmandos esse sententia no- przystoyne zachowanie na towarzysza się
stra adinvenimus, uti quidem praesentibus skarżył, a nieposłusznych do magistratu
eonfirmamus et approbanius, roburque per- odsyłać.
petuae firmitatis habituros declaramus. QuoArtykuł wióry. Skrzynka magistrowska
rum quidem articulorum is est tenor de ma bydź u iednego starszego, albo tei
verbo ad verbum.
gdzie by mieysce bespiecme upatrzyli, tyl-
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ко pod iuridiką mieyską, a nie gdzie in- by na takowe obesłanie oprócz schadzki
dziey dla bespieczeństwa wszelkiego, także nie przyszedł, bez słuszney przyczyny,' ma
dla pokora braciey, gdzie schadzki swe dać winy funt wosku. A ieśli by który
odprawować będą; w tey skrzynce maią brat albo towarzysz przyszedł do cechu
być chowane przywileia iego królewskiey piiany, albo o stół ręką uderzył, albo podmości, pana naszego miłościwego, także par się na stole, albo się starszym w czym
kościelne у insze wszytkie munimenta ce- kolwiek sprzeciwił у poswarki czynił, у
chowe у regestra roschodów у przychodów ilekroć upornie odezwał się z mową swą,
porządnie pisane będą. A gdyby brat star- ma dać winy funt wosku, у z cechu na
szy, albo szafarz zgubił klucz od skrzynki tenczas inszym nie przeszkadzaiąc ustąpić.
cechowey, taki ma być karany czwiercią
Artykuł czwarty. Każdy brat ma sie7
kamienia wosku у klucz inszy dać urobić dzieć na swoim mieyscu według porządku
powinien będzie.
.pod winą fantu wosku. Katolicy prawą
Artykuł trzeci. Schadzki maią być na stronę maią zasiadać a którzy są inszey
każde dwie niedziele, na które się wszyscy religiey—lewą. Przy sprawach aby zamobracia schadzać maią у dać grosz ieden wy nieuczciwe nie były. Votum ieden przed
do skrzynki, a na ąuartał po groszy pię- drugim nie ma uprzedzać, pod winą grociu; któryby zasię na schadzkę nie przy- szy pięciu polskich; który by brat uporny
był, ma dać groszy pięć; a ktoby zamie- у gardząc cechem na schadzki przez całe
szkał, a przy otwartey skrzynce przyszedł, suchedni, albo przez cały rok nie przyma wpół tego wszytkiego oddać, lecz cho- chodził, ma mu być dobrodzieystwo cechorobą, odiazdem у inszemi słusznemi przy- we odięte; lecz który by brat poniechał
czynami maią być wymówieni. Które schadz- rzemiosła у roboty swey, a nie bywał by
ki maią być odprawowane dnia niedziel- wprzodku na schadzkach miedzy bracią у
nego po obiedzie o pierwszey godzinie. chciał by potym rzemiosło robić, takowemu
Gdzie który by brat przy skrzynce otwar- ma bydź broniono у zaniedbanym powintey przyszedł z nożem, albo z orężem ia- nościom, tak kościelnym, iako у cechowym
kim, ma dać winy dwa funty wosku, cze- usprawiedliwić się, to iest schadzki у wigo młodszy brat powinien postrzegać, pod ny wszelakie popłacić, według uwagi bracwiną funta wosku. A ieśli by który by kiey dosyć uczynić roskazano. A ieśli by
bron u siebie zataił, a było by nań to się na którym mistrzu niepoczciwość albo
przewiedziono, taki troiako ma być kara- złodziejstwo pokazało, ten powinien być z
ny. Jeśli by też potrzeba iaka była cecho- | cechu wyrzucony у nie ma brat cechowy
wa pilna, albo by roskazanie magistratowe z nim conversowac.
zaszło, albo cudzy człowiek potrzebował
Artykuł piąty. Tego też powinni po~
schadzki, tedy starszy młodszą bracią obe- i strzegąc, który by brat niesnaski, nienasłać powinien będzie, za co ma dać do wiści, turbacie miedzy bracią czynił у do
skrzynki groszy piętnaście. A ieśli by brat szkody, albo niesławy przywodził, у о laalbo towarzysz tego potrzebował, tedy po- da plotki du urzędu pozywać у turbowae
winien dać groszy dziesięć polskich. Ob- ważył się, taki ma być karany woskiem
winiony iednak ma mu to wrócić. A kto- półfanta. Jeśli by excess krwawy у nie-
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uczciwy był, a do cechu nie należący, tego by cechowe у na ołtarz obracać, tak też
do urzędu do imci pana wóyta maią ode- na poratowanie upadłego brata naszego, z
słać. Także, który by brat albo towarzysz nawiedzienia Pańskiego, a nie z swey wostarszy cechowy wszytkiemu był przeciwny li iakiey; toż się ma rozumieć o wdowach
у słowy nieuczciwemi się targał na star- у sierotach braciey zeszłych, у о towarzyszych у wszytką bracią za nic sobie wa- szach od Pana Boga nawiedzonych, J przy
żył, karanie, posłuszeństwo, które cechowi obieraniu starszych rocznych ma być kopowinien pełnić, nie pełnił, takowemu ma- lacia dla braci wszytkiey z skrzynki spragistratowi tak chłopcy, iako у towarzysze wiona, z uwagą braci, aby zbytku у zgormaią być odięci, aż się we wszytkim ce- szenia nie było.
chowi у starszym upokorzy у dosyć uczyni.
Artykuł siódmy. Jeśli Pan Bóg brata
A ieżeliby towarzysz to śmiał czynić, ma
bydź karany winą według uznania magi- którego chorobą ciężką nawiedził, albo iastratów wszytkich albo więzieniem na ra- ką inszą złą przygodą, a potrzebował by
tuszu. A ieśli by magister był uporaym, a ratunku. у wspomożenia od braci z cechu,
temu karaniu nie był podległym, taki ma tedy takowego brata upadłego z skrzynki
bydź odesłany na ratusz do dalszey ros- ratować у zapomagać maią; a gdy go Pan
prawy у poty na ratuszu ma siedzieć, aż Bóg wspomoże, tedy pieniądze do skrzynki
temu karaniu cechowemu dosyć uczyni, braterskiey będzie powinien oddać przed
starszych у bracią wszytką przeprosi. Lecz czasem, to iest przed electią, która bywa
gdyby na inszym mieyscu był obelżony, w dzień świętego Mikołaia; a ieśli by się
a ta obelga nie należała by do cechu, nie nie usprawiedliwił, ma bydź urzędem kama sprawiedliwości w cechu prosić, ale u rany od starszych. Jeżeli wdowa pozostała
sądu prawa magistratowego, a nie gdzie po śmierci małżonka, brata naszego, chciała by to rzemiosło bondarskie robić, poindziey.
Artykuł szósty. To iest rzecz barzo po- winni iey dać towarzysza takiego, który by
trzebna uchodzić złego mniemania ludzkie- warstatowi sprostał na rok у sześć niedziel,
go, a być prawym Panu Bogu у ludziom, albo póki zamąż póydzie. Jeśliby nad
przeto te dochody na schadzkach, kwar- nią występek iaki nieuczciwy przewiedziotały, winy у insze, które od braci docho- ny pokazał się, tedy za wiadomością urzędzą do skrzynki według przywileiów у ar- dową od rzemiosła ma bydź oddalona у
kulów, maią być w regestrach porządnie towarzysza iey odiąć.
introligowane, spisane po polsku tym spoArtykuł ósmy. Jeśli by który mistrz
sobem, kto iak wiele dał, imię у przezwi- umarł albo magistrowa, syn albo córka
sko iego napisawszy w regestr wnieść, to tokowego, mistrzowie do grobu powinni
ma być z wielką pilnością. A to dla tego, nieść, pod winą groszy sześciu Litewskich.
aby у starszym nowo obranym у przy A towarzysze towarzysza umarłego у uczwszytkiey braciey w cechu zupełnie у do- nia powinni nieść, pod winą także. Do testatecznie rachunek ze wszytkiego^ przy- go wszyscy mistrzowie, z małżonkami у
stoynie oddali, uchodząc przez to nierządu towarzyszami na pogrzebie у przy iałobiakiego. A te dochody powinni na potrze- ney mszy maią być, nie odehoclfąe, aż po
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wszytkim nabożeństwie, pod takowąż winą
groszy sześciu Litewskich.
Artykuł dziewiąty. Młodszy mistrz, gdy
sztuki odprawi, ma od urodzenia list pokazać, mieyskie prawo przyiąć, powinien towarzyszom podziękować, у od nich się wyłączywszy wszytkim mistrzom kolacią uczynić w cechu według przemożenia, a ma
dać do cechu złotych piędziesiąt gotowemi pieniędzmi, doregestru cechowego ma
bydź wpisany. Towarzysza у chłopca może chować, kiedy wszytkie powinności cechowe odprawi. Chłopca zapisować powinien na lat trzy, albo według lat onego.
Maystrowczyk zaś kiedy się wkupuie, nie
więcey ma dać, tylko czerwony złoty, у
kolacią według przemożenia sprawić. A poddanego szlacheckiego pod winą kamienia
wosku nie przymować; także nie powinien
mistrz od drugiego mistrza chłopców odmawiać, ale kto zmówił, ten ma douczyć,
pod winą pół kamienia wosku, albo z dozwoleniem starszych ma przyiąć. Towarzysz, gdy się do regestru wpisuie, dawszy
do cechu pieniędzy, mistrzowi swemu ma
robić rok у sześć niedziel.
Artykuł dziesiąty. A że się barzo wiele
partaczów rzemiosła bondarskiego nayduie
pożywienie nam cechowym odeymuią, co
się dzieie ku szkodzie ubogich mistrzów у
obrzędów kościelnych, przeto aby takowi
loźni у partacze przez urząd mieyski, albo
im należący karani у grabieni byli. Tak
też którzy naczynie rozmaite przywożą, a
cechowym porządkom nie dosyć czynią,
tedy maią płacić ąuotę od wozu każdego
dębowego naczynia groszy sześć, a od воsnowego trzy groszy, co na potrzeby ołtarza obracać się będzie. A ieśli by się uciekali pod insze iuridiki, takowe partacze po
różnych domach у ulicach, wolno będzie
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ich do urzędu należącego pozywać у turbować, o sprzeciwienie się przywileiom iego królewskiey mości, cechowi naszemu
nadanym, у maią być za wiadomością urzędu do więzienia wrzuceni, a przecie gdy
według porządku у artykułów, w przywiwileiu opisanych, dosyć uczynią, maią być
do cechu przyięci. A który by mistrz albo
towarzysz obcował z takiemi partaczami у
było by to przewiedziono, taki ma bydź
karany każdy półkamieniem wosku. Tak też
ieżeli by kto zmówioną robotę drugiemu
przeszkodził у odmawiał, albo podkupił
się pod bratem, ma pół kamienia wosku
dać na ołtarz. Jeżeli by zła robota, przygany godna, pokazała się, tedy go powinni zgrabić, czyia by się takowa robota być
pokazała.
Artykuł iedynasty. Który by brat у towarzysz bądź tu, bądź gdzie indziey rzemiosła się wyuczywszy, byłby peritus w rzemieśle у przybierał by się do społeczności
cechu naszego, ma się zapisać wprzódy na
trzyletnią wędrówkę, a ieśli by nie był
sposobny na wędrówkę, tedy może zapłacić złotych piętnaście, albo trzy lata robić
u iednego magistra у cierpliwie wytrwać.
Artykuł dwunasty. Powinność braci
cechu bondarskiego wszytkich schadzac się
na każde suchedni na mszę świętą do kościoła ś- Jana, gdzie przy ołtarzu ś. Ignacego żałobne у insze msze święte według
potrzeb, na przywileiu kościelnym opisa-.
nych, odprawować się będą, na które mistrzowie z małżonkami у towarzyszami społecznie zgromadzeni będąc, na offertę przy
mszy świętey porządnie iść maią у po groszy dwa dawać, a towarzysze pół grosza,
albo co łaska у więcey. A starsze ode
mszy każdey kapłanowi groszy czterdzieści
pokkich z skrzynki, także kolendy у włó-
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czobnego według przemożenia y dawnego zachować, okrom naruszenia prawa pospozwyczaiu dawać; który by zaś z mistrzów litego у według onych się iako nayprzyna mszy świętey nie był, ma dać winy stoyniey rządzić.
groszy, sześć litewskich, ä ieśli by w pół
Artykuł piętnasty. Maystrowczyk, kiedy
mszy przyszedł, • tedy ma dać groszy trzy maystrową córkę poymuie, ma dać do
litewskich. Lecz który by brat inszey re- skrzynki czerwony złoty у collatią miligiey, a nie rzymskiey katolickiey będąc, strzom sprawić. Ten że maystrowczyk, kiezbraniał się posługi kościelney odprawo- dy bierze zkąd inąd, a nie z cechu żonę,
wać, kop pięć litewskich do skrzynia mi- ma dać pół cechu, to iest, kop dwanaście.
strzowskiey dać ma. Któryby, chociaż reliTakowe tedy przywileia, kiedy na każde
giey rzymskiey katolickiey, dla swoich za- suchedni czytaią, ten który nie dosyć czybaw na rok złotych pięć dał, wolny ma ni porządkowi, wyżey opisanemu, ma za
bydź od wszytkich powinności kościelnych. drzwi ustąpić у iako uporny prawu od ieArtykuł trzynasty. Gdy towarzysz przy- go królewskiey mości, pana naszego miłowędruie, tedy na tydzień po groszy dzie- ściwego, nadanemu, nie przysłuchować się,
sięciu polskich, a nie więcey dać powinni. aż wszytko wypełni. Tak też cechowa biaTowarzysze z chłopcami nie maią się za- łogłowa podczas przeczytania często rzebawiać po gospodach, albo też darmo czas czonych ustaw, od iego królewskiey mości
trawić bez dozwolenia starszych, pod ka- stwierdzionych, ieżeli by do izby, gdzie
raniem od pp. mistrzów у winą naznaczo- schadzka odprawuie się, weszła у słuchaną według uwagi. A gdy chłopca który ła, powinna dać kamień wosku.
mistrz pomienionego cechu zapisuie, ma dać
Post quorum articulorum in eo, uti praedo skrzynki mistrzowskiey pół złotego, a missum ęst, tenore relectionem praedicti conpisarzowi groszy trzy. A ieśli by się chło- tubernaleseosdem articulos щ omnibus punpiec zle u którego magistra zachował, al- ctis et clausulis observare, et ea omnia, quae
bo przez niewierność, albo przez nierząd, praemissa sunt, adimplere • submiserunt.
przy wyzwoleniu ma bydź karanym pól Prouti nobileofficium consulare Vilnense
kamieniem wosku albo według uznania wszyt- eandem ordinationem manutenere, et in
kich mistrzów.
omnibus iuxta praescriptum illius iisdem
Artykuł czternasty. Mistrzowie wszyscy contubernalibus obedire serio demandatego cechu, za każdym rozkazaniem ich- vit in maioremque horunr omnium fidem
Diościów pp. magistratowych, a oznaymie- et evidentius testimonium praesentes puboi
przez starszych cechowych rocznych, lico' officii nostri consularis Yilnensis eoque
na przyiazd iego królewskiey mości, maiori sigillo communiri et manu notarii
też у na popisy, na processie у na officii nostri ordinarii subscribi curavimus.
potrzeby mieyskie bez wszelakich wymó- Actum Vilnae, feria quarta post festum
we
k stanowić się będą pod winą pól ka- gloriosae resurectionis Domini nostri Jesa
mienia wosku, który na potrzeby do ołta- Christi proxima die vigesima oetava Май,
rza іщ | j y 6 obrócony. Pomienione tedy anno Domini millesimo sexcentesimo seporządki у artykuły maią wszyscy bracia xagesimo quarto.
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11. Уставъ Виленскаго рыбачьяго цеха.
По ходатайству н которыхъ рнбаковъ, Виленскій магистрата, на основаній древнихъ привилегій, выдалъ сл дующія правила для руководства
Виленскимъ рыбакамъ:
Вс рыбаки должны собираться въ день св.
Петра на общественную сходку, на которой должны избирать 4-хъ старжинъ изъ людей им ющихъ
ос длость въ город Вильн ; двое изъ старшинъ
зав дуютъ ключами отъ цеховаго сундука; безъ
ъхъ в дома не должны производиться никакіе расходы; вс мастера при открытіи цеха должны
вносить въ цеховую казну по 4 литовскихъ копы
въ теченіи трехъ л тъ; по м р накопленія доходовъ рыбаки должны устроить свой алтарь въ
костел св. Петра и давать содержаніе ксендзу;
цеховыя собранія должны созываться каждыя дв
нед ли; пріемъ учениковъ долженъ записываться
въ книги при цеховомъ сундук ; ученикъ, получившій званіе товарища , долженъ еще пробыть
дза года у того брата, къ которому поступилъ въ
ученіе; товарищи, самовольно покинувшіе городъ,
лишаются своихъ привилегій; мастера не должны переманивать къ себ отъ другихъ мастеровъ товарищей и учениковъ подъ страхомъ
взысканія камня воску; плата товарищамъ по
усмотр нію мастеровъ; братчикъ, м шающій своему товарищу въ продаж рыбы, подвергается конфискаціи своего имущества и штрафу въ 10 здотыхъ; торговать рыбой разр шается на св. Янской
площади; вялыми рыбами торговать разр шается
всякому, кром Татаръ, Жвдовъ и р зниковъ; за
возвышеніе а нъ рыбаки должны заплатить 10
копъ штрафу; въ болыпіе праздники продавать
рыбу на рынк строго воспрещается; вдова посл

смерти своего мужа пользуется цеховыми правами
но только до т хъ поръ, пока не запятнаетъ себя
какимъ-нибудь распутствомъ; товарищи и ученики по смерти своихъ мастеровъ могутъ доучиваться
у другихъ мастеровъ; товарищу разр шается продавать одинъ кошъ рыбы, но деньгами долженъ
д литься съ товарищами; за ослушаніе цеховымъ
старшинамъ назначается штрафъ отъ 3-хъ грошей
до полкамня воску; на торжественныя службы
должны быть приносимы цехомъ св чи и младшіе
члены должны исполнять костельное ирислуживаніе; на похоронахъ должны присутствовать и старшіе и младшіе члены; братчики, пострадавшіе отъ
какихъ-либо причинъ, получаютъ пособіе изъ цеховой казны; б дные должны погребаться на счетъ
цеха; пришельцы должны представить документы
о своемъ происхожденіи и обученіи; старшины,
купившіе себ рыбу у прі зжихъ купцовъ, должны
ув домить объ этомъ и другихъ братчиковъ и под литься съ ними рыбой; лица, занимающаяся
рыболовствомъ не им ютъ права извинять себя
какой либо юрисдикціей, a всец ло должны подчиняться цеховымъ правиламъ; въ случа сопротивлешя м стный урядъ долженъ оказать цеху
сод йствіе; перекупни подвергаются строгому пресл дованію; вс братчики должны аккуратно отбывать вс повинности назначенныя цехомъ или
магистратомъ; лица, не исполняющія этихъ правилъ, лишаются права заниматься въ Вильн продажей рыбы, а старшины позволяющіе івдсимъ
лицамъ, должны заплатить 100 зл. штрафу; пс]\
братчики безусловно должны исполнять эти правила.

Wóyt, burmistrze у гаусе miasta iego wszem w obec у każdemu z osobna, komu
królewskiey mości stołecznego Wilna— by o tym wiedzieć należało, oznaymuiemy:
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Iż uczciwi Simon Niedzwiecki, Kazimierz
Kiecewicz, Stefan Iuniewicz, Krzysztoph
Matulewicz—mieszczanie Wileńscy, zabawy
rybackiey, na ratuszu przed nami stanąwszy
przekładali, iako w mieście Wileńskim po
wszytkie czasy w rybach wszelakich wielki
tak nieporządek koło kupowania onych, iako
też у drogość ztąd pochodząca nayduie у
bywa, zaczym zabiegaiąc takowym w przyszłe
czasy exorbitanciom, a chcąc aby naybarziey
chwała Boża pomnożenie miała у porządek
przez umnieyszenie takowych ludzi, (którzy
po te czasy iako chcieli rybą handlowali у
za niemi drogość z uciężeniem wszytkich
stanów do tych czas była), w swym zachowany był walorze, a potym у ozdoba z tego
miastu była, prosili nas, abyśmy onym cech
pewnemi artykułami ocirklowany mieć у na
wieczne czaszy zachować у trzymać pozwolili.
Jakoż my widząc słuszne żądanie у proźbę wysz rzeczonych rybaków cech im rybacki na wieczne czasy mieć у trzymać pozwalamy у nadaiemy, pod ustawami у artykułami takowemi.
Artykuł pierwszy.7& zgromadzeniem spólnym braci rzemiosła rybackiego na miejsce
pewne у czas, to iest, na święto ś. Piotra,
święta rzymskiego według nowego kalendarza, co rok zgodnie w miłości obieranie
ma być starszych, których nie więcey, ieno
czterech bydź ma, ludzi dobrych у osiadłych,
a porządku у zgodę miłuiąeyeh у miastu
przedewszemi przysięgłych, tak też do cechu
swego ludzi miastu przysięgłych przymować
raaią.
&гіуЫ wtóry. Z tych czterech osób starszych dwa po kluczu osobliwie maiący do
roku skrzynką szafować wiernie у prawdziwie maią, przywileie у porządki, regestra
у msze listy z pieniędzmi cechowi należącenii w ш chowaiąc.
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Artykuł trzeci. A po wyściu roku zupełnego także drudzy czterech starsi obrani
przyiąć skrzynkę ze wsytkiemi do siebie
ostrożnie maią, za wiadomością wszytkich
braci, у oną iako pierwsi drugiego, a potym
każdego roku szafować maią.
Artykuł czwarty. A skrzynka cechowa
nie ma bydź dawana do mistrza, choćby
osiadłego na przedmieście, ale dla lepszego
bespieczeństwa w-mieście miedzy murami
pod iuridiką mieyską magdeburską; aztey
skrzynki nic nie ma bydź brano bez wiadomości starszych.
Artykuł piąty. Tymże czterem starszym
należeć będzie, aby do cechu porządnie
ludzi miastu przysięgłych przymowali, bracią w regestra onych wpisuiąc postrzegśzy,
aby urodzenia byli uczciwego, nie brakuiąc w tey mierze narodem у religią uniacką.
Artykuł szósty. A- iż porządek cechu
każdego, pogotowiu у tego rybackiego, bez
nakładu у kosztu bydź nie może, przeto
każdy, począwszy od pierwszego aż do ostatniego mistrza, powinien będzie dać na założenie skrzynki dla potrzeb cechu takiego
po kop cztyry Litewskie, które przyiąwszy
na same tylko własne у cechowi rybackiemu
przypadaiące potrzeby obracane bydź maią,
iednak to nie dłużey trwać ma, tylko do
lat trzech; a ieżeliby iaka potrzeba była,
tedy za consensem magistratu będą mieli
wolą uchwalić contribucią.
Artykuł siódmy. Zatym maiąc iaki kolwiek przychód, przedewszem powinność ta
będzie cechowa, aby ołtarz w kościele &
Piotra, na pięć ran Ohristusa Pana, przykładem inszych, Ьуї wystawiony, у wedtag
prmmożenia apparatem preystoynymkapłana
uiednawszy dla odprawowania chwały Pańskiey sprawiony.
АгўукЫ ósmy. Należeć ytobędA, od-
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prawiwszy chwałę Bożą, starszym у wszytArtykuł czternasty. Mistrz żaden chłopkiemu cechowi, aby dla ozdoby miasta Wi- ca albo ucznia у towarzysza nie tylko przeleńskiego do potykania króla iego mości, wabiać od drugiego mistrza do siebie nie
pana naszego miłościwiego, у odprawowania ma, ale ani zbiegłego przymować, pod winą
popisów, za roskazaniem magistratowym, kamienia wosku do skrzynki.
chorągiew cechowa, barwa cudna, zbroia
Artykuł piętnasty. Towarzyszowi myto dochędoga у rynsztunek inszy porządny spo- roczne według uwagi starszych у zasług
sobione były.
towarzysza dawane у płacone bydź ma.
Artykuł dziewiąty. Starsi roczni na pewArtykuł szesnasty. Szkodę, ieśli by iaką
nym mieyscu. a osobliwie tam, gdzie skrzyn- towarzysz mistrzowi swemu w rzemieśle
ka z przywileiem będzie chowana, co dwie uczynił, za uznaniem у uważeniem starniedzieli zbierać się mażą o porządku im szych rocznych onę płacić у nagrodzić ponależącym obmyśliwaiąc, gdzie iako у wszę- winien.
dzie skromnie у uczciwie zachować się maArtykył siedmnasty. Do kupowania ryb,
ią, w mowie, w postawie, obyczaiach у po- ieśli by który brat targował, a drugi chciał
stępkach wszeliakich.
onemu przeszkodzić, to iest podkupem, taArtykuł dziesiąty. Przymowanie uczniów kowy ma bydź karany półkamieniem woprzy skrzynce ma być pisane, imię iego sku na ołtarz у winą dziesięciu złotych do
własne, to iest ucznia у paręczników, a taki skarbu mieyskiego, to się ma rozumieć у
ieśli mały у młody lat szes'c w nauce" trwać o czeladzi.
ma, dorosły zaś lat trzy. A że przycięższe
Artykuł ośmnasty. A gdy sami mistrzorzemiosło, tedy consolatia doroczna według wie, albo ich towarzysze, za roskazaniem
uwagi pp. starszych dawana bydź ma.
mistrzowskim, na iezierze albo też na rzece
Artykuł iedynasty. Tenże uczeń wyzwo- kupiwszy, lubo też у samego połowu przylony będąc za towarzysza, lat dwie u tegoż wiezionego, od tego nie powinien nic dać.
brata robić powinien będzie, który czas gdy
Artykuł dziewiętnasty. Ktoby też bądź z
wytrwa, bratem porządkiem swym zostanie. mistrzów, bądź z towarzyszów, który w poArtykuł dwunasty. Po wyuczeniu у od- le dla kupowania ryb wybiegał, takowych
prawieniu służbytowarzyskieymistrzem, któ- maią у powinni będą starsi według uwagi
ry by zostawać chciał, naprzód ma się star- swey karać woskiem.
szym opowiedzieć, w cechu wpisań bydź ma,
Artykuł dwudziesty. Ryby wszelakie świedawszy do skrzynki kop cztyry Litewskich, że nikt inszy nie powinien będzie przedawać,
miasto zrobienia sztuki, a starszym groszy oprócz samych ryb aków у nigdzie indziey,
sześć, przysięgę naprzód urzędowi uczyniw- tylko w rybnym końcu; lecie zaś po obieszy.
dzie wolno będzie pod świętym Janem, iako
Artykuł trzynasty. Gdyby też uczeń abo przedtym zwyczay byt. Jednakże chłopkom
towarzysz swego czasu nie wytrwawszy od у niewiastom ze wsi wiaderkami, szaflikami,
mistrza odszedł, bez wielkiey a ważney przy- cebrami, także ubogim ludziom, którzy
czyny, takowy od rzemiosła odpaść ma, ok- wędką у więeiorami łowić umieią у po gosrom żeby zasię wrócić у do czasu swego podach у domach mieyskich nosząc przewytrwać chciał, za pokaraniem słusznym. daią, wolno będzie, bez żadney przeszkody
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na wygodę ludzi, tak obywatelów miasta
Wileńskiego, iako у gości stanu szlacheckiego. A zaś kupcom Wileńskim ryby więdte, słonne, mianowicie stokwisze, łososie,
cyrty у inne tym podobne, także słone у
więdłe z Pomorza, Rygi у innych mieysc у
prowincyi przywozić у przedawać wolno wszędzie w mieście będzie, tak rybakom, iako
у komu chcąc przedać. Także stokwisznicy
у stokwisznice przy wolnym przedawaniu
stokwiszu у innych suchych ryb, według
dawnego zwyczaiu maią zostawać.
Artykuł dwudziesty pierwszy. Żydowie,
Tatarowie, rzeznicy, ryb żadnych nie powinni
szynkować, iako lecie, tak у zimie, prócz
dwóch dni, a ieśli by w tych dniach dwóch
sprzedać nie mogli, tedy ogułem powinni
będą rybakom przedać, a nie komu inszemu.
Rybacy zaś starsi powinni będą pilno postrzegać, aby drogości w rybach nie było przez
to kupienie, a ieźeliby przez niedozor wyssza cena poszlakowana była, tedy powinni będą kop dziesięć, toties quoties za
doniesieniem kożdego, winy zapłacić na
ratusz.
Artykuł dwudziesty drugi. Dni świętych,
zwłaszcza świąt zacnych"uroczystych, to iest,
w dzień Bożego Narodzenia, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w dzień zesłania
Ducha świętego, aby się żaden nie ważył
publice przedać.
ArtykuMwudziesty trzeci. Wdowa po mężu
pozostała do żywota swego ma zostawać,
iednakże ieśli by występna albo nieposłuszna porządkom tym była, takową wolno
będzie rugować у tracić ma to dobrodzieystwo.
Artykuł dwudziesty czwarty. Po zmarciu
mistrza uczeń, ieśli by się czasu swego zmówionego spełna nie douczył, takowy za wiadomością starszych u drugiego mistrza ostat-

ka douczyć się może. Toż się o służbietowarzyszów rozumieć ma. W zabawie rybackiey żaden aby się robić nie ważył, okrom ten, który się iey uczył у w cechu
bratem był, pod winą у karaniem urzędowym.
Artykuł dwudziesty piąty. Mistrz kóżdy
czeladzi według woli swey у potrzeby chować może.
Artykuł dwudziesty szósty. Bonda towarzyszowi kosz ryb, pozwolona bydź ma, co
wydawszy pożytkiem z mistrzem swym dzielić się ma.
Artykuł dwudziesty siódmy. Na każdy
kwartał, suchedni do cechu schadzać się
wszyscy bracia rzemiosła rybackiego powinni będą, obesłani będąc od starszych,
dla żałomszy dać po dwa grosze na wosk
do skrzynki kożdy powinien będzie, a gdzieby który nieposłusznym bydź zdał, takowy grosz winy powinien będzie dać.
. Artykuł dwudziesty ósmy. Starszych mistrzów abo rocznych starszych posłuszni
wszyscy bydź maią, cokolwiek do cechu
należy, pod karaniem trzech groszy pierwszy raz, drugi raz pod sześciu
groszy
winy, a trzeci raz pod karaniem pół kamienia wosku.
Artykuł dwudziesty dziewiąty. Świece
na uroczystość, vigilie, iutrznie, nieszpory,
aby młodzi zapalali у gasili у wszytko w
cale zachować powinni, pod posłuszeństwem у winą cechową. Ciż młodzi na żałomszy mary gotować, świece nosić, у inne posługi kościelne odprawować maią.
Artykuł trzydziesty. Gdyby też kto z
braci sam, żona, dziecię, towarzysz, uczeń
umarł, takowego wszyscy bracia, obesłani
będąc od starszych przez młodszego, prowadzić у wszelakie powinności chrześciańskie odprawować maią.
Artykuł trzydziesty pierwszy. Gdyby
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kto z braci z dopuszczenia Bożego podupadł у do ubóstwa przyszedł, takowy od
starszych za wiadomością braci z skrzynki
ratowan być ma, wszakże zasię ieżeli by
do czego przyszedł, co mu się dało, będzie
powinien wrócić.
Artykuł trzydziesty drugi. Ryby z siół
у innych mieysc, przez goście przywiezione, aby nie były szynkowane dłużey, to
iest, żywe у umarłe, iedno przez dwa dni,
a po wyściu dwuch dni, powinien ogułem
przedać albo wywieźć, a przyiachawszy powinien będzie okazać się wprzód szafarzom
mieyskim w komórce, potym bez żadnego
datku starszym cechu rybackiego. A. ieśli
by też który mistrz, towarzysz, czeladnik
ubogi umarł, żeby go nie było czym pochować, pieniędzmi z skrzynki założyć у pogrzeb uczciwy starsi powinni będą sprawić.
Artykuł trzydziesty trzeci. Towarzysz czas
swóy wysłużywszy, gdyby gdzie indziey
wędrować chciał, ma to za wiadomością
mistrza swego, u którego się uczył, uczynić, у zachowania swego list za zaleceniem mistrzowskim у z urzędu mieć.
Artykuł trzydziesty czwarty. Przychodnie, którzy z inszych miast przychodzą, aby
przed starszemi rocznemi opowiedziawszy
się dali słuszne świadectwo lub listownie,
lub przez ludzie, z którego mieysca у ieżeli poczciwie się sprawował.
Artykuł trzydziesty piąty. Liczba у rachunek co rok na święty Piotr przy odmianie starszych у zdawaniu skrzynki dziać
się ma przy bytności panów radziec z pisarzem od magistratu naznaczonych у zgromadzeniu wszytkich braci.
Artykuł trzydziesty szósty. A ieżeli by
kto do brata cechowego ryby wozem przywiózł, у ten brat kupił u tego gościa, tedy powinien będzie dragiey braci udzielić,

pożytek sobie względem gospody uczyniwszy, iednak bez krzywdy braci, do którego towaru wolno będzie samemu uczesnikiem być.
Artykuł trzydziesty siódmy. A iż w mieście Wileńskim różne prawa у iurisdictie są,
dlaczego się żaden wymawiać nie ma swą
zwierzchnością, na przeszkodę cechu rybackiego, lecz ze wszytkim pod ninieyszy
porządek podlegać у według iego się zachować ma.
Artykuł trzydziesty ósmy. Któremu porządkowi у artykułom pomienionym ieśli
by się kto sprzeciwić miał, iakiey kolwiek
iurisdictiey у prawa był, nie będąc w cechu, zabawą by się rybacką zabawiać chciał,
tedy urząd w tey mierze obrane uczynić
у do porządku takiego kożdego przymusić
moc zupełną mieć będzie.
Artykuł trzydziesty dziewiąty. A gdzieby też który czeladnik tego rzemiosła rybackiego przed czasem się ożenił, to iest
nie wyzwoliwszy się, ani podług zwyczaiu у
porządku cechowegojmistrza swego, za towarzysza nie robiwszy przez lat dwie, albo
też od mistrza swowolnie wyszedł, taki od
rzemiosła odpaść ma.
Artykuł czterdziesty. Żydowie у inni obcy ludzie przeszkody rybakom cechowym
miastu przysięgłym, tak w podkupowaniu
towarów, iako w innych rzeczach, czynić nie
maią.
Artykuł czterdziesty pierwszy. Do kupowania ryby wszelakiey, aby drogości nie
było, ieśli by się kto po drogach, wsiach,
miasteczkach, bez wiadomości starszych у
mistrza swego, wybiegać ważył, tedy starsi bracia onego urzędowi donieść, у urząd
skarać według uważenia swego będzie powinien.
Artykuł czterdziesty drugi. Powinni bę-
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dą starsi pilnie postrzegać, aby wiecznemi
czasy żadnych przekupniów у przekupek
nie było, ale tylko wpisani do regestru cechowego rybą handlowali у tych wszytkich
wpisanych braci, regestr co rok do szafarzów proventowych dawali, żeby należyty miastowi provent od mieysc nie ginął.
Tak też starsi cechu rybackiego niaią postrzegać, aby dochód od wozu ryb przez
bracią swoią kupionego do komórki pod
winą kop dziesięciu, toties quoties pokaże,
sprawiedliwie oddawany był.
Artykuł czterdziesty trzeci. Składanki,
któreby kolwiek na potrzeby publiczne miasta Wileńskiego przez magistrat у communitatem uchwalone były, zawsze sub
privatione tego cechu у artykułów, bez
żadnego sprzeciwieństwa na ratusz oddawać starsi tego cechu powinni będą.
Artykuł czterdziesty czwarty. Wszyscy
rybacy, ex quo iuż będą miastu przysięgli
у w cechu swym zostawać, ex vi iuramenti contubernii et occupationis zawsze na
ratusz у sądu mieyskiego in civilibus et
criminalibus sprawować się powini będą. A
ieśli by który z nich takowy contraveniens
napotym pokazał się, żadnym sposobem w
mieście Wileńskim rybą handlować nie będzie mógł. Starsi zaś ieżeli by pozwolali
takowemu handlować, tedy te artykuły
utracić у winy złotych sto zapłacić, toties
quoties na nich się pokaże, maią.
Artylml czterdziesty piąty. Nakoniecmy
wóyt, burmistrze у гаусе postanawiamy,
aby żadnych artykułów у praw nad teraz
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opisane, bez wiadomości naszey, tak privatnie sobie nie namawiali, iako у króla iegomości, pana naszego miłościwego, staraiąc się o confirmacią tych ustaw у artykułów, o przydanie iakich innych ustaw
nie upraszali, obiecuiąc onym za zgodliwym magistratu consensem, ieżeli by co
słusznego potrzebowali, tych artykułów
przydać у u króla iegomości, pana naszego miłościwego, o potwierdzenie postarać
się. A że z niesluszney podczas wszelakich
ziazdów w mieście Wileńskim tak głównych, iako у particularnych przez różne у
nienależne czasem osoby exactiey, z uciemiężeniem wszelakich stanów, dzieie się w
mieście Wileńskim caristia, gdyż wszelaki
gość у obywatel miasta Wileńskiego wziętą od rybaków przez takowych exactorow
rybę drugim kupowaniem nagradzać musi, tedy aby takowe exactie, iakowe iako
prawem wszelakim nie pozwolone, owszem
zabronione, funditus byli zniesione u iego
królewskiey mości, pana naszego miłościwego, przy confirmaciey artykułów tych
starać się powinni będą. A teraz te porządki cechu rybackiego ogułem у kożdy
z osobna, iako się teraz w sobie maią, w
potomne czasy stwierdzamy. Dat. na ratuszu Wileńskim, roku Pańskiego tysiąc
sześćset sześćdziesiąt czwartego, miesiąca
Maia dwudziestego ósmego dnia. *)
*) Этотъ уставъ въ томъ же 1664, м сяца
Іюна ЗО дня утвержденъ королемъ Яномъ Казиміромъ.
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1774 г. Ноября 12 дня.
Изъ книги № 5142, за 1746—1749 г., л. 1055—1060.

12. Привилегия короля Августа, Ш-го, подтверждающая дополнительные пункты
къ цеховому уставу Виленскихъ золотыгь д лъ мастеровъ.
Въ этомъ документ заключаются сл дующіе
дополнительные пункты къ цеховому уставу золотнхъ д лъ мастеровъ:
1) подмастерья, женящіеся навдовахъ и дочеряхъ мастеровъ, обязаны представлять только половину пробной работы для полученія званія мастера, во уваженіе къ заслугамъ прежняго мастера;
2) мастера и подмастерья во всемъ должны
строго подчиняться цеховому уставу подъ страхомъ взысканія штрафа при сод йствіи городской
управы;
3) мастерамъ разр шается сл дить за доброкачественностью пробы, пров рять ее и конфисковать вещи низкопробныя для прекращенія фальсификаціи золота и серебра какъ христіанами,
такъ въ особенности жидами;
4) частныя лица не им ютъ права продавать
золота и серебра, а цеховые должны выбивать на
слиткахъ свою фамилію;
5) мастерамъ разр шается сл дить за доброкачественностію пробы даже у золотыхъ д лъ мастеровъ, доносить на виновныхъ магистрату, который обязанъ низкопробный металлъ подвергать
конфискаціи;
6) мастерамъ разр пгается им ть у себя только
по два подмастерья и по 2 мальчика;

Sabbatho ante dominicam lethare, die
yigesima tertia mensis Martii, anno Domini
millesimo septingentesimo quadragesimo
octavo. Coram nobili officio consulari Yilnensi actisque eiusdem praesentibus comparentes personaliter spectabiles ac famati

7) подмастерья, переходящіе на службу къ
другимъ мастерамъ прежде срока, не должны быть
принимаемы на службу, а переходящіе къ „партачамъ" (не признаннымъ мастерамъ) могутъ получить право на поступленіе въ цехъ не прежде,
какъ прослужать годъ у прежняго или другаго
мастера съ строгимъ соблюденіемъ устава и привилегій;
8) мастеръ, хулящій работу своего собрата,
подвергается наказанію по усмотр нію и приговору старшихъ;
9) цеховые мастера не должны вступать въ
сотоварищество съ жидами и производить имъ
работъ;
10) подмастерья и мальчики не им ютъ права
вступать въ браки прежде, ч мъ не сд лаются
мастерами;
11) купцы и крамари не должны давать партачамъ въ перед лку золота и серебра подъ страхомъ утраты металловъ;
12) партачи не им ютъ нрава жить въ город
и производить работъ подъ страхомъ копфискаціи
имущества.
Король Августъ Ш-й подтвердить золотыхъ
д лъ мастерамъ эти дополнительные пункты.

j domini Joannes Lari et Beniaminus Kucer,
seniores annui contubernii aurificum Vilnensium, nomine suo et nomine aliormn
confratrum suorum scilicet spectabilium
famatorum dominorum Christophori Gronmann, Georgii Snitka, Godofridi Ernestt
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Szeneberg, Andreae Eierley et Cristophor
Zezemann, seniorum antiquiorum, ac totius contubernii sui praesens privilegium
confirmationis super omnia iura et articulos ac privilegia, contubernio suo ab antiquo servientia', recenter a serenissimo
Augusto tertio rege Poloniarum et magno
duce Litvanie, domino nostro clementissimo,
Grodnae, in comitiis generalibus, in anno millesimo septingentesimo quadragesimo
quarto, die decima secunda mensis Novembris, benigne obtentum, manu propria
eiusdem serenissimi regis nostri clementissimi subscriptum, sigilloque minori M.
D. L. communitum, salvum, integrum ac
illaesum, nulli suspicioni subiectum, cum
introfusius contentis propter aeviternam rei
memoriam et meliorem securitatem sui а
periculo ignis ad acta obtulerunt, cuius
privilegii confirmationis, de verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur
talis.
August trzeci zBożey łaski król polski,
wielkie xiąże Litewskie etc. etc. Oznaymuiemy tym listem przywileiem naszym
wszem wobec у każdemu zosobna, komu by o tym wiedzieć należało, teraznieyszego у na potym będącego wieku ludziom.
Pokładany był przed nami przywiley authentyczny z podpisem ręki własney nayiaśnieyszego świętey pamięci Augusta wtórego, króla polskiego, pana oyca naszego,
pieczęcią w. x. L. zapieczętowany, pargaminowy, konfirmuiący prawa, przywileie у
artykuły niżey de tenore et contextu w
sobie zawieraiący, cechowi złotnickiemu
miasta naszego stołecznego Wilna służący, który to przywiley у inne wszytkie w
nim inserowane munimonta, ażebyśmy
mocą у powagą naszą królewską in toto ac
integro stwierdzili у konfirmowali, przez
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niektórych panów rad, urzędników naszych, imieniem sławetnych Krzysztofa Gronomana, Beniamina Kucera, Grzegorza Snitki, Jana Frydrycha, Gabryela Gotfrida,
Ernesta Szeneberka у Andrzeia Eierleia,
starszych na ten czas cechu złotnickiego
będących, do nas suplikowano było; ten
tedy przywiley confirmationis wszytkich
praw, przywileiów у artykułów od słowa
do słowa wpisuiąc, tak się w sobie ma:
August wtóry, z Bożey łaski król
polski, wielkie xiąże Litewskie, etc.
etc. Oznaymuiemy tym listem przywileiem naszym wszem wobec у kożdemu
zosobna, komu by o tym wiedzieć należało, iż sławetni Stanisław Danielowicz, Dawid Płat, Jerzy Alexandrowicz, Lorenc
Wilanc, Jozeph Barczyński, Jan Zeydel,
starsi cechu złotnickiego Wileńskiego, imieniem swoim у całego cechu złotniczego
Wileńskiego supplikowali nam, abyśmy
przywileia у artykuły, od nayiaśnieyszych
królów ichmościów polskich у wielkich
xiążąt Litewskich, antecessorów naszych
cechowi swoiemu nadane, a naprzód przywileiu króla imci Alexandra w roku tysiąc czteresetnym dziewiędziesiątnym piątym, w Trokach, w dzień niedzielny przed
świętem świętego Bartłomieia nadany, przez
królów ichmościów świętey pamięci Zygmunta pierwszego, Zygmunta Auguste,
Stephana, Zygmunta trzeciego, Władysława czwartego konfirmowany, z metryk w.
x. Lit. kancellariey nmieyszey za panowania świętey pamięci króla іщ с і J a Q a к а .
zimierza roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt
czwartego, dnia dwudziestego dziewiątego
Decembra wyięty, potym artykuły authentyczne od szlachetnego magistratu Wileńskiego roku tysiąc sześćset dwudziestego
ósmego, dnia dziewiątego Marca nadaae;
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po trzecie przywiley świętey pamięci kró- j у łaskawie się do niey skłaniaiąc, ächcąc
la imci Jana Kazimierza dnia trzydzieste- aby za szczęśliwego panowania naszego
go miesiąca Czerwca, roku tysiąc sześćset przerzeczeni złotnicy, bawiąc się rzemiosześćdziesiąt czwartego, a to ex eo, że im słem swym, co daley ku lepszemu porząddawne przywileia, artykuły у konfirmacye kowi przyść, z łaski naszey, ku ozdobie у
per hostilitatem Mosehoviticam zginęły, z rozmnożeniu miasta naszego Wileńskiego,
pewnemi paragraffami konferowane; n äko- pozwoliliśmy у tym listem naszym pozwalamy
niec artykuły od szlachetnego magistra- złotnikom, w mieście Wileńskim mieszkaiątu Wileńskiego, któremu podług prawa cym, cech równy wprowadzić inszym cemagdeburskiego, cechy stanowić у arty- :hom w Koronie będącym у przyległych
kuły nadawać wolno, roku tysiąc sześćset państwach, schadzki odprawować, chłopców
ośmdziesiąt siódmego, dnia trzydziestego przyiąwszy zapisać, uczyć у wolnym towamiesiąca Nowembra napisane, powagą na- rzyszem rzemiosła złotniczego wyzwolić, do
szą królewską potwierdzili у konfirmowali. cechu garnących się przymować, wyłączaJakoż do ich pokorney suppliki у proźby iąc Żydów у Tatarów, у wszelaki porządek
łaskawie skłoniwszy się, naprzód przywi- cechowy mieć według dawnego zwyczaiu,
ley króla imci świętey pamięci Jana Ka- cechę mieyską, cechową pieczęć, tak też у
zimierza od słowa do słowa w ten nasz chorągiew, bęben у wszelaką armatę do
przywiley wpisać, który tak się w sobie ma. obrony mieyskiey należącą, ,gdzie też poJan Kazimierz, z Bożey łaski król pol- winni będą kaplicę swą złotniczą w koski, wielki xiąże Litewski etc. etc. Oznay- ściele świętego Jana ze wszelką ozdobą
muiemy tym listem naszym, komu to wie- trzymać у opatrować, aby chwała Boża
dzieć należy, teraznieyszym_ у na potym wiecznemi czasy nie ustawała. Srebro у
będącym ludziom, iż donosili nam proźby złoto aby bez wszelakiego fałszu robione
swe poddani nasze mistrzowie rzemiosła było, srebro, iako teraz po całey Koronie
złotniczego w mieście naszym stołecznym zwyczayne iest, na przedaż nayniższey próWileńskim mieszkaiący z żalem uskarza- by iedynastey do sady miedzianey, a złoiąc, iż przez wiarołomnego nieprzyiaciela to próby dwudziestey gwichtę iednostayMoskwicina przywileia swe, od nayiaśniey- nym wagi Wileńskiey od magistratu poszych królów ichmościów polskich, wiel- dane, pod który porządek cechowy wszykich xiążąt Litewskich, antecessorów na- ści poddani nasi rzemiosłem złotniczym
szych, nadane у stwierdzone, potracili, któ- bawiący się, pod prawem magdeburskim,
rych cech im własny mieć pozwolono ze biskupim у zamkowym, także xiążęcim,
wszytkiemi prawami У wolnościami, iako woiewodzkim, starościnym у wszelakich
się w metrice znayduie, У prosili nas mi- duchownych у świeckich, gdziekolwiek iestrzowie rzemiosła złotniczego, abyśmy zwie- no wmieście naszym Wileńskim mieszkarzchności naszey cech im z przeszłemi iący, z samych rzemiosł swych pod ten
wolnościami, od królów ichmościów, ante- cech podlegać у we wszytkim starszym
cessorów naszych, nadanemi przywrócili, swym posłuszni być maią, żadną rzeczą
utwierdzili, у przy wolnościach zachowali. nie wylamuiąe się od słuszności; a niepoMy tedy, bacząc ich proźbę być słuszną, słusznych у uporaych urząd mieyski Wi-
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bot, cechowi złotniczemu należących, przywiezionych, w kramach swych, bez wiadomości у pozwolenia braci cechowey, nie
przedawali, aby falszywey roboty ychytrości tym łacniey wynaleźć się mogły, z wolnym o to cechowi urzędownie grabieniem
złotnicy cechu Wileńskiego wolni będą.
Srebra у złota robione po wszytkich panowaniu naszemu miastach podległych na
iarmarkach przedawać, próby у wagi, iaka
w tamtym kraiu у mieście pospolita będzie, swawolnych chrześcian, a osobliwie
Żydów у Tatarów bez wszelkiego porządku
potaiemnie rzemiosłem tym bawiących się
у iawne znaki na oknach swych maiących,
na wszelakich iuryzdykcyach mieszkaiących, maią mieć wolność mocą urzędu duchownego, grodzkiego, mieyskiego znosić, grabić у roboty zabraniać, aby się fałsze w ojczyźnie naszey nie szerzyły у zguby tym prędzey znaydowały, która grabież
ma być obrócona na kapliczne potrzeby.
Dom cechowy, w którym złotnicy skrzynkę
z przywileiami у z prawami cechowemi
chować у schadzki swe mieć będą, wolnościami nadanemi eliberuiemy od stancyi,
exakcyi ludzi wszelakich iakiego stanu,
tak przy bytności naszey królewskiey, iako też pod bytność naszych wszelakich
urzędników у przy odprawowaniu sądów
głównych trybunalskich, ziemskich, grodzkich, dla większey powagi, iaka w tamtym
kraiu у mieście przywileiów naszych bezpiecznego chowania wolnego spraw swoich, w czjm im żaden urząd ukrzywdzienia
nie czyniąc, według tego przywileiu zacho-

wać się ma. Wszakoź tych wszytkich od
nas nadanych wolności mistrzowie przerzeczeni złotniczego rzemiosła z łaski naszey
maią używać, pod zwierzchnością у posłuszeństwem urzędu mieyskiego Wileńskiego. Który przywilei od nas cechowi złotniczemu nadany we wszytkich punktach,
klauzulach, paragrafach у kontentach mocą у powagą naszą królewską stwierdzamy,
konfirmuiemy у zmacniamy у przy nich
nienaruszenie zachowuiemy. Na co dla lepszey wiary ręką się naszą podpisawszy, pieczęć w. x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Wilnie, dnia trzydziestego miesiąca
Czerwca, roku Pańskiego MD0LXIV, panowania naszego polskiego XVI, a szwedzkiego XVII roku. Jan Kazimierz król.
Pieczęć w. x. Lit. Waleryan Stanisław Judycki, pisarz w. x. Lit.
Przy tym artykuły, od szlachetnego magistratu Wileńskiego napisane, datum wyżey
pomienione, w ten że nasz teraznieyszy przywiley ingrossować kazaliśmy, a te tak się
maią.
Pierwszy. Iż syn złotniczy albo córka, która by za złotnika, a ieszcze nie maystra
zamąż poszła, tak też у wdowa nie maią
całey sztuki wystawować, ale tylko połsztuki, a to dla tego, żeby zasługi rodzica abo
męża swego pierwszego folgę uznały.
Wtóry. Aby każdy z mistrzów złotników
у towarzyszów artykułom у przywileiom cechu złotniczego podlegał,starszych na schadzkach у na wszelakim mieyscu szanował,
na akty publiczne, tak też popisy, monstry
za daniem wiedzieć przybywał. Inaczey postępuiącyy przeciwny, będąc starszym, ma
według występku swego у wynalazku onych
winę pieniężną, która do skrzynki brackiey
tak na kościelne, iako у cechowe obracana, ma.
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alias, ieśliby się więeey mieć uważył, ma
być sztrafem półkamienia wosku yodięciem
takowego towarzysza albo chłopca karany.
Siódmy. Towarzysze rzemiosła złotniczego,
iako samym starszym cechu złotniczego,
tak у maystrowi, u którego na robocie zostawać będą, posłuszne byćmaią, a gdyby
dla swey woli który odszedł, tedy żaden z
magistrów niema takiego przyiąć, aż dostatecznie pierwiey temu maystrowi w robocie dość uczyni; a gdyby do partacza przystał, takowy nie ma mieć w cechu wyzwolenia aż roku maystra uczciwego albo
tegoż samego, od którego wysłuży. Dla czego prawom, przywileiom у artykułom cechowym we wszytkim podlegać powinni, tak
też na mszach, wotywach, żałomszach w
kaplicy przykładem samych maystrów bywać maią, a to pod sztrafem, w artykułach
dawnieyszych opisanych.
Ósmy. Który by z maystrów cechowych
robotę maystra cechowego, tak we złocie
iako by w srebrze ganił, lub też podstępek
Czwarty.,Nie ma żaden z kupców,mieszczan iaki uczynił, tedy za dozwoleniem od starу żydów Wileńskich złota у srebra w zlew- szych według uwagi onych wynalezioną pokach, iakoby nabywać, tak у przedawać, padnie.
a to pod winą confiscationis, iednakżekomu
Dziewiąty. Żaden z braci cechowych żyzłoto lub srebro zlite, cechowy złotnik ma dom także złota, iako у srebra sztuk żadna takowym złocie у srebrze imię swe wybić. nych robić у przerabiać nie będzie się waPiąty. Maią starsi cechu złotniczego try- żył, alias w tym przeświadczony wyrzuceniem
bem у zwyczaiem innych miast złoto у srebro, z cechu у wymazaniem z regestru cechow kramach do przedania wystawione, we wych braci, niepochybnie karany będzie.
wszelakich sztukach próbować, ieśliby próba
Dziesiąty. Żaden z towarzyszów у młodzi,
takowego srebra nad iedynastą mnieysza podług przywilieiu króla imci Alexandra,
była, magistratowi donieść, który takowe żenić się nie ma, aż naprzód maystrem zosrebro podleysze nad iedynastą próbę ma stanie, sztukmayster у cechowe posługi odzabierać у połowę na ratusz, a drugą do prawi, inaczey sprawuiący się od cechu у
skrzynki cechowey konfiskować.
rzemiosła odpadać ma.
Jedynasty. Kupcy у kramarze у inni obySzósty. Każdy mayster cechu złotniczego
oie więeey, tylko dwutowarzyszówrzemiosła watele miasta Wileńskiego nie maią złota
złotniczego у chłopców dwuch powinien mieć, у srebra partaczom do przerobienia na żad-

być karany, w czym у urząd należyty starszym dopomóc powinien.
Trzeci. Ponieważ w mieście Wileńskim
wielka przeszkoda od żydów у innych obywatelów w zlewaniu złota у srebra dzieie
się szkoda, у oraz przeszkoda cechowi złotniczemu, a ztąd у to stawa, że srebro nad
iedynastą próbę podleysze, iako żydzi tak
у partacze po różnych iuryzdykcyach mieszkaiąey zlewaią, przerabiaią; kramarze zaś
różne rzeczy, iako to obuchy, szable, łęki
у inne udaiąc za próbę iedynastą przedaią,
a przeto ludzi oszukiwaią, ztąd zaś na cech
złotniczy podeyrzenie roście. Przeto temu
zabiegaiąc, ieśli by srebro mnieyszey nad
iedynastą albo w kramach przez chrześcian,
albo żydów przedawane bywało, ma być takowe srebro nad iedynastą próbę podleysze
zabierane у na urząd oddawane, dla czego
na robotach у sztukach, przez tuteyszych
złotników wystawionych, dla rozeznania prob
podlejszych ma być cecha tiiteyszego miasta
у cechu złotniczego wybiianą.
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ną rzecz dawać, a to pod utraceniem złota у srebra za przekonaniem.
Dwunasty. Partacze rzemiosła złotniczego;
aby zła у fałszywa robota ustała у srebro
próby tylko iedynastey w tym mieście wyrabiane było, nie maią w tym mieście zostawać, a to pod zabraniem robot, warsztatów у więzeniem samych, w czym starsi
seriam animadversionem mieć powinni у
takowych znosić.
A zatym pokornie starsi cechu złotniczego
nam supplikowali, abyśmy te wszytkie przywileie yodantecessorów naszych, nayiaśnieyszych królów ićhmościów polskich у w. x.
Lit., króla imci Michała у antecessora króla imci Jana III, cechowi złotnicemu Wileńskemu nadane у potwierdzone у od szlachetnego magistratu przyczynione, mocą у
powagą naszą podtwierdzili. Jakoż my król
August wtóry, za wniesioną do nas przez
panów rad у urzędników naszych, przy boku
naszym będących, zä cechem złotniczym
Wileńskim proźbą, te wszytkie przywileie,
artykuły, cechowi złotniczemu nadane у przyczynionie, у lubo' tu wszytkie w tym liście
naszym nie są wyrażone, iednak deklaruiąc
mocą у powagą naszą we wszytkich punktach, paragrafach у klauzulach przywileiem
naszym na wieczne czasy potwierdzamy, konfirmuiemy у approbuiemy. Na co, dlalepszey wagi ręką się naszą podpisawszy, pieczęć w. x. Lit. przycisnąć kazaliśmy. Dan
w Grodnie, dnia 5 miesiąca Grudnia, roku
Pańskiego MDCCV, panowania naszego
IX, Augustus rex. Pieczęć w. x. Lit. zawiesista. Insuper pokładane były przed nami cztyry dekreta, ad instantiam pomienionego cechu złotniczego miasta naszego stołecznego Wilna, z niewiememi żydami, złotnikami kahału Wileńskiego partaczami, w
różnych subselliach względem przeszkody w
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robocie złotniczey ferowane, idque: pierwszy
dekret oczewisty pod rokiem tysiąc siedmsetnym czternastym, miesiąca Oktobra ośmnastego dnia, na urzędzie podwoiewodzińskim Wileńskim z żydami złotnikami partaczami ferowany, przez ww. woiewodów
Wileńskich approbowany; drugi pod rokiem
tysiąc siedmsetnym ośmnastym, miesiąca Oktobra dwudziestego piątego dnia, ad instantiam tychże złotników miasta naszego Wilna
z temiż niewiernemi żydami partaczami, w
assesoryi sądów naszych zadwornych w. x.
Lit. in contumaciam otrzymany; trzeci pod
rokiem tysiąc siedmsetnym trzydziestym siódmym, miesiąca Augusta ósmego dnia, także
na urzędzie podwoiewodzińskim Wileńskim ad instantiam tychże z temiż niewiernemi partaczami, ex personali ferowany przez
woiewodę naszego Wileńskiego i. o. xiążęcia
Michała Korybutha Wiszniowieckiego approbowany; czwarty kommissarski w roku
immediate przezłym tysiącsiedmsetnym czterdziestym trzecim, miesiąca Julii dwunastego
dnia, ad instantiam tychże pomienionych
złotników, tak z niewiernemi żydami złotnikami kahału Wileńskiego, iako też chrześcianami partaczami, pod różnemi protekcyami у iuryzdykami w mieście naszym stołecznym Wilnie będącemi, robotą złotniczą
bawiącymi się, remissyiny. Supplicowano do
nas było przez niektórych panów rad у urzędników naszych, ażebyśmy mocą у powagą
naszą królewską takowe dekreta in omnibus punotis et paragraphis potwierdzili. My
tedy król, przychylaiąc się do świętey sprawiedliwości у pokomeyproźby panów rad у
urzędników naszych, nomine desuperprzerzeczonych starszych cechu złotniczego do
nas uczynioney, tak ten przywiley eonfirmationis nayiaśneyszego antecessora naszego, supra exprymowany, iako też immediate
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wyrażone dekreta mocą у powagą naszą
królewską potwierdzić, konfirmować у approbować umyśliliśmy, iakoż ninieyszym przywileiem naszym stwierdzamy, konfirmuiemy
у na wieczne a nigdy nieodzowne czasy
approbuiemy. Dla czego ten przywiley ręką naszą własną podpisawszy, pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego zawiesistą przycisnąć rozkazaliśmy. Działo się w Grodnie
na seymie generalnym, roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego czwartego, miesiąca Listopada dnia dwunastego, panowania nasego
dwunastego roku.
Apud quas literas privilegn confirmationis subscriptiones manuum circa sigillum
appensile minus M. D. L. sequuntur tales:

Augustus rex. Konfimacya praw, przywileiów у artykułów, cechowi złotnickiemu miasta
naszego Wilna. Stefan z Głogowy Kossowski,
czesnik Brzeski—Litewski, iego królewskiey
mości pieczęci mnieyszey wielkiego xiestwa
Litewskiego sekretarz. Procancellariatu celsissimi ac illustrissimi principis Michaelis
ducis in Klewan et Żuków Czartoryski, procancellarii M. D. L., Homeliensis, Georgenburgensis, Uswiatensis, Poduswiatensis etc.
capitanei, sigillatum est in actis. Quod praesens privilegium confirmationis, praemisso
modo oblatum, est actis nobilis officii consulariscivitatis s. r. mtis. metropolitanae Vilnensis insertum, inscriptum ac ingrossatum.

1665 г. Января 29 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663—1665 г., стр. 1331—1340.

13. Цехввой уставъ Внленскихъ переплетчиковъ и чахолыцнковъ.
По просьб Виленскихъ переплетчиковъ и чахолыциковъ, Виленскій магистрата, разсмотр вши
цеховой уставъ переплетчиковъ Краковскихъ, подтвердилъ и Виленскимъ готовый уставъ, сущность
котораго, выраженная въХ ІІ пунктахъ, заключается въ сл дугощемъ:
Вс братья должны сходиться на заупокойныя
об дни и приносить съ собой денежныя пожерхвованія на еодержаніе ксендза, товарищи должны еженед льно выходить со св чами предъ алтаремъ св. Себастіана; мастерамъ разр шается
держать у себя трехъ работниковъ, а при изв стныхъ условіяхъ ичетырехъ; товарищи, желающіе
получить званіе мастера, посл обычнаго путешествія, должны были подъ надзоромъ мастеровъ

представить еще пробныя переплетныя работы
разныхъ книгъ и въ разной кож : „ Cosmographia
mundi" „Calepinus undecim linguarum" въ свиной кож ; „Missale romanuma, „Breviavium romanum*, „Horłulus polski, Methodus grammaticus et praeces minores"; изъ этихъ книгъ Missale
romauum должна отдаваться въ собственность
цеху; несовершеннол тнія д ти умершихъ мастеровъ должны поступать въ ученіе къ какому нибудь мастеру, а въ случа самовольна«) оставл нія мастера до окончанія курса своего обученія
должны исключаться изъ цеха, какъ неблагодарные ; вдовамъ разр шавтся заниматься мастерствомъ, но -годы» ири хорошемъ поведеній; въ
случай выхода ея въ замужество за товарища,
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этотъ посл дній обязывается представить только
половину штуки и устроить угощеніе цеху; мастера не должны самоуправствовать надъ товарищами, равно какъ и товарищи не должны подавать мастерамъ поводовъ къ гн ву и неудовольствію,
т
и другіе подвергаются наказанію въ случа
совершенія ими проступка; товарищъ, осужденный
Литовскимъ трибуналомъ, не долженъ быть принимаемъ въ мастерскую, за несоблюдение этого
правила виновные подвергаются штрафу въ 4 талера; товарищи не им ютъ права открывать своего
сундука безъ мастеровъ и вообще расходовать
своихъ денегъ, а должны собирать веб больше и
больше, какъ сл дуетъ хорошимъ и бережливымъ
товарищамъ; товарищъ, возвратившійся изъ путешествія раньше 12 нед ль, не получаетъ уго-

щенія и такое путешествіе обращается ни во что;
товарищъ, пренебрегаюшій изв стной работой у
мастера, лишается права искать ея у другаго; товарищи не им ютъ права ни судиться, ни опаздывать къ работ подъ страхомъ взысканія изв стнаго штрафа; также точно праздновать, кром
установленныхъ дней и вообще пьянствовать и
предаваться распутству; товарищъ, работающій на
сторон въ свою пользу, не долженъ им ть работы
у мастера до т хъ поръ, пока не вознаградить
цехъ за убытки; мастера должны вести реестры
книгамъ, бывшимъ у нихъ въ переплет ; лицамъ
постороннимъ заниматься переплетнымъ мастерствомъ строго воспрещается подъ страхомъ конфискаціи имущества.

Feria quarta ante festum purificationis
b. Mariae virginis die vigisima octava
mensis Januarii, anno Domini 1665. Proconsules et consules civitatis regiae Vilnensis in magno ducatu Lithuaniae metropolis. Universis et singulis praesentas literas nostras lecturis et visuris, cuiuscunque status praeeminentiae fuerint, significamus tenore praesentium: comparuisse coram nobis, in praetorio residentibus, famatos Eliam Fontilen, Casimirum Wierzbo wski et
*) cives Vilnenses et bibliopolas, seniores magistratus artis eompactoriae librorum, alias introligatorum, et
nomine suo atque aliorum eontubernaliorum suorum, eiusdem artis compactoriae
magistrorum, exposuisse, quomodo praeterita iniquitate.temporum, sub hostilitate,
ordinationes et articuli, prius per antecessores nostros proconsules et consules Vilnenses conscripti, ac deinde per confirmationem ipsius sacrae regiae maiestatis
roborati, deperditi sunt. Quare iamvolentes

resuscitare. prolapsum et vix non sepultum, contubernium suum praeseataverunt
nobis ordinationes ex privilegio contubernii compactorum Cracoviensium desumptos, ad quorum normam etregulas segerere in posterum debebunt, per articulos
conscriptas, petentes a nobis, quo maioris
valoris essent, mediante consensu nostro
approbari. Nos itaque, considerantes muneri nostro vel maxime incumbere, ut bonus ordo contubernio illorum conservetur
dissolutio autem quaevis abhinc procul removeatur, petitioni ipsorum annuentes, concedimus in posterum observationes et instituta Cracoviensia nobis praesentata, uti
proficuo rationibusque eontubernii illorum
conducibilia totaliter imitari, nihilominus
ad beneplacitum suum, succesorumque suorum utilitatem, si visum fuerit, corrigenda et coofirmanda esse duximus; prout authoritate nonsolum officii nostri, sed
etiam totius nobilis magistratus .Vünensis
concessimus, eorum vero articulorum, ea
est, quae sequitar, series.

*) Пропущено слово.

Naprzód aby panowie bracia cechu te-
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go introligatorskiego у puzderniczego wszyscy na każde suchedni, wedle zwyczaiu pospolitego, schodzili się na msząiświętą żałobną za bracią swoią zeszłą z tego świata, co się
у о czeladzi rozumieć ma, na mieysce zwykle,
gdzie tak mistrzowie, iako towarzyszowie,
społecznie zgromadzeni będąc na offertę,
przy mszy świętey porządnie iść będą powinni, a kłaść według woli у możności swey;
abo chęci, co się mu będzie podobało, gdyż
się- kapłan z tego kontentować może. Do
tego aby towarzysze, alternatim się obchodząc, na każdą niedzielę у święto wychodzili z parą świeć na summę ku elevacyi
w kościele oyców bernardynów przed ołtarz świętego Sebestiana, które świece maią sprawować z tych pieniędzy co winy
robią w cechu biorą. A co nadto wydadzą,
tedy przy oddawaniu rachunku cechowego,
ma to in expensis od nich bydź przyięto.
Ażeby się te porządki wykonywały porządnie, tedy kto by się sprzeciwił, abo nieposłusznym zaniedbywaiąc tych porządków,
starsi quidem uznania pp. starszych cechowych winą, a młódszi sześcią groszy
karani będą.
П. A że w przywileiu naszym iest ieden artykuł takowy, żeby żaden mistrz
nie miał czeladzi więcey, tylko żeby samotrzeć robił, to iest dwóch towarzyszów, a
iednego chłopca, albo dwóch chłopców, a
iednego towarzysza nie chował, tedy w
tym ich zgromadzeniu iednym wszytkich
zezwoleniem, takowy ciężar, które po te
czasy cierpieli częste a gęste narzekania
braciey, słysząc, dla spólnego dobra у słusznych przyczyn nie abroguiąc prawom
tym, tak się tylko modemie: że każdy
mistrz może się samoezwart, to iest, dwóch
towarzyszów у chłopca maiąc, abo dwóch
chłopców, a iednego towarzysza оЬ уіб.

A ieśii by u którego wakował warstat, żeby żadnego towarzysza nie miał, a drudzy
mistrzowie mieli у samoczwart robili, tedy
ieden z nich wedle liniey ma mu puścić
towarzysza iednego tam, kędy dwa towarzysze są dotąd, aż na niego porządek
przydzie, a ieden na drugiego nie ma towarzysza przymować. A gdzieby więc którykolwiek brat, nad to postanowienie у artykuły, pomocniki iakie chować, tak też у
robotę z domu wydawać do zrobienia gdzie
indziey dla pomocy ważył się, czym niemałe ubliżenie drugiey braci dzieie się,
abowiem taki drugi się znaydzie nienasycony, żeby sam wszytko rad porobił, czym
się drugim żywność odeymuie, takowy przeświadczony będąc do skrzynki nieodpuszczenie dwie grzywnie dać będzie powinien, to się rozumieć ma у о puzdernikach, że się na nie, iako spoiną bracią,
także ściągać ma we wszytkim tym ninieyszym postanowieniu.
Ш. Mistrz, który by na czas poniechał
roboty rzemiosła swego, a nie bywał by
we śrzodku miedzy niemi, a chciał by zaś
rzemiosło robić, takowemu" nie ma bydź
to dopuszczono, aż się w zaniedbanych cechowi powinnościach usprawiedliwi, у dosyć we wszytkim od mała do wiela uczyni, suchedni odda у inne postępki cechowe pod niebytności iego wykonane у odprawione, zupełnie wypełni, iako składki
у wydatki, które roschodzą z cechów, na
rzecz pospolitą odprawi, mieysce też у linią
swoią traci, у ze wszytkich mieyscem naymłodszym bydź musi. Czemu się przeciwić
nie będzie mógł, pod winą, którą cech na
niego wynaydzie, wszakże który bywał by
miedzy niemi w społeczności nie popada w
winę.
I ? . Gdyby który towarzysz, bądź tu w
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Krakowie, albo też w Wilnie rzemiosła się Mens et praeces minor es, także pozłociste,
porządnie indziey wyuczywszy, chciał by się tymże sposobem w całą czerwoną skórę,
tu na maystrowstwo postanowić, takowy wszytkie z kręconemi klauzurami у z puma у powinien iest trzy lata wędrować, klami. Z tych że ksiąg, za sztukę wyrowedług porządku miasta Krakowa у Wi- bionych, maią starsi wziąć na potrzebę do
leńskiego, co zupełnie wykonawszy, dopio- skrzynki Missale romanum, a gdy tę szturo według przywileiu przyszedszy z uczci- kę wyrabiać będzie, mistrzowie starsi dowemi ludźmi, ma wstępne odprawić у о glądać tey roboty maią. Tymże sposobem
sztuki prosić, w zupełnym cechu na schadz- у panowie szkatulnicy wedle przywileiów
ce suchedniowey żądać, a na tenczas po- sztukę swoią odprawować maią, aby nie
winien będzie listy od urodzenia у wyzwo- była bez kogo innego robiona. Syn milenia pokazać, potym dla braciey, według strzowski, a mianowicie tuteczny też węprzemożenia kolacią sprawić у inne powin- drować powinien, ale tylko półtora lata,
ności cechowe, iak nayprędzey wypełnić. iednak od sztuki robienia według przywiWszakże drugi towarzysz nie ma się opo- leiu wolnym bydź ma.
wiadać na sztukę, aże pierwszy, ieżeli by
V. Jeśli by po śmierci którego brata
był który, odprawił, у skutecznie według cechu tego przy matce abo też у krom
zwyczaiu wykona, aż by za słuszną przy- matki syn pozostał, który by ieszcze "nie był
czyną. A gdzieby się któremu towarzyszo- wyzwolony za żywota oycowskiego na rzewi rok zupełny po opowiedzeniu się na miosło, tedy takowy kożdy niabydź iednasztukę wynidzie, tedy w sześciu niedzielach, ny у którego kolwiek mistrza na rzemioktóre mu są nad rok na robienie sztuki sła uczenie, aż do lat postanowionych czas
pozwolone, tym sposobem ma odprawować swóy odprawić у wykonać powinien, у wyу robić te xięgi, które są w głównym przy- zwolić się będzie. A gdzie by więc nie wywileiu pisane: Oosmographia mundi, Mon- trwał czasu swego, у nie wyzwoliwszy się
steri in folio, margines nakrapiane róż- odszedł, takowy swóy czas traci, a iako
nymi farbami, na brunatnym dnie farbo- niewdzięczny, łaski niegodny, ma bydź odwanym, a na skórze złotem chędogo wszę- dalony, iako od niewdzięcznych bywaią dody z obu stron z clauzurami kręconemi brodzieystwa oddalone. Toż się у о innych
у z puklami. Item Galepinus undecem Un- uczniach rozumieć ma, któryby czasu nieguarum, czynione margines do świniey skó- wytrwawszy swego od mistrza swoiego odry, w deski z clauzurami na sucho wy- szedł.
stępowane chędogo. Item Missale romanum
VI. Wdowie wszelkiey, która by po
in folio, cum aeneis figuris, Antverpiae, zmarłym małżonku, a mistrzu у bracie cepapieru wielkiego, margines pozłociste у chu tego, pozostawszy rzemiosło robić chciana skórze wszędy chędogo występowane ła, wedle przywileiu cechowego, będzie
złotem, z clauzurami chędogiemi у z pu- wolno to odprawować, wyiąwszy to, żeby
klami. Item Breptorium romanum inocta- się iaki excess strony uczciwości у sławy
vo, tymże sposobem. Item Mortulus poi- iey na niey nie pokazał, tedy takowa od
sM, abo inne modlitwy in octavo polskie, rzemiosła odpadać ma у ma iey bydź de
tymże ksittttem. Item Mdhodm gratnm- piano robienie rzemiosła zabroniono, % wia-
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domością iednak ichmość panów radziec list trybowny był posłany, takowego żaden
Wileńskich, iako zwierzchności urzędowey, mistrz przymować, ani mu roboty dawać
aby więcey w społeczności braciey cechu nie będzie mógł, exnunc et defacto, ani
tego miesca nie miała, takoż mieć nie czeladź z nim nie będzie mogła na warbędzie mogła. A która by się zachowała stacie zasiadać, odkąd zarazem et in inuczciwie, przystoynie, według powinności stanti na tamto mieysce, zkąd iest przystanu swego, a nagodził by się iey mał- słany, nie przydzie, у z tego się doskonażonek, od tegoż towarzysz rzemiosła w le nie wywiedzie у nie wyprawi, a wyzwomałżeństwo święte, taki ma bydź wolny od lenia z tego у słusznego wywodu nie przyrobienia półsztuki, tylko powinien będzie niesie, czemu dawność żadna szkodzić nie
dać do cechu złotych ośm у dla braci ko- może у nie będzie, póki się nie sprawi,
lacią sprawić skromną, według przemoże- w żadnym warstacie mieysca nie ma, у
nia swego, inne powinności według czwar- który by przyiął mistrz, winą karany bętego artykułu porządnie odprawić. Jednak dzie według uznania braciey.
się z pilnością starać ma, żeby armatę, alIX. Jeśli by się co takowego nieprzybo półhaki do cechu ztąd co rok spra- stoynego na którego towarzysza pokazało,
wiali. Toż się też ma rozumieć o córce pp. tak w warstacii, iako у gdzie indziey, to
mistrzów, gdy by któremu towarzyszowi w iest strony bierności, iako у nierządu, tamałżeństwo święte wydana była.
kowy towarzysz winą czterech talarów
VII. Jeżeli by się pokazało na mistrza, do skrzynki czeladney na wosk ma bydź
żeby miał towarzysza uderzyć w warstacie karany. A gdzie by takowy towarzysz
bez przyczyny, abo у za przyczyną, mogąc był niedostatny na winę takową, tedy tadoyść sprawiedliwości z niego inakszym kowego czeladź ma skarać w gospodzie,
sposobem, ażeby sprawiedliwości sobie nie według porządków cechów innych, karuczynił, takowy ma bydź karany czterdzie- baczem na ławce. A strony nierządu to
stą groszy winy do skrzynki mistrzowskiey. pp. mistrzowie sami w cechu, uznawać
Wszakże towarzysze nie maią dawać mi- maią, у sami występnego karać, a gdystrzom swoim przyczyny do gniewu, gdyż by był przeciwnym у nieposłusznym, odstarszego zawsze przysłusza czcić, у tego, dać go maią do urzędu radzieckiego, a
którego chleb iadamy, szanować, у owszem, oni o excessie iego uczynić będą umieli
ma li iaką krzywdę у dolegliwość, ma się iudicium, aby się złym nie pobłażało.
tego uczciwie.domówić, w cechu sobie spraX. Starsi towarzysze aby się nie ważyli
wiedliwości nie czyniąc. A gdzieby się (quod skrzynki towarzyskiey przez pana oyca у
absit) towarzysz porwał na mistrza, tak przysadnego mistrza otwierać, artykułów
słowem, iako у uczynkiem, takowy ma bydź towarzyszowi takiemu, który by w robocie
karany według uznania wszytkiego cechu nie stał, . czytać у opowiadać, a że przy
у według występku swego. A gdyby rę- wszytkiey czeladzi pod winą pół grzywny
ką—takowy ma bydź oddany do ichmość do skrzynki mistrzowskiey nieodpuszczenie
panów radziec, co oni uznaią, cierpieć za zapłacenia, tak od czeladzi starszey, iako
o,od pana oyca, także też у na swoią po~
występki iego to mu karaniem będzie.
rzebę
nie będą mogli ze skrzynki towa•VIII. Gdyby za którym towarzyszem
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rzyskiey pieniędzy wybierać, ani wydawać
у owszem im daley, tym więcey pomnażać, у onę bogacić, iako dobrym gospodarzom należy. Mistrz przysadny powinien
bywać w gospodzie na każdą schadzkę
pod winą.
XI. Który by towarzysz poszedł z Wilna na wędrówkę у przyszedszy rychley niżeli we dwanaście niedziel, takowemu wędrówka nie ma bydź przyznana, ani mu
czeladź powinna szynku czynić.
XII. Towarzysz, który by wzgardził robotą u mistrza у dalszey sobie roboty szukał, a niechciał by iść do niego, takowemu nie ma bydź daley szukana robota.
XIII. Aby towarzysze nie śmieli od roboty z warstatów, z lada przyczyny powstawać, zwłaszcza w powszedni, bądź o wielkie, bądź o małe rzeczy, у іакіе kolwiek by
sprawy ,też naipoważnieysze ukrzywdzenie
za sobą niosły, komuż by się kolwiek krzywda stała, nad wiadomość у wolą pp. starszych mistrzów, pod winą dwóch ochlonów
każdy z nich. A tylko dwóm towarzyszom
starszym będzie wolno o takowe ukrzywdzenie czynić, przed pany mistrzami starszymi, abo też więc co niemałego, a rozsądku większego potrzeba było, do cechu
zatrzymać mogą, co na woli ich zostanie,
iako sędziów, którzy krzywd} wszelkie decidować mogą. Do tego który by towarzysz
tak w poniedziałek, iako w który inny
dzień omieszkał u mistrza roboty, ma dać
winy groszy dwanaście do skrzynki maystrzowskiey, a mistrzowie tego maią przestrzegać у karać, a mistrz też nie ma takowego ochraniać pod winą. Żaden towarzysz nie będzie się ważył też po potrzebie swoiey iakiey kolwiek z domu wychodzić, okrom pozwolenia у wyproszenia się
u pana mistrza swego, pod winą groszy
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trzech, gdyż iest świąt dosyć у czasu, gdzie
privaty swey nie maią tak dalece wielkich
у spraw odprawować mogą.
XIV. Aby żaden towarzysz nie bawił się
po gospodach, okrom świąt, co się у о
szynkownych rozumie, lecie tylko do godziny pierwszey w noc, w zimie do godziny trzeciey, wyiąwszy żeby którego z nich
na wesele proszono, abo na cześć iaką, pod
winą groszy piętnaście, a do domu przyszedszy nie kołacząc, gdyby było zamkniono, iako na pustki, bronią nie krzesząc,
nie wykrzykać, tak po ulicy, iako у przed
domem, gomonu też żadnego w domu nie
czynić, iako ludzie, bez rozumu czynić
zwykli, a przyszedszy, ma się zachować
przeciwko każdemu od małego do naywiększego uczciwie, słowem у uczynkiem,
przykrości nikomu nie czyniąc, gdyż się żaden piiaństwem у żartami wywodząc, że
to żartem uczynił, wymówić nie będzie
mógł, et his similibus excusationibus nie
będzie mógł, wymierzyć. A gdyby więc
takowego zuchwałego towarzysza nie opowiedział, у nieoznaymił, app. starsi zkąd
inąd dowiedzieli się, tedy takowy mistrz
ma winę у za niego у sam za się do skrzynki mistrzowskiey oddać, nieodpuszczenie,
że złemu do swey woli pomagaiąe tai у
zaniedbywa tego postanowienia.
XY. Gdzieby który towarzysz sobie robił na pożytek, czym się szkoda cechowi
dzieie wielka, apotym do cechu przyszedszy, żądał у о robotę prosił, takowy ma
dać winy marcas duas, tamże zarazem nie
odchodząc. A ieśli by cech miał iaką kolwiek szkodę, zabiegaiąc szkodzie, którą by
czynił ten towarzysz cechowi, to wszykko
sowicie nagrodzić powinien iest у obowiązany będzie.
XVI. Aby żaden towarzysz nie walfł się
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robić żadnych trunkieltów, ani roboty pozłocistey żadney, ani w pargamin nowy у
stary bibliopolom do kramy, pod winą iedney grzywny. A ieśli by się który zaprzeniem odwodził, takowego oddać maią do
urzędu, a tam się sprawić ma, iako komu
sprawa przydzie, gdyż trynkielty swoie maią, wedle głównego przywileiu, lecz gdyby się trafiła taka robota, która by wynosiła talar, należeć będzie mistrzowi, a nie
towarzyszowi.
ХУП. A że też to iest rzecz bardzo potrzebna, uchodzić człowieka dobrego mniemania złego, a bydź prawym panu Boga
у ludziom, gdyż też to bez obmowiska
bydź nie może: przeto aby też winy, które od braciey występney wedle przywileiu
у artykułów ich bywaią wybierane, w xięgi cechowe zosobna pisane były a de nomine et cognomine tego napisawszy у wiele
kto dał naznaczywszy, pp. starsi, którzy one
biorą, pilnie spisowali, a potym rachunek
przy deputowanych pp» radnych starszym
nowoobranym, przy inney braci w cechu,
zupełnie у dostatecznie, przy głównym
rachunku ze wszytkiego przystoynie oddawali, aby się nierząd przez to nie
dział napotym у omyłka iaka. Jeśli by
który introligator z którego kolwiek
miasta, miasteczka, abo wsi ważył się
do Wilna xięgi oprawne przywozić у
one bibliopolom przedawać potaiemnie,
uchraniaiąc się ceł et cet., przez co się
skarbowi iego królewskiey mości у cechowi temu wielka by działa uyma, tedy wolno będzie starszym cechu tego takowe
xięgi zabierać, których połowica miastn
temu, a druga cechowi przynależeć będzie.
Item ieśłiby takie księgi bibliopola który
potaiemnie kupił, powinien ie będzie przeświadczony introligatorom Wileńskim, z

utraceniem zapłaty, wrócić у winę uchwaloną urzędowi oddać. Item któryby kolwiek
bibliopola, drukarz, albo inny iaki człowiek, nie uczywszy rzemiosła tego, miał
naczynie introligatorskie, albo towarzyszów,
chłopców chować, abo też sam to rzemiosło
robić chciał у ważył się, takowemu wolno
będzie tak naczynie, iako у xiegi robione
pobrać, у takowy powinien będzie winą
urzędowi у cechowi według upodobania odłożyć, nie odchodząc od urzędu. Item żaden
introligator, ani szkatulnik robot od kupców przywozić у wnosić do Wilna nie ma,
tak xiąg, iako у szkatuł у puzder na flasze, pod utraceniem tychże xiąg у robot,
toties quoties uczynił by to. Przeto ieżeli
by się który nad to postanowienie ważył
roboty pomienione wynosić, albo przywozić, wolno zawsze bydź, ma introligatorom
Wileńskim roboty zabierać, czego połowica
miastu temu, druga delatorowi przypadać
ma. Item, ieśli by który mistrz rzemiosła
introligatorskiego, albo szkatulniczego z
innego miasta, albo miasteczka przyiachawszy, rzemiosło tu robić chciał, takowy wszelki powinien prawo mieyśkie przyiąć, listy pokazać, sztuki iako inne towarzysze odrobić, kolacią według przemożenia swego sprawić, a grzywien dziesięć
na potrzeby cechowe oddać, bez tych у
zwysz pomienionych powinności doskonale
odprawionych, żaden za spólnego brata
bydź nie może przyięty. Także towarzyszów ani chłopców, trzymać nie może. Item
wszelki у każdy towarzysz, który by się
na robienie sztuki na rok wedle przywileiu cechu introligatorskiego zapisał, a potym zaniechałby, sztuk robić nie będzie
mógł, przeto iż żaden mistrzem nazwany
bydź nie może, tylko ten, który porządnie
stuki zrobił Przeto żeby żaden towarzysz
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robienia sztuk nie odprawował pieniędzmi,
ale one porządnie według przywileiu wyrażone oddawał у odrabiał. Także gdyby
któremu mistrzowi sztucznemu przydzie
sztuki swoie w przywileiu opisane oddawać, tym sposobem powinien ie będzie oddawać, to iest, po iedney tylko na stół mistrz
młodszy podawać ma, którey sztuce mistrz
każdy ma się dostatecznie przypatrzyć у
o niey zdanie swoie (ieśli zle albo dobrze
zrobiona)—braciey wszytkiey powiedzieć, w
czym mu żaden przeszkadzać nie ma, pod
winą talera iednego. Panowie starsi rzemiosła introligatorskiego z pilnością doglądać będą, a errory, które by bracia
słusznie uznali, powinien pisarz cechowy
z pilnością napisać; która to wszelka sztuka przez młodszego mistrza na uznanie

podana ma bydź, pluralitate votorum przyięta. Item kiedy panowie bracia do spraw
swoich w zgromadzeniu zasiadaią, aby ieden drugiego miał w przystoyney uczciwości,
żeby miedzy niemi żarnowy nieuczciwe
nie zachodziły; także gdyby ieden drugiemu
w votum nie wtrącał się, drugich nie turbuiąc. A ieśliby który mistrz przeciw temu postanowieniu wykroczył, takowy ma
dać winy groszy dwanaście, toties quoties
by to uczynił.
Inquorum omniunl praemissorum ad maiorem fidem etevidentius testimonium sigilltfm officii nostri consularis, circa subscriptionem mańus notarii, subappressum
est. Dat. in praetoria Vilnensi, die vigesima octava mensis Januarii, anno Domini
millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto.

1666 г. Марта 6 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 107—116.

14. Цеховой уставъ Вилеоскихъ сафьяввиковъ.
Виленскіе сафьянники, потерявши свои привилегіи во время непріятельскаго нашествія, обратились къ Виленскому магистрату съ просьбой
составить для нихъ новыя цеховыя правила
на основаній древиихъ и нов йпшхъ правилъ другихъ цеховъ; магистрата составилъ для сафыганиковъ 30 пунктовъ правилъ, сущность которыхъ
заключается въ сл дующемъ:
Цехъ сафышниковъ долзкенъ им ть свой алтарь въкостел домшшкановъ, свою хоругвь, бубны, пики, иуигаеш и другое оружіе; вс цеховые и даеш> и ночью должны оказывать послу-

шаніе какъ своимъ цеховымъ, такъ и магистратскимъ старшинамъ; въ день св. Яна, по выелушаніи об дни въ костел доздниканъ, вс должны
собраться для избранія цеховнхъ старшинъ и
выслушанія отчета старшинъ прежнихъ объ ихъ
истекшей д ятельности; старшини должны быть
римской и греческой в ры; по учиненій присяги
они должны строго наблюдать, чтобы цеховые доходы юли не на пьянство или излишества, а исключительно на костелъ и усовершенствованіе цеха; каждую четверть года старшины долашн д лать цеховыя зае данія, на которых* должна
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изыскивать средства къ лучшему состоянію и веденію цеховыхъ д лъ; при открытомъ сундук и
чтеніи королевскихъ привилегій вс должны вести
себя прилично и спокойно, безпокойные прогоняются изъ зас данія и платять штрафъ 1/^ камня
воску; бол е виновные подвергаются не.только
установленному штрафу, но и тюремному заключенію; цеховой сундукъ долженъ храниться подъ
в д ніемъ городской ратушной юрисдики; ключи
отъ него должны находиться у старшинъ; сафьянники, хотя бы и им вшіе званіе мастеровъ, но
не записавшіеся въ цехъ, лишаются права принимать заказы и въ случа несоблюденія этого
правила подвергаются грабительству и конфискаціи имущества; во время похоронъ цеховаго брата
вс вообще мужья, жены и д ти должны принимать участіе въ погребальномъ шествіи; не пос тившіе три раза костела, зас даній цеховыхъ или
торжественныхъ шествій, подвергаются штрафу
въ */г камня воску; братья, желающіе получить
званіе мастера, должны почтительно просить объ
этомъ старшинъ; мастеръ, бывшій старшиной,
можетъ им ть у себя ученика, но только съ відома цеха; товарищи и ученики, грубо бросившіе
своихъ мастеровъ, не должны быть принимаемы
другими мастерами до т хъ поръ, пока не удовлетворять обиженныхъ; брать, м шающій въ тор-

говл своему брату, подвергается штрафу въ 1 камень
воску; постороннимъ лицамъ строго воспрещается
продавать сафьянныя кожи на рынк ; исключеніе
допускается только для прі зжихъ купцовъ, которымъ можетъ быть разр шена торговля въ гостинныхъ домахъ; желающіе получить званіе мастера должны представить документы о свободномъ происхожденіи, заплатить въ цеховой сундукъ 40 копъ литовскихъ грошей и устроить
„коляцію"; товарищи, женящіеся на дочеряхъ мастеровъ, а равно и д ти мастеровъ въ этомъ отношеніи пользуются льготами; братья въ чемъ либо
пострадавшіе, могуть получать изъ цеховой казны
вспомоществованіе; вдовы, оставшіеся посл мастеровъ безд тными, могутъ держать у себя товарищей 1 годъ и 6 нед ль, a им ющія д тей могуть заниматься мастерствомъ до конца своей
жизни; товарищъ, обвиненный въ краж или другомъ преступленіи, лишается права заниматься
ремесломъ и навсегда исключается изъ цеха
какь безчестный; мастеръ не долженъ перемани-,
вать къ себ товарищей и давать имъ ,платы боліє 8 копъ литовскихъ грошей; мастеръ не им етъ права одинъ наказывать провинившагося товарища; цеховые братья, неисполняющіе этихъ
правилъ, подвергаются тюремному заключенію.

Proconsules et consules civitatis sacrae
regiae maiestatis Vilnensis in magno ducatu Lithuaniae metropolis. Significamus
praesentibus literis nostris universis etsingulis praesentesvisuris, lecturis, aut audituris: oblatos fuisse nobis in publica sessione,
tandem in frequenti consessu iudiciorum
nostrorum per farmatos Marcum Szymkiewicz et Andream Cwirbutowicz—seniores
contubernii safianicoram, nee non Casimirum Rolewicz, et Christophorum Palkiewiez - eiusdem cootubernii—distributores,
suo caeterorumque complurimoram seniorum ac iunioram fratrum et magistroram
praedicti contubernii nominibus agentes,
articulos inferius conseriptos, quibus tam

ad altare suum sub titulo sanetae Mariae
Magdalenae in templo s. Spiritus ordinis
praedicatorum conventus Vilnensis eultum
divinum, christianam pietatem cessante hostilitate, ac per Dei gratiam in his partibus
belli calamitate, iuxta antiquum morem ex citare et amplificare conantur, tum et bonorum inter se, intuitu artificii sui, ordinemconservare intendunt,—supplicatumque,
ut eosdem articulos sententia officii nostri
confirmare ac approbare dignaremur. Quorum affeetationi ac suplicationi nos deesse
nolentes, serie rei bene inteilecta, atque
trutinata, eosdem articulos, uti ad bonutn
ordinem congruos, in toto approbandos et
confirmandos esse sententia nostra censu-
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imus; uti quidem praesentibus confirmamus
et approbamus, roburque perpetuae firraitatis habituros declaramus. Quorum quidem
articulorum de verbo ad verbum is est qui
sequitur tenor:
Na cześć у na chwałę Panu Bogu wszechmogącemu w Tróycy ś. iedynemu, Nayświętszey pannie Mariey, у wszytkim Świętym, niech się zawsze dzieie:

Porządek albo statnta
cechu naszego safianiezego, przez іпіstrze cechowe, według obyczaiów inszych cechów, w mieście Wileńskim będących, za
iednostayną wszytkich braci zgodą, postanowione, у od szlachetnego magistratu Wileńskiego obóygu narodom katolickiemu у
greckiemu, w iedności świętey z kościołem
rzymskim będącemu, nadane, które tak się
zaczynaią:
Artykuł pierwszy. Jako początek każdey
rzeczy ma się od P. Boga у dobra pospolitego zaczynać, tak naprzód na pomnożenie chwały Boskiey, bracia cechu safianiczego maią mieć swóy ołtarz pod tytułem świętey Maryi Magdaleny w kościele
oyców Dominikanów, na którego ozdobę
primario dochody cechowe maią bydź obrócone, a ieśli by od tego ołtarza do drugiego kościoła katolickiego przenieść mieli, tego bez dokładu у pozwolenia magistratu uczynić nie będą mogli. Z tych że
dochodów maią się starać, aby mieli cechową chorągiew, bębny, hardy, piki, muszkiety, ładownice, у ołów prochy. Co wszytko
na warownym mieyscu, za wiadomością ichmościów panów burmistrzów, ma bydź porządnie у ostrożnie dla ognia chowano, a
każdy w domu ma mieć swóy muszkiet у
szablę, iakoby podczas popisu z swym własnym, a nie z pożyczanym stawał rynsztukiem.
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Artykuł wtóry. Ichmościom panom burmistrzom у radzie stołecznego miasta Wileńskiego wszelkie we dnie у w nocy posłuszeństwo, tak podczas pokoiu, iako, strzeż Boże, у woyny oddawać, у onych, iako mieysce
króla pana zasiadaiących, wszelako czcić
у szanować maią, a ieśli by co o nich kto,
lub w tym mieście przeciwnego, у szkodliwego mówił, to natychmiast do wiadomości urzędowey donosić powinni będą.
Artykuł trzeci. A że każdy dobry rząd
bez starszego у przełożonego bydź nie może, dla tego na każdy rok po wotivie ranney przy ołtarzu swoim, u świętego Ducha
oyców Dominikanów odprawioney, maią się
wszyscy bracia trzeźwo у natszczo, w dzień
świętego Jana podług nowego • kalendarza,
do cechowey skrzynki zniść у zgromadzić,
gdzie cech będzie. Tam że starszy przeszłoroczny, Panu Bogu ze wszytką bracią
podziękowawszy za szczęśliwe roku przeprowadzenie, у za wszelkie od braci, posłuszeństwo у poszanowanie, wzaiemnym
sposobem wszyscy bracia panom starszym
za pracę у staranie około dobra cechowego
у zachowania porządku dobrego, powstawszy z mieysc swych, podziękować maią, a
potym zgodliwemi głosami ludzi dobrych,
Pana Boga się boiącyeh, do rządu cechowego sposobnych у zasłużonych starszych,
iednego z rzymskiej7, a drugiego z ruskiey
strony, także dwu szafarzów katolickiey у
ruskiey wiary obrać, у onych z podściwością na mieyscu starszym zasadzić maią. A
ieśli by w obieraniu iaka trudność zachodziła, w tym rady od magistratu zasiągać
maią. Takowi zaś starsi przysięgę po świętym lanie na ratuszu wykonać powinni
będą; a potym przeszłoroeznych starszych,
liczby % przychodów у roschodów przy zgromadzeniu wezytkiey braci wysłuchają, tego
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у piiatyki, ale tylko na ozdobę ołtarza у
przymnożenie ' dobra cechowego obracali,
a takowych rachunków verificatia ichmościom panom burmistrzom, ieżeliby tego
chcieli у potrzeba wyciągała, czynić wolno
będzie.
Artykuł czwarty. Jeśliby z dopuszczenia
Bożego któremu z starszych umrzeć przyszło, tedy na iego mieysce wszytka bracia,
drugiego podług porządku у przypadaiącey koliey zasadzić maią, który, przysięgę
na starszeństwo wykonawszy у swóy urząd
odprawiwszy, iuż na drugi rok starszym
obrany bydź nie może, aż natenczas gdy
porządek na niego przydzie, za dozwoleniem wszytkich braci.
Artykuł piąty. Starsi obrani, po przysiędze swey, według zwyczaiu innych cechów,
maią co kwartał w zgromadzeniu, wszytkiey braci statuta у przywileia cechu swego
dać czytać, albo co cztyry niedziele, у według potrzeby ile by pokazowała potrzeba,
do iednego z starszych będą powinni się
schodzić, około naradzenia dobrych rzeczy
brackich у porządków cechowych, a tam
iako nayskromniey zachować się maią.
Artykuł szósty. Na schadzce у na każdey cechowey potrzebie naradzaiąc się,
kiedy będzie skrzynka otworzona у przywileia króla imścipraesentowane, żaden brat
tak starszy, iako у młodszy hałasów у wołania nie ma czynić, ale słuchaiąc starszych z pilnością, ieżeli który brat ma iaką
dolegliwość, o głos prosić powinien у со
rozumie ku dobra cechowemu przypowiedzieć; a który by nie uprosiwszy głosu,
ale uporem у wołaniem swym przeszkadzał,
tedy takowemu kazać ustąpić za drzwi, у
czwierć kamienia mxfto, według wynalazku
wszytkich braci, ma dać na ołtarz braeki.

Artykuł siódmy. Ażeby żaden nieporządek nie dział się, maią starsi tą moc,
ins7.ą bracią tego cechu у rzemiosła, występną w rzemieśle, у nieposłusznych sądzić у sprawować, do cechu wzywać, у
onych winami słusznemi według występku
у uznania braci karać, nieposłuszne do
więzienia mieyskiego dawać, a w kriminalnych sądach у sprawach do wóytowskiego
urzędu, podług dawnych zwyczaiów w żadne się sądy, prócz porządków cechowych,
nie wdaiąc. Aby też ieden drugiemu uiieysca w cechu zwłaszcza młodszy starszemu
nie zasiadał, ale gdzie starszy roczny każe,
aby nie sprzeciwiaiąc się mieysce swe miał.
Artykuł ósmy. Skrzynkę pospolitą bracką z listy у przywileiami, regestratami brackierni, pilnie zachować starsi roczni powinni będą; ani iey nigdzie na przedmieście
dawać, ale w mieście, pod zwierzchością
iurydyki mieyskiey ratuszney, na mieyscu
warowanym ma bydź chowana, do którey
dwa klucza, ieden u starszego rzymskiego,
a drugi u ruskiego bydź ma, у ieden bez
drugiego nie ma otwierać, a ieśliby zachorował, albo odiezdźał, tedy do czasu iako
klucza naybliższemu po sobie starszemu
powierzyć, tak у mieysce swe zasadzić może.
Artykuł dziewiąty. Mistrze też takowe
cechu swego maią przymować, którzy by
byli w rzemieśle swym dobrze przedświaczeni; a którzy by mistrzowie przerzeczonego rzemiosła nie byli wpisani у przyięci
do cechu, a nie chcieli bydź posłusznemi
starszym na czas będącym, tedy takowy
chociaby pod zwierzchnością mieyską, duchowną у świecką, we dworzech szlacheckich przemieszkiwali, w różnych iurydykach,
takowi żadnym sposobem nie maią rzemiosła
tego robić, у ieżeliby takowy się pokazał,
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tedy wolno onego grabić, do więzienia oddawać.
Artykuł dziesiąty. Na mszą świętą czasów pewnych do kościoła świętego Ducha
co kwartał, a mianowicie na święto Marii
Magdaleny, tak też za umarłe bracią, na
pogrzeb brata cechowego żony, dzieci,
mistrzów cechowych, maią wszyscy przybywać bracia; a który by nie przyszedł, takowy ma dać czwierć kamienia wosku.
Także ieżeliby wezwany do cechu na schadzkę nie przyszedł, na processie na Boże
ciało, według zwyczaiu innych cechów na
popisy nie przybył, tymże karany bydź ma.
Artykuł iedynasty. Jeśliby który tego rzemiosła potrzykroć, wzgardzaiąc te artykuły,
do cechu albo na mszę nie przyszedł, takowy
ma dać półkamienia wosku.
Artykuł dwunasty. Jeśli by który brat
tego rzemiosła, te swoie safianickie rzemiosło robić у mistrzem zostać chciał, takowy powinien do panów starszych rocznych przyść, wstęp uczynić у oto iak naypotściwiey prosić, a panowie starsi do niedziel cztyrech maią dać na rozmyślenie.
Artykuł trzynasty. Żaden tak z mistrzów, iako towarzyszów nie ma z bronią
do cechu przychodzić, a ieśli by się to któremu przytrafiło, ma oną broń do starszego
cechowego, u którego na tenczas onego
roku skrzynka bracka pospolita będzie, dać
zachować.
Artykuł czternasty. Który mistrz Ьуї
starszym albo szafarzem, takowemu wolno
ucznia przymować у uczyć rzemiosła swego,
ale zaraz do cechu ma opowiedzieć, у zapisać na lat sześć, a nie więcey, tak kożdy
brat tego cechu dobrze zasłużony ma uczynić.
Artykuł pi§inasty. Towarzysze у uczniowie, którzy od mistrzów swych nie utóci-

wie odchodzą у nieopowiednie odstawaią,
u inszych aby nie robili, aż pierwszym dość
uczynią. A który by brat takowego towarzysza albo ucznia odmówił, u siebie przechowywał, ma bydź winą obłożony wedłu g
wynalazku braterskiego.
Artykuł szesnasty. Aby ieden drugiemu
bratu na targu pospolitym w kupowaniu
towarów nie przeszkadzał, у nie podkupował
się, pod drugim zadatki dawać у drożyznę
czynić nie ważył się; a kto by się tego podkupienia ważył, takowy ma bydź karany
kamieniem wosku.
Atykuł siedmnasty. Który by brat nieposłuszny у przeciwny panom starszym był,
tedy o takowym maią dać do urzędu wiedzieć, aby więzieniem był karany, przez
cztyry dni, a potym winy złotych dziesięć
ma zapłacić.
Artykuł ośmnasty. Jeżeli by wspólnym
posiedzeniu braterskim, tak na schadzce,
iako у innym mieyscu, słowy nieuczciwemi
ieden drugiemu przymawiał, a mianowicie
starszym, według wynalazku brackego ma
bydź karan. A ieśli by się to trafiło gdzie
na innym posiedzeniu, a nie w cechu, że
ieden drugiemu z winą utściwego złoreczył by, albo obraził у zesromocił, takowy
od urzędu ma bydź karany.
Artykuł dziewiętnasty. Towary, rzemiosД(жі safianickiemu służące, zgodne na targu, to iest: kozłowina, baranina, u różnych
mieszczan у kupców będące, aby kożemiaey,
bałtusznicy, którzy nie uezylisię tego rzemiosła safiamezego, na żółte, czerwone у
czarne nie ważyli się kupować у robić; tak też
którzy przed czasy zarabiali z różnych materii, farb mączenicznik, przytym do wykwaszenia skór, aby nie przeskadzali, iako w
kupli samey, tak у w materyach naszych,
co należy do wyrobienia safianu. A ieleli
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od urzędu wziąwszy sługę, grabić у do szpitala oddawać.
Artykuł dwudziesty. Aby ludzie z inszych miast przyiezdży nie ważyli się skór
wyprawnych safianowych poiedynkiem, ani
po rynku nosząc, chiba w sklepach, у gościnnych domach ogułem przedawać, w czym
ieśli by który z gości był przeświadczony,
maią dać znać do urzędu, takową robotę у
skóry grabić, do szpitala oddać wolno będzie. Także tatarowie, przekupnie, ieżeli
by po przedmieściach у w mieście skóry,
temu cechowi należące, to iest kozłowinę,
baraninę, ważyli się dla przekupstwa lub
wyrobienia kupować, takowych wolno grabić z sługami urzędowymi, у tę grabież
na szpital świętey Tróyce oddawać.
Artykuł dwudziesty pierwszy. Kiedy który magister chce zostać rzemiosła safianiczego, takowy ma wprzódy pokazać listy od
wolnego urodzenia, ieżeli pięknie się wyzwolił u magistratu swego, potym mieyskie
prawo przyiąć, у do skrzynki brackiey cechu naszego safianiczego powinien dać у
odliczyć kop czterdzieścia Litewskich gotowemi pieniędzmi, zaraz niedlużąc się, у
kolacią dla wszytkich braci _ według przemożenia sprawić będzie powinien.

Artykuł dwudziesty czwarty. Że iest kożdy człowiek podległy przypadkowi у chorobie; zaczym, ieżeliby z dopuszczenia
Bożego który brat tego rzemiosła podupadł,
tedy takowego maią zapomoc z skrzynki
у pożyczyć z tym dokładem, gdy go pan
Bóg przywróci do zdrowia у do rzemiosła,
powinien będzie oddać te pieniądze zpodziękowaniem.
Artykuł dwudziesty piąty. Pozostała
wdowa, za mistrzem tego cechu będąca,
ieżeli bezpotomna będzie, takowey do roku
у sześciu niedziel maią z cechu starsi towarzysza pozwolić; a ieżeli by została z
potomkiem, tedy takowey nie ma bydź broniono rzemiosło safianicze robić, aż do
śmierci, lubo by potym у potomek umarł,
a mianowicie wdowa, która za starszym była,
ieżeli by pozostała, lubo by у potomstwa nie
miata, takowey aż do śmierci ma bydź
towarzysz dodawany, у robota niebronna,
a ieśli by poszła za mąż inszego cechu, iuż
więcey takowego rzemiosła robić nie będzie.

Artykuł dwudziesty szósty. Jeśli by który mistrz albo towarzysz tego rzemiosła
na iakim złym uczynku (czego Boże uchoway) albo na złodzieystwie, у nieiakiey
niepoczciwości był poszlakowany, takowy
nie tylko od cechu, ale od robienia rzeArtykuł
dwudziesty wtóry. Jeśli by miosła ma bydź odrzuczon wiecznymi czatego rzemiosła towarzysz poiąl mistrzową sy iako bezecny.

córkę, takowy do skrzynki brackiey ma
Artykuł' dwudziesty siódmy. Aby też
dać kop. . . . . * ) у kolacią według
bez dozwolenia starszych rocznych ieden
przemożenia dla braci sprawić.

od drugiego pomocnika albo towarzysza
Artykuł dwudziesty trzeci. Jeśli by minie brał, także wędrownego nie przymowal;
strowczyk, w tym rzemieśle safianiczym doktóry by to uczynił, ma płacić winę webrze wyćwiczony, chciał maystrem zostać, ma
dług wynalazku braci.
dać parę czerwonych złotych у kolacią
Artykuł dwudziesty ósmy. Aby żaden z
dla braci sprawić.
mistrzów większego wachlonu towarzyszowi dobrze robiącemu według ręki iego,
Не написано—сколько.
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nad kop ośra przez cały rok dawać nie takowego nieposłusznego do urzędu posyważył się, pod utraceniem na potym cze- łać у więzieniem karać mamy.
ladzi, у winą na ołtarz cechowy.
_ Quos quidem articulos, uti bonuni orArtykuł dwudziesty dziewiąty. Jeżeli by dinem praefati contubernii in se continenw czym towarzysz mistrzowi przewinił, te- tem,- nobile officium consulare Vilnense
dy mistrz nie powinien takowego towarzy- in omnibus punctis, clausulis et paragrasza sam w domu karać, tylko w cechu; a phis approbavit, eosdemque manutenere, et
ieśli by się ważył w domu swym karać a in omnibus iuxta praescriptum illorum iisnie w cechu, tedy powinien według wyna- dem contubernalibus obedire serio demandavit. In maioremque horum omnium filazku braci popadnie.
dem et evidentius testimonium, praesenArtykuł trzydziesty. A ieśli by który tes publico officii consularis Vilnensis sikolwiek tego rzemiosła safianiczego, tym gillo communiri, et manu notarii ordinarii
artykułom wyżey opisanym, w namniey- eiusdem officii subscribi permisit. Datum
szym punkcie у paragraffie przeciwnym у Vilnae, sabbatho post festum s. Casimiri
nieposłusznym był, takowemu nie ma bydź confessoris proximo, die sexta mensis Mardopuszczono, aby rzemiosło robił, у zaraz tii, anno Domini 1666.

1669 г. Сентября 16 дня,
Изъ книги № 5118, 1668—1674, стр. 297—303.

15. Цеховой уставъ Вилевскихъ скорнянковъ.
Во изб зкаиіе заи шательствъ, часто происходящихъ въ торговл и ремесленннхъ занятіяхъ,
а также и злоупотребленій ота люзныхъ людей, незаконно занимающихся скорняжествомъ, Виленскій
магистратъ составилъ для скорняковъ сл дугощія
правила:
1) Скорняки могутъ заниматься торговлей какъ
въ лавкахъ, такъ и на улицахъ, разными шубами
и м хами, но только посл вписнаго въ купеческій реестръ;
2) также м ховымъ платьемъ мужескимъ и
женскимъ, и шапками посл вписнаго въ скорняжсвій реестръ;

3) въ день св. Николая скорняки должны собираться въ общее зас даніе для выбора цеховыхъ старшинъ (двухъ католиковъ и двухъ православныхъ) и шафарей (ключниковъ),- эти лица
должны произносить присягу и утверждаться магистратомъ;
4) каждыйм сяцъ должны собираться на зас Данія для обсужденія цеховыхъ д лъ; старшины
Должны зав дывать цеховой казной и отдавать
отчета въ ея расходовании: цеховой сундукъ долженъ хранитьсл въ город подъ магистратской
юрисдикой;
5) лица, желающія получить званіе мастеровъ,
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должна представить свид тельства о рожденіи и I реестръ съ тою ц лію, чтобы мастера не см ли
переманивать ихъ къ себ , подъ страхомъ взыскаобученіи мастерству;
нія 20 злотыхъ;
6) зат мъ представить пробную работу и за12) цеховые старшины должны наблюдать, чтоплатить вкупное въ цеховую казну;
бы въ работ и продаж скорняжскихъ вещей не
7) каждый скорнякъ долженъ им ть саблю,
было подлога; лица провинившіяся въ этомъ, долмушкетъ и другое оружіе для защиты города и
жны быть исключаемы изъ цеха;
смотра;
13) мастеръ, испортивши шубу въ работ ,
8) лица, занимающаяся мастерствомъ безъ в подлежитъ суду цеховыхъ старшинъ, но съ прадома цеха, подвергаются конфискаціи ихъ имувомъ апелляціи;
щества;
15) скорняки, занимающееся торговлей должны
9) прі зжіе гости, Русскіе купцы, могутъ продавать свои м ховыя вещи въ гостинномъ ряду принимать участіе въ купеческой скринк (взнотолько Виленскимъ купцамъ и скоряякамъ; ли- сахъ);
15) также точно должны принимать участіе
цамъ постороннимъ покупать такія вещи строго
воспрещается подъ страхомъ конфискаціи куплен- въ торжественныхъ выходахъ подъ купеческою
наго имущества;
хоругвію и поддерживать свой алтарь въ св. Тро10) Виленскимъ жидамъ строго воспрещается ицкой уніатской церкви.
заниматься скорняжествомъ и м ховой торговлей,
Въ заключеніе магистратъ запрещаетъ скора также держать у себя христіанскую челядь;
някамъ помимо его в дома и согласія выпраши11) вс цеховые члены,—товарищи, ученики вать у королей какихъ нибудь особенныхъ правъ.
и прислуга, должны быть записаны въ цеховой

Feria secunda post festum exaltationis
sanctae crucis die decima sexta mensis
Septembris, anno Domini 1669.
Wóyt, burmistrze, гаусе у wszytek magistrat miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna, wszem wobec у każdemu zosobna, teraz у na potym będącym,
obywatelom miasta Wileńskiego iawno у
wiadomo czyniemy: iż my, bacząc у doświadczeniem samym doznawszy, iako miasto Wileńskie, za rozmnożeniem się różnych nieporządków, tak w handlach у rzemiosłach, co dzień do większego przychodzi zniszczenia, a ieszcze za rozszerzeniem
różnych iurisdyk у przeszkód, dla których
handle w swą klubę podług porządków
innych miast wprawić się nie mogą, rzemieśnicy zaś dla ludzi lóznych у pokątnych nie tylko ustawać, ale у na dobrach
swoich szwankować muszą; zatym od róż-

nych oby watelów narzekanie następować musi. Zabiegaiąc tedy temu, a życząc, aby handle
w mieście Wileńskim porządnie szli, rzemiosła zaś iedne drugim przeszkodą niebyły,
umyśliliśmy, za proźbą sławetnych Jana Żempty, Fiedora Stefanowicza, Grzegorza Apanowicza, Jana Towpochy, Grzegorza Puzylewicza,AthanazegoTosznickiego,KrzysztophaOlszewskiego, Krzysztofa Chochłowskiego, Ostafiego Cziiranowicza, imieniem swym у braci
swey, mieszczan у kusznierzów Wileńskich, do
nas wniesioną, tak handlem, iako у rzemiosłem bawiących się, bratstwo ich, od anteeessorów naszychw mieście Wileński m ufundowane,
prawami у przywileiami przez królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich
ieszcze przed unią у potym utwierdzone,
pewnemi artykułami, podług wyraźnego prawa mayderburskiego у przywileiów nam
służących obwarować, у опущ nadać, któ-
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różnym krzywdom, szkodom, przekazom,
w handlach у zabawach kusznierskich, a
mianowicie przez namnożenie się lóznych
ludzi, którzy tę zawsze kusznierską nieszłusznie sobie przyprawuią у przywłaszczaią; też przez swawolną, a nieuskroinioną
czeladź dzieiącym się zabieżeć starać się będą.
Naprzód tedy pomienieni kusznierze Wileńscy maią wszelakim futrem, sobolim, ry. sini, marnmrkowym, lisim, bielinim, baranim, snmszkowym у innym wszelakim (za
wpisnym do kupieckiego reiestru) w kramach publice, na rynku у ulicach handlować.
Powtóre. Szaty, suknie męzkie у białoglowskie, tak też czapki męzkie różnego
koloru у materiey wszelakim futrem publicznie у doma, za wpisanym do kusznierskiego rejestru, przedawać.
Pofrzecie. Aby ta zabawa kusznierską
w handlach, rzemieśle swoim tym lepsze
brała pomnożenie у pożytek, w rok zbierać się maią do (Jomu swego kusznierskiego, w dzień święty ś. Мікоїаіа, gdzie
przy prawach у przywileiach, skromnie ze
wszelaką utściwością, zasiadszy, zgodnie
przystąpić, bez żadney altercatiey у factii,
starszych czterech z pośrzodku siebie,
nam у miastu dobrze zasłużonych, dwóch
z religiey rzymskiey, a dwóch z religiey
graeckiey, obierać maią; z których dway,
ieden z rzymskiey, a drugi 'z graeckiey
strony szafarzami być maią, których obrawszy у nam praesentowawszy do przysięgi
stanowić, у to co według artykułów, albo
od nas zleconego maią proponować będą,
słusznie у zgodnie miedzy sobą namówić
у eoneludować będą powinni.
Cmmrty. Schadzki co miesiąc w dzień
niedzielny pierwszy miesiączny dla namów

swoich składać maią. Na które młodzi albo słudzy ich zawczasu bracią wszytką
obeyść powinni będą. A ktoby na schadzce
za obwieszczeniem nie był, a potym słuszney nie dat przyczyny, tedy takowy bez
żadney folgi, winy groszy dziesięć płacić
do skrzynki powinien będzie. Starsi zaś
czterey powinni wszelkiemi proventami, dochodami, roschodami władnąć, z których
pieniądze zabrane maią w skrzyni chować
za dwoma kluczami, tak żeby ieden bez
drugiego odbierać dochodów, tak у wydawać nie ważył się. Z pomienionych zaś
przychodów у roschodów starsi po skończeniu roku swego, następuiącym po sobie
у zgodnie obranym starszym, rachunki z
pomienionych roschodów у przychodów uczynić, у klucze oddać powinni będą. Skrzynka iednak bracka nie na przedmieściu, ani
gdzie indziey, ale w mieście pod iurisdictią mieyską na mieyscu pewnym у dobrze
warownym chowana bydź ma.
Piąty. Każdy brat, który by wyuczywszy
się zabawy kusznierskiey mistrzem chciał
zostać, ma ukazać listy, iako iest wolnego
у potściwego urodzenia, у gdzie się uczył
zabawy swoiey.
Szósty. Tenże brat zabawy kusznierskiey, nim zostanie mistrzem, przed starszemi ukazać sztukę mistrzowską ma, a
potym do regestru brackiego wpisać się,
nie wprzódy iednak, aż na mieyską przysięźe, у to za pewnym wkupnem, które ma
bydź na uwadze starszych. A to wkupne
ma bydź z innemi prowentami do kusznierskiey skrzynki obrócone.
Siódmy. Każdy kusznierz ma mieć szablę, muszkiet у inne oręża dla obrony miasta у popisów dorocznych.
'ósmy. Kto by zaś, uczywszy się ta w Wilnie zabawy kusznierskiey, a nie wpfeaw11

-

82 -

szy się do bractwa, ważył by się futra różne, mianowicie sobole, rysie, lisie, kunie,
hornostaie, biełki у inne wyprawować, robić, zażywać, podkraiwać у podszywać pod
szaty у suknie, tak też у czapki poważne
męzkie у białogłowskie robić, w domu у
publicznie w rynku przedawać, tedy takowy, iakiego kolwiek narodu, iurisdictiey,
w futrach у czapkach swoich zagrabiony
bydź ma; którey grabieży polowa na mury mieyskie, a druga do skrzynki kusznierskiey obracać się ma.
Dziewiąty. Maią postrzegać starsi kusznierze, aby kupcy Moskiewscy, z Rusi
przyieżdży, nigdzie indziey nie stawali, tylko w gościnym domie, a to żeby takowi
goście z chrześeianmi różney zabawy, a
nawet у z żydami nie handlowali, ale ażeby z nich tylko kupcy Wileńscy, miastu
przysięgli, albo bracia kusznierskiey tylko
zabawy kupowali; przez innego zaś rzemieśnika albo gościa, tak też żyda noszących, iawnie у pokątnie, у szynkiiących
po mieście у przedmieściu, od pomienionych gości nabyte futra zagrabione bydź
maią.
Dziesiąty. A że żydzi Wileńscy me tylko futrem różnym w kramach, sklepach у
po rynku, у ulicach haadluią, ale też do wyrobienia onego czeladź chrześciańską odmawiaią, tak~dalece, że na robotę chrześcianie dostać nie mogą; tedy pomienieni kusznierze maią у będą mieć wolność żydów
w rynku, na ulicy у przedmieściu z futrem zastawszy zgrabić, czeladź zaś od nich
odebrać, у więzieniem taką swawolną czeladź karać. Do czego urząd nasz burmistrzowski sług przysięgłych przydać ma,
ale po żydach у pokątnych mieszkaniach,
rewidować takową lózną czeladź fwolno
będzie. Towarzysze zaś nie tylko u żydów,

ale też ani u chrześcian kupców, ani u
żadnych rzemieśników futr wyprawować у
wyrabiać naymować się у zmawiać nie
maią.
Jedynasty. Dla lepszego zaś porządku
maią у powinni będą starsi pilno postrzegać, aby chłopcy, czeladzi у towarzysze do
regestru kusznierskiego wpisowani byli, a
to naybardziey dla tego, żeby ieden drugiego nie odmawiał, pod winą złotych dwudziestu.
Dwunasty. Nie mniey у to na czułości panów starszych zależeć będzie, aby towary
у robota ich żadnego nie miała fałszu, bo
gdzie by takowy miedzy bracią nalazł się,
ma bydź z bractwa rugowany у zabawa
onemu lmsznierska zabroniona poty, ażby
dobrze za to pokutował.
Trzynasty.' Kto by zaś futro celuiąc, robiąc, podszywaiąc, albo podkraiwaiąc zepsował, tedy takowego brata starsi sądzić
powinni będą. A ieśli by którey stronie
ciężki dekret był, tedy appellacya do nas
broniona nie ma bydź!
Czternasty. Contributie у składanki na
potrzeby publiczne wszyscy kusznierze do
skrzynki publiczney kupieckiey, kiedy
uchwała zaydzie, oddać powinni będą. Jednakże ma bydź na to respekt, którzy tylko samym rzemiosłem będą się bawić, nie
maiąc handlów, kramów, aby temi publicznemi składankami niebyli agrawowani; iednakże według możności maią się
przykładać у ci, co na łokciach koło ratusza będą siedzieli.
Piętnasty. Popisy, monstry, potykanie
króla imci у inne okazye, powinne bractwo kusznierskie przy chorągwiach kupieckich odprawować. Maią też mieć ołtarz swóy przy cerkwi świętey Tróyce ra-
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skiey uniatskiey, gdzie im oycowie bazyliani ukażą.
Na ostatek, wszystkie te artykuły generaliter у każdy z osobna, iako się w sobie
maią, na potomne czasy pozwalaiąc у nadaiąc pomienionemu bractwu kusznierskiemu, waruiemy: aby więcey nad te artykuły kusznierze u króla imci, bez wiadomości у consensu naszego, nie ważyli się wyprawować. Do których artykułów dla lep-

szey wagi pieczęć publiczną przycisnąć у
panu pisarzowi naszemu podpisać się rozkazaliśmy. Pisań w Wilnie dnia szesnastego miesiąca Septembra, roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego.
Qui quidem articuli in ea, uti praemissum est, tenoris obloquentia actis consignati sunt praesentibus, et parti requirenti
per depromptum extraditi.

1676 г. Апр і я 12 дня.
Изъ книги Д? 5141, за 1742—1745 годы стр. 763.

16. Подтвердительная ііриішлегія короля Яна III, данная цеху Виленскихъ переплетчиковъ.
Король Янъ Казиміръ, всл дствіе ходатайства
н которыхъ Виленскихъ переплетчиковъ принять
м ры къ уничтоженію разныхъ диссидентскихъ и
еретическихъ книгъ, которая переплетались какъ
диссидентами, такъ и евреями, далъ имъ настоящій уставъ, сущность котораго заключается въ
сл дующемъ: переплетчики должны ежегодно собираться въ день св. Николая и выбирать изъ
среды себя двухъ старшинъ католиковъ, которые
должны наблюдать за порядкомъ въ цех и читать цеховой уставъ; старшины должны производить судъ и расправу, но только по д ламъ гражданскимъ, наблюдать за цеховой казной и поступденіемъ въ цехъ новыхъ членовъ; товарищи должны
представлять свид тельства о своемъ происхожде-

ніи и во всемъ поступать согласно постановленнымъ правидамъ; диссидентамъ и еретикамъ строго воспрещается переплетать и торговать книгами
не только еретическими, но даже и католическими, подъ страхомъ конфискаціи такихъ книгъ на
хвалу Божію; вс лица, желающія заниматься переплетнымъ мастерствомъ, подъ какой бы юрисдикой они не были, хотя бы даже им ли и свои
собственные дома, должны вступать въ цехъ, въ
противномъ случа верстаки ихъ должны подвергаться конфискаціи.
Въ исполненіи этого устава должны оказать
переплетчикамъ помощь Виленскій бискупъ, воевода и магистрата.

Feria quarta die decima sexta mensis
Octobris, anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo tertio.
Coram actis nobilis officii consularis ci-

vitatis s. г. m. metropolitanae Wilnensis comparentes personaliter famati domini
Zaeharias Bocewicz et Michael Wineza—
introligatores, ci?es Wilnenses, sani т п-
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t e pariter et corpore existentes, praesentes literas privilegii confirmationis serenissimi Joannis tertii, regis Poloniae et magni ducis Lituaniae etc., contubernio eorum
artis compactoriae servientes, salvas et illaesas, manu eiusdem serenissimi regis propria subscriptas, sigilloque maiori m. d.
L. communitas, cum introfusius contentis,
ad acta obtulerunt, etsibi per depromptum
ex eisdem actis extradi subsigillo iuridico
petierunt. Quarum literarum praemisso modo
oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque talis:
Jan trzeci, z Bożey łaski król polski
etc. Oznaymuiemy tym listem naszym ninieyszym wszem wobec у każdemu zosobna, komu by o tem wiedzieć należało,
iakośmy na przeszłych szczęśliwych koronacyinych seymach, wszytkie prawa у przywileia, od naiaśnieyszych antecessorów naszych nadane, wszelkiego stanu, kondycyi,
differencyi ludziom iurisiurandi religione
potwierdzili, у one cale у nienarusznie zachować przyrzekli, tak у teraz gdy produkowane są przed nami przywileia albo listy na pargaminie pisane, ręką nayiaśnieyszych królów Jana Kazimierza, tak też у
Michała, antecessorów naszych, podpisane
у z pieczęciami wielkiego xiestwa Litewskiego zapieczętowane, zawieraiące w sobie
porządek kunsztu albo rzemiosła cechowi
służące, zdrowe, całe у nienaruszone, ani
żadnego w sobie podeyrzenia nie maiące
a o konfirmacyą staraiących się у suplikuiących, na imię starszych kunsztu pomienionego sławetnych pana Eliasza Żontylla
у Wawrzyńca Zaięezkowicza, sukcessorów
dawnych przywileiów, abyśmy powagą naszą
królewską stwierdzić у zmocnić raczyli, którego tenor słowa do słowo tak się zaczyna:
Jan Kazimierz, król polski etc. Oznay-

muiem tym listem naszym wszem wobec
у kożdemu zosobna, komu wiedzieć należy. Tak nam iest przez panów radnych
у urzędników naszych dwornych od suplikuiących wiernych poddanych naszych, pana Eliasza Żontylla у Kazimierza Wierzbowskiego, na ten czas starszych cechu
rzemiosła introligatorskiego, miasta Wileńskiego naszego stołecznego, doświadczonych ludzi w rzemieśle introligatorskim у
dobrze wiadomych, iakie przed laty w cechu у bractwie ich zachowały się porządki, doniesiono, że wielkie w rzemieśle ich
teraz się znayduią nieporządki, a zwłaszcza gdy heretycy у inni dyssydenci religii, albo innych różnych sekt do miasta
naszego Wileńskiego wprowadzaią xięgi
heretyckie, po kramach przedawaią, gdy
żydzi xięgi chrześciańskie oprawuią, gdy
у innych wiele bezprawia introligatorom
staie się. co z krzywdą Bożą у szkodą mistrzów pomienionego, cechu dziać się musi, chcąc my tedy takie zniszczyć nieporządki, za prośbą у skargą tych pomienionych starszych у życząc, aby w tym cechu iako naylepszy był porządek, a zwłaszcza gdy tego kościoła Bożego у innych
samych у publiczny wyciąga pożytek, daiemy ten przywileiy nasz, aby się żaden
kramarz, ani żyd, ani z dyssydentów nie
ważył xiegami handlować, abo przedawać, lubo by w cechu był, pod winą у
utraceniem wszytkich xiąg, у ten niżey wyrażony, iako się w przerzeczonym rzemieśle sprawować у zachować się maią
postanawiamy porządek:
Naprzód, aby co rok w dzień ś. Mikołaia,
pospołu zgromadziwszy się, obrali miedzy
sobą dwóch starszych, w wierze świętey katholickiey rzymskieybędących, ludzi dobrych,
a nie dyssydentów żadnych, którzy żeby

- 85 na każde suchedni roku, przed zgromadzeniem mistrzów у towarzyszów porządki ich
czytane były, postrzegać będą, a zawsze we
dwu niedzielach, albo ile razy potrzeba będzie mistrzowie tego rzemiosła do iednego z
starszych, zwłaszcza do cechmistrza, na ten
czas obranego, у którego nie prędzey, tyło
aż w rok obierać maią у schodzić się maią, dla naradzenia o dobrym porządku
bractwa tego у zniesienia o wszelkich potrzebach cechowych у brackich. Starsi, według opisania porządków у artykułów swych,
występki wszelkie karać у karanie brać
maią, o złą robotę у zepsowanie sądzić;
wyiąwszy iednak krwawe uczynki, ran,
obelżenia у inne do sądu woytowskiego
należące kryminały. Starsi skrzynkę bracką z prawami у przywileiami cechowemi rzeczoma chować będą; do cechu też
zgodnych będą przyimować, to iest tych,
którzy By pierwiey sztukę rzemiosła у mistrzowstwa swego według zwyczaiu, iaki
się zachowuie, ukazali. Oraz też у list od
urodzenia, wyuczenia у uwolnienia od mistrza swego ukazać powinien. Mistrzów
zaś obierać będą w rzemieśle godnych у
zaleconych, którzy we wszystkim tak, iako
w artykułach ich w osobliwey xiedze opisano iest,. sprawować się maią. Także у
towarzysz każdy pomienionego rzemiosła
introligatorskiego, у toż rozumieć у puzderniczym do tegoż cechu zawsze należeli у teraz należeć maią, podług tych że
artykułów we wszystkim sprawować się у
podlegać porządkowi cechowemu powinien
będzie. Przerzeczonym zaś porządkom у artykułom ich, ieżeliby kto był sprzecznym
у nieposłusznym, taki do rzemiosła ich
niema być przyimowany. Xiąg żadnych
nie wolno nikomu wprowadzać z dyssydentów albo herezyi у przedawać, albo biblio-

teki otwierać, do miasta albo w mieście
naszym Wileńskim. A który by kolwiek
ważył się one wprowadzać, albo przedawać, po takim za dokumentem pewnym,
wszytkie xięgi maią być zabrane у wolno
ie każdemu sobie u nas kadukiem uprosić. Takim у tym sposobem wszytkim, którzy w kramach chociaż у katholickie przedawaią xięgi, z herezyi albo z dyssydentów,
oprócz co robić maią, albo którzy taieinnie one do miasta wprowadzaią, albo introligować ważą się (iako to więc żydki
chrześciańskie oprawo wać zwykli), nie będąc
w cechu pomieniouego introligatorskiego
rzemiosła, za dowodem pewnym zabrane
być- maią у na chwalę Bożą obrócone. Do
tego którzy by z pomienionych rzemieślników nie byli wpisani, albo przyięci do
bractwa у cechu ich, a nie chcieli poslusznemi być, albo podlegać starszym у porządkom cechowym we wszytkim, tak iako się w inszych zwykło zachować cechach,
lubo by у domy mieli albo mieszkali pod
prawem zamkowym, lubo iakich kolwiek
panów duchownych, lubo świeckich, szlachetnych, tacy rzemiosła tego robić nie powinnj у warstaty maią im być zabrane,
nawet у uczniowie takich za nieucściwych
poczytani у do roboty rzemiosła tego na
żadnym mieyscu przypuszczeni być nie maią. Powinni tedy we wszytkim starszym
porządkom у artykułom cechu przerzeczonego podlegać. W czym iaśnie wielmożny imci xiądz biskup Wileński у imci pan
woiowoda Wileński, wóyt у burmistrze Wileńscy maią im być na pomocy у innych od
krzywd bronić у nieposłusznych do oddania posłuszeństwa, podług przywileiu tego
naszego, przymuszać. Co tak teraznieyszym,
iako у na potym będącym poruczamy. I natoś my dali ten list przywileiu nasi, dla
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lepszey twierdzy у doskonałości cechu у
bractwa pomienionego rzemiosła z podpisem ręki naszey у pieczęcią wielkiego xięstwa Litewskiego. Data w Wilnie, ósmego
dnia miesiąca Czerwca, roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt czwartego, panowania naszego polskiego у szwedzkiego
szesnastego roku. Jan Kazimierz król.
Mieysce pieczęci mnieyszey wielkiego xięstwa Litewskiego. Waleryan Stanisław Judycki—pisarz wielkiego xiestwa Litewskiego.
My tedy Michał król, do przerzeczoney suplikacyi łaskawie się skłoniwszy,
przerzeczony list przywiley we wszytkich
iego punktach, klauzulach у kondycjach
powagą naszą królewską stwierdzić у
wzmocnić umyśliliśmy, iakoż у stwierdzamy, zmacniamy, deklaruiąc, iż ten list albo
przywiley nasz należytą moc у wagę ile
prawo pozwala mieć powinien. Na co dla
lepszey wagi у wiary ręką naszą podpisawszy się, pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan
W Warszawie, konfirmacya na seymie walnym koronacyinym dnia dwunastego miesiąca Kwietna, roku Pańskiego tysiąc sześćset siedmdziesiątego, panowania naszego
pierwszego roku. U tego przywileiu podpis
ręki iego krolewskiey mości temi słowy:
Michał król, a przy pieczęci mnieyszey wielkiego xiestwa Litewskiego podpis pisarski:
Waleryan Stanisław Judycki-archidyakon

Wileński, proboszcz Trocki, pisarz wielkiego
xiestwa Litewskiego. My tedy król, bacząc
być tę potrzebę szlachetnych starszych cechu introligatorskiego słuszną у z prawem
pospolitym zgodną, te zwyż rzeczone prawa
у przywileia, od nayiaśnieyszych antecessorów naszych królów imściów polskich у
wielkich xiążąt Litewskich cechowi introligatorskiemu Wileńskiemu nadane, we wszytkich punktach, klauzulach у paragrafach
approbuiemy, utwierdzamy, chcąc mieć, aby
nienaruszone zostawały, у od wszytkich
obserwowane były wiecznemi czasy. Y na to
daliśmy nasz konfirmacyiny przywiley pomienionym starszym cechu introligatorskiego
Wileńskiego, z podpisem ręki naszey, do
którego pieczęci wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Działo się
w Krakowie, na seymie szczęśliwey koronacyi naszey, dnia dwunastego miesiąca Aprila, roku Pańskiego tysiąc sześćset siedmdziesiąt szóstego, panowania państw naszych szóstego roku. Jan król. Konfirmacya cechowi introligatorskiemu Wileńskiemu. Jan Władysław Brzostowski—pisarz
wielkiego xiestwa Litewskiego m. p.
Quae praesentes literae privilegii confirmationis, praemisso modo oblatae, sunt
actis nobilis officii consularis civitatis sacrae
regiae maiestatis metropolitanae Yimensis
insertae, inscriptae ac insinuatae.
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1684 г. Августа 19 дня.
Изъ книги № 5128, 1684—1687 г. л. 228—237.

17. Уставъ цеха шапочпнковъ, чулочвиковъ, суконниковъ п войлочнжовъ въ
город Вильн .
Виленскій магистрата, стараясь установить и
поддержать правильный порядокъ въ развитіи
городской жизни, по просьб разныхъ лицъ прежде
бывшаго цеха шапочниковъ, чулочниковъ, суконниковъ и войлочниковъ, выдаетъ цеху новый уставъ
вм сто прежняго, пропавшаго во время Московской войны, сущность котораго, выраженная въ
30 §§, заключается въ сд дующемъ:
Цеховое братство должно им ть свой алтарь
въ костел Бернардиновъ; лица не пос щающія
церковныхъ службъ должны платить штрафъ: мастеръ—6 гр., товарищи 3 гр.; т и другія должны быть только римско-кат лической и греческой
в ры; между цеховыми должно сохраняться полное
послушаніе; для управленія цехомъ и веденія его
д лъ должны ежегодно избираться старшины римской и греческой в ры, поочередно изъ среди шапочниковъ, зат мъ чулочниковъ и т. д.; старшины
при встунленіи въ должность должны произносить
присягу и по истеченіи года давать отчетъ въ
своей д ятельности; частныя цеховыя сходки должны отбываться каждую нед лю или чрезъ 2 нед ли посд полудня, а генеральный чрезъ 4 нед ли; на этихъ сходкахъ долженъ читаться цеховой уставъ, съ тою ц лію, чтобы никто не отказывался его незнаніемъ; лица неисполняющія
»того правила должны платить штрафъ въ 15 грошей; но время цеховыхъ зас даній цеховой супДУЕЪ долженъ находиться на стол
для возбуждснія въ братчикахъ спокойствия и уваженія ЕЪ
м сту и времени; безчннстію должно строго пресд доваться и подвергаться штрафу въ '/< камня
воску; цеховой сундукъ съ документами и деньгами должны храниться подъ ітмшші старшині,,
но въ город подъ магистратской горнсдикціой;

лица, желающія получить званіе мастеровъ, подвергаются установленному испытаніго по пробнымъ
работамъ, признать надъ собой м стное право,
заплатить 100 зл. въ цеховую казну и устроить угощеніе; товарищи и д ти мастеровъ подлежать
въ этомъ случа общимъ цеховымъ правиламъ:
цеховые не пос щающіе костельныхъ службъ
должны платить 3 гр. штрафу, а уклоняющееся
отъ празднованія Божьяго т ла и городскихъ
смотровъ и торжественныхъ встр чъ ЧІ камня
воску; старшины не испонляющіе этихъ нравилъ
должны платить »Ь камня воску; цеховые ученики
должны работать у мастеровъ 4 года для полученія званія товарища; т и другіе не им ютъ
права самовольно переходить отъ одного мастера
къ другому и мастера, принимающіе такихъ работниковъ, должны платить lk камня воску; лицамъ посторониимъ разр шается продавать изд лія этого цеха только въ «клепахъ и гостинныхъ
домахъ; лица умершія, а равно ихъ жены и семейства, пользуются вспомоществованіемъ отъ цеха; мастера отнюдь не должны переманивать къ
себ товарищей и давать имъ больше 50 зл.
жалованья; недоразум нія возникающая между мастеромъ и товарищемъ должны разр шаться въ
Цех ; лица, явно не новинующіяся цеховому уставу, отр шаются отъ цеха и передаются въ відіпне магистрата; вс мъ производителямъ этого
цеха позволяется приглашать къ себ красидьщиковъ, которые своего цеха не им ютъ; такь
какъ другимъ цехамъ предоставлено право, по которому только и могутъ производить свои работы
Цеховые Ниленскіс на пространств» между Вмьчовг), Гродно», Ковномъ, Новогородкоиъ, Мянско»,
Ііолоцкомъ и Динабургомъ, то такое «в право

— 88 предоставляется и настоящему цеху; вс братчики товарами должна производиться по прим ру Краэтого цеха должны предпочитаться купцами предъ кова и Познани.
вс ми другими покупателями; торговля цеха вс ми

Anno millesimo sexcentesimo octuagesimo quarto, mensis Augusti decima nona.
Burmistrze у гаусе miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna, oznaymuiemy tym listem naszym wszem wobec у
każdemu zosobna, komu by o tym wiedzieć należało: iż iako żadna rzecz pospolita bez rządu w całości swey zostawać
nie może, tak у każde zgromadzenie bez
porządku gruntownie trwać nie będzie mogło, dla czego naprzód upatrować, aby takowe zgromadzenia, bractwa у cechy miasta Wileńskiego od chwały naywyższego
Boga a nie od priwaty, ale od pospolitego
dobra miały swóy początek; do czego chcąc
się brać у w onych rzemiosłach, iako naylepszy postanowić у zachować porządek,
sławetny pan Paweł Rawski—magierniczy,
Jakub Warzeniec—kiecarz, Alexandr Wiszniewski—panezosznik,TomaszRuszkiewicz—
sukiennik (którzy wszyscy rzemiosła swe
z wełny szczyrey wyrabiaią), przełożyli nam,
iako onym prawa, przywileia, у oraz artykuły na cech magiernicki, panczosznicki,
sukienniczy у kiecarski, wprzódy od nas
magistratu nadane, a potym od naiaśnieyszych królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich miłościwie potwierdzone, przez woynę Moskiewską zginęły;
dla czego iako te rzemiosła ^ dla różnych
miedzy samemi mistrzami niezgod, у namnożenia partaczów niszczeć poczęły, tak roboty ladaiakie у fałszywe nastały, a zatym
bez porządku ieden drugiego nie słuchał,
owszem w robocie у kupowaniu materiy,
do łych rzemiosł należytych, przeszkadzał;
a zatym, aby więeey takowego bezrządu

nie było, owszem co z kluby у rezy wypadło, znowu w rezę у klubę wprawiono,
pokornie upraszali, abyśmy pewne artykuły у porządki, któremiby cechy у rzemiosła swe rządzili у kierowali, onym nadali
у opisali. Jakosz my, burmistrze у гаусе,
stosuiąc się do prawa maydeburskiego у
osobliwego przy wileiu króla imści Zygmunta
Augusta, ante unionem nadanego, podług
których nam artykuły у porządki, zgromadzeniom, bractwom у cechom nadawać należy, widząc słuszną pomienionych magierników, panczoszników, sukienników у kiecarzów prośbę, takowe onym, dla lepszego
w rzemiośle ich zachowania rządu nadaiemy artykuły.
Artykuł pierwszy. Jako każda rzecz powinna się od Pana Boga poczynać, tak у
każde zgromadzenie w imię Boże powstawać powinne, zwłaszcza gdy bractwa у cechy nie w inny cel postanowione są, tylko
aby o pomnożenie chwały Bożey starali
siej przeto pomienieni mistrzowie у towarzysze rzemiosł, wyżey mianowanych, maią
mieć ołtarz pod tytułem świętego Sebestiana u wielebnych oyców bernardynów konwentu Wileńskiego, u którego iako wotiwy za powodzenie cechu swego, tak у żałomsze po zmarłych braciach swoich, co
czwierć roku, odprawować powinne będą;
na które votiwy у żałomsze gdyby który
mistrz nie przyszedł, tedy ma groszy sześć
do skrzynki cechowey^ a towarzysz trzy
grosze zapłacić. A ta wina obracać się ma
na świece, wino, wosk у inne do ołtarza
requisita. A iako prawa wszytkie dwóm
narodom, to iest, rzymskiemu у ruskiemu
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w tym mieście będącym, są nadane, tak kiecarski, a to dla tego, żeby paritas
panowie mistrzowie wyżey opisanych rze- równość zawsze w tych rzemiosłach była,
miosł nie powinni do cechu swego inney do tego wotuiąc większość głosów obrać,
religiey, oprócz katholickiey у ruskiey у onych z poczciwością na mieyscu starmistrzów, towarzyszów у chłopców przymo- szym zasadzić maią, у obranym starszym
wać.
przez cały rok należyte posłuszeństwo у
Artykuł wtóry. Do dobrego rządu na- posżanownie oddawać. Starsi zaś każdego
leży, aby zwierzchność wszelka posłuszeń- rzemiosła wprzódy szafarza, a potym młodstwo у weneracią miała, dla tego wszyscy szego do obchodzenia braci na schadzki
mistrzowie pomienionych rzemiosł у towa- у inne potrzeby przybrać powinni. A kto
rzysze onych magistratowi teraznieyszemu by, podczas elektiey starszych, w głosy у
у na potym będącemu, we dnie у w nocy wota wrywał się у zamieszanie czynił, tapodług przysięgi, na mieysckie prawo wy- kowy ma bez miłosierdzia dwoma funtami
konaney, należyte posłuszeństwo у posza- wosku karany bydź. A który by fakcie у
nowanie oddawać maią, nic nie wątpiąc, zmowy przed elekcią ważył się czynić, ten
że też у oni sami starszemi у przełożonemi cztery funty wosku, za przeświadczeniem
w cechu swoim będąc, od młodszych braci nie pochybnie popadać ma. A ieśli by przez
swoich у oraz towarzyszów, czeladzi, odbio- nieznaski у niezgody iaka w obieraniu
rą należyte poszanowanie у uczciwość.
starszych zachodziła trudność, tedy w tym
Artykuł trzeci. Każdy rząd dobry bez do nas magistratu uciekać się maią. My
przełożonego bydź nie może, dla tego mi- lubo sami, lubo przez panów radziec, do
strzowie у cechmistrzowie wyżey opisanych cechu deputowanych, takowym differenciom
rzemiosł, każdego roku w dzień świętego zabiegać у one uspokoiwać mamy. Obrani
Mikołaia święta rzymskiego, maią się wszy- zaś panowie starsi przysięgi n a urzędy
scy do cechu swego, pod iuridiką mayde- swoie, co rok iako у inne cechy czynią,
burską będącego, po wotiwie ranney przy wykonać maią. Przy obraniu też panów
ołtarzu swoim, wyżey pomienionym, u oy- starszych ma się ten zwyczay zachować,
ców bernardynów będącym, natsczo zebrać, aby panów starszych przeszłorocznych, słuу tam, przy wystawieniu у położeniu praw chaiąc rachunków, za wiadomością magiу przywileiów na stole, cicho, przystoynie у stratu, tego postrzegali, aby dochody nie
zgodliwemi głosami, ieden drugiemu nie na zbytki у piiatiki, ale tylko na ozdobę
przerywaiąc, a przedtym żadnych nie czy- ołtarza у obronę praw cechowych obracaniąc zmów, ludzi dobrych, Pana Boga bo- ne były. Po wysłuchaniu zaś rachunków
iących, do rządu cechowego sposobnych у maią obrani starsi przeszłorocznym starzasłużonych starszych, z każdego rzemiosła szym za prace у fatygi podziękować.
po iednemu у opatruiąc alternaty, raz kaArtykuł czwarty. Jeśli by z dopuszczenia
tholika, drugi raz Rusina, tak też у to zaBożego, któremu z starszych umrzeć przed
chowuiąc, że kiedy z cechu magiernickiewyściem półrocza przyszło, tedy wszyscy
go pierwsze w starszeństwie iednego roku
bracia, zgromadziwszy się do cechu swemieysce у praecedencyę ma, tedy na drugi
go, na iego mieysce drugiego brata, miarok panczoszniczy, a po nieni sukienniczy у
stu у cechowi zasłużonego, obrać у zasa12
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dzić maią, a ten obrany przysięgę wykonać na starszeństwo powinien będzie, у
swóy urząd odprawiwszy, iuż na drugi rok
starszym obranym bydź nie może, aż na
tenczas, gdy porządek у kolleia za zgodnym wszytkich braci zezwoleniem przydzie
na niego. Gdy zaś przed skończeniem roku trzema miesięcami albo dwiema przyszło któremu z panów starszych ten świat
pożegnać, tedy iuż na iego miey sce ten
mistrz, który przedtym był starszym, roku dosiadywać ma.
Artykuł piąty. Starsi obrani у przysięgli
maią wszytkiey braci, tak też towarzyszów każdego miesiąca w niedzielę, albo we cztery
niedziele schadzki ieneralne, zaraz z południa, składać, onych przez młodszego, albo sługę swego obwieścić. Na których schadzkach
miesięcznych nic innego nie ma bydź mówiono, albo czyniono, tylko artykuły teraznieysze у inne prawa czytane, a to dla
tego, aby żaden mistrz tych rzemiosł у towarzysze onych przeciwko tymże artykułom
nie wykraczali, a wykraczaiący у na karę
zasługuiący, niewiadomością nie zasłaniał
się. Gdy zaś takowe artykuły czytane będą, wszelaka cichość, poczciwość у poszanowanie zachowane bydź ma; występuiący
zaś w tey mierze mistrz albo towarzysz
nie pochybnie trzema funtami wosku bez
odwłoki у bez odpuszczenia karany bydź
ma. Kto by zaś na takowey schadzce nie
był, ma winy do skrzynki groszy piętnaście dać, a z tych groszy sześć na pomnożenie dobra cechowego, a trzy grosze pisarzowi za zapisne iść maią.
Artykuł szósty. Ponieważ w innych cechach schadzki kwartalne dla dobrego rządu odprawuią się, takowe у w tym cechu
odprawować się maią; kto by z mistrzów
albo towarzyszów na nie nie przyszedł, te-
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dy mistrz złoty ieden, a towarzysz pół
złotego zapłacić do skrzynki powinien będzie. Która wina, iako у w piątym artykule opisana, na potrzeby kościelne у cechowe obracać się.ma.
Artykuł siódmy. Wolno też będzie panom starszym, przykładem innych cechów,
у co dwie niedziele schadzki składać, a to
iako dla zachowania praw у rządu dobrego, tak у dla zabieżenia naruszeniu praw
у przywileiów cechu swego; a na takową
schadzkę gdyby mistrz albo towarzysz
nie przyszedł, ma groszy trzy winy sposobem wyżey opisanym popadać. jGdy zaś
od magistratu w sprawach całego miasta
złożone schadzki będą, na tenczas wszyscy gromadzić się maią panowie mistrzowie
у któryby z nich na takowe schadzki przyść
nie chciał, tedy pół złotego winy (iako у
wyżey) zapłacić ma.
Artykuł ósmy. Na wszelakich wyżey opisanych schadzkach у na każdey dla potrzeby у naradzenia złożoney ma bydź zawsze
skrzynka z artykułami, prawami у przywileiami na stole praesentowana у pokładana, a to dla tego, aby respektuiąc na prawa у przywileia królów ichinościów, żadnych hałasów у wołań nie było, alias na
takiego mistrza у towarzysza, który by w ч
tey mierze wykroczył, funt wosku na ołtarz bez miłosierdzia zakłada się. Nie ma
też żaden z mistrzów у towarzyszów podczas praesentowania na schadzce przywileiów у otworzenia skrzynki z bronią do
cechu przychodzić, alias inaczey sprawuiący się, dwoma funtami wosku skarany
będzie. Na tychże schadzkach żaden z
mistrzów, braci у towarzyszów bez uproszenia głosu у dania onego od panów starszych, z głosem swoim wyrywać się nie
ma, ani ieden drugiemu mieysca w с -
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chu, zwłascza młodszy brat starszemu zaynim przymą, maią onym do wystawienia
mować у zasiadać; a który by, nie uprosztuk rzemiosła swego czasu według potrzesiwszy głosu, uporem у wołaniem swym
by naznaczyć. A naprzód, mistrzem zostaiąc
przeszkadzał у mieysce nienależyte sobie
z cechu magiernickiego ma wprzódy za
zasiadał, tedy taki ustąpić za drzwi у czwierć
naznaczeniem czasu od starszego ' swego,
kamienia wosku na ołtarz bracki, niepokapelusz kosmaty z wełny, klepowaty, albo
chybnie za rozkazaniem panów starszych
walony wystawić. Powtóre suleiaty po sadać ma, у о to nam magistratowi donieme biodra, także klepowate, albo walone,
siony nie odwłócznie paenowany będzie.
nakoniec magierkę kosmatą, bez żadney
Artykuł dziewiąty. Ażeby żaden niepoprzygany у wady. Rzemiosła zaś panczoszrządek w tych rzemiosłach nie dział się,
nickiego ma wystawić na trzech iglicach
maią panowie starsi у moc mieć będą,
robiąc, panczochy у rękawice wzorzyste z
wszytkich braci tego cechu у rzemiosła
czystej wełny bez żadney nagany. Z suwystępnych w rzemieśle у nieposłusznych
kienników zaśszlak z różnych farb pięknie
sprawować у sądzić, у onych winami słuу należycie bez żadney nagany. Z kiecasznemi, według występku у uznania braci
rzów zaś kiecę у burkę. A nim te sztuki,
karać, nieposłusznych urzędowi burmionemu starszy robić naznaczy, ma wstępstrzowskiemu у radzieckiemu donosić, a
nego do cechu dwa talary dać, у poczosturząd więzieniem takowe onych excessa uiąć.
Jeśli by zaś do krwawych boiów у krimi- kę dla starszych у braci tegoż rzemiosła
nalnych spraw przyszło, tedy w tako- sprawić. Po wystawieniu zaś sztuk pomiewych razach do sądu wóytowskiego у ław- nionych maystrowskich, będzie miał frysztu
niczego Wileńskiego uciekać się у spra- wpisania się do cechu у deklarowania za
magistra rok cały, a zostaiąc maystrem,
wiedliwości dochodzić maią.
ma dać do skrzynki na zapomożenie oney
Artykuł dziesiąty. Skrzynkę pospolitą
złotych sto, iednak nie razem, ale po części,
bracką z listami, artykułami, przywileiami,
у podług możności, byle by iednak we
regestrami cechowemi przychodów у expensów maią panowie starsi w mieście, pod trzech leciech ten datek wypłacić, a raieyprawem maydeburskim у pod zwierzchno- skie prawo ante omnia przyjął. Syn zaś
ścią magistratu chować, od którey po klu- maystrowski, albo który wdowę maystra
czu starsi sami mieć maią, у ieden bez pozostałą za żonę poymie, ma przy wydrugiego iako otwierać, tak у pieniędzy stawieniu pomienionych sztuk rzemiosła
wydawać nie ma. A ieśli by który starszy swego połowę tego datku dać. Do tych że
zachorzał, albo przyszło by z Wilna dokąd porządków, ieżeli by się w tym mieście
odiechać, tedy naybliższemu po sobie, у naydowali kapelusznicy, bierletnicy у кі- '
który iuż taką miał funkcią, klucz swóy wornicy, należeć powinni będą у według
tych ustaw sprawować się. Nie wprzódy
powierzyć у zasadzić ma.
Artykuł iedytmsty. Mistrzów zabawy у iednak ma mistrzem z towarzyszów zostarzemiosła swego maią takowyeh do cechu wać, aż wędrówkę, tu w Wilnie tego rzeprzymować, który by w rzemieśle swym miosła nauczywszy się, przez rok у втйб
dobrze wyćwiczeni у doświadczeni byli, a niedziel, to fest do Lwowa, Jarosławia,
Przemyśla, Krakowa, Lublina, Warszawy

•у innych miast odprawi, у że tam dobrze
sprawował się attestacią przyniesie; do tego listy od urodzenia у nauki w rzemieśle
swym będzie miał. Postrzegać też panowie
starsi pomienionych rzemiosł pilno powinni będą, aby do cechu swego żadnego poddanego, ale wolnego urodzenia przymowali.
Który by zaś towarzysz nie chciał wędrować, tedy oswobodaiąc tę z siebie wędrówkę od niey uwalniaiący ma do skrzynki cechowey złotych trzydzieście dać.
Także od sukienników żadne panom kupcom Wileńskim, podług praw ich w kupowaniu у przedawaniu sukien, dziać się
nie ma przeszkody.
Artykuł dwunasty. Dla sprawowania lepszego cechu у zachowania porządku, maią panowie starsi zawsze młodszych mieć,
przez których bracią na schadzkę, wotiwy,
żałomsze, pogrzeby у inne akty obsyłać у
obwieszczać, maią.
Artykuł trzynasty. Ш msze święte czasów pewnych do kościoła oyców bernardynów, co kwartał у na uroczystość świętego
Sebestiana, także na octawę poczęcia nayświętszey Panny, przytym na exequie у pogrzeby brata cechowego, żony у dziatek
mistrzów cechowych, maią wszyscy, za daniem wiedzieć, przybywać; a kto by nie
przyszedł, takowy ma dać za winę trzy
groszy polskie. Który by zaś brat na processią Bożego ciała, według zwyczaiu innych cechów, albo monstrę у popis, tudzież na sczęśliwy przyiazd króla imci,
xiedza biskupa у imci pana woiewody Wileńskiego nie przybył, takowy czwiercią
kamienia wosku karany bydź ma.
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na schadzkę do cechu, po trzykroć obesłany będąc, у trzy razy nie przyszedł,
takowy bez żadnego odpuszczenia ma popadać pól kamienia wosku.
Artykuł piętnasty. Chłopcy do tych wszytkich rzemiosł wyuczenia się, za opowiedzieniem się w cechu у zapisaniem onych, tylko na lat' trzy przymowani bydź maią, a
czwarty rok z posługi u tegoż mistrza
podług zwyczaiu robić. Co odprawiwszy,
ieżeli się będzie poczciwie sprawował, za
towarzysza deklarowany będzie, nie wprzódy ienak na wędrówkę z Wilna póydzie,
aż rok u drugich maystrów też rzemiosło
robiąc skończy.
Artykuł szesnasty. Towarzysze у uczniowie, którzy od mistrzów swoich nieopowiednie у nieuczciwie odchodzą, nie wprzódy u inszych robić maią, aż pierwszym
dość uczynią. A który by brat takowego
towarzysza, albo ucznia odmówił у u siebie
przechowywał, ma za winę pół kamienia
wosku do skrzynki cechowey dać.
Artykuł siedmnasty. Towary rzemiosłom
pomienionym wszytkim służące у zgodne,
mianowicie, wełnę wszelaką, tak od tuteyszych panów kupców, iako у od różuych
przywożących, wolno bez żadne у przeszkody kupować będzie.
Artykuł ósminasty. Postronni kupcy у
rzemieślnicy pomienionych rzemiosł, z innych miast przyieżdżaiący, nie maią ro-.
bot swoich poiedynkiem, ani po rynku nosząc, chyba w sklepach у gościnnych domach ogułem przedawać. W czym ieżeli
by który z gości byt przeświadczony, maią panowie starsi do urzędu dać znać. A.
Artykuł czternasty. Jeśli by też näydo- urząd każdy takowych grabić у grabieży
wał który z braci cechowych у mistrzów, konfiskuiąc, na kościół oddawać powinien
tak też towarzyszów, który by wzgardza- będzie. Ten iednak artykuł panom kupcom
iąc te artykuły, albo na mszą świętą, albo Wileńskim szkodzić nie ma.
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Artyhił dziewiętnasty. A że każdy człowiek iest przypadkowi у chorobie podległy, zaczym ieśli by, z dopuszczenia Bożego, który brat pomienionych rzemiosł podupadł, tedy takowego maią zapomoc z
skrzynki у pożyczyć z tym dokładem, że
gdy go *Pan Bóg do zdrowia у rzemiosła
przywróci, powinien będzie te pieniądze do
skrzynki cechowey oddać.
Artykuł dwudziesty. Pozostała wdowa
którego kolwiek rzemiosła wyżey pomienionego po małżonku swoim ieżeli bezpotomna
będzie, takowey do roku у sześciu niedziel
maią ż cecłra starsi towarzysza pozwolić; a
ieżeli by została z potomkiem, tedy takowey nie ma dydź bronione rzemiosło robić,
aż do śmierci, lubo by potym у potomek
umarł, a mianowicie wdowa, która za starszym była; ieśliby zaś poszła zamąż innego
cechu, iuż więcey takowego rzemiosła robić
nie będzie.
Artyhił dwudziesty pierwszy. Jeśli by
który mistrz, albo towarzysz pomienionych
rzemiosł, na iakim złym uczynku (czego
Boże uchoway) albo na złodziejstwie у
niepoczciwości poszlakowany był, takowy
nie tylko od cechu, ale у od robienia rzemiosła swego ma bydź odrzucon wiecznemi
czasy.
Artykuł dwudziesty wtóry. Aby żaden z
mistrzów bez dozwolenia starszych rocznych,
ieden drugiego towarzysza, albo pomocnika
nie odmawiał, nie brał у wędrownego nie
przymował; który by zaś inaczcy postąpił,
ma winę podług wynalazku panów starszych
zapłacić.
Artykuł dwudziesty trzeci. Aby żaden z
mistrzów większego wochloim albo solarium
towarzyszowi dobrze robiącemu według ręki
iego przez cały rok nie dawał nad złotych pię,dziesiąt, albo na tydzień po złotemu pod utra-

ceniem na potym czeladzi у winą na ołtarz
cechowy; towarzysz zaś każdy ma rzemiosło u
mistrza cicho у przystoynie w powszedne
dni robić, у iako samego mistrza, tak у
mistrzową szanować. W dzień zaś święty w
kościele nabożeństwo odprawić у rekreaciy
zażywszy, zawczasu do gospody przychodzić;
alias sprzeciwny, za doniesieniem panom
starszym, zgromiony będzie.
Artykuł dwudziesty czwarty. Jeśliby w
czym towarzysz mistrzowi przewinił, tedy
mistrz nie powinien takowego towarzysza
w domie swoim karać, tylko w cechu przy
bytności starszych, którzy by mogli uważyć,
ieżeli na karę zasłużył; a ieśliby się ważył
inaczey postąpić, tedy winę według wynalazku starszych popadnie.
Artykuł dwudziesty piąty. A ieśli by który kolwiek mistrz albo towarzysz pomienionych rzemiosł tym artykułom, wyżey
opisanym, w naymnieyszym punkcie у раragraphie przeciwnym У nieposłusznym był,
takowemu nie ma bydź dopuszczono, aby
rzemiosło robił, у zaraz takowy występny
do urzędu odsyłany ma bydź, a urząd za
żądaniem starszych bez żadney folgi więzieniem у winą pieniężną skarać powinien
będzie. A iako magiernicy, ponczosznicy,
sukiennicy у kiecarze przy swey robocie у
zabawie, według dawnego zwyczaiu, zostawać maią, tak у panowie kutnerze iedni
drugim żadney nie czynić przeszkody.
Artykuł dwudziesty szósty. A że pomienieni magiernicy, panczosznicy, sukiennicy
у kieczarze, iako ieszcze w małey liczbie
będący, swoiey chorągwie mieć nie mogą,
tedy onych do tych cechów, którzy ołtarz
świętego Sebestiana u oyców bernardynów
mają, przyłączamy.
Artykył dwudziesty siódmy. Ponieważ te

rzemiosła, wyżey pomienieni, a naybarziey
sukiennicy bez farby у fałbierzów nie obeydą się, fał bierze zaś cechu swego nie maią,
tedy pomienieni sukiennicy, panczosznicy,
magiernicy у kieczarze do siebie onych pociągnąć у przyiąó maią; w czym у my magistrat dopomóc mamy.
Artykuł dwudziesty ósmy. A że inne
cechy maią to w przywileiach у artykułach
swoich, że rzemiosł cechowych żadnemu
miedzy Wilnem, Kownem, Grodnem, Nowogródkiem, Mińskiem, Połockiem у Dyneburgiem nie wolno robić, który by nie
był za mistrza w cechu Wileńskim deklarowany, tedy takowe prawo у teraznieyszemu cechowi magiernickiemu, sukienniczemu,
у kiecarskiemu służyć ma.
Artykuł dwudziesty dziewiąty. Do nabycia przywiezioney zkąd kolwiek wełny,
pomienieni rzemieślnicy po panach kupcach
naybliższi maią bydź у nikt onych oddalać nie ma.
Artyfad trzydziesty. Przeszynki teraznieyszym rzemieślnikom у cechom ich podług zwyćzaiu, w Krakowie, Poznaniu у
innych miastach zachowałego, służyć maią,
у na sprzeciwnych takowym przeszynkom,
za uznamem panów starszych у wszytkich

braci, winy kamień wosku zakłada się. Y
iuż od daty tych artykułów żaden z magierników, kiecarzów, panczoszników у sukienników pod przywileia у artykuły innych cechów, pod utraceniem rzemiosła,
udawać nie ma. Jeżeli by zaś przykładem
innych cechów, do porządków wyżey opisanych iakiego artykułu nie dostawało, tedy starsi wyż mianowanych rzemiosł, z innych cechów wziąwszy informacią, nam
przełożyć maią, a my onym do tych że artykułów przydać obiecuiemy. A teraz te
artykuły nadaiąc, iako we wszytkich punktach, paragrafach у klauzulach, na wieczne czasy potwierdzamy, tak, aby wszyscy
magiernicy, panczosznicy, sukiennicy у кіеcarze, także kapelusznicy, berletnicy y. kiwornicy one mocno trzymali, у ni w czym
nie naruszali, pod winami, w prawie opisanemi, przykazuiemy у deklaruiemy. Jakoż te artykuły dla lepszey wagi, ręką
pana pisarza naszego radzieckiego Wileńskiego podpisane, pieczęcią zwyczayną zapieczętować roskazaliśmy. Pisane у dane na
ratuszu Wileńskim, dnia dziewiętnastego
miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc
sześćset ośmdziesiąt czwartego.
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1687 г. Ноября 30 дня.
Изъ книги № 5128, за 1684—1687 г., л. 741—743.

18. Дополнительные пункты къ цеховому уставу Виленскихъ золотыхъ д лъ
матеровъ.
Всл дствіе жалобъ общества на цехъ золотыхъ
д лъ мастеровъ, что въ продаж попадаются часто вещи низкопробныя и подд льныя, цехъ потребовалъ отъ магистрата дополнительнихъ правилъ къ своей привилегіи, сущность которыхъ заключается въ сл дующемъ: сынъ золотыхъ д лъ
мастера, или вдова и дочь, выходящія замужъ па
товарища, обязаны представить въ цехъ только
половину „штуки"; вс члены должны подчиняться правиламъ; цеховые должны сл дить, чтобы
купцы по лавкамъ, жиДы, иартачи и частныя лица
не сплавливали серебра и золота низкопробнаго,

подъ страхомъ конфискаціи металловъ; отливка
серебра и золота должна производиться только
золотыхъ д лъмастерами, при чемъ на слиткахъ
должны быть налагаемы клейма; мастера должны
подвергать освид тельствованію слитки, предназначающіеся для продажи; товарищи не им ютъ
права жениться до полученія званія мастеровъ;
мастера не должны д лать жидамъ никакихъ вещей; для прекращенія злоупотребленій въ внд лк металловъ партачамъ воспрещается жить ВЪ
город .

Feria quarta in crastino festi sancti Nicolai pontificis et confessoris die tertia
mensis Decembris, anno Domini 1687.
Burmistrze у гаусе miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna oznaynmiemy wszem wobec у każdemu zosobna»
komu by o tym teraz у napotym wiedzieć
należało, iż przed nami у całym urzędem
naszym burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim osobiście stanąwszy sławetni pan
Stanisław Danilewicz у pan Lorens Willatesteyn—cechu у zgromadzenia złotniczego
Wileńskiego, przełożyli nam: iż lubo maią
prawa, przywileia у artykuły, od naiaśnieyszych królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich dobrze, anteunionem Korony polskiey z wielkim xiestwem
Litewskim zawartą, cechowi y'zgromadzeniu swoiemu nadane, według których tenże

cech . . . .
maystrowie, towarzysze у
czeladź ich sprawowali się; iednak iż wiele
następuiących у teraznieyszych czasów nalazło ludzi lóznych у partaczów, ich towarzyszów у uczniów, którzy przeciwko
dawnieyszym ich prawom wykraczaią partactwem, wyłamuiąc się • . . do cechu
У zgromadzenia ich wstępować у wpisać
nie chcą, ciężarów у onerów publicznych,
seymem uchwalonych, częstey
. . . .
У cechowych z niemi pospołu ponosić zbraniamy. roboty złotnicze od złota у srebra
z podlejszych prób, niżeli w artykułach у
przywileiach opisane są, robić у do kramów przedawae daią, przez co iako ludzie
kupuiący oszukani bywaią, tak cechowi
wstyd у hańba dzieie się; przeto stosuiąo,
do dawnych swych praw prosili nas, abyśmy w rezę у klube to, co wypadło, wpra-
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wo, urząd, zgodę y posłuszeństwo miedzy
niemi przeciwniki у (м сто выл нявшее) W
tey mierze podali artykuły:
Artykuł pierwszy. Іъ syn złotniczy albo
córka, która 'by za złotnika, a ieszcze nie
maystra, za mąż poszła, tak też у wdowa,
nie maią całey sztuki wystawować, ale tylko
pół sztuki, a to dla tego, żeby za zasługi
rodzica albo męża swego pierwszego folgę
uznała.
Artykuł wtóry. Aby każdy z mistrzów,
złotników у towarzyszów artykułom у przywiłeiom cechu złotniczego podlegał, starszych na schadzkach у na wszelakim mieyscu
szanował, na akty publiczne, tak też popisy, monstry, za daniem wiedzieć, przybywał; inaczey postępuiący у przeciwnym będąc starszym, ma według występku swego
у wynalazku onych, winę pieniężną, która
do skrzynki brackiey na potrzeby tak kościelne, iako у cechowe obracana ma być,
karany, w czym у urząd należny starszym
dopomóc powinien będzie.
Artykuł trzeci. Ponieważ w mieście
Wileńskim wielka przeszkoda od żydów у
innych obywatelów miasta Wileńskiego w
zliwaniu złota у srebra dzieie się, у oraz
przeszkoda cechowi złotniczemu, a ztąd у
osława, że srebro nad iedynastą próbę podleysze, iako żydzi, tak partacze, po różnych iuridikach mieszkaiący, zliwaią, przerabiaią, kramarze zaś różne rzeczy, ia&o
to: szable, obuchy, łęki у inne udaiąc za
próbę iedynastą przedaią, a przez to ludzie
oszukiwaią, ztąd zaś na cech złotniczy podeyrzenie roście; przeto temu zabiegaiąc,
ieśli by srebro mnieyszey próby nad iedynastę, albo w kramach przez chrześcian,
albo żydów przedawane bywało, ma być
takowe srebro, nad iedynastę próbę podleysze zabierane у na urząd oddawane; dla
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czego na robotach у sztukach, przez tuteyszych złotników wystawionych, dla rozeznania prób podleyszych, ma być cecha tuteyszego miasta у cechu złotniczego wybiiana.
Artykuł czwarty. Nie ma żaden z kupców, mieszczan у żydów Wileńskich złota у srebra w zliwkach, iako nabywać, tak
у przedawać, a to pod winą confiscationis;
iednakże komu złoto albo srebro cechowy
złotnik zlać ma, na takowym złocie у srebrze imię swe nabić.
Artijkuł piały. Maią starsi cechu złotniczego trybem у zwyczaiem innych miast
srebro у złoto w kramach do przedania
wystawione we wszelakich sztukach próbować у ieżeli by próba takowego srebra nad
iedynastą mnieyszą była,, magistratowi donieść, który takowe srebro podleysze nad
iedynastą próbę ma zabierać у pólowę na
ratusz, a drugą do skrzynki cechowey confiskować.
Artykył szósty. Kożdy mayster cechu
złotniczego nie więcey tylko dwu towarzyszów rzemiosła złotniczego у chłopców
dwuch powinien mieć; alias ieżeliby się
więcey mieć ważył, ma być sztrafem półkamienia wosku у odięciem takowego towarzysza albo chłopca karany.
Artykuł siódmy. Towarzysze rzemiosła
złotniczego, iako samym starszym cechu
złotniczego, tak у maystrowi, u którego
na robocie zostawać będą, posłuszni być
maią; dla czego prawom, przywileiom у
artykułom cechowym we wszytkim podlegać powinni; tak też na mszach, wotywach,
żałomszach w kaplicy przykładem samych
maystrów bywać maią, a to pod szträfem,
w artykułach dawnieyszych opisanym.
Artykuł ósmy. Któryby z maystrów cechowych robotę maystra cechowego tak
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we złocie, iako srebrze zganił, lubo też
podstępek iaki uczynił, tedy za doniesieniem od starszych w winę według uwagi
onych wynalezioną popadnie.
Artykuł dziewiąty. Żaden z braci cechowych żydom, tak ze złota, iako у srebra
sztuk żadnych robić у przerabiać nie będzie się ważył; alias w tym przeświadczony,
wyrzuceniem z cechu у wymazaniem z
regestru cechowych braci niepochybnie karany będzie.
Artykuł dziesiąty. Żaden z towarzyszów
у młodzi, podług przywileiu króla iego
mości Alexandra, ^żenić się nie ma, aż naprzód maystrem zostanie, sztukmayster у
cechowe posługi odprawi; inaczey sprawuiący się od cecha у od rzemiosła odpadać ma.
Artykuł iedynasty. Kupcy у kramarze
у inni obywatele miasta Wileńskiego nie
maią złota у srebra partaczom do przerobienia na żadną rzecz dawać, a to pod
utraceniem złota у srebra za przekonaniem.
Artykuł dicunasty. Partacze rzemiosła
złotniczego, aby zła у fałszywa robota
ustała у srebro próby tylko iedynastey w
.tym mieście wyrabiane było, nie maią w
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tym mieście zostawać, a to pod zabraniem?
robot, warstatów у więzieniem samych.
W czym starsi seriam animadversionem
mieć powinni у takowych znosić.
Takowe tedy artykuły starszym cechu złotniczego у wszytkienra zgromadzeniu nadawszy, my burmistrze у гаусе miasta Wileńskiego obowiązuiemy onych ywszjtek cech,
aby podług onych у sami nic od nich nieodstępuiąc wspomnionym towarzyszom, uczniom у chłopcom do zachowania tychże
artykułów przykładem byli, młodzi starszym cechowym należyte oddawali posłuszeństwo, a starsi młodszych kochali, a to
nie tylko pod winami у paenami, w tych
artykułach, ale у w prawie pospolitym na
nieposłusznych у exceduiacych opisanemi.
Jeśli by zaś więcey artykułów do urzędu у
pospolitego dobra, cechu swego nadania
potrzebowali, tedy onym bronić nie będziemy.
Na co, dla lepszey wiary у wagi, te
artykuły, ręką pana pisarza naszego radzieckiego podpisane, zapieczętować zwyczayną
pieczęcią roskazaliśmy. Działo się w Wilnie, roku Pańskiego tysiąc sześćset ośmdziesiąt siódmego, dnia trzydziestego miesiąca
Nowembra.

1687 г. Декабря 3 дня.
Изъ книги № 5128, 1684—1687 г. л. 748—757.

19. Уставъ цеха Виленскихъ каменщиковъ.
По ходатайству Виленскихъ каменщиковъ магистрата выдалъ имъ нижесл дующія правила,
по нрим ру другихъ цохокь, для надлежащаго
Руководства и охрани шжъ интерссовъ:

Общее собраніе въ день св. Николая; избираются 2 старшины и расходчикъ; ве им юга ключи и другъ безъ друга не должны отворять цеховаго сундука; старшины должны присягать маги13
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страту; въцехъ могутъ приниматься и'лица посторонняя, но только почтеннаго происхожденія и католическаго в роиспов данія; вс братчики должны вносить въ цеховую казну по 2 злотыхъ въ
годъ только въ теченіи 5 л тъ, для первоначальнаго обзаведенія; на чрезвычайныя нужды должны
быть назначаемы особые сборы; цехъ долженъ
им ть свой алтарь въ костел
бернарднновъ и
принимать участіе въ торжественныхъ встр чахъ
и процессіяхъ; цеховыя собранія должны отбываться каждыя дв нед ли, за неявку назначается
штрафъ въ три гроша: лица, поступающія въ обученіе, должны записываться въ цеховыя книги и
принадлежать къ свободному сословію; ученики,
желающіе получить званіе товарища, должны работать у своего мастера Ч* года для усовершенствованія въ ремесл ; товарищи, желающіе получить званіе мастера, должны посл довательно
пройти весь курсъ обучешя въ званій ученика и
товарища, отслужить положепное время у мастера,
совершить путешествіе и представить пробную работу; товарищи не им ютъ права ни сманивать
къ себ учениковъ, ни принимать сб глыхъ; товарищъ или ученикъ, испортившій работу, долженъ вознаградить за нее мастера; товарищи получаютъ вознагражденіе понед льно; вс братчики должны присутствовать на заупокойныхъ службахъ, неявившіеся платятъ штрафу 3 гроша; заб дн вшіе и забол вшіе товарищи получаютъ вепо"
моществованіе изъ цеховой казны, и умершіе хоронятся на общественный счетъ; лица, позволившія

себ безчинство во время зас данія, подвергаются,
штрафу отъ 6 грошей до г камня воску; также
точно подвергаются штрафу и товарищи неявляющіеся въ зас данія; товарищи, непослушные мастерамъ, подвергаются постепенному наказанію,
начиная съ выговора и доходя до заключенія въ
тюрьму и уплаты воску; партачамъ строго воспрещается заниматься каменщицкой работой подъ
страхомъ конфискаціи инструментовъ; въ случа ,
если эти партачи учились у мастеровъ или товарищей, то имъ сл дуетъ пробыть годъ въ качеств учениковъ, а потомъ уже принимать участіе
въ работахъ; новоприбывшіе изъ другихъ городовъ должны проработать 3 года для полученія
этого права; вс расходы и приходы должны вписываться въ книги; посторонія лица, им ющіе желаніе и право поступить въ цеховые мастера,
должны представить узаконенные документы о
происхожденіи и устроить угощеніе; товарищи,
желающіе получить званіе мастеровъ, должны объявить объ этоиъ за 12 нед ль, заплатить 2 злота
въ казну и устроить угощеніе; больные и об дн вшіе товарищи, а равно и умершіе получаютъ
вспомоществованіе отъ цеха; сынъ мастера, а ровно
и товарищи женящіеся на вдовахъ и дочеряхъ мастеровъ представляють половину штуки; товарищи
должны старательно исполнять назначаем ыя для
нихъ работы во изб жаніе стыда для мастеровъ и
цеха; товарищи не должны возстановлять учениковъ противъ мастеровъ подъ страхомъ взысканія
двухъ вохлоновъ (wochlohn).

Feria 6-ta ante festum s. Nicolai pontifieis et confessoris, die quinta mensis Deeembris, anno Domini 1687.
Burmistrze у гаусе miasta iego królewskiej mości stołecznego Wilna — wszem
obec у każdemu zosobna, komu by o tym
wiedzieć należało, tym listem naszym oznaymuiemy: Iż stanąwszy przed urzędem naszym burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim uczciwi Stanisław Jankowski у Jakub Markiewicz—starsi towarzystwa ceclm
mularskiego, przy bytności wiek braci у

towarzyszów tegoż rzemiosła, z należytą
pokorą przełożyli, iako owym artykuły
dla zachowania w rzemieśle ich porządku,
wprzódy od antecessorów naszych nadane,
a potyin przez naiaśnieyszych królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich miłościwie conferowanych, per hostilitatem Moschoviticam zginęły у lubo między sobą napisawszy artykuły po te czasy
onemi się rządzą, więc że ani od magistratu, aui od króla imci conferowanych у potwierdzonych nie mieli, a zatym iako mie-

-

99

-

dzy magistrami, tak у towarzyszami zgody, na którym skrzynka z przywileiami у armiłości, posłuszeństwa у obsfirvanciey chwa- tykułami zostawać będzie, gdzie wszelką
ły Bożey nie było, z czego potym niesna- poczciwość, poszanowanie у zgodę miedzy
ski у zawody prawne miedzy niemi same- sobą zachować powinni. A zebrawszy się
mi у oraz magistrami urastały. Dla czego poszła z pośrzodka siebie dwie osoby do
chcąc to, co z rezy у kluby wypadło, w panów maystrów rzemiosła swego, aby
rezę у klubę wprawić, rząd, miłość, zgodę onym dwuch panów maystrów za praesiУ posłuszeństwo miedzy sobą mieć, żądali dentów naznaczyli у introdukowali; po któУ pilno nas upraszali, abyśmy onym arty- rych przybyciu ma bydź skrzynka z artykuły у pewne statuta, którymi by pomie- kułami у przywileiami przyniesiona у па
nieni towarzysze cechu mularskiego mie- stole postanowiona, a to dla zachowania
dzy sobą rządzili się, chwałę Bożą rozmna- wszelakiey poczciwości у poszanowania.
Artykuł wtóry. Po takowym wszystkich
żali, partaczów, którzy nieuczywszy się należycie przy magistrze у towarzyszu cecho- towarzyszów w dzień świętego Mikołaia
wym, te rzemiosło, lub publicznie, lub po- zgromadzeniu у przybyciu panów maystrów
kątnie robili, znosili у karność miedzy so- z cechu mularskiego, przystąpią w należybą zachowali, onym nadali; co aby tym tym porządku у wszelakiey cichości, do
prędzey otrzymali у sami panowie starsi elekciey dwuch starszych towarzystwa mumagistrowie tegoż cechu mularskiego, sła- larskiego, a trzeciego szafarza; która elekwetni pan Jerzy Ertli у pan Jan Salwedor, cia z większości głosów od tych, którzy
z pomienionemi towarzyszami do nas wno- wprzódy towarzyszami у mieszczanami zosili proźbę swoią. Jakoż my, widząc słu- stali, poczynaiąc alternatą, to iest, ieden
szne ich żądanie у proźbę, tudzież re- po drugim, za daniem głosu od starszych,
spektuiąc na instancią panów starszych ma- nie wrywaiąc się w głos у votum dane, kongistrów cechu mularskiego, dla zachowa- kludowana ma bydź. Na pomienione zaś*
nia miedzy niemi dobrego rządu, posłu- starszeństwo maią bydź obierani ludzi, doszeństwa у zgody, conformuiąc do ustaw brze miastu у cechowi zasłużeni, rzemioУ artykułów, samym panom magistrom sła mularskiego wiadomi у żadnego poWileńskim cechu mularskiego służących, deyrzenia nie maiący, a naybarziey miastu
pozwalamy, conferuiemy у nadaiemy onym przysięgli. A który by brat podczas elekciey wrywat się w głos, albo też podpiły na
na wieczne czasy takowe artykuły:
schadzkę przyszedł, takowy ma w winę trzech
Artykuł pierwszy. Naprzód wszyscy tofuntów wosku bez żadnego odpuszczenia
warzysze rzemiosła mularskiego, tu w Wilpopadać.
nie w rzemieśle swym wyuczeni, tak też
Artykuł trzeci. Starsi, takowym spoУ z innych miast przybyli, у za pokazaniem tak urzędowych, iako у cechowych sobem obrani, maią od skrzynki, tak
attestaciey do ich rzemiosła przyięci, maią gdzie przywileie chowane, iako gdzie dosię zbierać na schadzkę ieneralną w dzień chody cechowe у regestra złożone będą,
świętego Mikołaia święta rzymskiego, ka- po kluczu osobliwym mieć, у ieden bez drużdego roku za obesłaniem na mieysce pe- giego iako skrzynki odmykać, tek у piewne, pod iurizdiką Maydeburską będące, niędzy szafarzowi wydawać nie maią; dla
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«czego szafarz zawsze przy otwieraniu у
zamykaniu skrzynki przytomny ma bydź,
у со mu do szafowania dadzą, zapisać.
Artykuł czwarty. Obrani starsi towarzystwa mularskiego, wespół z starszemi innych cechów у tego mularskiego, na starszeństwo podług zachowanego w tym mieście zwyczaiu, co rok, po świętym Mikołaiu,
przed magistratem Wileńskim przysięgać
maią.
Artykuł piąty. Przed skończeniem roku,
nim będzie drugich starszych elekcia, maią dwiema niedzielami zeyść się do cechu
у zgromadzenia swego у tam, przy bytności wszystkich braci towarzyszów, z przychodów у rozchodów panowie starsi, iuż
swóyrok kończący, za wiadomością panów
starszych maystrów у oraz con sensem naszym magistratowym, uczynić porządną kalkulacią, a gdy drugich panów starszych
obiorą, klucze od skrzynki oddadzą.
Artykuł szósty. Ciż panowie starsi towarzystwa mularskiego, aby do zgromadzenia swego towarzyszów, dobrze w rzemieśle mularskim wyuczonych, nie podeyrzanych przymowali, naybarziey postrzegaiąc
tego, aby wolnego у poczciwego byli urodzenia, nie brakuiąc w tey mierze narodem у cudzoziemskim, byle by wierze katholickiey nie przeciwnym.
Artykuł siódmy. A iż porządek cechu
każdego, pogotowiu у tego mularskiego,
bez nakładu у kosztu bydź nie może, przeto
każdy, począwszy od pierwszego, aż do
ostatniego towarzysza, na założenie skrzynki dla potrzeb zgromadzenia teraźniejszego
у oraz na otrzymanie confirmaciey od króla imci tych artykułów, ша со ćwierć roku
po półzłotego na schadzce kwartalney dać,
które pieniądze zebrane przez panów starszych towarzystwa mularskiego, nie na co

innego, tylko na confirmacią artykułów teraznieyszych obracać się powinne będą; a
takowa składanka czwiercioroczna do lat
tylko piąciu trwać ma; a ieśli by następuiących czasów potrzeba iaka była, tedy za
consensem magistratu będą mieli moc
uchwalić miedzy sobą contrybucią, którą
każdy towarzysz, nemine excepto, wydać
powinien będzie.
Artykuł ósmy. Cechy у wszystkie zgromadzenia rzemieślnicze nie w inny cel
stanowią się, tylko dla pomnożenia chwały
Bożey; zaczym aby zgromadzenie towarzyszów rzemiosła mularskiego w należytey
ku chwale Bożey obserwanciey naydowało
się, maią według artykułów panów maystrów, cechu mularskiego nadanych, pilnuiąc nabożeństwa, tamże opisanego, w kościele wielebnych oyców bernardynów u
ołtarza świętey Tróyce sprawować.
Artykuł dziewiąty. Należeć J to do porządku będzie, aby towarzysze rzemiosła
mularskiego, dla ozdoby miasta Wileńskiego у cechu swego, na processią Boże-cielską, potykanie króla imci, pana naszego
miłościwego, imci xiedza biskupa, imci pana woiewody Wileńskiego, na popisy у monstry strzelbę z requisitami у oraz szable
porządne mieli; a który by z towarzyszów
na processią, popis, monstrę nie przybył,
takowy dwiema funty wosku karany у ieszcze nadto urzędowi doniesiony będzie.
Artykył dziesiąty. Starsi towarzysze
rzemiosła mularskiego co dwie niedziele
schadzki, trybem innych cechów у za wiadomością starszych maystrów cechu mularskiego, składać maią у na nie przez młodszego wszystkich towarzyszów obwieścić;
na którą schadzkę ieśli by który towarzysz
nie przyszedł, ma w winę groszy trzech popadać. Na schadzkę zaś zebrawszy się,
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skromnie у uczciwie w mowie, obyczaiach
У postępkach wszelakich zachować się maią- Na takową zaś schadzkę maią się wszyscy towarzysze zbierać; na którey, aby wiedzieli o swych artykułach у ustawach, maią te artykuły publicznie у głośno z należytym poszanowaniem być czytane; a któryby z towarzyszów podczas czytania artykułów rzemiosł albo swarzył się, albo niespokoynie siedział, ma dać sztrafu funt
wosku.

-

raz przed starszych towarzystwa mularskiego stanowić się ma, upraszaiąc, aby onego
za towarzysza spólnego przyięli, iakoż у
starsi towarzystwa mularskiego zaraz go
przyiąć у wpisać w regestr towarzyski bez
żadnego uciężenia powinni będą; m a iednak od zapisania dać do skrzynki złotych
cztyry.

Artykuł piętnasty. Tenże uczeń wyzwolony у za towarzysza deklarowany, czwierć
roku przy tymże maystrze, przy którym
Artykuł iedynasty. Kiedy panowie may- rzemiosła się uczył, ma zostawać, a to aby
strowie cechu mularskiego do nauczenia іако naydoskonalszym w rzemieśle swoim
rzemiosła mularskiego chłopca у ucznia naydował się.
przymować będą, maią panom praesidenArtykuł szesnasty. Towarzysz rzemiosła
tom zgromadzenia towarzyskiego opowiemularskiego, który sobie życzy maystrem
dzieć у zapisać do regestru towarzyskiego,
zostać, ma te powinności naprzód odpraa to naybarziey dla tego, iż gdy lata chłowić: za chłopca wyż pomienione lata odpięcie wysłużywszy towarzyszem by zostać służyć, potym za młodziana czwierć roku
chciał, tym prędzey tego dostąpił у w po- przy tymże maystrze, przy którym rzeczet towarzyszów wpisany у przyięty był. miosła się uczył, zostawać, wędrować у toArtykuł dwunasty. Jako sami panowie warzyszem przez lat cztery includuiąc у to,
magistrowie cechu mularskiego, tak у pa- co na wędrówce będzie zostawał, a potym
nowie starsi towarzystwa mularskiego pil- do magistrowstwa przystępuiąc, ma sztuki,
no tego postrzegać maią, aby do rzemio- które w artykułach maystrowskich opisane
sła swego у nauk w nim poddanych szla- są, wystawić, albo one według uwagi pacheckich, chyba aż za listem uwalniaią- nów starszych maystrów obierać, a zwłacym, nie przyimowali, ale tylko wolnego у szcza na teuczas, kiedy głównych у wolpoczciwego urodzenia.
nych robot, gdzie by się te sztuki odpraArtykuł trzynasty. Chłopiec, do nauki
w rzemieśle mularskim maystrowi cechowemu oddany, który by lat miał ośnmaście, ma służyć za chłopca lat pięć, a który lat dwadzieścia, nie więcey tylko cztery.
Artykuł czternasty. Kiedy chłopiec, z
lat chłopięcich, po wysłudze onych od шауstra wyzwolony, za ucznia deklarowany
będzie, tedy starsi towarzystwa mularskiego wespół z szafarzem у z drugimi dwuma towarzyszami przytomni bydż maią.—
Po wyzwoleniu zaś z chłopięcich lat za-

wić mogły, nie będzie.
Artykuł siedmnasty. Gdyby uczeń abo
towarzysz rzemiosła mularskiego, nie wytrwawszy albo nie wysłużywszy lat wyżey
mianowanych, bez wielkiey a ważney przyczyny odszedł, takowy od rzemiosła odpadać powinien у iuż mieysca w cechu, tak
miedzy mistrzami, i a ko у w zgromadzeniu
towarzyskim mieć nie będzie, chyba żeby
się znowu lat chłopięcich służbę według
uwagi starszych zaczął у skończył.
Artykuł ośmrmsiy. Każdy towarajю rze-
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miosła mularskiego chłopca у ucznia nie
tylko przyimować у przewabiać od drugiego, tudzież у od magistra do siebie nie
ma, ale ani zbiegłego przechowywać, pod
winą pół kamienia wosku, nie powinien.
Artykuł dziewiętnasty. Szkodę ieśli by
iaką towarzysz albo uczeń maystrowi w
rzemieśle, albo robocie uczynił, tedy, za
uznaniem praesidentów у starszych towarzystwa mularskiego, nagrodzić powinien
będzie.
• Artykuł dwudziesty. Towarzyszowi dobremu rzemiosła mularskiego od świętego
Jerzego do świętego Michała ma bydź na
tydzień, podług ręki у umowy z maystrem,
co tydzień dochodzić za robotę zapłata, a
z tey kwota maystrów tygodniowa z nim
iako z postronnemi dochodzić.
Artykuł dwudziesty pierwszy. Aby te
zgromadzenie towarzyszów rzemiosła mularskiego tym lepsze pomnożenie miało, nie
ma każdy mayster cechu mularskiego więcey do siebie przyimować chłopców, tylko
dwuch wyzwoliwszy, drugich dwuch wpisać.
Artykuł dwudziesty wióry. Wspomniało
się w artykule ósmym, że ceehi у zgromadzenia rzemieślnicze nie dla inney przyczyny są postanowione, tylko dla pomnożenia chwały Bożcy, zaczym pomienieni
panowie majstrowie mularze, wespół z
panami cieślami, maią swóy ołtarz pod tytułem świętey Tróycy w kościele oyców
bernardynów, tedy iako starsi towarzystwa
mularskiego, tak у wszyscy towarzysze powinni na wotywaeh co miesiąc, także na
żałomszach kwartałowych, na święto świętey Tróycy у na roratach adwentowych bywać, dla czego na każdy akt у fest maią
starsi towarzystwa mularskiego z skrzynki
towarzyskiey . . . . panom maystrom ce-

chu mularskiego у ciesielskiego po złotych
dwa dać; a ktoby nie był na tych aktach,,
żałomszach у uroczystościach, ma każdy
tyle razy, ile nie będzie, po groszy trzy ъ
osoby swey do skrzynki towarzyskiey zapłacić, dla czego ma bydź wszytkich towarzyszów rzemiosła mularskiego porządny
regestr introlegowany.
Artykuł dwudziesty trzeci. Gdyby też
kto z towarzyszów rzemiosła mularskiego
umarł, albo też żona, dzieci, takowego ciało wszyscy bracia, od starszych przez młodszego obesłani będą, do mieysca pogrzebu
ze wszelką podczciwością prowadzić у wszelką powinność chrześciańską odprawować
maią.
Artykuł dwudziesty czwarty. Na chorych,
wędrownych у przybylców godno iest respekt mieć, a ten nie może być bez kosztu, zaczym wszyscy towarzysze na każdy
rok osobliwie po groszy dziesięciu składać
maią, aby się iaką Jałmużną chory у wędrowny opatrzyć у ratować mogli.
Artykuł dwudziesty piąty. Gdyby też
towarzysz rzemiosła mularskiego z dopuszczenia Bożego podupadł у do ubóstwa
przyszedł, takowy od starszych za wiadomością braci z skrzynki ratowany bydź ma,
zwłaszc/.a, gdy dziś iednemu, to iutro drugiemu bywa przypadek, dla czego w tym
ma bydź zobopolna miłość у respekt braci wszytkich rzemiosła у towarzystwa mularskiego.
Artykuł dwudziesty szósty. Lubo się
wyżey w artykułach wyrażonych wspomniało, a zwłaszcza przy artykule у elekciey starszych, iż wszelka poczciwość,
skromność у zgoda z alternaty w głosach
zachowana ma bydź, iednak aby у na wszelakich sessiach у schadzkach toż Щ zachowało, postanowiamy, naprzód, aby trzez-
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na schadzkę przychodzili mieysce ieposłuszny był, tedy mayster takowe-o toprzed drugim sobie, a zwłascza niłódsz
y przed starszym nie zasiadał, w «-fos warzysza słowy przystoynemi napomnieć,
Щ У votum drugiego nie wrywał у "nie za drugim razem у z fukiem, a ieśli by
Wtrącat, у sam, głosu nie uprosiwszy u star- ьіе nie poprawił, ma starszym towarzystwa
szych, nie mówił, także w głosie drugiemu mułarskiego donieść, od których słuszną
nie przeszkadzał, z bronią także nie przy- odniesie naganę, a ieśli by uparty był, tewodził, a to pod winą naprzód groszy dy у skarany powinny bydź ma. In quansześciu, a gdyby drugi raz ważył się uczy- Ш11 by zaś у starszych nie słuchał, ma
nić, tedy cztery funty wosku ma dać nie DJÜZ do urzędu doniesiony у na postrach
л/ ° p i e n i e m , tak у kwotą wopochybnie na ołtarz, a za trzecim w winę i
sku
wedhig
wielkości excessu, do skrzyn•poi kamienia wosku popadać będzie.
ki brackiey paenowany będzie.
Artykuł dwudziesty siódmy. Wiele doArtykuł dwudziesty dziewiąty. Wszytkie
bremu porządkowi ubywa, a zatym у pospolite cechu у zgromadzenia każde-o upa- cechy, _ confraternie у zgromadzenia rzeda dobro, kiedy do spólney obrady^bracia miesbicze naybarziey przez mnożenie się
W \\ ilnie, a leszcze za roskazaniem star- P-rtaczow idą do upadku; czemu zabiegaszych przez młodszego obwieszczeni, ua iąc starsi towarzystwa mułarskiego maią
schadzki przybywać nie chcą, przez co ia- partaczom wszędzie cum adminiculo отЛ
to artykuły prawne у przywileia ruinować competentis roboty zabraniać, onych sasię muszą, tak у inne inconvenientia górę mych brać, naczynie ich grabić у do więbrać. Dla czego postanawiamy na każdego zienia oddawać. Jeśli by iednak partacz,
takowego towarzysza rzemiosła mułarskie- upokorzywszy się, chciał, aby do zVomal
go, leśli by pierwszy raz na schadzkę al- dzenia towarzyskiego przyięto, tedy ieśli
bo dwuniedzielną, albo miesięczną, albo by tu rzemiosła mułarskiego przy maystru,
kwartałową у na tą, która od starszych albo towarzyszu cechowym uczył się, a p o albo od magistratu złożona będzie, nie tym partactwem bawił, za ucznia rok roprzyszedł, ma groszy trzy zapłacie, za dru- bic у z tygodniowey zapłaty m a
gim razem groszy sześć, za trzecim pół dwie części dochodzić, a trzecia m a
złotego, a za czwartym trzy funty wosku wi, albo towarzyszowi cechowemu
nie poehybiiie do skrzynki brackiey dać- którym będzie robił, dochodzić; '
a iośli by w oddaniu takich win sprze- lec zaś partacz ma trzy lata z
«iwny у nieposłuszny był, takowy z zgro- bydź у takowa onego, iako у
madzenia cechowego rzemiosła mułarskie- zapłata potykać. Partaczom zaś
go rugowany bydź ma у robota onemu rzemiosła mularskieffo
wszędzie w mieście Wileńskim zabroniona teyszego w robotach / jш
dU
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Artykuł dwudziesty ósmy. Towarzysz
rzemiosła mułarskiego ieśli by w czym albo robocie maystrowi wykroczył, albo nie-
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przychodzące, maią wregestr introligowany, przez pisarza na to obranego, wpisywane у iako percepta, tak у expensa onych
notowane, specifikuiąc у wyrażaiąc, со у
kiedy od kogo doszło у wzięto; a te dochody wprzódy na pomnożenie chwały
Bożey, obronę у promocią praw cechowych
у na wsparcie chorych, zubożałych braci,
tak też na wędrownych obracać się maią.
Iakoż starsi co rok (iako się wyżey namieniło), przed skończeniem roku rachować się na schadzce ieneralney, umyślnie
na to złożoney, powinni będą.
Artykuł trzydziesty pierwszy. Żaden cech
у zgromadzenie, tak też у starsi bez.pomocy obeyść się nie mogą, dla tego który
kolwiek z ucznia towarzyszem zostanie у
miedzy towarzystwo przyięty będzie, ma
cały rok za młodszego służyć, powinność
zaś iego będzie: naprzód starszym praesentować się, za rozkazaniem onych wszytkich towarzyszów na akty, tak kościelne, iako
у na schadzki obeyść, skrzynkę z przywileiami na stół podczas schadzki przywieźć у wszelakiey podczas tey że schadzki postrzegać
podzciwości у porządku. A że iednemu
przyciężko będzie, tedy onemu ucznia, który iest naybliższy, do towarzystwa przydać starsi maią, у który by takowey nie
uczynił posługi, tedy niema onemu mieysce spólnego zasiedania z bracią w cechu
pozwolone bydź.

sła się uczył, iako za towarzysza, a potym
za maystra deklarowany. Po ukazaniu tedy
listów ma pierwiey starszym zgromadzenia
towarzyskiego mularskiego praesentować у
opowiedzieć się, — a potym przez panów
maystrzów do cechu, za wykonaniem iednak
wprzódy przysięgi na mieyskie prawo у
zadatkiem do skrzynki cechowey, nie mniey
też у za sprawieniem dla panów starszych,
tak samych maystrów, iako у starszych towarszystwa mularskiego collaciey, przyięty.
Artykuł trzydziesty trzeci. Każdemu towarzyszowi rzemiosła mularskiego, który
by maystrem podług artykułów, cechu mularskiemu nadanych, zostać, należeć będzie,
aby wolę swoią, iako wprzódy starszym towarzystwa mularskiego у to niedziel dwunastą przedtym, opowiedział, nim zaś do
tego przystąpi, ma na schadzce towarzyszom rzemiosła у zgromadzenia mularskiego za miłość у companią podziękowawszy, do skrzynki brackiey złotych dwa dać
У poczostkę dla braci, według możności,
uczynić, a potym sztuki, w przywileiu
maystrom cechu mularskiego nadanym,
opisane, z dozorem panów starszych, robić у wystawić ma, albo też, iako się wyżey pomieniło okupić. Co, gdy wypełni, w
poczet maystrzów przyięty у z niemi mieysce według porządku zasiadać będzie, z
observancia iednak starszych у wprzódy przy'ętych maystrów.

Artykuł trzydziesty wtóry. Jeśli by mayster albo towarzysz, w tym rzemieśle mularskim wyuczony, z innego miasteczka tu
do "Wilna przywędrował у chciał by tu do
cechu mularskiego wstęp uczynić у maystrzem zostać, tedy taki naprzód ma ukazać listy od urodzenia, ieżeli z poczciwych
rodziców spłodzony, gdzie у iako rzemio-

Artykuł trzydziesty czwarty. Każdy zdrowy choroby, a chory śmierci spodziewać
się у każdy pod przypadkiem zostawa, zaczym ieśliby przyszło towarzyszowi zgromadzenia mularskiego zachorzać у iużdla
niemocy nie mógł mieć z roboty wyżywienia у ratunku, tedy starsi maią supplementować onego towarzyszem, który w robocie
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będąc ma czwarty grosz zapłaty swey dzientego rzemiosła czynić zmowy, ani z niemi
ney, albo tygodniowey dawać; mayster zaś,
po gospodach conferować, ale według swekwoty swey tygodniowey, którą zwykł od
go powołania sprawować się у żeby towatowarzysza co tydzień brać, z respektu, że
rzysz dawał dobry przykład uczniowi у
towarzysz na siebie у na drugiego chorego chłopcowi, a to pod winą dwuch wachlorobi, nie ma brać, toż у о wdowie towa- nów.
rzyskiey mularskiey rozumieć się.ma. ieArtykuł trzydziesty ósmy. Aby w tednak tylko do roku у sześciu niedziel.
raznieyszym zgromadzeniu towarzystwa muArtykuł trzydziesty piąty. Zasługi maylarskiego; у oraz przeciwko starszym у maystrów у towarzyszów rzemiosła nralarskiego
strom cechu mularskiego zgoda, miłość у
godne są. aby były w respekcie, dlaczego
wszelakie zostawało poszanowanie, postagdy syn maystrowski rzemiosła mularskienowiamy, aby towarzysze mularscy stargo, dobrze wyuczywszy się у towarzyszem
szych swoich у maystrów w należytey, przypodług porządków, wyżey mianowanych,
kładem innych cechów, mieli observanciey,
maystrem będzie chciał zostać, nie więcey starsi tez у maystrowie towarzyszów kotylko pół sztuki, do rzemiosła mularskiego chali у wykraczających strofowali, a nienależytey, w przywileiu cechowyjn opisa- posłusznych у wykraczających magistratowi
ney, wystawić; także у towarzyszowi, gdy donosili, mkoby do żadnych miedzy sobą
pozostałą małżonkę maystra, albo córkę iego me przychodzili rozstyrków; ieśliby też trapoymie za żonę, pół sztuki tylko wystawić fiło się kiedy maystrowi ukrzywdzić w zabędzie należało, albo też podług deklara- płacie towarzysza, tedy towarzysz ma dociey wyżey opisaney okupić.
nieść starszym towarzystwa mularskiego,
Artykuł trzydziesty szósty. Do robot którzy z maystrem o takową krzywdę exważnieyszych rzemiosła mularskego żaden postulować maią, iakoby ukrzywdzony swoz towarzyszów ieden przed drugim ubie- іе odebrał satisfactią.
gać się niema, a pogotowiu ieden drugieArtykuł trzydziesty dziewiąty. Takowe
mu przeszkadzać nie powinien; ale kiedy
tedy artykuły, starszym towarzystwa mularmayster onego zażyie у naznaczy robotę,
skiego у wszytkiemu onych zgromadzeniu
koło którey iako uaylepiey według uinienadawszy, my magistrat obowiązuiemy ich
iętności swey postępować ma, iakoby у oneaby podług onych у sami, nic od nich
mu samemu у maystrowi у oraz cechowi
nie odstępując, sprawowali się, у uczniom
nie było wstydu, mnieyszą zaś koło popraw
albo chłopcom do zachowania onych przyroboty sami towarzysze, ile w zgromadzekładem byli starszym у щ а у 8 І г о т c e P c h ;_
niu cechowym będący, nie zażywaiąc partawyni należyte oddawali posłuszeństwo, a to
czów, mogą odprawować у bez dołożenia
me tylko pod winami ypaenaoii, w tych arsię maystrów, iednak od takowey roboty,
tykułach, ale у w p r a w i e р о ^
n a
ogulnie zmówioney, ma do skrzynki bracnieposłusznych у wykraczaiących opisakiey groszy piętnaście dać.
nemi. Jeśliby zaś więcey artykułów dla rząArtykuł trzydziesty siódmy. Towarzysze du у pospohtego dobra zgromadzenia toteraznieyszego zgromadzenia mularskiego warzyskiego rzemiosła mularskiego oadanie maią żadnych z uczniami у chłopcami ша potrzebowali, tedy onym bronió nie
14
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będziemy. Na co, dla lepszey wiary у wa- cią rozkazaliśmy. Działo się w Wilnie, roku
gi, te artykuły, ręką pana pisarza naszego Pańskiego tysiąc sześćset ośmdziesąt siódpodpisane, zapieczętować zwyczayną pieczę- mego, dnia trzeciego miesiąca Decembra.

1689 г. Іюня 9 дня.
Изъ книги № 5124, 1677—1695 г., стр. 1087—1103.

20. Уставъ Вилепскаго сапожничьяго цеха.
По просьб старшинъ сапожничьяго цеха, потерявжаго свои древнія привилегіи во время Московскаго нашествія, Виленскій иагистратъ утвердилъ для сапожниковъ новый уставъ, сущность
котораго, выраженная въ 48 пунктахъ, состоитъ въ
сл дующемъ:
Для увеличенія хвалы Божіей вс цеховые, какого бы ни было в роиспов данія, должны ыос щать доминиканскій костелъ Св. Духа, подъ страхомъ взысканія 6 грошей штрафу; вс цеховые
должны собираться въ день св. Николая для избиранія цеховыхъ старшинъ и выслушиванія годичнаго отчета; нарушители спокойствія во время собранія должны заплатить 1 фунтъ воску; неявившіеся въ зас даніе должны заплатить 3 гр. штрафу;
въ цехъ принимаются люди только свободнаго рожденія; вс цеховые должны встр чать короля, бискупа, воеводу; не явившіеся на цермонію подвергаются штрафу по усмотр нію старшинъ, съ
правомъ апелляціи въ магистратъ; вс цеховые
должны быть записаны въ реестръ; товарищи и ученики оскорбивпгіе мастера должны подлежать суду
цеховаго старшины, но безъ права т леснаго навазанія, которое принадлежите магистрату и войту; постановленія въ цеховыхъ зас даніяхъ должны быть строго соблюдаемы и хранимы въ тайн ;
постановленія товарищескихъ зас даній тоже должны быть исполняемы подъ страхомъ взыскания изв стнаго штрафа; въ товарищесшхъ зас даніахъ
должны читаться цеховыя правила и разбираться
юаимныя жалобы и недоразум нія; аапрасння жа-

лобы должны строго пресл доваться; товарищи
должны работать по указанію старшинъ—старательно, ацкуратно и получать за это установленную плату; вс цеховые должны заботиться о благол піи алтаря въ костел св..Анны и пос щать
обычныя службы и торжества подъ страхомъ взысканія установленная штрафа; частныя лица, занимающіяся сапожнымъ мастерствомъ, должны быть
строго пресл дуемы; прибывшіе въ городъ сапожники должны поочередно представляться цехмистру и старшимъ мастерамъ; зат нъ записаться
въ цеховой реестръ и тогда уже приступать къ
занятіямъ; больные и умершіе члены получаютъ
поддержку отъ цеха; для прекращенія продолжительныхъ гульбищъ, мастера должны наблюдать,
чтобы товарищи по понед льникамъ занимались
работой; лица, не удовлетворившія вс мъ артикуламъ о поступленіи въ цехъ, не должны быть
въ оный принимаемы; старшіе въ товарищескихъ
зас даніяхъ должны объявлять опричинахъ своего удалеиія изъ города и передавать ключи другимъ, въ противиомъ случа такіе старшіе лишаются своего званія и признаются учениками
(младенчиками); ученики, желающіе пріобр сти
званіе товарищей, должны украшать алтарь въ
костел св. Анны в нками, пос щать костелышя
службы и аккуратно исполнять свои работы; въ
товарищескихъ зас давіяхъ м ста должны быть
занимаемы по старшинству; товарищи и ученики
должны своевременно являться къ столу, въ противномъ случа .оии должны довольствоиться т мъ,
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что имъ предложить мастеръ; безчинные и проворовавшіеся товарищи исключаются изъ цеха; мастеръ, обвинившій въ воровств товарища и не
Доказавшій вины, подвергается наказанію и лишается навсегда права держать товарища; товарищъ долженъ получать вохлонъ по 3 гроша и
на пиво шестакъ; товарищи должны договариваться съ мастерами только на четверть года; непокорный товарищъ, равно не пос щающій костеловъ, зас даній, не исполняющій цеховыхъ
правилъ, не долженъ быть принимаемъ ни однинъ мастеромъ; а въ случа надобности долженъ
бытьудаляемъ изъцеха и города;товарищъ дворный
или задворный, не заявившій цеху о своемъ прибы- |

ии ипребываніи въ город , въслуча нежеланія
извиниться, никогда не долженъ быть принимаеиъ
въ цехъ; товарищам, въ случа несчастія, должно быть выдаваемо вспомоществованіе; взаимныя недоразум нія между товарищами должны
разр шаться публичнымъ извиненіемъ виновнаго;
товарищи и ученики за непослушаніе мастерамъ
наказываются лишеніемъ двухъ вохлоновъ и столько разъ, сколько окажутся непослушными; лица
желающія заглянуть въ правила, уплачивают*
2 зл., a зкелающіе снять копію—4 зл.; преступныхъ товарищей, учениковъ, а равно и партачеі
разр шается ловить и въ случа надобности сажать въ тюрьму.

_ Sabbatho in octava festi visitationis bea- zapobiec у aby się co z kluby dawnych praw,
tissimae Mariae Virginis, die nona mensis artykułów, ustaw у zwyczaiów w rzemieśle
Julii, anno Domini millesimo sexcentesimo szewskim zachowałych, wypadło, w reze у
octuagesimo nono. Burmistrze у гаусе mia- dobry porządek wprawiło się, usilnie nas
sta iego królewskiey mości stołecznego Wil- prosili, abyśmy tymże towarzyszom у czena—wszem wobec у każdemu zosobna, ladzi rzemiosła szewskiego artykuły у pekomu by o tym wiedzieć należało, tym li- wne ustawy, któremi by miedzy sobą rząstem oznaymuiemy: Iż stanąwszy przed na- dzili się, chwałę Bożą rozmnożali, partam
У urzędem naszym burmistrzowskim у czów, którzy by należycie tego rzemiosła
radzieckim Wileńskim sławetni Jan Skiba- nie uczywszy się przy maystrze, albo poz
rzyniskiey strony, Andrzey Fiedorowicz- kątno robić ważyli się, znosili, у karność
z
niskiey strony, Michał Pratesztela-sa- miedzy sobą zachowali, onym dali. Jakoż
skiey confessiey, starsi tegoroczni cechu my, widząc słuszną starszych maystrów ceszewskiego Wileńskiego, imieniem swoim chu szewskiego у wszystkiego cechu proźУ całego cechu przełożyli nam. iako przez bę, tudzież chcąc zachować miedzy niemi
woynę Moskiewską у zawoiewanie miasta dobry rząd, posłuszeństwo у zgodę nie
kiego artykuły у porządki towarzy- mniey też stosuiąc się do ustaw "y artykuу młodzieniaczkom у czeladzi te^oż łów, samym panom maystrom cechu szewosła szewskiego, wprzódy od anteces- skiego Wileńskiego służących, pozwalamy,
s]{1- n a s z >*h» podług prawa maydcbur- conferuiemy у onym nadaiemy wiecmemi
e
f ° n a d a n « . л potym przez naiasniey- czasy takowe artykuły.
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Artykuł pierwszy. Jako każda rzecz od
imienia у chwały Bożey początek biorąc
zawsze pomnaża się, tak' aby у zebranie
towarzyszów, młodzieniaczków v czeladzi
rzemiosła szewskiego, teraz у następuiących czasów w ludziach krzewiła się, у nabożeństwo iako przed woyną Moskiewską
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zachowane było, у na potomne nie ustawa- nych, tedy pierwszey niedzieli po ś. Mikoło czasy, рошіедіепі towarzysze rzemiosła łaiu schodzić się maią, a zebrawszy się
szewskiego у zgromadzenie onych maią wszelką poczciwość, poszanowanie у zgodę
mieć ołtarz świętey Anny samotrzeciey w między sobą zachować powinni, у ztamtąd
kościele ś. Ducha przy convencie wieleb- póydą starsi zgromadzenia towarzyskiego
nych oyców dominikanów Wileńskich, przy do panów starszych maystrów rzemiosła
którym iako msze, wotiwy, tak у żałobne swego, aby onym trzech maystrów za praeodprawować maią. Na które wotiwy у ża- sidentów na rok przyszły naznaczyli у inłomsze maią towarzysze y.młodzieniaczkowie trodukowali; za których przybyciem ma
religiey rzymskiey, ruskiey у niemieckiey, być skrzynka z artykułami у prawami przytuteyszi у wędrowni, starsi у młodsi, scho- niesiona у na stole postawiona, a to dla
dzić się, a to za obesłaniem у daniem wie- zachowania wszelkiey poczciwości cechowi у
dzieć przez młodszego. A naprzód starać poszanowania samych siebie.
się oto będą, aby doroczney ś. Anny uro- ^ Artykuł trzeci. Za zgromadzeniem wszytczystości iako nayprzystoyniey у naychwa- kich towarzyszów у młodzieniaczków w
lebniey, częścią sami wszyscy osobami swe- dzień świętego Mikołaia, albo pierwszey
mi przybywaiąc у religią żadną nie wy- niedzieli po świętym Mikolaiu у przybyciu
mawiaiąc, albo zostawaiąc, częścią kosztu panów maystrów z cechu szewskiego, iako
tak z skrzynki, iako у z składanki nie praesidentów, przystąpią w należytym pożałuiąc, odpraw owali. JSfa żałomsze też rządku у wszelakiey skromności, do obraczwierćroćzne у na msze śś. co dwie nie- nia trzech starszych towarzystwa szewskiedziele schodzić się у mszy śś. z nabożeń- go, ruskiego у niemieckiego, a to obierastwem słuchać maią. A któryby towa- nie z większości głosów tych, którzy wprzórzysz albo młodzieniaczek, iakiey kolwiek dy towarzyszami zostali poczynaiąc alternawiary, na takowe akty у mszy nie przy- tą. to iest, ieden po drugim, za daniem
był, ma dać do skrzynki groszy sześć.
sobie głosu od praesidentów maystrów, nieArtykuł wtóry. Wszyscy towarzysze, wrywaiąc się w głos у votum drugiego,
młodzieniaczkowie rzemiosła szewskiego, tu konkludowane ma być. Na pomienione zaś
w Wilnie w rzemieśle swym wyćwiczeni, starszeństwo zgromadzenia towarzyskiego
iako też у z innych miast przybyli у wę- maią być obierani ludzie dobrze w rzemiedrowni, za pokazaniem tak urzędowych, śle szewskim wyćwiczeni, cechowi у mayiako у cechowych attestacyi, do ich rze- strom zasłużeni у od nich zaleceni у nimiosła у towarzystwa przyięci, maią się wczym nie podeyrzeni, ma bydź panom starzbierać na schadzkę generalną w dzień szym doniesiono. A który by towarzysz, a
święta 6. Mikołaia ś. rzymskiego każdego czasem у młodzieniaczek zuchwały wryroku, za obesłaniem do kamienicy cechu wał się у to na czwierć roku, a to dla tego,
szewskiego, iako pod iurysdykcią mayde- że drugi, albo do innego miasta się węburską będącey, w którey skrzynka brae- drować zechce, albo ożeni się, a p 0 wyka z artykułami у przywileiami zostawać ściu czwierci na kwartalney sessiey drugich
ma. A ieśli by przeszkadzała schadzka pa- starszych obieranie, albo przeszłych potwiernów maystrów samych, na tenczas zebra- dzenie ma być. Obrani zaś tym sposobem
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starsi, maiąc starszym maystrom *) . . .
się w głos albo w głosie
przeszkadzał drugiemu, albo też podpiły
na schadzkę przyszedł, takowy ma za winę funt wosku bez żadnego odpuszczenia
popadać. Nie ma też żaden z towarzyszów
у młodzieniaczków każdego narodu z żadną bronią na schadzkę przychodzić, pod
tąż winą.
Artykuł czwarty. Starsi z każdego narodu takowym sposobem obrani, powinni
od skrzynki, gdzie artykuły у przywileia
chowane у dochody zgromadzenia towarzyskiego złożone będą, po kluczu osobliwym
mieć у ieden bez drugiego, iako skrzynki
odmykać, tak у pieniędzy szafować у wydawać nie ma.

-

barziey postrzegaiąc tego, aby wolnego у
poczciwego byli urodzenia.
Artykuł siódmy. Starsi towarzysze rzemiosła szewskiego co dwie niedzieli schadzki, za wiadomością iednak panów starszych cechu szewskiego у praesidentów
swoich, albo gdy tego potrzeba będzie wyciągała, składać maią у na nie przez młodszego towarzysza, albo młodzieniaczka,
wszytkich towarzyszów obwieścić. Na którą schadzkę ieśli by który towarzysz nie
przybył, ma winę trzech groszy popadać.
Na schadzkę zaś przybywszy у mieysce swe
zasiadszy, maią skromnie у uczciwie w mowie, obyczaiach у postępkach zachować się.
Artykuł ósmy. Należeć będzie у to do
porządku, aby towarzysze rzemiosła szewskiego^ dla ozdoby miasta Wileńskiego cechu
szewskiego na processią doroczną Bożecielską,
spotykania króla imci, pana naszego miłościwego, imci xiedza biskupa у imci pana
woiewody Wileńskiego, tak też na popisy у
monstre z strzelbą у bronią, od maystra
swego dodaną, albo też z swoią, ieżeli będzie miał, stawił się. A który by na takowy akt nie przybył, tedy winę według uwagi starszych popadać ma, nie deroguiąc
iednak powadze magistratu.

Artykuł piały. Przed skończeniem roku,
nim drugich starszych zgromadzenia towarzyskiego rzemiosła szewskiego elekcia
nastąpi, maią wszyscy towarzysze у młodzieniaczkowie na mieysce, wyżey opisane,
do kamienicy cechowey dwiema niedzielami zeyść się, у tam przy bytności wszytkich towarzyszów у młodzieniaczków z przychodów у rozchodów starsi rok swóy iuż
kończący, przy bytności majstrów, praesidentów swoich, uczynić porządny rachunek, a potym gdy drugich obiorą starszych,
Artykuł dziewiąty. Aby tym lepszy poiako artykuły у przywileia z regestrami rządek w zgromadzeniu towarzyskim у
zdać, tak у klucze od skrzynki oddać maią. oraz młodzieniaczków, tak tez synów mayArtykuł szósty. Ciż starsi towarzystwa strowskich naydował, maią і с starsi reш е
szewskiego maią do zgromadzenia swego gestr porządny wszytkich towarzyszów, maytowarzyszów у młodzieniaczków, dobrze w strów, iako młodzieniaczków, tak tubylców,
rzemieśle szewskim wyuczonych, od may- iako у wędrownych spisany, a to dla tego,
strów, u których rzemiosła uczyli się albo żeby o każdym wiedziano, gdzie у u którobili, zaleconych, niepodeyrzanych przyi- rego maystra na warstacie robi у щ doOłowali, do regestra swego wpisowali, nay- bne, czy zle sprawnie się, у oraz dla tego»
aby wszyscy tym artykułom podlegali, a
potym żaden niewiadomością onych nie zasłaniał się, iakoż dla zaehowaok tego po-
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rządku maią każdego towarzysza, maystrowczyka у młodzieniaczka w regestr imieniem у przezwiskiem, у u którego maystra robi, albo zostaie, tak też wędrownych
przybyłych towarzyszów, do regestru wpisywać, a każdy z nich od wpisu ma do
skrzynki dać groszy trzy.
Artykuł dziesiąty. Każdy towarzysz у
młodzieniaczek, wyzwoliwszy się z chlopięcich lat, a chcąc towarzyszem zostać, ma
mieć iako zalecenie od maystra, tak у towarzysza rzemiosła swego, oraz w zgromadzeniu towarzyskim dobrze zachowalego,
uprosić, aby onego panom starszym zgromadzenia towarzyskiego na schadzce recomendował. Jakoż panowie starszi nie od
tego będą, owszem onego do spółbraterstwa swego respektuiąc у na instantią maystra у proźbę towarzysza swego, przyiąć у
do regestru wpisać maią, który towarzyszem zostawszy, ma ucztę dla panów starszych, podług możności, sprawić; podczas
schadzki zaś mieysce naypoślednieysze, iako nowy towarzysz, zasiadać.
Artykuł iedynasty. Towarzysze wędrowni, iakiey kolwiek religiey, z innych miast
tu do "Wilna przychodzący, maią panom
starszym zgromadzenia towarzyskiego naprzód opowiedzieć się, listy tak wolnego у
poczciwego urodzenia, iako у wyzwolenia
pokazać, у do regestru podczas schadzki
dwuniedzielney wpisać się. któremu ma
starszy mieysce u maystra na robotę ukazać; gdy zaś na schadzkę zgromadzenia
towarzyskiego przybędzie, takowy wędrowny towarzysz ma mieysce ostatnie zasiadać.
Artykuł dwunasty. Jeśli by któremu towarzyszowi у młodzieniaczkowi przyszło albo w robocie, albo nieposłuszeństwem, albo też podczas schadzki z nieostrożności
iakim słowem wykroczyć, tedy starsi zgro-

madzenia towarzyskiego wespół z maystrem
sobie przydanymi, maią takowy występek
rozsądzić, albo complanować nie przywłaszczaiąc iednak sobie o poswarki, boie, sądy, które magistratowi yimci panuwoytowi należą.
Artykuł trzynasty. Jedność у zgoda z
małych wielkie rzeczy czyni, dla czego na
schadzkę zszedszy się, zawsze one w zgodzie, miłości у poszanowaniu odprawować
maią. Cokolwiek zaś od starszych przełożono będzie, od tego za daniem sobie głosu przymawiać się у radzić powinni. Co
się zaś na schadzce postanowi, to ma być
cale zachowane, у nikomu niewyiawione,
alias w takowym razie towarzysz albo młodzieniaczek pościgniony za wynalazkiem
starszych skarany będzie, a iako młodzi
starszych szanować, tak starsi młodszych
kochać powinni. Co gdy oboie miedzy nimi dotrzymano będzie, znacznie to zgromadzenie towarzystwa szewskiego pomnożenie będzie odbierało.
Artykuł czternasty. Po elekciey starszych у zasadzeniu, iako wszytkim towarzyszom będzie należało, przeszły starszym,
za podięte prace у fatygi czwierćroczne
podziękować, tak przyszłym starszym powinszować, aby rząd swóy zaczęty przystoynie naprzód z pomnożeniem chwały Bożey,
a potym zachowaniem rządu dobrego w
zgromadzeniu swoim przy zgodzie у miłości sprawowali у kończyli, czym pociągną
innych towarzyczów, że do zachowania tych
artykułów у oraz kosztu sposobnieyszi będą.
Artykuł piętnasty. Schadzki towarzyszów
у młodzieniaczków złożone у odprawowane у со się na nich namówi у postanowi,
ma pisarz zapisywać, у oraz każdego towarzysza у młodzieniaczka, który był у со
nie był notować, a to naybarziey dla tego,
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aby różność była przytomnych у nieprzy- młodzieniaczka przeciwko drugiemu towatomnych, nieprzytomni zaś winę do skrzyn- rzyszowi у młodzieniaszkowi, albo też у
ki płacili.
na samych starszych у stołowych zgromaArtykuł szesnasty.Na. schadzkach czwierć- dzenia towarzyskiego przekładana podczas
rocznych, za przybyciem wszystkich towa- schadzki była, ma bydź słuchana у dobrze
rzyszów у młodzieniaczków, maią być ar- wyrozumiana; a potym, ieśli by się co przetykuły czytane, których wszyscy maią pil- ciw tym artykułom wykroczyło przez któno słuchać у według nich sprawować się; regokolwiek towarzysza, albo młodzieniaczalias wykraczaiący ma być półfuntem wo- ka, ma być osądzono, z wolną do wyższesku karany.
go sądu appellacią.
Artykuł siedmnctsty. Siła na tym należy
Artykuł dwudziesty. Jeśli by towarzysz
у dla zachowania porządku у dla postrze- albo młodzieniaczek z gniewu albo zazgania у zabiegania występkom, aby wszyt- drości spółtowarzysza у spółmłodzieniaczka
kich towarzyszów, młodzieniaczków, ucz- przed starszemi oskarżył, a nie dowiódł, teniów у maystrowczyków każdego narodu dy takowy w dowodzie ustaiący ma sam
liczba wiadoma była, a ztąd pewność tych, w takowym zostawać obwinieniu, a przyco w mieście u maystrów na warstacie zo- tym у winą od panów starszych naprzystaią, у tych, którzy na wędrówkę z miasta kład drugim, aby się takowych zarzutów
wyszli. Dla czego ma być regestr wszyt- strzegli, według proportii występku obłokich towarzyszów, maystrowczyków у mło- żony.
dzieniaczków spisany, у oraz który ż nich
Artykuł dwudziesty pierwszy. Żaden toу którego czasu z miasta wyszedł у do warzysz nie ma podług swey woli maystra
miasta przybył, przez co nie da się oka- obierać у u niego robić, ale tam, gdzie
zya towarzyszom partackim w tym mieście starsi ukażą. Jeżeli by się zaś albo maystroWileńskim tułać się.
wi towarzysz, albo towarzyszowi mayster
Artykuł ośmnasty. Jako się wyżey na- nie upodobał, ma na schadzce dwuniedzielmieniło, że wszyscy towarzysze tuteysi n ey to opowiedzieć, a starsi w tey mierze
У wędrowni, tak też młodzieniaczkowie ia- uczynią uznanie.
Artykuł dwudziesty wtóry. Towarzysze,
ko nayuczciwiey у nayspokoyniey przy otwartey skrzynce zachować, a to naybarziey na robotę do maystrów od starszych nadla dobrego wszytkim przykładu у samey znaczeni, maią robotę, od maystrów sobie
uczciwości tak у posłuszeństwa. Jeżeli by daną, przystoynie, żeby żadney nie było wazaś który towarzysz iakim słowem,' a zwła- dy у nagany, robić у sprawować, myta zaszcza urazliwym wymówił, у przez to do robionego czasu zwyozaynego upominać się
poswaru у wsterku dał przyczynę, ma być у one odebrać. A ieżeli by mayster myta
bez respektu karany у winą pieniężną, to zarobionego towarzyszowi nie oddał, у przy
№st, zapłaceniem iednego złotego do skrzyn- sobie bez dania żadney słuszney przyczyny
ki; iednak takowa kara ma zależeć na zatrzymał, tedy za doniesieniem starszym
nie ma poty robić u maystra, aż onemu
uwadze starszych у praesidentów.
АгрШ dzmtüiptnmty. W każdey spra- myto zarobione wprzódy oddane będzie, у
wie, leśliby mka skarga od towarzysza у nie powinien będzie mayster sobie ш to
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z towarzysza czynić sprawiedliwości, ale do
starszych ze skargą swoią przychodzić;
gdyby zaś mayster z towarzysza sobie iakim postępkiem sprawiedliwość uczynił у
onego skarał, nie ma na warstacie u onego robić у na mieysce iego drugi od starszych przydawany, aż się sprawa albo przez
rozsądek, albo przez komplanacią skończy.
Artykuł dwudziesty trzeci. Lubo się wyraziło, aby chwała Boża przez zgromadzenie towarzyszów rzemiosła szewskiego naypierwiey promowowana była у pomnożenie
brała, ołtarz zaś ś. Anny samotrzeciey
ozdobę miał, iednak dla lepszego tego wszytkiego zachowania towarzysze у młodzieniaczkowie którego koi wiek narodu tak rzymskiego, ruskiego, iako у niemieckiego, ieśli by przez czwierć roku na mszach у nabożeństwie nie byli, tedy podczas kwartalney schadzki maią po złotych trzy bez
żadney zwłoki у wymówki do skrzynki oddać, tak też у składankę z innemi towarzyszami zarówno uczynić. A żeby takowa
ustawa swóy skutek odbierała, ma mayster
za towarzysza parękę dać. A ieśli by towarzysz z miasta wyszedł, a mayster starszemu rocznemu nie powiedział у myta
nie zatrzymał, tedy sam mayster te złotych trzy zapłacić powinien. Inquantumby
zaś mayster w tym sprzeciwny był у zapierał, a był by przeświadczony, powinien
będzie sowito na ołtarz ś. Anny do skrzynki oddać, a urzędowi winę zapłacić. Toż
się ma ściągać у na towarzysza, gdy nie
z przyczyny maystra będzie.
Artykuł dwudziesty czwarty. Towarzysze pokątni у którzy by nie byli w regestr
zgromadzenia towarzyszów rzemiosła szewskiego wpisani, ieżeli by się ważyli rzemiosło kryiomie robić, takowi maią z wiadomością urzędów należytych z warstatów

zabieram у do cechu przyprowadzeni, naganę у karę słuszną odnosić. Tak też, ieżeli by towarzysz bez wiadomości starszych
у naznaczenia maystra ważył się swowolnie, obrawszy tylko sobie maystra, u niego robić, albo mayster takowego bez przydania od starszych na robotę przyimować,
tak mayster winą dwuch funtów wosku,
iako у towarzysz winą iednego funta wosku skarany ma być, który wosk na ołtarz
ś. Anny obracać się ma.
Artykuł dwudziesty piąty. Towarzysze
wędrowni, którego kolwiek narodu, do Wilna przybywszy, maią się pytać o kamienicę cechu szewskiego, у do niey przyszedszy wziąć wiadomość, gdzie cechmistrz mieszka, у tam do niego poszedszy opowiedzieć się, a cechmistrz ma ukazać onemu
do starszego towarzysza. Ten zaś starszy
towarzysz ma go dać zapisać w regestr
imieniem, przezwiskiem, zkąd у z którego
miasta, dnia miesiąca у roku przyszedł;
towarzysz zaś takowy przybylec, powinien
ukazać listy od wyzwolenia у deklarowania
za towarzysza у od urodzenia. Tenże artykuł у na towarzyszów dwornych do Wilna przybyłych ściągać się ma. Gdy się zaś
towarzysz tak sprawi, ma być onemu mieysce na robotę u maystra ukazane, u którego ma podług tych artykułów sprawować się.
Artykuł dwudziesty szósty. Miłość bliźniego zwłaszcza chrześciańska po każdym
wyciąga, aby był respekt na chorych, a
nabardziey przybylców, którzy ani rodziców,
ani krewnych, ani maystrów, u których
służyli, nie maią. Dla czego, ieżeli by trafiło się towarzyszowi na iaką długą chorobę zachorzeć, nie ma go mayster z gospody zaraz oddalać, ale ma u niego ze dwie
niedziele zostawać. Po których expirowa-
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klucz kollegom swoim oddać, a ollegowie
oyców bonifratellów konwentu Wileńskiena mieysce iego z tegoż narodu obrać у
go oddany. A na takowych chorych, ponie- zasadzić maią; a ieżeli by inaczey uczynił,
waż każdy pod przypadkiem zostaie, ma iuż nie ma być za towarzysza, ale młodziebyć osobliwa puszka, do którey podczas niaczka miany, у to ieszcze przeprosiwszy
schadzld każdey choć po szelągu składać starszych, у sztraf według wynalazku zasię maią, a te pieniądze maią zawsze dla płaciwszy.
wspomożenia chorych chowane być. ToArtykuł trzydziesty. Młodzieniaczek wywarzysz zaś ten chory, ieżeli by przyszedł
zwolony, opatrzywszy się doma у u maydo zdrowia, ma koszt od maystra przez
stra swego, gdzie ma cały rok zostawać,
owe dwie niedzieli, na się podczas choronim do zgromadzenia towarzyskiego przyby ważony, odrobić.
ięty będzie, ma przykładem towarzyszów
Artykuł dwudziesty siódmy. Przez hu- na nabożeństwo wyżey opisane у na mszy
lania у rekreacye częste, a zatym próżno- święte przybywać, ołtarz świętey Anny, ile
wania, bywaią występki, którym zabiega- lecie wiankami od siebie kupionemi przyiąc, maią starsi pilno starać się, aby w ozdabiać, na samą uroczystość świętey Anponiedziałki hulań niepotrzebnych nie za- ny lako naylepiey usłużyć, starszych mayżywali, ale roboty pilnowali, gdyż oprócz strow у oraz zgromadzenia towarzyskiego
dni niedzielnych iest dość świąt uroczy- szanować у
mieć poczciwow w s z e lakiey
stych, podczas których wysłuchawszy na- ści. Rzemiosło zaś у robotę u maystra
bożeństwa, bezpiecznie mogą zażyć rekrea- przystoyme na warstacie sprawować у zaciey^wczym upomniony towarzysz, ieśliby płaty, według ręki swey zmówioney, upomi«rugi raz ważył się w poniedziałek hulać, nać się у iako należy skłonnym у posłuma cztery grosze polskie do skrzynki za- sznym być.
Placic, a ta wina obracać się ma na ołtarz
Artykuł trzydziesty pierwszy. Żaden z
s
« Anny.
towarzyszów albo młodzieniaczków, którego
Artykuł dwudziesty ośmy. Który by towa- kolwiek narodu, nie ma ieden przed drup
°z у maystrowczyk, tak też młodzienia- gim mieysce na schadzce posiadać; dla
, lub tu w Wilnie, lub w innym mio- czego starszych у zasłużonych у wprzód
od maystra wyzwolon. chciał maystrem wyzwolonych у do zgromadzenia towarzya nie uczynił by dosyć terazniey- skiego przyjętych mieysce ma przodkować.
artykulom, nie powinien do may- A kto by się ważył z młodszych, albo to»oowstwa przypuszczonym być. Czego star- warzyszów, albo młodzieniaczków posiadać,
' zgromadzenia towarzyskiego.* pilno po- ma sztrafu zapłacić do skrzynki groszy
ić maią у oraz bronić.
sześć. Toż się waruie w dawaniu у braniu
dwudziesty dziewiąty. Starsi głosów.
Artykuł trzydziesty wtóry. Towarzysz у
młodziiifcaezek każdy m a o zwyemynym
*
albo wyk- czasie obiadu у wieczerzy pilnować, у nie
m s c h a d e opo
ma onego mayster czekać, ani też towarzysz w iedzeniu у pościeli przebierać, ale
swego odeyśeia,
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niech się tym kontóntuie, co mayster we- a nie dowiódł by tego, ma według prawa
karany być; a za winę nigjjfy więcey to- |
dług możności swey da.
warzysza mieć nie ma, iednalże giy ten-,
Artykuł trzydziesty trzeci. Na każdą
źe towarzysz za przeproszeniem urazę swoschadzkę, tak też nabożeństwo dwuniedzielią maystrowi odpuści, ta wina ma mu się
ne, у oraz na żałomsze у inne akty ma
excendowac.
młodszy z każdego narodu, począwszy od
АгіуЫ trzydziesty ośmy. Do dawnych
starszego aż do naymłódszego dniem przed
praw iego królewskiey mości у ustaw cetym obeyść. A który by obwieszczony me
chowych stosuiąc się, postanowiamy, aby
przybył, ma sztraf, iako się wyżey pomietowarzysz więcey nie brał wachlonu nad
niło, do skrzynki zapłacić.
trzy grosze у piwnego szostak.
Artykuł trzydziesty czwarty. Towarzysz
Artykuł trzydziesty dziewiąty. Każdy too zły uczynek ile poczciwości przeciwny,
warzysz nie ma się z maystrem na rok,
albo o złodzieystwo przekonany, nia być z
ale tylko na czwierć roku zmawiać у zatowarzyskiego zgromadzenia odrzucony У
płatę za czwierć roku odbierać. A że wspoiako bezecny z regestru wymazany; : który
mniało się wyżey o młodzieniaczkach, iako
zaś okradszy maystra uszedł by z miasta,
po wysłużeniu lat chłopięcich, maią u mayaby gdzie indziey tegoż nie czynił, ma być
stra przez rok у sześć niedziel zostawać
dla przestrogi przez list oznaymiony. ^ Któу oraz zapłacić myta z nim postanowionery by się zaś towarzysz albo młodziemago, więc ieżeli by mayster od robienia przez
czek na maystra swego ważył się porwać
rok młodzieniaczka owinie chciał, tedy mlosłowem niepoczciwym albo ręką, ma byc
dzieniaczek ma dać za to maystrowi złopodług prawa sądzony у karany.
tych dziesięć; powinnościom iednak zgromaArtykuł trzydziesty piąty. Należy у to
dzenia towarzyskiego dosyć według ustaw
do zachowania dobrego porządku, aby _ w
czynić powinien będzie.
zgromadzeniu towarzyskim, a naybarziey
Artykuł czterdziesty. Towarzysz każdy,
podczas schadzek ieden nad drugiego nie
a mianowicie tych trzech narodów, ieśli by
wynosił się, ani chełpił, у ieden drugiego
artykułami у ustawami teramieyszemi garnie ganił, a daleko barziey nie sromoeił,
dził, na mszy, wotiwy у żałomsze do kościoła
у nie osławował, alias w tym postrzeżony,
nie przybywał, na schadzki nie przychodził,
podług prawa będzie karany.
у podług tych artykułów niesprawował się,
Artykuł trzijdziesty szósty. Towarzysz
у starszym nie był posłuszny, takowy nie
od maystra na robotę zaciągnioną, а iema mieć u żadnego maystra шіеуаса у
szcze pilno #dyby oney nie robił, ale hulał, a przez to do szkody, a czasem у znie- roboty, owszem z miasta od spólkowania
wagi maystrowi przyczyną był, tedy iako z drugiemi żeby onych nie gorszył, rugoszkodę, z okaziey iego stałą, nagrodzić, tak wany; a za nieustąpieniem z miasta ma
у karaniu, przez starszych namówionemu, być do więzienia wzięty.
Artykuł czterdziesty pierwszy. Towarzysz
tyle razy, ile się na to odważy, fodlegae
zadworny albo dworny, do Wilna przybywma.
szy, ieśli by się nie chciał starszym zgroArtykuł trzydziesty вШщ. Mayster, iemadzenia towarzyskiego opowiedzieć у pod
żeli bv towarzysza w rzemieśle ododzieił.
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te artykuły podlegać, owszem, dufaiąc w
protekcią pańską, znieważał, takowemu, ieżeli by pokaiawszy się potym nie przeprosił, wiecznemi czasy tak w cechu miedzy
maystrami, iako у miedzy towarzyszami,
mieysce zabronione być ma.
Artykuł czterdziesty wtóry. Ludzka rzecz
bywa upaść, zaczym ieżeli by kiedy w iakim uczynku któremu towarsyszowi (wyiąwszy złodzieystwa у innego niepoczciwego dzieła) naydować się przy nim, tedy za
intercessią maystra у intercessią ludzką łaska ma być onemu pokazana, у że to na
sławie dobrey onemu nie ma szkodzić.
Artykuł czterdziesty trzeci. Starszemu
towarzyszowi, gdy by się przytrafiło od spół
towarzysza w cechowey kamienicy podczas
schadzki, albo na innym niieyscu zniewaga, tedy na schadzce ma przełożyć obelgę
swoią, у ieżeli by się dowodnie pokazało,
tedy spółtowarzysz ma klucz oddać praesidentowi od skrzynki у niema na mieysce swoie powrócić у klucz odbierać, aż
wprzódy decizyi wynalazkom maystra dosyć uczyni, a zatym у przeprosi zgromadzenie rzemiosła szewskiego towarzyskie.
Artykuł czterdziesty czwarty. Kto z towarzyszów у młodzieniaczków starszym posłuszny nie był у za obesłaniem do nich,
albo na schadzkę nie przyszedł, ma być
karany dwiema wochlony, tyle razy, ile
obesłany nie przydzie.
Artykuł czterdziesty piąty. Jeśli by z innego miasta albo miasteczka potrzebowali
tych artykułów, albo przejrzenia у przeczytania, albo do przepisania, tedy od pierwszego do skrzynki złotych dwa, a od przepisania na kopią złotych cztery ma być
dano.
Artykuł czterdziesty szósty. Towarzysz
zgromadzenia rzemiosła szewskiego, ieżeli

by onemu mayster został za robotę iego
winien, a on sam albo z miasta wyszedł,
albo maystrem został, może legować takowy dług na ołtarz ś. Anny.
Artykuł czterdziesty siódmy. Towarzyszów у młodzieniaczków, którzy by występni byli, tak też tułaczów у partaczów, pod
iurydiką iakąkolwiek zostaiących, zoczywszy onych, a nie mogąc w prędkim razie
sług urzędowych dostać, wolno będzie samym towarzyszom у mlodzieniaczkom zgromadzenia szewskiego, temi artykułami у
ustawami obwarowanym, wprzódy do cechu wziąć, a ieśli by się nie upokorzył у
łaski nieprosił, у do więzienia oddać ratusznego.
Artykuł czterdziesty ósmy. Takowe artykuły у ustawy zgromadzenia towarzyszów у młodzieniaczków rzemiosła szewskiego Wileńskiego, podług prawa maydeburskiego, od nas magistratu, za proźbą у
instancią panów starszych cechu szewskiego nadane, iako towarzysze, młodzieniaczkowie у czeladź we wszytkich punktach у
paragrafach mocno trzymać, onym podlegać у według nich teraz у napotym wiecznemi czasy sprawować się niaią у п[
wczym nie wykraczać powinni. Które też
artykuły у sami maystrowiö zachować у
obserwować maią. Ktoby zaś przeciwko tymże artykułom wystąpił, a karania, od starszych wynalezionemu, podlegać nie chciał,
owszem sprzeciwny był, takowy, nam urzędowi doniesiony, nieodwłócznie na pohamowanie у pokaranie drugich, winą pieniężną у siedzenia w więzieniu karany będzie. Jeżeli zaś pomienione zgromadzenie
towarzyszów rzemiosła szewskiego Wileńskiego więcey artykułów dla lepszego miedzy
sobą rządu od, nas będą potrzebowali, my
onych byleby prawu pospolitemu nie były

-

116

przeciwne, przyczynić у nadać obiecuiemy.
A teraz do tych artykułów, sposobem wyżey opisanym nadanych у ręką pana pisarza naszego radzieckiego Wileńskiego
podpisanych, pieczęć zwyczayną miasta Wi-

-

leńskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dat. na
ratuszu Wileńskim, miesiąca Octobra dnia
dwudziestego dziewiątego, roku Pańskiego
1689.

1728 г. Ноября 3 дня.
Изъ книги № 5139, за 1728—1736 г., л. 92—97.

21. Уставъ Виленскаго цеха кожевпиковъ.
Въ очередность зас даніи Виленскаго городоваго магистрата предъявлена была цехомъ кожевниковъ подтвердительная привилегія короля Августа II, заключающая въ себ четыре прежнихъ
привилегіи предшествовавшихъ королей, начиная
съ Сигизмунда III, въ которыхъ заключается цеховой уставъ, обнимающій собой 24 §§, въ которыхъ
изложены права и преимущества поимеяованныхъ
ремесленниковъ.

данія, въ случа сопротивленія подвергается наказанію; 8) подмастерье отказавшійся отъ работы
лишается права считаться цеховымъ, впредь до
возвращенія; 9) мастерамъ строго запрещается
переманивать къ себ подмастерьевъ; 10) мастера
въ случа
несчастія им ютъ право на субсидій
изъ общественной кружки; 11) 12) 13) подмастерья
должны платить мастерамъ за убытки, a посл
ихъ смерти оставаться у вдовъ годъ и 6 нед ль;
Сущность этихъ цеховыхъ правилъ заключается 14) вс должны повиноваться годичнымъ старовъ сл дующемъ:
стамъ подъ страхомъ денежнаго взысканія; 15) въ
1) Кожевники каждый годъ избираютъ изъ среды случа
смерти брата вс цеховые должны присебя двухъ старшинъ, изъ коихъ одинъ хранить це 1 нимать участіе въ похоронахъ; 10) б днаго
ховой скарбъ, а другой ключи отъ него; еще два старшину хоронить па общественный счетъ; 17)
ключа должны им ть два расходчика изъ ос д- отчетность должна отбываться ежегодно въ общемъ
лыхъ ремесленниковъ; по истеченіи года вс
они собраніи; 18) въ которомъ участіе должны принивм ст обязаны дать отчетъ цеху върасходованіи де- мать цеховые разныхъ юрясдикъ; 19) нс цеховые
негъ: 2) цехъ обязанъ ин ть свой алтарь въ костел
должны сзіотр ть, чтобы иерекушш не пользовасв. Юрія: ,-!) стлршины им ютъ право вписывать лись кожами подъ страхомъ конфискаціи оныгсъ на
въ цехъ братчиковъ и собирать цехоныя зас данія ратушу; 20) кунца.мъ раяр шается покупать кожи
чрезъ каждыя дв нед ли; 4) цехъ обязанъ че- для нокрытія товароиъ; 21) р зники могуть протыре раза въ годъ отправлять церковныя службы давать только т кожи, которыя они сами, снивъ присутствіи вс хъ братчиЕовъ; неявившіеся маютъ съ животныхъ, у другихъ же покупать и
должны заплатить 4 гроша штрафу; 5) подмастерья продавать строго воспрещается; 22) с ро-б лодолжны
принимать учасгіе въ церковнослужи- шкурникамъ и сафьянникамъ, красно-черно-шкуртельств ; 6) проступки ихъ должны подлежать никанъ и замошникаиъ выд лывать обыкновеннмя
разбирательству старшинъ; 7) пьяный и непокор- кожи строго воспрещается, подъ страхомъ взысваный ремесленникъ и:'.гоняется изъ цеховаг» иас - нія 40 ЕОПЪ штрафу и конфисвацік товарові»; 23)
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кожевники велико-шкурники не должны перемасдичанъ должно быть возбуждаемо строгое пренивать къ себ ни мастеровъ, ни товарищей дру- сл дованіе, конфискация товаровъ въ пользу ратугихъ кожевниковъ; 24) противъ партачеи и юри- ши и города Вйльны.

We środę po święcie wszystkich świętych by wiedzieć należało, iż przed nami prodnia trzeciego miesiąca Ńowembra, roku dukowali у pokładali uczciwi: Michał SzyPańskiego tysiąc siedmsetnego dwudziestedłowski, Michał Hołdowski, Andrzey Szygo ósmego.
pel, Krzysztof Jastrzombski, Stanisław BąPrzed urzędem у sądem burmistrzow- dziewicz, Kazimierz Szulski-starsi у miskim у radzieckim Wileńskim naterazniey- strzowie cechu garbarskiego czerwonoszy rok zasiadaiącyin, stanąwszy oczewi- czarno-skurników у kurdywaników, w mieście sławetni у uczciwi Michał Szydłowski, ście naszym Wileńskim będącego, cztery
Michał Hołdowski, Andrzey Szypel, Krzy- przywileia pargaminowe nayiaśnieyszych krósztof Jastrzombski, Stanisław Bądziewicz, lów ichmościów polskich, antecessorów naKazimierz Szulski—starsi roczni, imieniem szych: pierwszy świętey pamięci Zygmunta
swoim у imieniem całego cechu-swego gar- trzeciego, de data w Warszawie, dnia dwubarskiego czerwono у czarno skórników у dziestego siódmego miesiąca Nowembra,
kurdywaników, mieszczan Wileńskich, re- roku Pańskiego tysiąc sześćset dwudziestego
produkowali у pokazali przywiley konfirma- siódmego podpisany у pieczęcią kancellaryi
cyiny nayiaśnieyszego króla iegomości Au- mnieyszey w. x. Lit. zapieczętowany, przez
gusta wtórego, pana naszego miłościwego, Moskwicina, na ten czas nieprzyiaciela naszczęśliwie nam panuiącego, z pieczęcią szego, nadwerężony у nadruszony, wniwielką w. x. Lit., z artykułami w nim wy- ezym nie podeyrzany, artykuły pewne, od
rażonymi, od magistratu iego kr. mości szlachetnego magistratu naszego WileńWileńskiego nadanemi, żadney suspicyi у skiego do dobrego porządku cechu tegoż
cenzurze niepodległy, którzy ob reveren- garbarskiego w sobie zawieraiącego, stwiertiain nie chcąc co schadzka у zgromadze- dzone; drugi świętey pamięci Władysława
nie cechu onego, propter subsequentem de- czwartego, pod datą w Wilnie, dnia piątego
lationem częstokroć zażywać, do aktówbur- miesiąca Lipca, roku Pańskiego tysiąc
mistrzowskich у radzieckich Wileńskich po- -sześćset trzydziestego trzeciego, bezpieczędali, który słowo w słowo wypisać, pieczęć ii, bo ią Moskwa- oddarła; trzeci święte?
urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego j pamięci Jana Kazimierza, de data w WilWileńskiego przycisnąć, ręką pisarza przy- 1 nie, dnia siedmnastego miesiąca Czerwca
sięgłego zcollacyonowawszy podpisać у z ak- roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt
tów wydać pokornie suplikowali. Którego to czwartego; czwarty świętey pamięci Jana
przywileiu eonfirmacyinego króla iegomo- trzeciego, datowany
Warszawie, dnia
w
ści Augusta wtórego thenor sequitu'r ta- pierwszego miesiąca Maia, roku Pańskiego
kowy:
tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzeciego; "y
August wtóry, z liożey laski król pol- piąty nasz, pod datą w Warszawie, dnia
ski, etc. Oznaymutemy tym listem con- oemnastego miesiąca Sierpnia, roku Pańftrmacyinym przywilejem naszym, komu skiego tysiąc sześćset dziewię<b"esiąt dzie-
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wiątego, ręką nayiaśnieyszych królów ich- wiecznymi czasy sprawowali się у swoie
mościów, antecessorów naszych, у naszą zwyczaie porządkowo zachowali.
1 Artykuł. Naprzód bracia rzemiosła
podpisane у pieczęciami zawiesistemi kanczerwono-y
czarno-skurników у kurdywacellaryi wiel. x. Lit. zapieczętowane, całe,
zupełne у żadney w sobie wątpliwości nie ników wyprawuiącego, teraz będący у роmaiące. Któremi to przywileiami nayiaś- tym, którzy by się do nich przyłączyli у
nieysi antecessorowie nasi у my sami. swo- wpisali, maią zgromadzenie swe mieć na
body v wolności w używania rzemiosła gar- każdy rok w dzień świętego Michała w dobarskiego, czerwono-czarno-shirników у kur- mu starszego, gdzie starszych dwu miedywaników, oraz niektóre punkta dla lep- dzy sobą maią obrać do sprawowania roszego zachowania porządku, łaskawie na- cznego, ludzi dobrych, pod mieyską iudali, у one wiecznymi czasy zmocnili, przy- ryzdyką osiadłych у miastu przysięgłych,
kładem nayiaśnieyszych antecessorów naszych z których starszych u iednego skrzynka
chętnie idąc, do tego się skłaniamy, nie- tego zgromadzenia do roku ma bydź w dotylko dawne prawa, przywileia у wolności brym opatrzeniu, a u drugiego klucz,
wiernym naszym poddanym mieszczanom do tego dwa klucze, osobliwie do tey że
stwierdzamy, ale ieszcze у nowe swobody skrzynki u dwu braci, na tenże czas do
у wolności w tymże rzemieśle garbarskim tego obranych ludzi, także osiadłych у miaużywać, ile z nas bydź może, у со się w stu przysięgłych, maią bydź, у tak iako za
dawnieyszych przywileiach nie dołożyło, za wszystkich tych czterech spoiną wiadomosuppliką uczynionych wyż wyrażonych mie- ścią przychody wszelkie z tego bractwa ich
szczan naszych Wileńskich у rzemieślni- maią bydź w tey skrzynce wspólnie z przyków cechu garbarskiego, ex consensu ma- wileiem, z regestrami у z prawami wszegistratu naszego Wileńskiego uczynioną, lakiemi tego bractwa chowane. Także roznadać onym umyśliliśmy. Jakoż my król, chód wiernie у prawdziwie za spoiną takza proźbą panów rad у urzędników naszych, że wszystkich czterech wiadomością ma
przy boku naszym rezyduiących, na tośmy bydź czyniony.
zezwolili, aby nowym przywileiem naszym
2 Artykuł. Iż bractwo każde od pana
nowe artykuły cechowi garbarskiemu czer- Boga у świętych Jego ma mieć początek,
nowo-y czarno-skurników у kurdywaników przeto my starać się oto wprzód mamy,
nadali, у w lepszą wprowadzili, inconye- aby Jegomość oyciec przeor kościoła święniencye у exorbitancye przeciw przywue- tego Jerzego, z bracią tegoż konwentu у
iom naszym у antecessorów naszych dzie- starszymi swoiemi, którym by to należało,
iące się, przez, które cechy garbarskie wiel - j nam pozwolili mieć, iako у przed tym
ko-y mało-skurników do takiego przyszły przed pożarem było, kaplicę swoię osobliubóstwa, że sufficyencyi w opatrzeniu у wą w tym kościele świętego Jerzego, w
dozorze kaplicy у ołtarza brackiego mieć у którey by bracia rzemiosła tego nabożeńchwały Bożey promowować nie mogą, uinol- stwo swoie według sporządzenia tych że
lifikowali у artykuły nieraz rzeczonemu oyców odprawowali.
cechowi przepisali, podług których aby
3 Artykuł. Tym że starszym dwiema
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wolno będzie wpisywać do tegoż bractwa
у przyimować,. ktoby to u nich żądał, aby
tylko takowi byli urodzenia dobrego, W;
religiey у narodzie braku żadnego nie czyniąc.
4 Artykuł. Schadzka braci wszystkich
u starszego, u którego skrzynka będzie, eą
dwie niedzieli, w dzień niedzielny schodzić
się maią, dla obmyśliwania o porządku dobrym у przymnożenia chwały Bożey, oprócz
żeby zaszła którego trudność taka, która
by słusznie onego wymówić mogła.
5 Artykuł. Wigilie maią bydź zaduszne odprawowane cztery razy do roku, to
iest, na każde suchedni, na które starsi
inszą bracią maią obsyłać; który nie przyidzie, ma dać do skrzynki cztery grosze
litewskie.
6 Artykuł. Młodsi bracia, od starszych
na to naznaczeni, na święta uroczyste, na
iutrzniach, mszach, nieszporach, świece maią w kościele zapalać, one nosić, у inne
posługi kościelne odprawować pod posłuszeństwem, toż у na żałomszach brackich
czynić powinni.
7 Artykuł. Starsi młodszych, iako by się
mieli sprawować, maią łagodnie nauczać.
Gdzieby ich w tym nie słuchali, przy drugich dwuch z braci starszey, do siebie wezwanych, słowy skarać, у na to gdzieby
nie dbali, na schadzce wszystkim opowiedzieć; tam gdzieby się nie upokorzył,
przez sług wziętych od urzędu radzieckiego do więzienia ma bydź dany, у onym
według występku swego karany.
8 Artykuł. Jeżeli by też który brat w
bractwie, albo czasu inszego upiwszy się,
nałajał staroście, albo młodszemu, tedy mu
maią rozkazać, żeby ustąpił z bractwa; ieteli by nie chciał, wyprowads-ić go maią; a
Jeżeli by się wrócił, tedy powinien karanie

cierpieć у winę dać według ustawy braterskiey, gdzieby się z tego nazaiutrz wy-rthwalał, albo żeby starszych nie przeprosił.
9 Artykuł.
Gdyby się też towarzysz,
swego czasu nie wytrwawszy u magistra,
odszedł bez wszelkiey a ważney przyczyny, takowy do rzemiosła odpaść ma, okrom
żeby się wrócił у do czasu swego wytrwać
chciał za pokaraniem słusznym.
10 Artykuł. Mistrz żaden towarzysza
nie tylko przewabiać od drugiego mistrza
do siebie, ale ani zbiegłego przyimować nie
ma, pod winą kamienia wosku do skrzynki, chyba żeby miał pozwolenie od pana
iego, u którego pierwiey był.
11 Artykuł. Jeżeli by Pan Bóg na którego brata dopuścił upadek iaki у niefortunę, ogień albo inszą złą przygodę у do
ubóstwa przyszedł, takowy od starszych, za
wiadomością braci, z skrzynki ratowani bydź
nia; wszakże, ieśli by zaś do tego przyszedł żeby się zapomógł, to co mu się dało, powinien wrócić.
12 Artykuł. Szkodę, ieśli by towarzysz
mistrzowi swemu w rzemieśle iaką uczynił, za uznaniem у uważaniem starszych,
onę płacić у nagrodzić będzie powinien.
13 Artykuł. Wdowa po mężu swym pozostała do roku у sześciu niedziel towarzyszów żadnych od niey ani odmawiać
nikt, ani odwabiąć niema.
14 Artykuł. Starszym mistrzom albo
rocznym starostam posłuszni będą, na wszelakie rozkazanie maią, cokolwiek do bractwa należy, pod karaniem trzech groszy
raz, drugi raz pod winą sześciu groszy,
trzeci raz pod karaniem pól kamienia wosku do skrzynki braterskiey.
15 Artykuł. Gdyby teżkiozbraci, sam,
żona, dzieci umarli, takowego wszystka
bracia, obesłani będąc od starszych przei
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młodszego, prowadzić ciato у wszelkie powinności chrześciańskie odprawować małą.
16 Artykuł. A ieśli by też mistrz który
ubogi umarł, żeby go czym pochować
nie było, pieniędzmi z skrzynki założyć, у
pogrzeb uczciwy sprawić starsi powinni
będą.
17 Artykuł. Liczba у rachunek przy
odmianie starszych każdy rok na święty
Michał, przy bytności wszystkich braci, dziać
się ma, ieśli by w czym nie zgadzali się,
urzędzowi radzieckiemu to donieść maią.
18 Artykuł. Wszyscy z braci, w tym
zgromadzeniu у bractwie będący, rzemiosła czerwono-czarno-skurników, by też у
pod inszą iuryzdykcyą. a nie mieyską mieszkał, który z nas pod tenże porządek у
artykuły opisane podlegać у one we wszystkim zachować cale obiecuiemy.
19 Artykuł. Maią też tego z pilnością
postrzegać, aby ci, którzy sami tych skór
ile surowych niewyprawowanych, rzemiosłu ich należących, nie robią, iako to przekupniowie nie przekupowali, kupcy z inszycb miast, miasteczek, przyieżdży, także
żydzi, tatarowie iawnie у pokątnie, tak u
szlachtarniey żydowskiey у w iadkach publicznych na wyrobienia onych, ullo praetextu w mieście naszym Wileńskim nie
skupowali, z miasta nie wyprowadzali, pod
utraceniem у zabraniem tych skór na
urząd burmistrzowski у radziecki miasta
naszego Wilna. Które to skóry na poprawę ratusza у murów, przez szafarzów publicznych mieyskich przedane, obrócone
być maią.
20 Artykuł. Kupcom zaś Wileńskim dla
przykrywania, tek towarów na wozach, iako у na wicinach będących, kupować wolno będzie, a więcey cale nikomu, krom

braci у mistrzów rzemiosła wielko-y małoczerwono-czamo-skurników nie wolno będzie.
21 Artykuł. Także rzeznicy Wileńscy
aby żadnych skór u swoich braci żadnym
sposobem nie skupowali у skupionych iawnie у potaiemnie, aby kram tych, które
skóry sami z bydła u siebie bitego maią,
nie przedawali, oprócz naszym mieszczanom
garbarzom Wileńskim, skórami surowemi
у wyprawnymi nie handlowali, z miasta nie
wywozili, takoż pod utraceniem tych skór
у zgrabieniem onych, które maią bydź deponowane w wadze publiczney ratuszney,
у przez szafarze mieyskie, za co się przedadzą, spisać się у na poprawę murów
miasta dwie części, a trzecią część do kaplicy świętey Barbary bractwa czerwonoy czarno-skurników obrócone bydź maią.
22 Artykuł. Tudzież mieć chcemy у
rozkazuiemy, aby cech koziemiacki szarobiało-skurnikowie, skór у safianicy czerwono-czarno, oraz kurdywanu nie powinni
wyprawować, pod konfiskacyą tychże skór,
iako у zapłaceniem kop czterdziestu, którey winy dwie części у skór zgrabionych
na reperacyą mieyskich Wileńskich murów, a trzecią część na kaplicę świętey
Barbary cechu wyż rzeczonego obrócona
bydź ma.
28 Artykuł. Oiż koziemiacy wielko-skurnicy od mistrzów у braci cechu garbarskiego czerwono-y czarno-skurników, oraz
у kurdywaników, iaio samych że magistrów przyimować, tak у czeladź odmawiać,
pod winą sto kop groszy Litewskich, z powróceniem tegoż magistra у czeladniica
tegoż rzemiosła, którego by do siebie przyięli у namówili. Podobnym sposobem cech
czerwono-czarno-skurników у kurdywaników magistrów у czeladź wielko-skurni-
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ków przyimować pod tąż winą nie powinni
w słowo wpisane były, wiecznemi czasy
będą.
zostawuiemy у przy powinney mocyzacho24 Artykuł. Partacze, gdyby się pod
wuiemy, у aby od wszystkich, do których
iaką kolwiek iuryzdyką, duchowną, senanależy, bez żadney wątpliwości, wcale у
torską у pańską protekcyą, tam intra, quam
wiecznie zachowane były, mieć chcemy у
extra maenia miasta naszego Wilna znayrozkazuiemy. Ш co, dla lepszey wiary у
dować się, у domami mieszkali, nie będąc
mocy, ręką się naszą podpisawszy, pieczęć
cechowemi у prawa mieyskiego nie maiąwielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć
cy, ani wysłużywszy się, na przeszkodę
rozkazaliśmy. Dan w Warszawie, dnia óspomienionych cechów, wielko у mało-skórmego miesiąca Grudnia, roku Pańskiego
ników czynić, skóry skupować, wyprąwować
tyciąc siedmset dwudziestego wtórego paу wyprawne skrycie у iawnie przedawać
nowania naszego dwudziestego szóstego romieli, tedy takowe skóry wyprawne у nieku. U którego przywileiu confirmacyinego
wyprawne, na każdym mieyscu, by też pod
podpis ręki króla iegomości, pana naszeL
inszą iuryzdyką у protekcyą mieszkaiącego,
mi osciwego, риу pieczęci wielkiey z a w f e partacza grabić, konfiskować у one ad nsum
y W
\ X ; , L i t - i e s t temi słowy: Auguspublicum na restauracyą ratusza у murów Г
tns rex Additament zaś takowy: OonfirLnaszego miasta Wilna obrócić wolno będzie.
cya artykułów cechu garbarskiego. Michał '
Przeciwny zaś temu naszemu przywiKonstanty Nowicki-podczaszy Trocki, ie-o
leiowi у nadaniu tych artykułów у pokr. mości pieczęci mnieyszey w. x. Lit.nTp.
rządku wyż rzeczonego cechu, ieśliby parü d
^ j z b c h e t n y burmistrzowski у raл
tacze, na opressyą mistrzów у rzemieślni- dziecki Wileński przywiley confirmacyików cechu garbarskiego, subordynować ko- ny, cum mtro contentis articulis wyrażogo mieli, albo samą rzeczą onych aggra- nymi, do xiąg urzędu u sądu burmistrzowwowali, winę wgleycie naszym protekcyal- skiego у radzieckiego Wileńskiego przyiąnym, pod datą w Warszawie, dnia dwudzie- wszy, per sententiam skollacyonovyawszy, wyż
stego pierwszego miesiąca Lutego, roku pomienionemu cechowi garbarskiemu czerPańskiego tysiąc siedmsetnego dwudziestego wono-czarno-skórników у kurdjwaników prz?
założoną у wyrażoną, u wszelkiego sądu у pieczęci swey urzędowey wfdaó r o z l l a f =
urzędu zapłacić irremissibiliter tenebimtur.
Po którego przywileiu confirmacyineMy król, takowe tedy artykuły nmieyszym
f f. a k t P o d a n i u wyż pomienieni
listem naszym, łaskawie się do prośby у
sławę ш у uczciwi starsi Michał Szydłowsuppliki cechu garbfpkiigo skłoniwszy; naski, Michał Hołdowski, Andrzey Szypel,
dawszy, nowe у daiÜe artykuły, у wszystKrzysztof Jastrzomski, Stanisław Bądziekie we wszystkich przywiłeiach, prawach
wicz, Kazimierz Smlski, postanowiwszy się
у wołnościach, od świętey pamięci nayiaśprzed nami, у tymże urzędem burmisrzownieyszych antecessorów naszych conferoskm у radzieckim Wileńskim, donieśli" у
wane у utwierdzone, term denuo stwieropowiedzieli, iż stosuiąc się do artykułu
dźmy, umacniamy у przy nienaruszonej
dwudziestego, a widząc wielki nieporiądek
mocy in genere et spede,;contenta, punkу nieposłuszeństwo у wiele w cechu swota, ckusuły у paragrafy, iakoby tu słowo
im daetąeych się, dla artykułów dawniey16
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w nakładzie, do tego rzemiosła należącym,
szych, niewyraźnie napisanych, ile pod tepodkupować się, pod zapłaceniem winy wedraznieyszy czas wznieconych znayduiących
się exorbitancyi у inconveniencyi, za wspól- ług porządku у uznania starszych, iednak
ną wszystkich w cechu braci zgodą, tegoż bez uciemiężenia.
3 Artykuł. Który by z braci skóry wyrzemiosła czerwono-у czarno-skórników у
skurdywaników, dla zachowania na przy- prawne, gotowe do przedania miał, wolno
szły czas lepszego porządku, umówione w domu swoim przedać, a do szewców, rymiędzy sobą у postanowione artykuły, m- marzów у siodlarzów у innych, którzy bez
żey wyrażone, do urzędu naszego pokornie rzemiosła obeyść nie mogą, nie wolno nosić,
supHkowali, ażebyśmy one przez wyrok nasz tylko na targ, gdzie mieysce dawne od
stwierdzili у approbowali. Jakoż w przody magistratu naznaczone iest, wynosić; oprócz
urząd nasz burmistrzowski у radziecki Wi- do gości, panów senatorów у do klasztorów
leński podane artykuły dobrze zrozumiaw- za potrzebowaniem onych wolno nosić bęszy, one strutynowawszy у zważywszy, że dzie.—Krom tych excepcyi, ieśliby którego
nic przeciw prawu w sobie у innych cechów brata po stronach z towarem, to iest, z
szkodzie nie zawieraią, skłonił się do wyż skórami wy prawnymi złapano, czyli też dopomienioney proźby у supliki imieniem ca- wiedziawszy się, należycie dowiedli, ma
łego cechu czerwono-y czarno-skórników у bydź ten towar zgrabiony do cechu у do
kurdywaników, mieszczan Wileńskich, uczy- ś. Barbary kaplicy obrócony, a za uporem
nioney, artykuły produkowane, niżey wy- strony, tedy do magistratu do rozsądzenia
rażone, przez wyrok swóy, albo senteneyą według dawnych artykułów oddany bydź
swoię, iudicialiter pomeliorowawszy, neniine ma.
4 Artykuł. Każdy magister, który by
contradicente, stwierdził у wiecznie appronie
miał prawa chłopięciego, ma naypierbował, w przyszły czas nienaruszenie zachować postanowił у deklarował. Których wiey od starszych rocznych wyprawić у
otrzymać prawo, у dać według dawnego
artykułów tenor ma się taki:
1 Artykuł. Aieby w cechu czerwono-y zwyczaiu do starszych cechowych złotych
«zarsp-skórników nad sześć starszych wię- piętnaście; który by zaś magister chłopca
» f ШЄ było, у nie ważyło się nad poinie- •przyiął у onego spróbowawszy, takowego
nioną liczbę dobierać na starszeństwo; ies- chcącego w tym rzemiośle bydż, zmówiwli by zaś który z liczby starszych umarł, szy onego na wiele lat służyć ma, clo cewolno będzie na mieyscu zmarłego takiego chu wpisać według zwyczaiu, у tenże chłoz szafarzów, który by lat dwie szafarstwa piec'nie powinien miel od swego magistra
odsłużył w cechu, za zgodą wszytkich braci bondy alias swoiey |>rywatney roboty, у
niema iuż odtąd poniedziałkować pod kaobrać.
2 Artyktd. Żaden z braci cechu gar- raniem starego obyezaiu, to iest plagami.
5 АгіуЫ.
Jeśli by który ъ braci od
barskiego aby nie ważył się podstępek
czynić у podkupować się pod bratem swoim swego brata w rzemieśle swoim iaką miał
cechowym, który by pierwiey skóry surowe» krzywdę z iakieykolwiek okazyi, ma у poniewyprawne, tak w iatkaeh, na rynku, winien skarżyć się iść do starszych roczna ulicy у na każdym mieyira, iako у nych у grosz przy skardze położyć, a starsi

— 123
roczny według przysięgi z drugimi starszymi przeszłemi sprawiedliwie rozsądzić.
6 Artykuł. Szafarze у młodsi bracia
tak starszych rocznych, iako у przeszłych,
szanować, obserwować у wszelkie posłuszeństwa u kaplicy ś. Barbary, przy kościele ś.
Jerzego będącey, у na każdym mieyscu świadczyć, у podług porządku у zasług cechowych sprawować się powinni będą, pod
winą za uznaniem według excessu przez
rocznych starszych, iednak bez ciężkiego
oney okładu.
7 Artykuł. Roczni szafarze ze wszystkich składanek bez żadney odwłoki wyda-
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wać liczbę przed starszemi swemi nowo
obranymi у stołowemi, przy bytności wszystkich braci cechu swego, wydawać, bez
żadney sprzeczki powinni będą. Które to
artykuły, ad praesens reprodukowane, za
zgodą wszystkich bez żadney contradycyi
ustawione у namienione, salva additione in
futuvum innych przydania, ieżeli by tego
potrzeba było, pieczęcią urzędu naszego
stwierdziwszy, podpisać у urząd nasz burmistrzowski radziecki Wileński у per extractum ad perpetuam rei memoriam wydać
rozkazał. Actum anno, mense et die ut
supra.

1730 г. Марта 10 дня.
Изъ книги № 5139, за 1728—1736 г., л. 39t.

22. ІІодтверждспіе Внлеискияъ магистратов устава Варшавскаг цортпяжескаго
цеха для Виленскихъ шфтны. ъ.
Всл дствіе недоразум ній, возникшйхъ въ портияжескомъ цех относительно пошшанія н которыхъ пунктовъ цеховаго устава, Варшавскіе портнне разр шаютъ эти недоразум нія сл дующимъ
образомъ:
1) Портные не могутъ согласиться, чтобы
братчикъ не могъ быть иришмаемъ за цервымъ
столомъ, ие будучи въ числ товарищей, потому
что такое требованіе противоречило бы духу королевскнхъ привилегій;
2) вджже ие могутъ согласиться и съ т иъ,
чтобы хаст ръ не им дъ права производить въ
тоирищі шиюлка, не будучи самъ тошрищемъ;
3) относительно того, мож гь ли шастеръ ш»

своей мастерской считать за товарища иахолк
(ученика), Варшавскіе портные даготъ отв тъ утвердительный на томъ основаній, что для такого находка гораздо полезн е быть въ мастерской, нежели таскаться по частнымъ домам
4) каждый пришлый товарйщъ, или пахолокъ
можеть быть не иначе принять въ цехъ, какъ
проработавши у мастера годъ и 6 нед ль и заручившись рекомендацией и согласіемъ цеха;
5) относительно того, можетъ ли бемцессоръ
зас дать въ товарищеской изб , не будучи товарищемъ, или же быть цеховьшъ мастеромъ, то
факта этом» можегь совершиться ТОЛЬЕО при т хъ
условіяхъ, если на него согласятся цеховые стар-
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шіе; за это новопоступающіе обязаны устроить
имъ угощеніе,—не мен е 10 гарнцевъ вина зат мъ имъ можетъ быть разр шено вступать въ

We środę przed świętem Bożego Ciała
dnia siódmego miesiąca Junii roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego trzydziestego.
. Na urzędzie iego kr. mości burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim stanąwszy oczywiście uczciwi Theodor Hrehorowicz у Marcin Ławruszewicz—starsi
roczni cechu krawieckiego, mieszczanie Wileńscy, pokładaiąc у podaiąc ku aktykowaniu list abo punkta, cechowi krawieckiemu
Wileńskiemu z Warszawy przysłane у otrzymane, imieniem swoim у całego cechu swoiego suplikowali, aby starsi у wszyscy bracia
maystrowie cechu krawieckiego w poślednieyszy czas tak artykuły towarzyszów
kunsztu krawieckiego, iako у punkta teraznieysze z Warszawy przysłane у przepisane, od wszystkich cechowych kunsztu
krawieckiego ściśle były zachowane у obserwowane, dekretem sądu burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego nakazać; a
na sprzeciwnych paen założenia affektowali
у upraszali, których list abo punkta do
xiąg radzieckich Wileńskich słowo do słowa wpisuiąc tak się w sobie ma: Nasi wielce mości panowie cechmistrze sławnego
rzemiosła krawieckiego Wileńskiego, nasi
mości panowie у współ wszyscy panowie
bracia! Zaszedł nas list od waspanów, na
który że nierychło odpisuiemy, nie iest nasza
wina, ponieważ niezaraz się dostał do rąk naszych, ale iakośmy go prędko odebrali, tak
iak nayprędzey na te punkta według affektacyi waszeci mości panów odpisuiemy.
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товарищескую избу и пользоваться дальн йшими
цеховыми правами.

cech wypłaci у wszystkie okazye cechowe
skończy, a za towarzysza w gospodzie towarzyskiey niemaiący, do pierwszego stołu
przyięty bydź nie może, ani żadnym urzędnikiem cechowym, choć by też у z prześwietnego magistratu był obrany, tego według praw naszych od nayiaśnieyszych nam
królów nadanych у dawnego zwyczaiu, zabraniamy, у tego nigdy nie pozwalamy у
owszem panów adwersarzów za to sądzić
у karać potrzeba, ponieważ się tego napieraią, co to bydź nie może. Zda mi się
towarzysze, którzy u nas za towarzysza odbywali, także у u nas od waspanów znayduią się у maystrami u nas w cechu są
у wiedzą, co to kosztuie у iakiey turbacyey zażyć muszą, nim tego dostąpią; a ci
pominioni panowie bracia chcieli by być
tak dobrymi, iako у drugi, tego ciężaru
niepodiąwszy, iako każdy z nas powinien.
2-do. Za towarzysza pocholęciu żaden
mayster dać nie może, który sam towarzyszem nie iest у tego zawsze zabraniamy у
nie pozwalamy.
8-tio. Co się tyczę, ieżeli towarzysza na
warstacie chować ma mayster, a sam będąc pocholęciem; to może bydź, bo się u
nas trafia że mamy nadto czeladki, a, lepiey że się u maystra zabawi, niżeli ma
gdzie indziey chodzić, albo po pałacach
na swoią stronę robić, ale iednak pomieniony brat powinien pp. starszym, na ten
czas będącym, opowiedzićsię, tego towarzysza zapozwoleniem do roboty wziąć może.
1-nio. Na pierwszy punkt tak waspanom
' 4-to. Żaden wędrujący, czy to towarzysz,
odpisuiemy: Żaden brat choć też у cały czy pachole, rzemiosła naszego żeby miał
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zaraz przywędrowawszy do miasta, lub też
ode dworu odstawszy, a chciał się adressować do cechu, przyięty być nie może, ażby rok у sześć niedziel pierwiey przerobił,
у to u starego brata; potym zrozumiawszy tenże brat po niem, że może być maystrem, powinien pana młodego do cechu rekomendować, dopiero zapozwoleniem wszystkich braci cechu może być przyięty.
5-to. Jeżeli belcessorowie zasiadać maią w gospodzie towarzyskiey, a sami za towarzysza nie maiąc tub maystrami cechowemi będą, to być nigdy nie może, у tego
zabraniamy у zakazuiemy, chyba taką kondycyą, żeby panowie bracia zrozumieli, potym że bracie, że się może zdać na podporę cechowi у do tego się applikować będzie, to iest na łasce panów starszych у
braci cechowych, że pomienionemu bratu
za zgodnem votum swoim łaskę wyświadczyć mogą, у do gospody towarzyskiey posłać mogą, ale iednak ten pomieniony pan
nowotny balcesor powinien za ten wyświadczony honor, według dawnego zwyczaiu,
panów starszych у braci uczęstować, naymniey wina garcy dziesięć у dopiero może
być do gospody towarzyskiey posłany, a
gdy przyidzie у usiądzie w gospodzie, na
tym urzędzie, nie powinni towarzysze skarbu swego otwierać, aż także у gospodę
uspokoi, to iest powinien oddać do skarbu
towarzyskiego talarów bitych dwa у towarzyszów у starsze pocholęta uczęstować
lub miodem, lub też piwem, у dopiero towarzysze skarb maią otworzyć, iak te wszystkie kondycye swoie pomieniony pan bal_
cesor skończy. Po tychże okazyach skończonych у po odprawionym urzędzie swoim w gospodzie, iak przyidzie expiracya
iego, ieżeli by chciał w cechu adressować
do pierwszego stołu za łaską у pozwole-

niem panovv starszych у braci, może być
przyięty, ale iednak na ten czas powinien
panów starszych у braci uczęstować, naymniey także garcy wina dziesięć. Apotym
ieżeli się zda do tego może być urzędnikiem cechowym. Co wyraziwszy iesteśmy
waszmość panów życzliwi bracia у uniżeni
słudzy. Na co się podpisuiemy, przy przycisnieniu pieczęci naszey sławney Warszawskiey cechowey krawieckiey podpisuiemy
się. Działo się w cechu Warszawskim krawieckim dnia dziesiątego Marca roku 1730.
Przydatek iest taki, w te słowa: P. S. Jeżeliby się zaś ta sprawa z panami aversarzami w cechu waspaństwa lub też w sądach prześwietnego magistratu skończyć nie
mogła, to my waspaństwu gotowiśmy służyć у dopomóc w sądach iego kr. mości,
wszak waspanowie musielibyście przysłać
dwuch braci z cechu deputewanych tu do
Warszawy. U którego listu abo punktów
podpisy rąk przy pieczęci własney cechu
lirawieckiego Warszawskiego polskim у
niemieckim charakterem wyrażone są takie: Friderich Mihlleman (?) Elterman, Kazimierz Łysagórski - drugi starszy, Adam
Tymiński, Mathias b'eierman, Jan Grusczyński, Paweł Szurkiewicz, iako nieumieiący pisać, Michał Kałinski—pisarz cechowy.
Urząd iego kr. mości Ьигщ. у radziecki Wileński, skłoniwszy się do słuszney proźby, stosuiącey się do dobrego
rządu у porządku cechu krawieckiego Wileńskiego, artykuły od magistratu Wileńs
kiego nadane у punkta od cechu Warszawskiego krawieckiego przepisane у przysłane, ściśle obserwować у zachować nakazał. Według których ażeby panowie starsi
w przyszłe lata następuiące we wszystkim
sprawuiąc się у rządząc się zachowali у
do skutku przyprowadzili; na przeciwnych
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zaś у niedbałych panów starszych winy kop niem у zapłaceniem założył у naznaczył,
pięć do tegoż cechu krawieckiego odda- Actum ut supra.

1742 г. Марта 12 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 44.

23. Уставъ цеха Виленсквхъ котелыциковъ.
10) товарищъ новоприбывающій долженъ пункВиденскій магистрата, по ходатайству „господтуально
исполнить цеховыя правила, т. е. явиться
няго отца" (старшины) цеха котелыциковъ и его
товарищей, выдалъ этому цеху сл дующій уставъ, въ домъ старшины и оказать ему и мастеру надна основаній общаго цеховаго устава, дарованнаго лежащую честь;
11) въ зас даніи м ста должны быть занигороду королемъ Сигизмундомъ Августомъ въ
маемы
по старшинству;
1558 году:
12) цеховой сундукъ долженъ храниться въ
1) Товарищи, цеховые обязаны каждую четв
д
ніи магдебургіи;
верть года собираться въ зас данія и избирать
13)
новоприбывшій товарищъ подвергается эк»юсподняю отца" и его товарищей въ присутзамену
цеховыхъ
товарищей во время угощенія;
ствіи цеховаго сундука съуставомъ и привилегіями;
14) новоприбывшій товарищъ не долженъ ми2) товарищи, не им ющіе увольнительныхъ
новать
перваго встр чнаго мастера, а зайти въ
свид тельствъ отъ своихъ мастеровъ, не должны
его
мастерскую,
поздороваться съ мастерами, или
быть принимаемы въ цехъ, прежде нежели .не
его
товарищемъ
за руку, за т мь съ женой ма"
исполнять вс хъ требованій устава;
3) товарищи, не представившіе котлярскихъ стера и наконецъ взяться за молотъ;
15) мастеръ, ненуждающійся въ товарищ ,
работъ, не им ютъ права заниматься котлярскими
долженъ
дать новоприбывшему грошъ, на который
работами;
бы
онъ
могъ
угоститься съ товарищами, при чемъ
4) иностранцы должны во всемъ подчиняться
старшій товарищъ обязанъ позаботиться о нріцеховымъ правиламъ;
исканіи для него м ста;
• 5) цеховыя зас данія должны производиться
16) новоприбывшій товарищъ не долженъ опазвъ воскресные дни съ соблюдешемъ надлежащаго
дывать къ об ду своего мастера въ теченіи двухъ
благочинія;
нед ль, равно какъ и хозяинъ не обязанъ ожидать
6) товарищи, одоздавшіе, должны заплатить З а
своихъ товарищей къ об ду или ужину посл
гроша штрафу, a неявившіеся вовсе—7* к гр.;
7) въ зас даніе товарищи должны являться опред леннаго времени;
17) новоприбывшій товарищъ, позволившій
трезвые и безоружные; нарупшвшіе „шинкь" долсеб
какое либо безчинство въ дом мастера, поджны заплатить за него собес дникамъ;
вергается
штрафу въ 10 охлоновъ;
8) товарищъ, прекратившій своимъ безчин18) товарищъ им етъ право перем нить свой
ствомъ зас даніе, долженъ заплатить 5 охлоновъ
верстакъ
и хозяина не раньше 14 нед ль;
штрафу;
19)
товарищамъ
позволяется паять котлы и
9) неподчиняющейся этому требованію долтрубы,
не
кладучи
въ
огонь;
женъ быть исключенъ изъ цеха;
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23) товарищъ, неявившійся въ костелъ на
квартальную об дню, подвергается штрафу въ
7 Vi грошей;
24) цеховые должны знать, что костельные
штрафы йдуть на ихъ погребеніе;

25) товарищи должны им ть попеченіе какъ
о больныхъ, такъ и объ уыершихъ братьяхъ;
26) въ случа отсутствія учащихся мальчиковъ,
товарищи не должны брезгать ихъ работами, а
должны помогать даже по хозяйству жен своего
мастера;
27) товарищамъ каждую нед лю должно выдаваться чистое б лье, чтобы они не шатались
по чужимъ угламъ;
28) товарищи не должны утруждать своихъ
мастеровъ разными мелочами;
29) настоящія цеховыя правила должны читаться въ зас даніяхъ для всеобщаго св д нія.

Artykuły albo, porządek towarzyszów cechu kotlarskiego.
Burmistrze у radcy miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna—wszem
wobec у każdemu zosobna, komu by o
tym teraz у na potym wiedzieć należało,
oznaymuiemy. Przed nami у urzędem naszym i. k. m. burmistrzowskim radzieckim Wileńskim, stawaiąc personaliter na
ratuszu uczciwi panowie Bartłomiey Łosicki— cechmistrz, Jan Symonowicz—oyciec
gospodni, Maciey Łodzimski—starszy towarzysz, imieniem swoim у imieniem całego cechu towarzyszów kotlarskich, za zgodnym у iednostaynym wszytkich braci konsensem у wiadomością, chcąc aby w cechu
onych kotlarskim towarzyskim nie był disordo, przez który by się dyminucya chwały Bożey у exorbitancya w rzemieśle ich
towarzyskim subsequi miała, supplikowali
do nas, abyśmy ouych pewnemi artykułami albo ordynacyą ocyrklowali у one na
wieczne czasy mieć у zachować im pozwolili.
Jakoż my, widząc słuszne żądanie pomienionych kotlarzów. towarzyszów, mieszczan Wileńskich, a stosuiąc się do przywileiu nayiaśnieyszego króla imci Zygmunta Augusta
pod rokiem 1558, 22 Decembra na po-

prawienie у de novo erygowanie artykułów dla różnych kontuberniów, w mieście
iego królewskiey mości stołecznym Wilnie
nayduiących się, nam konferowanego, umyśliliśmy pewne artykuły, ad bonum regiinen w cechu ich należące, ad norma m
dawnieyszych zkoncypowane in publica officii nostri facie czytane у od nich wszytkich zgodnie akceptowane, nadać у konferować, ac authoritate nostra na wieczne
czasy pozwolić, ni w czym non derogando
artykułom tegoż cechu kotlarskiego magistrowskim, prout praesentibus pozwalamy
et in perpetuum konferuiemy.
Artykuł pierwszy. Towarzysze cechu kotlarskiego maią między sobą według dawnych zwyczaiów co ćzwierć roku obierać
oyca gospodniego, starszego towarzysza у
młodszego towarzysza, zgodnie у spokoynie, bez żadnego zamieszania przy skrzynce swoiey, w którey artykuły у przywileie
zostawać będą.
Artykuł drugi. Żaden towarzysz, niemaiący wyzwolenia doskonałego od mistrza
swoiego, we wszytkim podług artykułów
magistrowskich, nie ma być przyiętym do
cechu towarzyskiego kotlarskiego, aż zadość we wszytkim podług artykułów uczyni.

20) плата товарищамъ выдается по ц нности
работы въ вид процентовъ;
21) товарищи должны вставать ;на работу зимой въ 3 ч., a л томъ въ 7 ч., а уходить въ 7
часовъ вечера;
22) понед льники должны праздноваться только
во время церковныхъ праздниковъ;
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Artykuł siódmy. Każdy towarzysz na
Artykuł trzeci. Także żaden towarzysz,
przybywszy do miasta Wileńskiego zkąd schadzkę do stancyi gospodniey towarzyinnąd, czy to Polak, czy to Niemiec, nie skiey niema przychodzić piiany, z bronią,
oznaymiwszy się cechowi kotlarskiemu, ża- z hałasem, stołu nie ma podpierać, poledney roboty, kotlarzom należącey, nie ma się wać у szklanic tłuc, ale spokoynie przy
ważyć robić; ale zaraz, przybywszy do szynku siedzieć, niczym onego nie przerymiasta, ma się oznaymić do cechu у waiąc. A który by towarzysz szynk przerlisty dobrego urodzenia у gdzie się wysłu- wał, powinien będzie sam ieden ten wszyżył u którego maystra, ma pokazać, pod tek szynk bez żadnego odpustu zapłacić.
Artykuł ósmy. Jeśli by też który towawielkim sztrafem.
rzysz
z hałasem piiany przyszedłszy, schadzArtykuł czwarty. Jeśli by się tez zdarzyło, sdyby który cudzoziemiec, przyszed- kę przerwał, takowy powinien będzie do
szy do'miasta Wilna у w cechu podług skrzynki towarzyskiey pięć ochlonów sztraartykułów nie oznaymiwszy się, zadość nie fu zapłacić у dalszym paenom według wyuczyniwszy, ważył się w mieście lub na nalazku towarzyskiego podlegać.
Artykuł dzietciąty. A ieśli by takowy
przedmieściach robotę, kotlarzom należącą,
zwłaszcza nie maiący mieyskiego, robić, ta- towarzysz, będąc sprzecznym, pomienionekowego maią panowie towarzysze upomi- go sztrafu, czuiąc się być winnym, do
nać, że tak czynić nie godzi się, artykuły skrzynki towaryszkiey nie chciał zapłacić
ich zabraniaią у do cechu maią onego po- у dalszym paenom przez towarzysze uznaciągać; a gdyby rekuzował, tedy do urzę- nym śmiał rekuzować, takowy w cechu zudów tak mieyskiego, iako у zamkowego pełnym magistrowskim ma być obwiniodla zabronienia więcey robić, takowy ma ny у podług artykułów onych у wszytkich
maystrów у braci zdania, ma być karany.
być pociągniony.
Artykuł dziesiąty. Towarzysz każdy rzeArtyhil piały. Schadzka towarzyska, tak
quartalna, iako у insze zwyczayne, maią miosła kotlarskiey, tak tuteyszego, iako у cubydź we dni niedzielne za oznaymieniem dzoziemski, ma punktualnie na schadzkę
przez towarzysza młodszego, odprawowane, przyiść, o godzinie pierwszey po obiedzie
przy bytności maystra od cechu zupełnego, do gospody towarzyskiey, gdzie pana godo tey schadzki towarzyszom przydanego, spodniego у samą panią gospodnią tameprzy skrzynce towarzyskiey, w stancyi go- czney gospody, także maystra, od cechu
spodniey, spokoynie bez żadnego hałasu. zupełnego do izby towarzyskiey przydanego у wszytkich towarzyszów iak naylepiey
Artyhß szósty. Jeśli by który towarzysz
ma czcić у szanować, pod paenami przez
bez słuszney przyczyny na schadzkę spóźbracią na takiego uznanemi.
nił się, a wcześnie przyiść zaniedbał, taArtykuł iedynasty. Tam że na schadzce
kowy sztrafu ma dać do skrzynki towarzyżaden
towarzysz młodszy nie powinien bęskiey pół czwarta grosza; a ieśli by nie
przybył у cale zaniedbał, taki ma dać gro- dzie posiadać starszego towarzysza у mieyszy pół ósma; czego towarzysz starszy ma sce mu przeymować, іщасгеу ieśli uczyni,
•pilnie doyrzeć, chyba by się słusznie ex- według wynalazku towarzyskiego ma być
karany.
kuzował.
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Artykuł dwunasty. Skrzynka towarzyska, sensem pana cechmistrza, który ma wiecechowa z artykułami у przywileiami za- dzieć, na którym warstacie ten towarzysz
wsze ma zostawać w gospodzie, pod iu- będzie robił. A tak według artykułów maryzdyką magdeburską Wileńską będącey, gistrowskich у dawnych zwyczaiów ma mu
przykładem drugich cechów, a nie pod być postanowione myto, czyli pensya, to
est, na tydzień po 2 złote.
inszą.
Artykuł szesnasty. Towarzysz wyzwoloArtykuł trzynasty. Towarzyszowi, zkąd
kolwiek wędrownemu do miasta Wilna, ma ny świeżo, albo z cudzych kraiów także
być pierwsze święto, to iest, wszyscy to- świeżo przybyły, obiadu у wieczerzy u maywarzysze uczyniwszy schadzkę, maią go tra swego przez niedziel dwie niema omieszynkować, to iest examinowac, przy któ- szkiwać. Mayster zaś, ieśli by towarzysz
rym szynku maią go pytać, . zkąd był ro- podług godziny zwyczayney na obiad albo
dem, gdzie się wysłużył, przy których may- wieczerzę nie przybył, czekać go niepostrach у towarzyszach, у о pokazanie li- winien.
stów dobrego urodzenia у dobrego się wyArtykuł siedtnnasty. Tenże towarzysz
służenia requirowac. A tak po szynkowa- powinien przyszedszy do gospody maystrowniu maią mu opowiedzieć artykuły, iako skiey, spokoynie się sprawować, żadnych
się ma sprawować у czego się upominać hałasów у brawerii nie stroić; a który by
za robotę u maystra swego, a nad artyku- to uczynił, za doniesieniem^ skargi, bez żały nie ma nic sobie przywłaszczać.
dnego odpuszczenia ma dziesięć ochlonów
Artykuł cztyrnasty. Każdy towarzysz wę- do skrzynki towarzyskiey zapłacić.
drowny, gdy zkąd z cudzych kraiów do miaArtykuł ośmnasty. Towarzysz po wysta Wilna przywędruie, niema у niepowizwoleniu swym rachunek z maystrem swym
nien będzie pierwszego warstatu kunsztu
ma mieć w niedziel dwie, a po rachunku
kotlarskiego miiać z samego przychodu,
którym gościńcem czyli traktem przywę- ma mieć od maystra swego grosz polepdruie, gdzie ieśli by samego maystra nie szenia, po którym polepszeniu powinien bęzastał, powinien z towarzyszem tamecznym dzie w tym że warstacie robić niedziel
przywitać się у rękę onemu dać, potym dwanaście, a po wyiściu dwunastu niedziel
wszedszy do izby, z samą panią maystro- wolno mu będzie maystrem у warstatem
wą także się przywitać у tam tłumok z odmienić się, albo у miastem podług uposiebie zdziowszy ma przystąpić do warsta- dobania swego.
tu у wziąć się za młot.
Ariykył dziewiętnasty.^ Gdy by się kocioł,
panewka у cokolwiek przydało wyArtykuł piętnasty. Towarzyszowi wędrownemu mayster pierwszy, do którego rychtować albo zanitowac, tedy nie kładąc
przywędruie, ieśli by sam roboty nie miał, w ogień, za dozwoleniem maystrowskim,
mayster ma dać grosz, z którym groszem może towarzysz zanitowac albo wyrychtoma iść do gospody towarzyskiey у tam się wać, do panewki nóżkę przybić na dwa nize wszytkiemi przywitać, któremu towa- ty także nie kładąc do ognia, do lutowarzyszowi starszy towarzysz powinien obmy- nia zaś od cyny towarzysz nie będzie miał
ślić mieysce, za wiadomością iednak у con- żadney należytości. Trąbę cyną zanitowac
17
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na półtory piędzi у to ma należeć towarzyszowiArtykuł dwudziesty. Towarzyszowi z przepicia (?) ieżeli by mayster od staryzny
do naprawy daney wzioł, pół z tego ma
należeć grosz ieden Litewski, a ieżeli by
wzioł mayster złoty, tedy dwa grosze Litewskie ma mieć, a więcey towarzysz sobie niema przywłaszczać, tylko farba sucha ma onemu należeć. Łata na goździ
cztyry do kociołka albo do panewki od
kotła piwnego, albo od bani gorzałczaney
po groszy piętnastu, a to dla tego, aby
był wygodnieyszy maystrowi w robocie.
Artyhił dwudziesty pierwszy. Towarzysze maią wiedzieć pewne godziny których
powinni do robot swoich wstawać, mianowicie, w zimie wstawać maią do roboty o
godzinie trzeciey z północy, a o godzinie
siódmey z południa poprzestać, w lecie zaś
z rana o godzinie czwartey wstawać, a o
siódmey także z południa porzucić.
Artykuł dwudziesty wtóry. Towarzysze
poniedziałków nie maią świątkować, chybaby święto uroczyste roboty nie poz wolało
у w ten dzień poniedziałkowy przypadało,
pod wielkim sztrofem.
Artykuł dwudziesty trzeci. Każdy towarzysz
tak tuteyszy iako у cudzoziemiec na żałomszę
kwartalną, to iest, w czwierć roku, także
na każdą mszę świętą, do zamku do kaplicy cechowey, kiedy się cały cech zbiera,
ma przybyć, czego towarzysz starszy pilnie powinien postrzegać. A ieśli by który
nie przybył, ma zapłacić do skrzynki towarzyskiey od każdego razu, ile nie będzie,
pół ósma grosza.
Artykuł dwudziesty czwarty. To też każdemu towarzyszowi daie się wiedzieć, że
cokolwiek na każdy ąuartał suchedni do
skrzynki braterskiey daią, to dla tego czy-

nią, aby od examinu у świec у gdyby którego pan Bóg z tego świata powołać raczył, (które do pogrzebu należą) do skrzynki braterskiey nic nie płacił.
Artykuł dwudziesty piąty. Towarzysza,
którego by pan Bóg chorobą nawiedził,
maią go wszyscy towarzysze z skrzynki
swey w chorobie iego opatrywać1 у sustentować. Którego ieżeli Pan Naywyższy do
pierwszego zdrowia przyprowadzi, ma to
wszytko nagrodzić, przyszedszy do perfekcyi zdrowia, do teyże skrzynki towarzyskiey z podziękowaniem; gdyby zaś pan
Bóg na niego śmierć dopuścić raczył, tedy towarzysze wszyscy powinni go pogrześć
swoim własnym kosztem у z świecami podług porządku cechowego у powinności
chrześciańskiey. A dobra iego pozostałe,
ieżeli by iakie miał, maią wszytkie bydź
obrócone do skrzynki towarzyskiey. A który by towarzysz bez słuszney przyczyny na
pogrzeb zmarłego towarzysza nie przybył,
ma zapłacić do skrzynki towarzyskiey dwa
ochlony.
Artykuł dwudziesty szósty. Jeżeli by zaś,
mayster w prędkim czasie wyzwoliwszy iednego z lat chłopięcich, drugiego sobie
nie przysposobił chłopca, towarzysz w tym
czasie nim chłopca mayster dostanie, powinien w warstacie kropacz upleść, sopel
wymaczać у naprawić, a gdy chłopiec będzie, to chłopcowi uczynić rozkaże. Także
gdyby na iaki czas u samey paniey maystrowey dziewki nie dostawało, nie będzie
się lenił у wstydził towarzysz у samey paniey maystrowey usłużyć, to iest: drew przerąbać, wody przynieść у со rozkaże uczynić, ponieważ у sam tegoż obiadu albo
wieczerzy będzie uczestnikiem,
Artykuł dwudziesty siódmy. Maią też
to mieć towarzysze za obyczay od magi-
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strów, że onym każdego tygodnia, to iest,
co sobota, ręcznik у koszula ma być biała,
a to dla tego, żeby praczki sobie szukaiąc
roboty magistrowskiey nie omieszkiwali; tudzież aby nigdy po obcych gospodach nocować nie ważył się pod wielkim sztrofem,
ale zawsze u maystra swego.
Artykuł dwudziesty ósmy. To też towarzysze maią mieć za ustawę у porządek,
aby z lekomyślnemi sprawami do maystrow
swoich nie udawali się, a warstatów niepustoszyli, a gdyby iakowey sprawy w iakim kolwiek przestępku w gospodzie towarzyskiey nie możono uśmierzyć у uspokoić , tedy się iuż na ówczas do maystrow
wszytkich udać, gdzie podług wynalazku
braterskiego ma być to sądzono у karano, z wolną appellacyą przed urząd szlachetnego magistratu Wileńskiego. Każdy
towarzysz żonaty ma być wolnym od schadz-
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ki, a zato co kwartał ma dawać do skrzynki towarzyskiey cechowey złotych dwa.
Artykuł dwudziesty dziewiąty. Które to
artykuły у porządki, wyżey opisane, aby
cale у nienaruszenie we wszytkich punktach у klauzulach swoich od wszytkich
towarzyszów rzemiosła kotlarskiego były
konserwowane, owszem każdey schadzki
kwartałowey in praesentia całego cechu
towarzyskiego у innych czasów aby były
czytane naznaczamy, у mieć chcemy na
czasy wieczne, bez żadnego przypadku у
addytamentu przez panów towarzyszów, z
głowy ich własney uczynionego, chyba za
konsensem całego cechu maystrowskiego
у approbaty szlachetnego magistratu Wileńskiego, któremu należyte posłuszeństwo
każdego czasu przykładem drugich cechów
panowie towarzysze kunsztu kotlarskiego
pełnić maią.

1742 г. Марта 20 дня.
Изъ книги № 5142, 1741—1745 г., стр. 69.

24. Уставъ цеха Видеискихъ столяровъ, ложеввиковъ и р щиковъ.
Настоящій уставъ составлен* быль Виленскимъ литическими ц лями. Сущность этихъ правъ и обясл дующая.
магистратомъ для столяровъ, ложевниковъ и р занностей
Цеховые въ день св. Николая (римскаго) долщикоеь (на дерев ) на м сто древняго устава,
жны
избрать изъ среды себя двухъ старпганъ—
сгор вшаго во время Виленскаго пожара 1737 г.
столяра
и р щика, или дожевника; расходчика, пиР щики иложевники присоединени къ столярам*,
саря
и
младшаго мастера; одинъ старшина долпо той причин , что они им ютъ такихъ-ж
подмастерьевъ, какъ и столяры. Уставъ заклю- женъ быть римской, а другой лютеранской или
чаете въ себ 52 пункта, нич иъ не отличаю- иной в ры; зас данія должны отбываться каждую
щихся отъ другихъ таЕИХЪ-же правилъ, состав- четверть года; на этихъ зас даніяхъ старшины
лешшхъ въ шщн йшее время съ релипозно-но- должны разбирать вс цеховыя д ла;—братья
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члены должны вносить по 9 грошей; дв части
этого взноса должны идти на алтарь, а третья
на нужды цеха; товарищи должны вносить по
2 гроша;
вс цеховые должны аккуратно пос щать бернардинскій костелъ; опоздавшіе должны дать а
ф. воску на алтарь, но не явившіеся—1 фунтъ;
цеховая казна съ привилегіями должна храниться въ магдебургіи;
въ мастера должны выбираться люди ос длые
и хорошаго происхожденія;
товарищи до полученія зваш'я мастеровъ должны служить у т хъ мастеровъ, къ которымъ
ихъ назначать, и представить еще пробныя работы; иностранцы должны подчиняться цеховыиъ
правиламъ;
споры должны р шаться въ цеховыхъ зас даніяхъ; взимаемые штрафы должны идти въ колич. 2/з на костелъ и */з на магистрата; лица,
подающія апелляціи и проигравшія д ла, должны
платить двойной штрафъ;
мастерамъ разр пгается им ть у себя не бол е трехъ телов къ подмастерьевъ; исключеніе
допускается только для мастеровъ, исполняющихъ
общественныя обязанности;

соединенные цеховые должны принимать усастіе въ церемоніяхъ и вносить въ бернардинскій
костелъ по 4 тынфа подъ страхомъ взысканія 6
фунтовъ воску;
въ случа
совм стной работы столяровъ и
р щиковъ, каждый долженъ исполнять свою спеціальную работу;
подмастерья для полученія званія мастеровъ
должны исполнять вс цеховыя формальности,—
должны совершить путешествіе, представить пробную работу и устроить угощеніе; каждый инородный товарищъ долженъ находить поддержку въ
сред цеховыхъ товарищей;
вс цеховые должны своевременно являться въ
зас данія; опаздавшіе плотятъ штрафу 6 грошей;
въ столкновеніяхъ съ другими классами и учрежденіями должны сохранять полную солидарность;
Въ остальныхъ §§ устанавливаются взаимныя
отношенія столяровъ, р щиковъ и ложевниковъ,
съ объясненіемъ круга д ятельности каждаго мастерства; льготы семействамъ умершихъ мастеровъ,
подчиненіе магистрату и обязательное чтеніе этихъ
правилъ въ сухіе-дни въ присутствіи всего братства.

Porządek albo ordynacia cechu stolarskie- mal stołeczne miasto i. k. m. Wilno ciężką
go, snicerskiego у lożewniczego.
nawiedził konflagratą—ignis edax rerum,
Burmistrze у radcę miasta iego królew- tak wiele świątnic pańskich, klasztorów,
skiey mości stołecznego Wilna—wszem w pałaców, dworów, kamienic у domów w
obec у każdemu z osobna, komu by o tym popiół у perzynę obrócił, у tak znaczną
teraz у napotym będącego wieku ludziom incineratią swoią wszytko zasypał у zawalił:
wiedzieć należało, óznaymuiemy: iż przed Podczas któreytento srodze grassuiący naynami у sądem naszym burmistrzowskim-ra- większy nieyrzyiaciel, pożar, у ich przywidzieckim Wileńskim postanowiwszy się oso- leie, od nayaśnieyszych królów polskich у
biście na ratuszu utściwi panowie Jerzy wielkich xiążąt Litewskich, panów naszych
Zeyberger, Jerzy Boden у Matys Grynin, miłościwych, a od szlachetnego magistratu
Krzysztof Meleer, Franciszek Meszer, Fryd- Wileńskiego anteccessorów naszych artykuły,
rych Miller, Gierard Cel, Dawid Rytler, ad bonum regimen ich cechowi nadane у
Matis Grynin у inni mieszczanie Wileńscy konferowane, nieugaszonym swym apetykunsztu stolarskiego, magistrowie, imieniem tem pożarł; zaczym, chcąc у żądaiąc, aby
swoim у imieniem całego cechu swego prze- w cechu nie był disordo, przez który by się
kładali; iako w roku 1737, dnia wtorego diminucya chwały Bożey у exorbitancya
Junii, gdy Bóg wszechmogący całe nie- w rzemieśle subsequi miała, suplikowali
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do nas, abyśmy onych pewnemi artykułami na starszeństwo у szafarstwo byli przypualbo ordynacyą ocyrklowali у one na wiecz- szczeni. Którey to ordynacyi albo artykune czasy mieć у zachować im pozwolili. łów tenor tak się w sobie ma:
Jakoż my, widząc słuszne żądanie pomieArtykuł pierwszy. Bracia kunsztu stonionych stolarzów, mieszczan Wileńskich, larskiego, snicerskiego у łożewniczego co
a stosuiąc się do yrz у wileiu nayiaśnieyszego rok maią w dzień świętego Mikołaia biskróla imci Zigmunta Augusta, pod rokiem kupa, święta rzymskiego, po dwuch star1552, dwudziestego wtórego Decembra, na szych miedzy sobą obierać obyczaiem. popoprawienie у de novo erygowanie artyku- rządnym, to iest, iednego stolarza, a drułów dla różnych contuberniów, w mieście giego snicerza lub łożewnika, przy bytności
• iego królewskiey mości stołecznym Wilnie całego bractwa, którzy po obraniu swoim
nayduiących się, nam conferowanego, umyś- maią być prezentowani przed szlachetnym
liliśmy pewne artykuły, ad bonum regimen magistratem dla wykonania iuramentu podw cechu ich należące, ad normam dawniey- ług prawa magdeburskiego. Zaraz po przyszych zkoncypowane, in publica sessione siędze ichmość panów magistratowych roczmagistratus nostri czytane у od nich wszyt- nych у nie w przód do elekcyi przystąpić
kich zgodnie у iednostaynie acceptowane, maią, aż rachunek względem percepty у
nadać у konferować et authoritate nostra wydatków uczynią. Tegoż samego dnia,
na wieczne czasy pozwolić; prout praesen- kiedy starszych obieraią, maią bydź zaiedtibus pozwalamy et in perpetuum konferu- no szafarz у pisarz obrani, także у do uiemy. Item nie mniey у to maiąc w slug młodszy ma być naznaczony. Oraz
konsyderacyi, iż panowie albo organ ma- maią być dway maystrowie obrani dla siegistrowie, pod prawem magdeburskiem zo- dzenia przy skrzynce towarzyskiey, który у
staiące, ustawicznie w scyssyach yemulacy- po zakączonym roku, (ieden) rzymskiey
ach z stolarzami, ex eo, że za iedną z one- religii, a drugi auszburskiey albo iakiey
mi robotą chłopców stolarskich używaią, a inney.
sami żadney powinności nie tylko do cechu
Artykuł wtóry. Ci dway starsi nowotni,
stolarskiego, ale też у do magistratu res- którzy przez bracią zgodnie obrani będą,
pektem składanek nie czyniąc, exleges ieden ma być religii rzymskiey katolickiey,
zostaią, przez co wielkie zamieszanie w a drugi auszpurskiey, albo iakiey inney.
rzemiosłach, iako teżdiminucyą wprowenArtykuł trzeci. Żaden niema być obietach publicznych czynią. Zaczym od daty rany za starszego, który by całemu cechowi,
ninieyszey, stosuiąc się do dekretu sądów według punktów niżey wyrażonych у dawnaszych w roku przeszłym 1730, 9 Aw- nego zwyczaiu zadość nie uczynił.
gusta, ad instantiam panów snicerzów feroArtykuł czwarty. Cale bractwo powinne
wanego, ustawuiemy, ażeby panowie sni- będzie na każdy kwartał co czwierć roku
cerze у organ maystrowie we wszytkim vigore zgromadzić się na schadzkę, za daniem
sonancyi tegoż dekretu niżey wyrażonym znać przez młodszego maystra, od starszych
artykułom wespół z stolarzami у łożewni- ordynowanego, gdzie zabrawszy się zgodnie,
kami, excepto wędrówki у heblowki, pod- spokoynie у porządnie maią siedzieć у spralegali у do obierania wespół z stolarzami wować się, z tą iednak dystynkcyą, iż starsi
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rzymskieyreligükatolickieymaią poprawey
ręce mieysce zasiadać, a auszpurskiey lub
iakiey inney po lewey, drudzy zaś bracia
alternatim przy skrzynce, ad normam szlachetnego magistratu Wileńskiego, koło stołu
siedzieć bez żadnych scyssyi у zwady powinni będą. Skrzynka zaś cechowa, na
wzór drugich cechów, ma być zamczysta
у nie z iednym kluczem sporządzona.
Artykuł 5-ty. Na którey to schadzce
każdego kwartału, ieśliby brat przeciwko
drugiemu bratu iakową proponował, tedy
maią starsi wespół z całym bractwem niewinnemu sprawiedliwość czynić, a winnego
skarać. Których winy dwie części na ołtarz cechowy, a trzecia do skrzynki maią być
obrócone. Item, gdy by który brat chciał
chłopca wpisać albo wypisać, tedy у to na
kwartałowey schadzce ma się stać.
Artykyl 6-ty. Także bractwo całe co
cztyry niedziele powinne swoią schadzkę
miewać, a to dla tego, aby wszytko porządnie szło w cechu; na którey schadzce każdy
brat powinien dać groszy pięć, a na kwartałowey schadzce groszy dziewięć; z tego dwie
części na ołtarz, a trzecia ma iść do skrzynki.
Artykuł 7-my. Jtem każdego kwartału
wszyscy towarzysze, gdy będą przez młodszego do cechu na schadzkę zakazani, powinni każdy dwa grosze domagistrowskiey
skrzynki położyć.
Artykuł 8-my. Tak panowie bracia, iako
у towarzysze pomienionego cechu, co cztyry
niedzieli, ze wszelkim nabożeństwem na
mszę świętą do ww. oo. bernardynów zbierać się powinni, podług czasu zwyczaynego,
iak młodszy za rozkazem starszych oznaymi. A który by tak z braci, iako у towarzyszy nie przybył, ten ma winy funt wosku na ołtarz położyć. A który by w pół
mszy świętey lub przy końcu przyszedł,

ten pół funta wosku dać powinien na ołtarz,
czego ma młodszy pilnie postrzegać, excepto słuszney exkuzy.
Artykuł 9-ty. Każdego zaś kwartału,
tak panowie bracia, iako у towarzysze,
także у żony panów maystrów, maią mszy
świętey kwartałowey także u ww. oo. bernardynów zebrawszy się słuchać, , a który
podług czasunie przybędzie,ten powinien funt
wosku winy na ołtarz położyć, chyba by za
słuszną iaką okazyą wyexkuzował się, a ta
wina do żon panów braci nie ma się ściągać.
Artykuł 10-ty. Skrzynia z artykułami у
przywileiami у z tym wszytkim, co do
bractwa należy, nie pod czyią inną iuryzdykcyą, tylko pure pod magdeburską Wileńską ma zostawać.
Artykuł 11-ty. Żaden za maystra nie
ma być obierany, albo za towarzysza do
cechu wpisowany, który by nie był poczsciwego urodzenia, albo by nie miał testymonium legitimi ortus у listu wyuczenia
się swego należytego.
Artykuł 12-ty. Towarzysz każdy, gdy
maystrem zechce zostać, powinien się wcześnie starszym oznaymić у onych upraszać,
aby się całe bractwo na schadzkę zgromadziło, za co złotych trzy dać powinien
będzie.
Artykuł 13-ty. Ten, który się oznaynmie
maystrem zostać, powinien uniżać się у
podług uznania starszych ma być onemu
pokazany mayster, u którego przez cały
rok powinien będzie robić. A po wyiściu
całego roku ma znowu się starszym oznaymić у swoiey powinności dosyć uczyniwszy,
podług uznania całego bractwa, ma swóy
maystersztyk zacząć ul tego maystra, do
którego mu pokazano będzie na tak 'długi
czas, iak on sam zechce; po tym ma kolacyą sprawić.
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Artykuł 14-ty. Stolarz kożdy, który będzie obcy, powinien zrobić troiaki maystersztyk: szafę, stół suniony у warcaby ze
wszytkiem, tak iak mu całe bractwo zada;
także у łożewniczy, nim maystrem zostanie, powinien zrobić osadę do ptaszyny
gwintowaną, do fuzyi у do pistoletów.
Artykuł 15-ty. Z woli у dyspozycyi panów
starszych maią być dwa bracia przydani
dla pilnego patrzenia, aby ten nowymayster zadaną sobie robotę sam ieden robił,
a nie z pomocą drugich.
Artykuł 16-ty. Maystra syn tuteyszego
z braci, który by chciał zostać maystrem,
ten tylko iedną sztukę, to iest, warcaby
ze wszytk im za maystersztyk ma zrobić;
to samo у towarzysz tuteyszy, gdy by się
z wdową albo córką maystra ożenił, ma
czynić. Także у łożewnik, tak maystra syn,
iako towarzysz, gdyby się z wdową albo
córką maystra tuteyszego ożenił, ma tylko
ptaszynę gwintowną zrobić.
Artykuł 17-ty. Towarzysz obcy tak stolarski, iako у łożewniczy, ieżeli by się chcąc
zostać maystrem z wdową albo z córką braci
naszych ożenił, у ten nie powinien trzech
sztuk za maystersztyk robić, ale tyle iedną.
A panowie śnicerze, ex quo od heblowki
dekretem 1730 są uwolnieni, maią się sprawować podług tegoż dekretu.
Artykuł 18-ty. Jeśli by się bratu któremu z drugim bratem w cechu zdarzyło
się powadzić, lub gdzie indziey, tedy o to nie
gdzie indziey iako przed cechem у panami
starszemi dochodzić ma. A panowie starsi у
cały cech, tę rzecz dobrze przesłuchawszy
у zważywszy, według uwagi swoiey winą
skarać maią winnego, którey winy dwie
części na ołtarz, a trzecia do skrzynki magistratowskiey oddana ma być; a ieśliby
tym dekretem strona niekontentowała się,
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tedy wolno iey będzie przed sąd szlachetnego magistratu appellować. A ieśliby у
tam strona applikacyą pokazała się być winną, tedy iuż in duplo uznaną winę przez
panów starszych ma do cechu zapłacić.
Artykuł 19-ty. Jeśliby też brat który,
z drugim zawadziwszy się, pobił, bez żadnego okrwawienia, tedy у to należeć będzie
do bractwa, aby panowie starsi winnego
uznawszy skarali; ieśliby też okrwawił,
tedy takowa sprawa naieżeć będzie do imci
pana wóyta.
Artykuł 20-ty. Żaden brat niema się
ważyć pod drugim bratem żadnych czynić
podstępków, w podkupowaniu się kupuiąc
tarczycy albo kłody, у żadney przeszkody
ieden drugiemu w zabieganiu robot nie ma
czynić, pod winą pół kamienia wosku.
Artykuł 21-y. Jeśliby się partacze tych
pomienionych kunsztów, to iest, stolarskiego, śnicerskiego у łożewniczego wmieście
tuteyszym Wileńskim pod czyią kolwiek
iuryzdykcyą z rzemiosłem swoim pokazali,
tedy panowie starsi maią wprzódy donieść
protektorom onych, którzy pod swoią protekcyą przeciwko prawu trzymaiąc onych
proteguią, у donieść, że prawa у artykuły
onych nie pozwalaią łóznych osób partactwem bawiących się cierpieć у upraszać,
ażeby byli, albo z miasta oddaleni, albo
też do cechu onych podług requizytow zwyczaynych wpisani, lub też aby więcey tym
rzemiosłem, na przeszkodę publicznych porządków nie bawili się. Co maią panowie
starsi raz у drugi uczynić; a ieśliby tym
sposobem pomienione partacze uskromione
być nie mogli, tedy doniósłszy tak szlachetnemu magistratowi, iako też у urzędowi grodzkiemu zamkowemu Wileńskiemu,
takowe swoie dezyderya maią pomienionych
partaczów, gdzie by kolwiek na ulicy czyli
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w rynku poścignąć mogli, urzędownie.y
prywatnie łapać у do więzienia, tak ratusznego, iako у zamkowego wtrącać. Jeśliby zaś ci partacze podług tych artykułów
chcieli cech zagodzić у przeprawić, tedy
maią być do cechu akceptowani; którzy się
pokażą, że poczściwie w należytych magistrów wyuczyli się; którzy zaś u nie pocściwego maystra tego rzemiosła wyuczyli się
у tym po uczynieniu zadość wolny będzie
akces do cechu z tą iednak praecustodycyą,
iż pókiżyią, nie wolno im będzie ani towarzysza, ani chłopca chować, chyba za zgodzeniem
się z cechem należycie.
Artykuł 22-gi. Jeśliby się któremu zdarzyło bratu rok у sześć niedziel nie być
w cechu, dla nieposłuszeństwa albo iakich
buntów, ten ma być wyrzucony precz z
cechu у od tego czasu mieysca niema
mieć, chyba by chorował, albo w drodze
był, albo inną słuszną iaką dał racyą.
Artykuł 23-cL Jeśliby ten brat prócz
inney słuszney przyczyny z nieposłuszeństwa,
albo dla buntów iakich rok у sześć niedziel w cechu nie będący, chciał się znowu
do cechu dostać, tedy powinien będzie całemu cechowi zadość uczynić, tak iako
młodszy mayster у towarzysz mu niema
być pozwolony, póki zadość we wszytkim
nie uczyni cechowi.
Artykuł 24-ty. Gdyby się zdarzyło towarzyszom powadzić się z sobą, a potym
do maystra przyiść na skargę, prosząc o
uczynienie sprawiedliwości, lub też ugody,
tedy ten mayster nie ma sam ieden onych
karać albo godzić, ale do całego cechu
odesłać, który podług uznania wszytkich
braci у towarzyszów ma ich rozsądzić, lub
pogodzić; ta wina na trzy części ma być
rozdzielona, dwie na ołtarz, a trzecia do
skrzynki towarzyszskiey.

-

Artykuł 25-ty. Ma też у to być obserwowano, że każdy mayster nie powinien
więcey mieć w warstacie swoim czeladzi
nad trzech, to iest, chłopca iednego, a towarzyszów dwuch, lub chłopców a towarzysza iednego, albo li też wszytkich trzech
towarzyszów, czyli też chłopców, excepto
starszych rocznych przysięgłych, którym
nad trzech wolno iednego towarzysza lub
chłopca mieć, dla tego, iż oni często za
publicznemi interesami swoie opuszczaią.
A gdyby takowy mayster, który we wszytkim zadośćuczynił cechowi,maiąc troie czeladzi, żadney na warstacie roboty nie miał
у nie dostał, tedy drugi mayster, który by
miał pełen warstat roboty, ma onemu udzielić, pod winą pół kamienia wosku.
Artykuł 26-ty. Panowie organ maystrowie, śnicerze у tokarze powinni zawsze podczas processyi publicznych wespół z panami
stolarzami pod chorągwią póyść, insuper
że ołtarza swego osobliwego nie maią, powinni każdy z nich każdego roku na ołtarz bracki, w kościele oo. bernardynów
będący, dać po cztyry tynfy, pod winą
sześciu funtów wosku, ex quo czeladzi
używaią stolarskiey.
Artykuł 27-my. Żaden tak z panów stolarzów, iako też z snicerzów у towarzyszów, nie powinien dwóch robot mieć pro-,
fessyi, ale tylko iedną, którey się należycie wyuczył kenwentować, to iest: żaden
śnicerz ołtarza albo ambony, bez maystra
stolarskiego, a stolarz bez magistra śnicerskiego robić nie powinien, lecz stolarz
strukturę albo architekturę, a snicerz obrazy kapitalne, sklepienie у inne rzeczy do
siebie należące. Insuper ieśli się zdarzy
stolarzowi z śnicerzem, albo śnicerzowi ъ
stolarzem robotę zaiedno obiąc, tedy stolarz śnicerzowi powinien towarzysza dodać*
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do zakleiowania sklepienia albo skrzydeł
etc. pod winą czwierć kamienia wosku.
Artykuł.28-my. Należy у to do dobrego
rządu w bractwie postrzegać, iż każdy towarzysz, nim magistrem zostanie oprócz
inszych należytości, iako się wyżey pomieniło, ma wędrować przez lat trzy po inszych miastach, a ieśliby nie odprawił przez
lat trzy wędrówki, tedy ma złotych 30 do
cechu zapłacić. Podobnym sposobem, gdyby
który brat niłodszeństwa nie odprawił, albo
by maystersztyku zaraz tego roku, skoro
naznaczą, nie odrobił, у ten złotych 30 do
cechu ma zapłacić, a gdyby który całego
maystersztyku, sobie naznaczonego, nie zrobił, taki ma dać do cechu złotych 100,
które pieniądze maią bydź odłożone na
chwałę Boską. Excepto panów śnicerzów,
którzy wędrówki у heblówki odprawować
niemaią.
Artykuł 29-ty. Gdy który z towarzyszów
zostanie maystrem, poty mu nie będzie wolno
towarzysza chować, póki nie wypłaci połowy
należytości do cechu; a gdy połowę wypłaci,
tedy ma mu być pozwolony ieden towarzysz,
po wypłaceniu zaś wszytkiego do cechu, co mu
należeć będzie, wolno mu podług tych artykułów troie czeladzi chować, pod winą
pół kamienia wosku, kto by bronił tego.
Artykuł 30-ty. Gdy mayster po towarzysza pisze, powinien się opowiedzieć u
starszych, a panowie starsi maią się podpisać pod tąż kartą у kopią oney maią do
skrzynki cechowey włożyć.
Artykuł 31-szy. Żaden towarzysz nie
powinien bez abszytu, od swego maystra
danego, odchodzić, pod utraceniem rzemiosła, у według onego, który by zaś towarzysz, za abszytem od maystra swego
traktem przyszedł do drugiego maystra,
tedy powiaien czwierć roku u niego robić,

a mayster powinien onemu za trakt zapłacić. Jeśliby zaś przez tę czwierć roku na
warstacie nie robił, tedy swóy trakt traci;
a ieżeliby mayster, dla iakowych racyi,
przed expiracya czwierci roku, chcąc go
alienować, dał abszyt, tedy powinien za cale
czwierć roku trakt zapłacić.
Artykuł 32-gi. Każdy tak z panów maystrów, iako у towarzyszów powinni będą
podczas mszy roratney, w dzień niepokalanego poczęcia panny Maryi z wielkim
nabożeństwem assystować, a towarzysze podług zwyczaiu z pochodniami chodzić, pod
winą czwierć kamienia wosku. Gdzie у
panowie śnicerze assistować maią.
Artykuł 33-ci. Gdy z którego miasta
towarzysz obcy przybędzie, powinni tuteysze towarzysze u starszego roboty onemu się
postarać, podług starego zwyczaiu, a tak gdy
naydzie pomieniony obcy towarzysz robotę,
ma przez niedziel dwie u maystra robić.
A mayster tygodniową płatę, ieżeli iest towarzysz doskonały, ma mu po złotych dwa
na tydzień zapłacić, a przed dwoma tygodniami żadnym sposobem od maystra nie
powinien odchodzić, pod uznaną przez całe
bractwo winą.
Artykuł 3ś-ty. Żaden brat bratu nie
powinien czeladzi, idque towarzyszów albo
chłopców odmawiać, pod winą pół kamienia
wosku.
Artykuł 35-ty. Nie ma się ważyć żaden
brat chłopca przyimować, który by porządnie przy bytności całego bractwa w cechu
nie był wpisany, у złotych dwuch do skrzynki nie oddał, pod winą pół kamienia wosku.
Artykuł 36-ty. Nie powinien żaden brat
przyimować za chłopca ludzi nie wolnych,
poddanych szlachetskich lub duchownych,
chyba za listami uwolnienia onyeh od
18
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• pod winą pół kamienia wosku,
Artykuł 37-my. Grdy obcy chłopiec ze
wsi albo z kąd inąd przybędzie, nie maiąc
testimonium pocściwego urodzenia, albo
metryki, także ieśliby miał początki tego
rzemiosła, a nie miał testimonium, że się
pocściwie uczył, ten u każdego maystra
mieysca mieć nie ma. Jeżeli by zaś miał
testimonium dobrego urodzenia, у że się
pocściwie uczył, у nie iest niczyim poddanym, taki powinien, nim za towarzysza będzie przyięty, rok cały u starszego służyć
za wiadomością całego bractwa.
Artykuł 38-my. Każdy brat gdy będzie
wokowany do cechu, czy to na kwartałową
schadzkę, czy to na inszą iaką potrzebę, a
omieszka, powinien dać winy dwa funty
wosku; a gdy nadeydzie nie w porę, gdy
iuż skrzynka będzie otwarta, ma dać groszy 6 do karbony ubogich, chyba się wyexkuzuie przed starszym slusznemi racyami,
gdzie у panowie śnicerze maią być wokowani.
Artykuł 39-ty. Gdyby się bractwu zdarzyło kiedy z klasztorem, albo z szlachcicem, lub też z kim innym prawować, a
brat który ważył by się exkuzowac, ж іа
nie iestem winnym, lub też drugiego współbrata ważył się wydawać inferuiąc, że ten
naywięcey iest winnym, albo naywięcey
tey rzeczy dochodzi у popiera, taki powinien dać winy kamień wosku, a potym
równo z drugimi imieniem całego cechu
obstawać.
Artykuł 40-ty. Jeśliby też kto z partykularza robotę stolarską, iako to: stoły,
stołki, skrzynie, ramy do okien, lub do
obrazów, albo inne iakie rzeczy na rynek
sprowadziwszy przedawał albo, tez sklarze
ramy, lub stelmasi skrzynie у inne sto-

larskiego kunsztu rzeczy robili у przedawali, takich wolno będzie, za wiadomością
tak magistratowego,. iako у zamkowego urzędu, z pomocą onych, brać, zabierać, grabić
у na szpitale katolickie oddawać у konfiskować, aby przeszkoda żadna w rzemieśle
temu bractwu w porządkach nie była. Który
punkt albo artykuł ma służyć w podobnych
okazyach у panom śnicerzom.
Artykuł 41-szy. Także panowie cieśli,
ni, w czym nie maią być przeszkodą kunsztowi stolarskiemu у łożewniczemu w robieniu robót stolarskich, iako to: stołów,
stołków, krzeseł, ramo w, łóżek, szaf, trun
sklepistych etc. (excepto dla ubóstwa trun
prostych у inney ciesielskiey prostey roboty,
która się do cieślów reguluie) у onych,
tak publicznie iako у prywatnie nie maią
przedawać, pod konfiskacyą przez urząd
mieyski у zamkowy na szpitale katolickie.
Czego starsi roczni, iako przysięgą obowiązani, maią przestrzegać.
Artykuł 42-gi. Szklarze Wileńscy, podług dawnych przywileiów у artykułów,
maią у powinni będą co rok do bractwa
stolarskiego, śaicerskiego у łożewniczego
na chwałą Bożą, idque na ołtarz u wielebnych oyców bernardynów Wileńskich będący,
we wszystkich rzeczach do trzeciey części
przyłożyć się у zawsze na zwykłych nabożeństwach za oznaymieniem sobie być przytomnymi, sub gravi animadversione przez pomienione urzędy.
Artykuł 43-a. Jeśliby się zdarzyło temu,
co krzesła robi tu w mieście iego królewskiey mości Wilnie osiąść у mieszkać, nie
uczyniwszy zadość kunsztowi stolarskiemu
podług wyż mianowanych artykułów, iako
to, nie wysłużywszy się należycie у nie
pokazawszy testimonium dobrego urodzenia
у pocściwego wysłużenia się, tedy takowy

— 139
powinien co rok na ołtarz bracki do wie- ucściwie przy zgromadzeniu całego cechu,
lebnych oyców bernardynów dawać dziesięć ;ak samych maystrów, iako też żon у pań
:ch, oraz у towarzyszów, (którzy powinni
funtów wosku białego.
Artykuł 44-ty. Similiter stolarze у сі, ciało nieść); a ieśliby który omieszkał, ten
którzy strzelbę robią, nie maią być prze- ma winy zapłacić dwa funty wosku.
Artykuł 48-my. Także gdy żona brata
szkodą w nowey lub starey robocie panów
lożewników у w domu swoim nie powinni :tórego umrze, albo syn lub córka, lub
konserwować partaczów, łożewnicką robotę też towarzysz, podobnym sposobem całe
robiących, chyba za wiadomością у zago- bractwo ucściwie у należycie przy zupełdzeniem całego bractwa stolarskiego.
nym zgromadzeniu całego cechu, z pochodArtykuł 45-ty. Nie powinie ninkto na niami у zwykłą ceremonią pogrzebową,
przeszkodę у diminucya tego bractwa, na- maią ciało pogrześć, towarzysze powinni
kupiwszy z innych iakich miast, stołów, umarłego nieść у z pochodniami przy truszaf, skrzyń, etc. stolarskiey roboty publi- nie assystować; także pod winą dwuch
cznie ani prywatnie po mieście przedawać у funtów wysku.
onemi handlować, pod konfiskowaniem poArtykuł 49-ty. Gdy brat umrze, a pomienionych towarów przez pomienione wy- została wdowa chciała by rzemiosło trzyżey urzędy na szpitale katolickie; chyba by mać, powinne całe bractwo ią należycie
kto pro raritate na swoią własną potrzebę opatrzyć у towarzysza dobrego do rzemiosła
gdzie kupiwszy przywiózł.
dodać. Także gdyby brat zachorował, a
Artykuł 46-ty. Jeśliby kiedy który to- nie mógł robić у takowemu ma bractwo
.warzysz, czy to w mieście, czyli za mias- dodać towarzysza.
tem ważył się bez wiadomości maystra roArtykuł 50-ty. Naostatek tak panowie
botę obiąć, tedy takowy podług dawnych
starsi,
iako też у całe bractwo iest obligocechowych porządków у teraztiieyszych artykułów, nie ma być za pocściwego po- wane, we wszystkim szlachetnemu magistczytany у reputowany; chyba na publicz- ratowi "Wileńskiemu posłuszeństwo każdego
ney cechowey schadzce, zniosszy z siebie czasu pełnić, iako to: gdy zaydzie rozkaz
takową infamią uznanym przez bracią sztro- na ratusz przybyć, na woty wę podczas renofem, należytą deprekacyą uczyni; aieżeliby wacyi z świecami assistować, także na
у tego nie uczynił, tedy iuż ma być w czarne processie w dzień Bożego Ciała, у na spoxięgi wpisany у na żadnym mieyscu nie tykanie królów ichmosciów, biskupów у
akceptowany, ażby przyszedł na schadzkę woiewodów Wileńskich, na kondukty у popubliczną у uczyniwszy deprekacią całemu grzeby osób magistratowych у podczas innych
cechowi, za każdy tydzień funt wosku na wotyw publicznych, gdy będą wokowani, ze
ołtarz bracki u ww. oo. bernardynów sztrofu wszelką modestyą, maią stawać у swoią
powinność mieyską remonstrować, со у do
położył.
panów śnicerzów ma się regulować.
Artykuł 47-my. Gdy brat który umrze,
Artykuł 51-szy- Które to takowe artycałe bractwo swoim kosztem у pochodniakuły
na każde suchedni in praesentia cami, do cechu należącemi, powinne tego
łego bractwa maią być czytane у innych
zmarłego brata do kościoła prowadzić,

-

140 —

schadzek, kiedy tego potrzeba będzie wyciągała.
Arłyhd 52-gi. Nakoniec wszytkie te
artykuły generaliter у każdy z osobna,
iako się w sobie maią, na potomne czasy
pomienionemu bractwu albo cechowi nadaiąc у pozwalaiąc waruiemy, aby więcey artykułów, nad wyż wyrażone, bez wiadomości у konsensu naszego nie ważyli się u

nayiaśnieyszego króla imci wyprawować.
Do których dla lepszey wagi у waloru przy
pieczęci publiczney miasta i. k. m. stolicznego Wilna imci panu pisarzowi naszemu,
podpisać się ukazaliśmy. Pisań w Wilnie
w kancelarii naszey roku Pańskiego tysiąc
siedmsetnego cztyrdziestego wtórego miesiąca Marca dwudziestego dnia.

1744 г. Ноября 12 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 1293.

25. Привилегія короля Августа Ш, заключающая въ себ цеховой уставъ Виленскихъ маретнпковъ, иголыциковъ и горшечниковъ.
По ходатайству цеховыхъ старшинъ трехъ соединенныхъ цеховъ—каретницкаго, игольничьяго и
гончарнаго, Виленскій магистрат* начерталъ сл дующій уставъ, подтвержденный и королемъ Авгуетомъ III.

4) для увеличенія хвалы Божьей назначается"
приличное вознагражденіе ксендзу Св. Троицк*о
костела изъ пгграфныхъ денегъ, но вымогательство со стороны костела не должно быть допускаемо;

1) вс члены соединеннаго братства должны
присутствовать въ костел Св. Троицы на богослуженіяхъ годичныхъ, торжественныхъ и суходневыхъ, подъ штрафомъ взысканія съ мастеровъ по 6 гр., а съ товарищей по 3 гроша, а въ
случа
упорнаго непос щенія и исключенія изъ
цеха;
2) соединенные братчики должны избирать изъ
среды себя ежегодно старшинъ и расходчиковъ,
которые должны хранить у себя ключи, расходовать суммн и по истеченіи года сдать о своемъ
управленії! годичный отчета;
3) умирающіе члены цеха, ихъ жены и д ти
должны быть хоронены въ присутствіи и сопровожденіи цеховыхъ старшинъ, подъ штрафомъ
взысканія 6 грошей; св чи должны быть доставляемы цехомъ для мастеровъ, ихъ женъ и д тей
отъ 4 до 8; для учениковъ же, по—2;

5) въ день св. Николая, по прим ру прочихъ
цеховъ, должно быть цеховое собраніе, на которомъ избираются годичные старшины; имъ вв ряется цеховая казна и управленіе цеховими д лами; товарищи, осм лившіеся заниматься ремесломъ безъ в дома мастеровъ, должны быть исключаемы изъ цеха; ученики должны записываться
въ цеховыя книги и работать у однихъ и т хъ
же брать евъ до окончанія своего курса;
6) безчестіе братьямъ должно разбираться въ
ратуш ; вс братья цеховые должны поддержать
сообща свои взаимные интересы подъ страхомъ
взысканія съ ненослушныхъ на костелъ Ч* фунта
воску.
Къ этииъ правиламъ, по ходатайству цеховыхъ
старшинъ, прибавлено еще 34 пункта дополнительныхъ правилъ, въ которыхъ бол
подробно
опред лены обязанности цеховыхъ къ костелу,
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внутренній порядокъ цеховаго самоуправленія и тельности каждаго отд льнаго цеха съ обозна-,
хозяйства, взаимныя отношенія цеховыхъ чле- ченіемъ количества платы, сл дуемой съ мастеновъ,—мастеровъ, товарищей и учениковъ другъ ровъ товарищамъ за работу и штрафовъ за некъ другу, предметы занятій и вообще кругъ д я- аккуратность.

Feria quarta ante festum nativitatis do- mca Decembra, na pargaminie pisany, ręmini nostri Jesu Christi die vigesima ter- ką pisarską podpisany у pieczęcią zawietia mensis Decembris, anno Domini mille- sistą tegoż magistratu miasta naszego Wilsimo septingentesimo quadragesimo quarto. na corroborowany, cały, nienaruszony, żaCoram nobili officio consulari civitatis dney suspicyi niepodlegaiący, artykuły alsacrae regiae maiestatis metropolitanae Vil- bo ordynacyą cechów stelmackiego, iglarnensis comparentes personaliter fam. Joan- skiego у ganczarnskiego w sobie zawierąnes Michael Boehr, Henricus Wyrrenburg, iący. I supplikowano do nas przez niektóJoannes Froeist, Christianus Wittka, Petrus rych pp. rad у urzędników naszych, przy
Binengraeber, Stanislaüs Mikutowicz, Jo- boku naszym rezyduiących, imieniem słaannes Jacewicz, carpentarii, cives Vilnen- wetnych Jana Michała Boehra, Henrika
ses, sani mente pariter et corpore, existen- Wyrrenburka., Jana Freista, Krystiana
tes, praesens privilegium confirmationis Wyttka, Piotra Binnengraebra, Stanisława
articulorum suprum, a serenissimo Augu- Miimtowicza, Jana Jacewicza, braci cecha
sto tertio, rege Poloniae et magno duce stelmackiego, mieszczan Wileńskich, ażeLituaniae, domino nostro clementissimo, byśmy mocą у powagą naszą królewską,
contubernio suo indultum et collatum, ma- propter aeviternam rei. memoriam, takowe
nu propria ejusdem serenissimi Augusti artykuły albo ordynatią, od szlachetnego
tertii, domini nostri clementissimi, subscrip- magistratu miasta naszego Wilna onym
tum, sigilloque magni ducatus Lituaniae nadane, potwierdzili у corroborowali, oraz
communitum, salvum, illaesum, nulliusque additament pewnych punktów dla lepszego
suspitionis obnoxium, cum introfusius con- porządku cechu stelmaskiego za wolą wszyttentis propter aeviternam rei memoriam ldch braci kunsztu tego cum scitu magiet meliorem sibi securitatem ad acta ob- stratus nostri przydany у sporządzony, nitulerunt; cuius privilegii de yerbo ad ver- żey de tenore wyrażony aprobowali; który
bum rescribendo contenta, tenor sequitur to extrakt pomienioney ordynacyi albo artykułów, cechowi stelmackiemu stużący, de
est quetalis.
August trzeci, zBożeylaski król polski, verbo ad verbum tak się w sobie ma.
Proeonsules et consules civitatis s. r.
wielki xiąże Litewski, etc. etc. Oznaymuiemy tym listem przywileiem naszym wszem mai. Vilnensis.inmagno ducatu Lituaniae —
wobec, komu by o tym wiedzieć teraz- significamus praesentibus literis nostris uninieyszego у napotym będącego wieku nale- versis et singulis, quia nos ad supplicażało, iż pokładany był przed nami ex- tionem eamque Bartholomaei Wiesielewicz,
trakt z xiąg szalohetnego magistratu mia- Stephani Poguski, Andreae Stankiewicz,
sta naszego Wilna, pod datą tysiąc sześć- Martini Jasinski, Casimiri Ławinski, opifiset siedmdziesiąt czwartego, dnia trzeciego cii carpentariorum Yilnensium seniorom
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et iuniorum magistrorum nomine suo et się maią. Na których słuchanie czasu każsuccessorum suorum, ad hoc idem contu- dego tak mistrze starsi у młodsi cechu
bernium suum .futuris temporibus et an- stelmaskiego, iglarskiego у ganezarskiego,
nis ingraedientmm. factam ordinationem iako ich towarzystwo, iakiey kolwiek reliquoad munia et oruamentum altavis hie giey będący, schadzać się, bywać у na ofiaVilnae in templo sanetissimae Trinitätis rę iść, posługi koło ołtarza czynić będą
ritus romani, / communibus sumptibus tam powinni. A gdyby który z maystrów któipsorum carpentariorum, quam aeuficum rego kolwiek cechu na mszę świętą wyżey
et figulorum magistratum erecti, sequen- opisaną у na ofiarę nie przybył, po sześciu
tem feoimus et adinvenimus ad observan- groszy winy, a towarzysz po groszy trzy
dumque et manutenendum contubernio eo- do skrzynki ołtarzowey zapłacić powinien.
rum, uti ex tribus opifieiis coadunato, per- Uporny zaś który by na wzgardę raz, drupetuis temporibus contulimus, cuius colla- gi у trzeci do tych mszy przybyć у potae a nobis ordinationis supra fato contu- sługi nie chciał czynić, nie tylko teyże
winie podlegać, ale у od starszeństwa cebernio, haec est quae sequitur series.
Ordinatio około ołtarza cechu stelma- chowych spraw wyłączony być ma. Skrzynckiego, iglarskiego у ganezarskiego, wko- ka ołtarzowa jest potrzebna, tak aby w
• ściele świętey • Tróycy nabożeństwa rzym-niey przywileie kościelne, prowenta, pieskiego będącego, przez nas burmistrów у niądze ofiarne у winy chowaj, także z inradziec miasta iego królewskiey mości Wil- szemi aparatami ołtarzowemi, srebrem, złona ławice rzymskiey uczyniona, w ten spo- tem, ornatami, antepediami, świecami, wossób: Ponieważ do tego ołtarza trzy cechy kami у tym podobnemi rzeczami, w kozwysz rzeczone złączyli się у ziednoczyli, ściele tymże podobnemi rzeczami warowprzeto około obrzędów mszy świętey, po- nie w szatie iakiey porządney ma być chogrzebów у inszych spraw niżey opisanych wana; do którey zawiadowania у rządu czyу uczynków dobrych wykonania bez rozer- nienia około ołtarza, wybierania win у inwania tych trzech cechów żadnego, w po- nych przychodów у rozchodów sprawowatomne czasy maią postępować у sprawo- nia, po iednemu starszemu rocznemu ołwać się cechu stelmackiego maystrowie у tarzowemu z każdego cechu na dzień ofiaich towarzysze. Naprzód, iż dnia wtórego rowania Panny Nayświętszey maią być obraLutego, w dzień gromnic Panny Maryi ni, у u tych klucze trzy, tak od szafy, iaNayświętszey, roku każdego msza święta ko у od skrzynki przez rok zostawać maprzy tym ołtarzu, na którym stelmachom ią. Który to na wyiściu roku, z przychomieysce dano, ma być śpiewana; na Zwia- dów sprawowania po iednemu, przy obiestowanie zaś, Nawiedzenie, na Poczęcie raniu drugich starszych na dzień świętego
Panny Przeczystey Bagorodzicy, przy tym Mikołaia onym że у starszym cechowym
we wtorki wielkanocny świąteczny у dzień po dwu z cechu deputowanym w domu
niedzielny świętey Tróycy, у na święty Jan, mayśtra starszego stelmackiego rachunek
dnia trzeciego narodzenia Pańskiego, ana- czynić z przychodów у rozchodów у wszykoniec każdych suchych dni msze na go- tek skarb ołtarzowi porządnie według redzinę ośmą u tegoż ołtarza odprawować gestru zdać będą powinni. Jeśliby też

-

143 -

który z mistrzów, małżonek, dziatek, towa- wał, co pieniędzami udzielił. Nie to iedrzyszów zmarł, maią starszy cechu tegoż, nak .kto by z braciey ku ozdobie sprawił
którego by taki umarł, do drugich star- у dał kapłanowi, ale ołtarzowi, iako świece
szych rocznych- cechowych dać znać, tak ofiarne у drugie ofiarne pogrzebowe, poaby obwieszczeni będąc na pogrzeb ciała zostałe do skrzynki należeć będą, dla czego
wszyscy się zebrali у przystoynie do ko- у ofiary, które bracia na świętach zwyż
ścioła zaprowadziwszy pogrzebli. A ieśli zeczonych у suchich-dniach zdawać będą,
by który z maystrów na pogrzeb nie przy- także do skrzynki ołtarzowey starsi roczni,
był, tedy aby mistrz groszy sześć, towa- a nie xiadz proboszcz od mieysca, gdzieśrzysz zaś groszy trzy winy do skrzynki za- my im w kościele świętey Tróycy na popłacili, które to winy zawsze się maią obra- grzebie ciał zmarłych braci pozwolili, nic
cać na ozdobę у potrzebę do skrzynki oł- niema pieniędzy у zapłaty na nich wyciątarzowey. Świece pogrzebowe zosobna u gać, kontentuiąc się ofiarą pogrzebową у
każdego z cechu, a nie w kościele chować zdzwonieniem. Dla czego wolno to będzie
maią. Gdy iednak mistrz z tych cechów im na pogrzeby ciał, sklep gdzie się
albo małżonka zemrze którego, ośm świec, podoba.przed swoim ołtarzem zmurować у
a gdy dziecię albo towarzysz po—cztery, tam pogrzej braci swey tych trzech cegdy zaś chłopiec po dwie świecy z cechu chów, a nie w inszych obcych odprawować;
każdego do pogrzebu, nic od tego nie bio- który to sklep w zawiedywaniu у dozorze
rąc, maią być w zgodzie у miłości brater- starszych ołtarzowych ma zostawać zawsze
skiey od starszych z każdego cechu za tak, aby bez ich wiadomości żaden się tam
pierwszym oznaymieniem wydane у udzie- ciała grześć nie ważył. Ażeby tym ochotlone. A że nie tylko ofiara panu Bogu niey xiadz proboszcz ołtarzowi usługowa!
iest przyiemna, ale że у kapłan iako po- za konsensem trzech tych cechów, grabieże
średnik ofiaruiących iest przy ołtarzu po- wszytkie, które kolwiek według przywiletrzebny, tego my, iako loci ordinarium pro- iów od robot, albo gdzie indziey ścigać się
boszcza świętey Tróycy mianuiemy, który, będą, te teraz z każdego maią się obracać na
lub też od niego użyty na każde suched- pół x. proboszczowi, na pół szpitalowi na
ni у święta wyżey opisane, o godzinie siód- ubogich, tak aby się ztąd tym więcey chwamey na ośmą inclusive, mszą świętą bę- ła Boża mnożyła у szerzyła. Grdzieby na
dzie odprawował, wszakże w rządy skrzyn- potrzebę ołtarzową roku którego expens
ki, apparatów, srebra, złota, ornatów anti- z skrzynki ołtarzowey nie stało, aby było
pedyi, win, wosku у przychodów albo roz- to przez starsze rocznym cechowym starchodów wszelakich, niewdawaiąc się у obia- szym oznaymiono, maią się nie zarówno
dów nie wymagaiąc żadnych, samym się ogułem z każdego cechu, a nie z osób
kontentuiąc iurgieltem na każdy kwartał wielkości у małości braci ku potrzebom
po kop półtora od wszytkich trzech ce- wszelakim ołtarzowym przykładać у do starchów у ofiarą, która na pogrzebie ciał szych ołtarzowych te składanki oddawać,
braciey będzie dana, albo у tym, ieśli któ- z których też oni liczbę na wyiściu roku
ry z nabożeństwa osobliwego na ołtarz przy у przy zdaniu rachunku czynić będą pomszy świętey, aby po panu Bogu ofiaro- winni. Też to postanowiamy, aby na dzień
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świętego Mikołaia do starszego rocznego,
gdzie skrzynka bracka z prawami zostaie,
tam za obesłaniem przez młodszego sehadzali
się у około swych porządków kościelnych
iako у rzemiosła swego statecznie obmyślali у sporządzali; a który by brat na tę
schadzkę nie przybył, powinien też winę,
iako у kościelną odłożyć. Powinni też podczas zupełney schadzki dwuch starszych
zgodliwie obrać, którzy by słusznie z prawami rządzić mogli у onym osobliwego
młodszego na posłuszeństwo, tak kościelne,
iako у cechowe przydać maią, a ktoby się
wzbraniał na posłuszeństwo, tedy winy parę świec postawić na ołtarz popadnie. Ci
starsi przeszłoroczni maią rachunki swoie z przychodów у rozchodów przed wszytkich bracią uczynić, bez żadney trudności
przy panach radnych. Starsi powinni postrzegać, gdy towarzysz chce maystrem zostać, wprzód powinien mieyską na ratuszu
przyiąć pod winą na starszych od magistratu uchwaloną. A który by towarzysz
śmiał у ważył się bez cechu rzemiosła
robić у maystrować by pod iaką kolwiek
iuryzdykcyą zostawał, duchowną albo szlachecką, tedy takowy powinien bydź zgrabiony, która grabież na ołtarz ich własny
ma się obracać. Skrzynka bracka cechowa
z prawami, aby pod żadną iuryzdykcią nie
zostawała prócz pod miastem, iako у u
inszych cechów warowano у postanowiono
iest. Chłopcy do rzemiosła maią być za
wiadomością wszytkich braci pod czas
schadzki na lata postanowione zapisani,
tamże w cechu у wyzwoleni, pod winą
czwierci kamienia wosku, a nie pokątnie.
Chłopiec, któremu bratu raz zapisany iest,
u tego^ ma się wysłużyć. A który by śmiał
brat mimo zapisu chłopca odmawiać у przyimować na swóy warstat, tedy takowy pół-
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kamienia wosku winy ma popadać. A gdy
się przyda iaki hałas na schadzkach z zniewagą uczciwości starszego, albo którego
brata, tedy takowaf sprawa nie ma się w
cechu sądzić, ieno na ratuszu przed radą
Wileńską. W podiętey robocie nie ma brat
bratu przeszkadzać, pod winą czwierci kamienia wosku, która wina ma być obrócona na ochędostwo ołtarzowe w zwyż pomienionym kościele świętey Tróycy rzymskiey wystawionym. Quam quidem modo
praemisso conscriptam ordinationem grato
animo seniores, nec non iuniores magistri
opificii carpentariorum, superius de nominibus et cognominibus specificati, suscipientes promiserunt, pro se et successoribus suis spondentes, eam in omnibus punctis et clausulis inviolabiliter observare et
manutenere. In cuius rei fiele tn circa sigilluui officii nostri manu notarii subscripta est in praetorio Yilnensi. Feria seeunda ante festum saneti Nicolai episcopi et'
confessoris, die tertia mensis Decembris
anno Domini millesimo sexcentesimo septuagisimo quarto. Simon Piotrowicz—nob.
magistratus Vilnensis notarius subscripsit
manu propria. Locus sigilli.
My tedy król, do prośby pomienionych sławetnych Jana Michała ßoehra, Henrika Wyrenburka, Jana Freista, Krystiana Wittka,
Piotra Binengraebra, Stanisława Mikutowicza, Jana Jacewicza, braci kunsztu stelmaskiego, przez niektórych panów rud у
urzędników naszych zaniesioney, iako słuszney, łaskawie skłoniwszy się, taką ordynacyę albo artykuły in omnibus punetis,
clausulis et paragraphis na wieczne у nigdy nieodzowne czasy, mocą у powagą
naszą królewską stwierdzamy, approbuiemy
у corroboruiemy. Insuper przydatek niektórych artykułów, do dobrego rządu cecho-
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wego należący, za wolą iednostayną wszytkich braci cechowych kunsztu stelmaskiego, cum consensu magistratus miasta naszego Wilna sporządzony, przed nami produkowany, authoritate nostra regia ztwierdziwszy, w ten przywilej nasz ingrossować
pozwoliliśmy in tenorem sequentem.
Artykuł 1) W kościele świętey Tróycy
rzymskiey każdego roku co kwartał msza
święta iedna ma być odprawiona, na którą
wszyscy majstrowie у towarzysze przytomni
adesse powinni у przystoyną obrządku chrześciańskiego modestyą przy nabożeństwie
zachować się powinni będą, pod sztrofem
funta wosku na ołtarz; chyba by się wyexkuzowal ratią iaką słuszną.
2) Ma toż bractwo cechu stelmaskiego,
podług ordynacyi tey, na święty Mikołay
do cechu schodzić się dla obierania rocznego starszego, szafarza kościelnego у młodszego, a to iednak iednostaynym zezwoleniem wszytkich braci.
3) Młodszy powinien być na usłudze
cechowey, póki roczny termin wyexpiruie,
a drugi starszy, gdy nastąpi na funkcią
starszeństwa na drugi rok słuchać ma rachunki przychodów у rozchodów publicznych у innych wydatków.
4) Na starszeństwo maią- być przez bracią dobrowolnie obrani w cechu iakieykolwiek religii, a praecipue rzymskiey, a
gdyby który z onych cechu nie uspokoił
у należytości cechowi nie zapłacił, ten dopuszczony być nie może.
5) Maią tedy co rok nie tylko maystrowie, ale у towarzysze kwartalną schadzkę
trzymać, na rok cztery razy, a każdy mayster powinien co kwartał złoty ieden, towarzysz groszy piętnaście dać, takoż na
determinową godzinę stawić się ma, a stanowszy uczciwie, statecznie, trzeźwo, żad-
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ney swarby nie wzniecaiąc, bez rankoru
ku swych braci; a gdyby widział iaką nienawiść na drugiego, tedy ma z uwagą,
bez łaiania publicznie obiawić, a za uznaniem krzywdy satysfakcyi od braci swych
4
oczekiwać, pod sztrofem złotych cztyry do
skrzynki cechowey.
6) A gdyby takiego pomiarkowania у
ugody u cechu nie było, mayster lub towarzysz kontenci nie byli, у dobrowolnie
onym sztrofem nie podlegali, ma każdy z
ukrzywdzonych w szlachetnym magistracie
Wileńskim bez żadnych protekcyi swoią
sprawę wyprowadzić.
7) Ше powinien mayster drugiego maystra robotę ganić lub podejściem iść, co
by się z krzywdą miało stać bliźniego, pod
sztrofem złotych ośm.
8) Jeśli by mayster robotę robił szlachcicowi lub mieszczaninowi, a wiedział, że
onemu nie zapłacono, który pierwiey podiął się, nie powinien drugi mayster od takich ludzi przyimować roboty, aż póki onego nie uspokoi, pod sztrofem według waloru rzeczy.
9) Jeśli mayster maystra tegoż kunsztu
chciał by z mieszkania rugować у podeyście czynić, za dowodem tego ma winy
złotych ośmdziesiąt zapłacić.
10) Mayster przymuiąc chłopca do swego rzemiosła ma na próbę sześć niedziel
trzymać, a gdyby on był sposobny, ma
mayster po uczynioney z nim umowie na
lat cztyry zapisać, a za wpis ma zapłacić
do szkrynki złotych sześć, za wypis złotych piętnaście. Przy tym waruiemy, aby
żaden nie przyimował żadnego poddanina
zbiega, nie maiącego attestatum od zwierzchności, podług starodawnych porządkowy
innych cechów, nie ma być wpisany, ani
wyzwolony.
19
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11) Chłopiec, który wyzwolony, a miał
by się do cechu za maystra odezwać, ma
za nieodprawioną wędrówkę, podług daw' nych zwyczaiów у zwyczaiu innych cechów у
państw, powinien będzie złotych sto do
skrzynki oddać у położyć.
12) Towarzysz ieśliby miał ochotę osiadłość mieć w mieście у maystrem zostać,
powinien będzie nayprzód u iednego maystra rok cały statecznie robić, a za położeniem testimonialnego listu rodnego у
wyzwolenia ma być przyięty do cechu; wstępnego ma dać złł. trzydzieście do skrzynki, a maystrom kolacyą, według możności
sprawić. Nä doświadczenie zaś kunsztu swego powinien będzie sztukę maystrowską pokazać у swoią własną ręką zrobić, to iest karetę całą kryte z skrzydłami, ze sposobem
całym у kołami, ze wszelką należytością
ma remonstrować maystrom starszym. Na
tę robotę maią maystrowie podług słuszności onemu drzewo spuścić; wyrobiwszy tedy
te drzewo, powinien będzie publice w cechu praezentować, a za uznaniem .maystrów tey roboty, powinny onemu naznaczyć warstat dla wyrobienia tey sztuki у
in spatio czwierć roku wygotować ma, pod
strofem pół kamienia wosku. A wygotowawszy tę robotę powinien publice w cechu praezentować; gdy tedy iakowa nagana pokaże się w tey robocie, mogą sztrofować podług uwagi у zwyczaiu cechowego, у tak ma przyięty być, który oba kunszta, iako to, stelmaskie у kołodzieyskie
razem się uczył.
13) A który rozdzieloney professyi był by,
nie ma być przyięty, aż się na rok wpisze
u maystra na drugą professyą do wyuczenia, po wyiściu roku, ma się w cechu wypisać, a potym ieden rok wędrówkę odprawić. Tym samym sposobem у towarzysz,
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który by miał ochotę oba rzemiosła wyuczyć się, ma na rok ieden wpisać się.
14) Taki wstępuiąc na maystrowstwo
gdy potrzebnie, ażeby schadzka publiczna
była maystrowską, ma za każdy raz, ile
tego potrzeba złł. cztyry dać, a towarzysz
złł. dwa, tak у mayster będący.
15) A gdy sztukę praezentowawszy iuż
za maystra będzie przyięty, ma dać do cechowey skrzynki ztł. sto piędziesiąt, a gdyby
nie mógł razem zadość uczynić, tedy połowę onemu na założony termin maią czekać, a taki póki nie uspokoi у nie zapłaci,
nie ma być na starszeństwo dopuszczony.
16) Pozostała wdowa ma się odezwać
do starszego у upraszać o towarzysza przydania, a gdyby z niedostatku tylko by ieden był wmieście, maią у onego iey dać;
gdyby zaś więcey było towarzyszów w cechu, tedy może o drugiego abo trzeciego
u maystrów obrać, co maią iey pozwolić.
Gdyby taki towarzysz nie chciał u niey robić, tedy iuż nie może u innego maystra
robić, ale musi z miasta wyiechać, podług
zwyczaiów cechowych, a wdowa nie powinna
daley będących towarzyszów, u maystrów
w robocie zostaiących, praetendować, lecz
sama się o nich starać, abo zapisać z inszego miasta. •
17) Jeśli by towarzysz tego kunsztu wdowę chciał poiąć, tedy ma maystrowskiego
dania do cechu połowę tylko od wszytkiego dać, a maystrowską wyż mianowaną
sztukę ma zupełną, iako у inni maystrowie pokazać у praezentować. Tąż samą wolność ma syn maystrowski, у który córkę
poymuie maystrowską.
18) Partacze, nie będące w cechu, nie
maią w mieście ani na przedmieściu pod
żadną iuryzdykcyą у protekcyą osiadać у
robić, aby maystrom nie przeszkadzali, pod
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surową exekucya przez urząd miejski у stra lub towarzysza przez czwierć roku zazamkowy.
milczał, iuż niema się odzywać pod sztro19) Ktoby na przedaż miał przywieść koła fem złotych cztyry. Także co raz w cechu
dzwoniaste do miasta naszego Wilna, nie postanowiono у pogodzono będzie, o tym
powinien przedawać nie oddawszy dochodu więcey żadney zmianki czynić у wzniecać
od pary koł groszy dwa na ołtarz stelma- nikt niema, pod sztrofem także złotych
ski, w kościele świętey Tróycy rzymskiey cztyry.
będącego, a od koł obodzistych grosz ie25) Cechowych taiemnic w domach lub
den, od francuzkiey kolaski у sań groszy po innych prywatnych mieyscach żaden nie
piętnaście, od kalamażki у sań łubkowych, ma obiawić, a który by to uczynił, za słutakże od sań prostych grosz ieden, od kar sznym dowodem karany być ma podług
groszy sześć, a krytych wozów, pod kon- cechowego uznania.
fiskacyą na szpital przez bracią cechową
26) Mayster partackiey roboty naprawoprzy urzędzie zamkowym у mieskim.
wać, ani iey kończyć niema, pod sztrofem
20) Gdy się maystrowie у towarzysze na od zarobionego talara bitego złotych dwa.
ordynaryiną kwartalną schadzkę zeydą, ma27) A gdy miedzy maystrami lub toią pytać, ieżeli mayster przeciw drugiemu warzyszami niesnaski albo łaianie powstamaystrowi ma co wnieść, у о to miedzy nie, tedy powinni ci nie czekaiąc kwartału,
sobą przed weyściem towarzyszów pokom- we dwie niedziele starszym oznaymić у
binować у uspokoić się maią.
schadzkę przez młodszego maystra woko21) Gdy towarzysze przez młodszego wać maystrów у starszych, a za przybymaystra do cechu wokowane będą, maią ciem do cechu, nim swą krzywdę doniopotrzykroć się pytać, ieżeli mayster na to- są, maią położyć złotych dwa, z których
warzysza lub towarzysz na maystra skar- ma iść połowa na cech, a połowę na togę iaką ma wnieść, tedy ma ten queru- warzysze. Takoż sztrofy wszytkie maią na
lant o głos prosić, у z uwagą swoią rzecz trzy części się dzielić, część na ołtarz, a
proponować, aby podług porządków cecho- druga do skrzynki, trzecia na towarzysze.
wych satysfakcia stała się.
28) Jeśli maystrowi lub towarzyszowi
22) Przy otwartey skrzynce nie powi- nie podobało się cechowe iudicaturn, ten
nien mayster lub towarzysz z nakrytą gło- ma się rozprawić, iako wyż mianowano, to
wą siedzieć, ani żadney szkodliwey broni iest na urzędzie magistratowym.
przy sobie mieć, zabiegaiąc wszelkiego nie29) Gdyby towarzysz potaiemnie z ceszczęścia, także po stole bić ręką, pod sztro- chu uszedł, wolno będzie cechowi po infem funta wosku.
nych miastach listy pisać у roboty bronić.
23) Gdy maystrowie у towarzysze na
30) Nie ma mayster towarzysza lub
kwartalną schadzkę wokowani będą, ma chłopca podiakim kolwiek praetextem odkażdy na determinowaną godzinę stanąć, mawiać pod sztrofem złotych dwadzieśćie.
pod sztrofem groszy dziesięć; a kto by na
31) Chłopiec, gdy lata swoie wyterminuie
wzgardę nie przybył bez żadney przyczyny У od swego maystra w cechu wyzwolony
ma sztrofowany być złotych dwa.
będzie, maią iego towarzysze, za towarzy24) Jeśli by kto skargę maiąc na may- sza uczynić, у przyiąć у praezentować we
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wszelkich obrządkach cechowych, ma za to
onym dać złotych dwadzieście.
32) Towarzysz, który obudwuch robot,
iako to: stelmaskiey у kołodzieyskiey nie
uczył się, nie ma się ważyć obie roboty
robić; tylko którey się uczył, pod sztrofem
złotych dwa, iak wiełe razy będzie natrą-,
fiony za takową robotą.
33) Tygodniowe płacenie towarzyszowi
ma dochodzić złotych dwa, a podług onego roboty, у z nim uczynioney umowy maystrowskiey, mogą się miedzy sobą zgodzić.
Przytym na piwo- maią mieć towarzysze stare naprawki, iako to, do starego koła ieden dzwon у dwaspicy nowe, piasty у nowe sprychy pod starym dzwonem, ieden
Orczyk, nowe ramy do okna starey karety,
a drugą stare naprawić, toporzyska do siekiery, rydla у łopaty у inne, co się trafi.
A gdyby towarzysze, w robocie będący u
maystra, w tygodniu dzień abo drugi hulali, tedy onym mayster ma za każdy dzień
potrącić z tygodniowego płacenia.
34) Od nowey kolaski francuzkiey ma
mayster dać in vim borysza przedawszy
złoty ieden, od półkrytey złoty ieden, od
wozu krytego płaskiego złoty ieden, od wozu płaskokrytego z pół skrzydłami złotych
półtora, za cały kryty wóz z całemi skrzydłami złotych dwa у groszy szesnaście, od
sań francuzkich złoty ieden.
35) Jeśliby mayster towarzysza na fracht
zapisał, powinien ten list od starszego maystra być podpisany. Na ten list przyiechawszy powinien u maystra pół roka robić.
Jeśli by na ten list towarzysz w czwierć
roku nie przyiechał, tedy ten list iuz niema waloru. Towarzysz do miasta przyiechawszy, a u maystra robotę przyiow-
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szy, powinien u iego niedziel dwie robić, у mayster powinien iego tak długo
trzymać w robocie, chyba musiała by temu
ratia wielka być, że ieden drugiemu przed
wyściem dwuch niedziel robotę wypowiedział. A in quantum by towarzysz swego
szczęścia w innych miastach chciał by szukać, powinien będzie dwoma niedzielami
wprzód opowiedzieć maystrowi, tylko nie
powszedniego dnia, ale w niedzielę. Które
to takowe ordynacye у artykuły, recenter
sporządzone, mocą у powagą naszą królewską ztwierdziwszy у w ten przywiley inserowawszy, ręką naszą podpisaliśmy у pieczęć zawiesistą wielkiego sięstwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań w Grodnie, roku tysiąc siedmsetnego cztyrdziestego czwartego, miesiąca Listopada dnia dwunastego, panowania naszego dwunastego
roku. Apud quod privilegium confirmationis, praemisso modo ablatum, subscriptiones manuum circa sigillum M. D. Lith.
sequuntur tales: Augustus Rex. Konfirmacya artykułów albo ordynacyi cechów stelmaskiego, iglarskiego у ganczarskiego miasta naszego Wilna. Stefan z GrłogowylKossowski—czesnik Brzeski—Kuiawski, iego królewskiey mości pieczęci mnieyszey wielkiego xiestwa Litewskiego sekretarz. Pro cancellariatu celsissimi ac illustrissimi principis Michaelis ducis in Klewan et Żuków
Czartoryski, procancellarii M. D. Lit. Homeliensis, Georgenburgensis, Uświatensis,
Podusviatensis etc. capitanei. Sigillatum est
in actis. Quae praesentes literae privilegii
seu ordinationis, praemisso modo oblatae,
sunt actis nob. officii consularis S. R. Mai.
civitatis metropolitanae Vilnensis insertae,
inscriptae ac insinuatae.
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1744 г. Ноября 14 дня.
Изъ книги № 5158, за 1780—1785 г., л. 265.

26. Уставъ Вилеискаго столярскаго цеха.
Во время пожара, свир пствовавшаго въ Виль- женящійся на вдов или дочери мастера, обязаны
н въ 1737, были истреблены документы, принад- представить только одну штуку; работы эти доллежавшіе цеху столяровъ и ложевниковъ. По этому жны производиться подъ наблюденіемъ мастера;
мастера обратились къ магистрату съ прось- поры, возникающіе между братьями, а равно и
бой составить для ихъ цеха новый уставъ на осно- драки безъ окровавленія, подлежать в д нію цеваній* древн йшихъ привилегій короля Сигизмунда ховыхъ старшинъ, окровавленіе подлежитъ разАвтуста; по нолученіи таковаго устава отъ маги- бирательству войта; мастера не должны подкодругъ подъ друга, подъ страхомъ взыскастрата цеховые обратились къ королю Августу III нываться
l
съ просьбой подтвердить имъ этотъ уставъ. Сущ- нія h ф. воску; партачи, занимающееся мастерствомъ, должны быть ув домдены цехомъ о наруность его заключается въ сл дующемъ:
шеніи ими цеховыхъ правилъ три раза, посл чеВс цеховые столярнаго и ложевяичьяго маго цеховымъ братьямъ разр шается подвергать
стерства должны собираться ежегодно въ день
партацкія работы конфискаціи и самихъ партачей
св. Николая для избранія цеховыхъ старшинъ,
подвергать заключенію; впрочемъ партачамъ прерасходчика и двухъ младшихъ мастеровъ для надоставляется возможность поступать въ цехъ, но
блюденія за товарищами; одинъ старшина долтолько въ томъ случа , если кто изъ нихъ учился
женъ быть римско-католическаго, а другой проу мастера и представить пробную работу; такимъ
тестантскаго или другаго в роиспов данія; въ замастерамъ впрочемъ запрещается держать товас даніяхъ цеховыхъ католики должны сид ть по
рищей и учениковъ, все равно какъ и цеховымъ
правой рук , а остальные по л вой; каждую четбратьямъ временно выбывшимъ изъ цеха; споры,
верть года должно быть общее зас даніе, на ковозникающіе между товарищами, должны разбиторомъ каждый членъ долженъ дать по 5 гр.,
раться въ цеховыхъ зас даніяхъ и 2/з штрафа
изъ которыхъ 2/з должны идти на алтарь, а */з въ
за вину должны идти на алтарь; мастерамъ
цеховую казну; товарищи должны платить 2 гроразр шается им ть у себя не бол е трехъ
ша; каждую четверть года вс братья и товариработниковъ или двухъ товарищей и ученика,
щи должны пос щать костельныя службы подъ
или же двухъ учениковъ и одного товарища; въ
страхомъ уплаты 1 ф. воску; въ особенности это
случа отсутствия заказовъ мастеръ долженъ оттребованіе обязательно отъ мужчинъ и женщинъ
сылать другому мастеру своихъ свободныхъ работпо отношенію къ службамъ квартальными въ кониковъ подъ страхомъ взысканія '/2 камня воску;
стел берпардиновъ; цеховой сундукъ ! долженъ
р щики, токари и ложевники не им ютъ права
храниться во в д ніи магистратской юрисдики;
заниматься столярной работой;товарищи не им ютъ
мастера и товарищи должны быть свободнаго проправа самовольно покидать одного мастера и пеисхожденія; товарищъ, желагощій получить званіе
реходить къ другому безъ надлежащая разр шемастера,' долженъ сначала подвергнуться уничтонія (abszyta); и т и другіе должны обязательно
женію и служить у мастера годъ, за т мъ сд присутствовать на парадной об дн въ день нелать пробную работу (майстеръ-штыкъ) и угостить
порочнаго зачатія д вы Марій, подъ страхом*
мастеровъ; это же требованіе распространяется и
взыскаиія Чг камня воску; относительно иногона ложевниковъ; сынъ мастера, или товарищъ,
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родныхъ товарищей и учениковъ, вновь поступающихъ на службу, сл дуетъ соблюдать правила
общепринятыя по этому предмету: плотники не
должны ни въ чемъ м шать столярамъ; стекольщики должны принимать участіе въ д лахъ столярскаго цеха и вносить */з пожертвованій на цеховой алтарь въ костел бернардиновъ; мастера,
работающіе кресла, поселивжіеся въ Вильн
и
не удовлетворившіе цеховымъ требованіямъ, всю
жизнь должны вносить ежегодно въ бернардинскій костелъ по 10 ф. б лаго воску; оружейники
не должны м шать ложевникамъ; лица частныя

-

не им ютъ права привозивъ въ городъ предметовъ
столярской работы для продажи; товарищъ, занимающійся на сторон работой, долженъ подвергаться взысканію, а въ случа сопротивленія вноситься въ черныя книги; умерпіаго брата должно,
провожать на кладбище все братство; женамъ и
дочерямъ умершихъ мастеровъ предоставляются
льготы въ занятіяхъ мастерствомъ; правила должны быть читаны на квартальныхъ сходкахъ; все
братство обязывается повинноваться магистрату
и цеховымъ правилаиъ.

Feria quarta die decima quarta mensis stolarskiego, abyśmy takowe onych artykuMartii, anno Domini millesimo septingen- ły albo porządek, mocą у powagą naszą
tesimo octuagesimo primo.
królewską stwierdzili у approbowali, które
Coram actis nobilis offici consularis Vil- od słowa do słowa wpisuiąc tak się w sonensis comparentes personaliter honesti do- bie maią:
mini Georgius Gryczałowski, Daniel GiBurmistrze у radcę miasta iego krógott et Jacobus Piotrowski—seniores con- lewskiey mości stołecznego Wilna—wszem
tubernii mensatorum Vilnensium, praesen- wobec у każdemu zosobna, komu by o
tes literas privilegii s. r. m. parato scrip- tym teraz у na potym będącego wieku luto praeconceptas, cum introfusius contentis, dziom wiedzieć należało, oznaymuiemy, iż
suo et totius contubernii sui nomine ad ac- przed nami у sądem naszym burmistrzowta obtulerunt; quarum literarum, praemis- skim-radzieckim Wileńskim, postanowiwso modo ad acta oblatarum, de verbo ad szy się osobiście na ratuszu uczciwi panoverbum rescribendo, contenta tenor sequi- wie Jerzy Zeybergier, Jerzy Boden, Matys
tur talis:
Grinin, mieszczanie Wileńscy, kunsztu stoAugust trzeci z Bożey łaski król pol- larskiego, starsi magistrowie, imieniem swoski etc. Oznaymyiemy tym listem przy- im у imieniem całego cechu swego, przewileieni naszym, komu by o tym wie- kładali: iako w roku tysiącznym siedmsetdzieć należało. Pokładany był przed nami nyni trzydziestym siódmym, dnia -wtórego
extrat z xiąg magistratu miasta naszego sto- Junii, gdy Bóg wszechmogący całe niełecznego Wilna, zawieraiący w sobie porzą- mal stołeczne miasto iego królewskiey modek abo artykuły cechu stolarskiego у lo- ści Wilno ciężką nawiedził konflagratą,
żeicniczego, pieczęcią tegoż urzędu miasta ignis edax rerum, tak wiele świetnie pańnaszego Wilna stwierdzony у ręką pisar- skich, klasztorów, pałaców, dworów, kaską podpisany, cały, nienaruszony, у su- mienic у domów w popiół у perzynę obróplikowano do nas było przez niektórych cił, у tak znaczney incyneracyą swoią, wszytpanów у rad naszych, przy boku naszym ko zasypał у zawalił, podczas krórey ten
rezyduiących, nomine Jana Józefa Bowet- to srodze grassuiący naywiększy nieprzyta у Fryderyka Millera—starszych kunsztu iaciel pożar, у ich przywileie, od nayiaś-
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a od- szlachetnego magistratu Wileńskiego,
antecęssorów naszych, artykuły ad bonum
regimen ich cechowi nadane у konferowane, nieugaszonym swym appetytem pożarł,
zaczym chcąc у żądaiąc, aby w cechu onych
nie był disordo, przez który by się diminucia chwały Bożey у exorbitancya w rzemieśle subsequi miała,—suplikowali do nas,
abyśmy onych pewnemi artykułami albo
ordynacyą ocyrklowali у one na wieczne
czasy mieć у zachować im pozwolili. Jakoż my, widząc słuszne żądanie pomienionych stolarzów, mieszczan Wileńskich, a
stosuiąc się do przywileiu nayiaśnieyszego
króla inici Zygmunta Augusta, pod rokiem
tysiącznym pięćsetnym piędziesiątym wtórym,
dwudziestego wtórego Decembra, na poprawienie у de novo erygowanie artykułów dla
różnych kontuberniów, w mieście iego królewskiey mości stołecznym Wilnie nayduiących się, nam konferowanego, umyśliliśmy
pewne artykuły, ad bonum regimen do cechu
ich należące, ad normam dawnieyszych skoncypowane, in publica sessione magistratus
nostri czytane, у od nich wszytkich zgodnie
у iednostaynie akceptowane, nadać у konfererować et authoritate nostra na wieczne
czasy pozwolić, prout praesentibus, pozwalamy et in perpetuum konferuiemy.
Artykuł pierwszy. Bracia kunsztu stolarskiego у łożewniczego co rok maią w
dzień ś. Mikołaia biskupa, święta rzymskiego, dwuch starszych między sobą obierać obyczaiem porządnym, to iest, iednego
stolarza, a drugiego łożewnika, przy bytności całego bractwa, którzy po obraniu
swoim maią być praezentowani przed szlachetnym magistratem dla wykonania iuramentu, podług prawa maydeburskiego,

zaraz po przysiędze imć panów magistratowych rocznych, у nie wprzód do elekcyi przystąpić maią, aż rachunek względem percepty у wydatków uczynią. Tegoż
samego dnia. kiedy starszych obieraią, maią być za iedno szafarz у pisarz obrani;
także у do usług młodszy ma być naznaczony; oraz maią być dway maystrowie
obrani dla siedzenia przy skrzynce towarzyskiey, którzy po zakończonym roku swoim maią należyty rachunek oddać, a te
maystrowie, ieden ma być rzymskiey religii, a drugi auszpurskiey albo iakiey inney.
Artykuł wtóry. Ci dway starsi nowotni,

auszpurs....,,
._.„, Ш1±^.
Artykuł 3-ci. Żaden nie ma być obierany za starszego, który by całemu cechowi, według punktów niżey wyrażonych у
dawnego zwyczaiu, zadość nie uczynił.
Artykuł 4-ty. Całe bractwo powinne będzie na każdy kwartał co czwierć roku
zgromadzić się na schadzkę, z a daniem
znać przez młodszego maystra, od starszych ordynowanego; gdzie zebrawszy się,
zgodnie, spokoynie у porządnie maią siedzieć у sprawować się, z tą iednak dystynkcyą, iż starsi rzymskiey katoliekiey religii
maią po prawey ręce mieysce zasiadać, a
auszpuskiey lub iakiey inney p 0 lewey;
drudzy zaś bracia, alternatim przy skrzynce, ad normam szlachetnego magistratu
Wileńskiego, koło stołu siedzieć, bez żadnych scyssyi у zwady powinni będą. Skrzynka zaś cechowa, na wzór drugich cechów,
ma być zamczysta у nie z iednym kluczem
sporządzona.
Artykuł 5-ty. Na którey to schadzce
każdego kwartału, ieśli by brat przeciwko
drugiemu bratu skargę iakową proponoö
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wił, tedy maią starsi wespół z całym bract- słuszną iako okazyą wyexkuzował się, a ta'
wem niewinnemu sprawiedliwość czynić, a do żon panów braci nie ma się ściągać.
Artykuł 10-ty. Skrzynia z artykułami
winnego skarać; których winy dwie części
у przywileiami, у z tym wszytkim, co do
na ołtarz cechowy, a trzecia do skrzynki
bractwa należy, nie pod czyią inną iuryzmaią być obrócone. Item, gdyby który
dykcyą, tylko pure pod maydeburską Wibrat chciał chłopca wpisać, albo wypisać,
leńską ma zostawać.
tedy у to na kwartałowey schadzce ma
Artykuł 11-ty. Żaden za maystra nie
się stać.
ma być obierany, albo za towarzysza do
Artykuł* 6-ty. Także bractwo całe co
cechu wpisywany, który by nie był poczcztyry niedziele powinne swoie schadzki
ściwego urodzenia, albo by nie miał temiewać, a to dlatego, aby wszytko porząstimonium legitimi ortus у listu wyuczednie szło w cechu; na którey schadzce każnia się swego należytego,
dy brat powinien dać groszy pięć, _ a na
Artykuł 12-ty. Towarzysz każdy, gdy
kwartałowey schadzce groszy dziewięć, z
tego dwie części na ołtarz, a trzecia ma maystrem zechce zostać, powinien się wcześnie starszym oznaymić у onych upraszać,
iść do skrzynki.
ArtyM 1-tny. Item każdego kwartału, aby się cale bractwo na schadzkę zgromawszyscy towarzysze, gdy będą przez młod- dziło, za co złotych trzy dać powinien bęszego do cechu na schadzkę zakazani, po- dzie.
Artykuł 13-iy. Ten, który się oznaymuwinni każdy dwa grosze do maystrowskiey
ie maystrem zostać, powinien uniżyć się, у
skrzynki położyć.
Artykuł 8-my. Tak panowie bracia, ia- podług uznania starszych ma być onemu
ko у towarzysze pomienionego cechu co pokazany mayster, u którego przez cały
cztyry niedziele ze wszelkim nabożeństwem rok powinien będzie robić; a po wyiściu
na mszę świętą do wielebnych oyców ber- całego roku ma znowu się starszym oznaynardynów zbierać się powinni, podług cza- mić у swoiey powinności dosyć uczyniwszy,
su zwyczaynego, iak młodszy za rozkazem podług uznania całego bractwa, ma swóy
starszych oznaymi. A który by tak z braci, majstersztyk zacząć u tego maystra, do
iako у towarzyszów nie przybył, ten ma którego mu pokazano będzie, na tak długi
winy funt wosku na ołtarz położyć; a któ- czas, iak on sam zechce; potym ma kołary by w pół mszy ś. przy końcu przyszedł, cyą sprawić.
Artykuł 14-ty. Stolarz każdy, który bęten pół funta wosku dać powinien na ołtarz, czego ma młodszy pilnie postrzegać, dzie obcy, powinien zrobić za troiaki шауstersztyk: szafę, stół suniony у warcaby ze
excepto słuszney exkuzy.
wszytkim tak, iak mu całe bractwo zada.
Artykuł 9-ty. Każdego zaś kwartału, tak
Także у łożewniczy nim maystrem zostanie,
panowie bracia, iako у towarzysze, także у
powinien zrobić osadę do ptaszyny gwinżony panów maystrów, maią mszy ś. kwartowaną, do fuzyi у do pistoletów.
tałowey u wielebnych oyców bernardynów
Artykuł 15-ty. Z woli у dyspozycyi pazebrawszy się słuchać; a który podług czanów maystrów starszych maią być dway
su nie przybędzie, ten pewinien funt wobracia przydani dla pilnego patrzania, aby
sku winy na ołtarz położyć, chyba by za
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ten nowy majster za daną sobie robotę sani тї, tedy takowa sprawa należeć będzie do
mci pana wóyta.
ieden robił, a nie z pomocą drugich.
Artykuł 20-ły. Żaden brat niema się
Artykuł 16-ty. Maystra syn tuteyszego
ważyć, pod drugim bratem żadnych czynić
z braci, który, by chciał zostać maystrem,
podstępków w podkupowaniu się, kupuiąc
ten tylko iedną sztukę, to iest warcaby ze
tarczycy, albo kłody, у żadney przeszkody
wszytkim za maystersztyk ma zrobić: to
ieden drugiemu w zabieraniu robot nie
samo у towarzysz tuteyszy, gdyby się z
ma czynić, pod winą pół kamienia wosku.
wdową, albo córką maystra ożenił, ma czyArtykuł 21-wszy. Jeśli by się partacze
nić; także у łożewnik, tak maystra syn, iak tych pomienionych kunsztów, to. iest stoto у towarzysz, gdyby się z wdową albo z larskiego у łożewniczego, w mieście tytey. córką maystra tuteyszego ożenił, ma tylko szyin Wileńskim, pod czyią kolwiek iuryzptaszynę gwintowną zrobić.
dykcyą, z rzemiosłem swoim pokazali, tedy
Artykuł 17-ty. Towarzysz obcy, tak sto- panowie starsi maią wprzódy donieść prolarski, iako у łoźewniczy, ieśli by się chcąc tektorom onych, którzy podswoią protekzostać maystrem, z wdową albo z córką cyą przeciwko prawu trzymaiąc, onych probraci naszych ożenił, у ten nie powinien teguią, у donieść, że prawa у artykuły
trzech sztuk za maystersztyk robić, ale tyl- onych nie pozwalaią loznych osób, partactwem bawiących się, cierpieć, у upraszać,
ko iedną.
Artykuł IS-ty. Jeśli by bratu któremu ażeby byli, albo z miasta oddaleni, albo
z drugim bratem w cechu zdarzyło się po- też do cechu onych podług rekwyzitów
wadzić, lub gdzie indziey, tedy o to nie zwyczaynych wpisani, lub też aby więcey
gdzie indziey, iako przed cechem у pana- tym rzemiosłem, na przeszkodę publiczmi starszemi dochodzić ma; a panowie nych porządków, nie bawili się. Co maią
starsi у cały cech, tę rzecz dobrze prze- panowie starsi raz у drugi uczynić. A iesłuchawszy у zważywszy, według uwagi śliby tym sposobem pomienione partacze
uskromione być nie mogli, tedy doniosszy
swoiey, winą skarać maią winnego, którey
tak szlachetnemu magistratowi, iako też
winy dwie części na ołtarz, a trzecia do
у urzędowi grodzkiemu zamkowemu Wiskrzynki maystrowskiey oddana ma być.
leńskiemu, takowe swoie desideria, maią
A ieśli by tym dekretem strona nie konpomienionych partaczów, gdzie by kolwiek
tentowala się, tedy wolno iey będzie przed
na ulicy, czyli w rynku poścignąć mogli,
sąd szlachetnego magistratu appellować;
urzędownie у prywatnie łapać у do więa ieśli by у tam strona appelluiąca pokazienia tak ratusznego, iako у zamkowego
zała się być winną, tedy, iuż in duplo uznawtrącać. Jeśli by zaś ci partacze, podług
ną winę, przez panów starszych ma do
tych artykutów chcieli cech zagodzić у
cechu zapłacić.
przeprawić, tedy maią być do cechu akArtykuł 19-ty. Jeśli by też brat który
ceptowani, którzy się pokażą, że poczściz drugim zawadziwszy się, pobił bez żadwie u należytych maystrów wyuczyli się.
nego okrwawienia, tedy у to należeć bę Którzy zaś nie u podściwego maystra tego
dzie do bractwa, aby panowie starsi win- rzemiosła wyuczyli się, у tym po uczynienego liznąwszy skarali; ieśli by też okrwa20
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niu zadość, wolny będzie akces do cechu,
z tą iednak prekustodycyą, iż póki żyią,
nie wolno im będzie, ani towarzysza, ani
chłopca chować, chiba za zgodzeniem się
z cechem należycie.
Artykuły 22-ry. Jeśli by się któremu
zdarzyło bratu rok у sześć niedziel nie
być w cechu dla nieposłuszeństwa, albo
iakich buntów, ten ma być wyrzucony precz
z cechu, у od tego czasu mieysca nie ma
mieć, chibaby chorował, albo w drodze
był, albo inną słuszną iaką dał racyą.
Arłyhd 23-ci. Jeśli by ten brat, prócz
inney słuszney przyczyny, z nieposłuszeństwa, albo dla buntów iakich rok у sześć
niedziel w cechu niebędący, chciał się znowu do cechu dostać, tedy powinien będzie
całemu cechowi zadość uczynić: tak iako
młodszy, mayster у towarzysz nie ma mu
być pozwolony, póki zadość we wszytkim nie
uczyni cechowi.
Artykuł 24-ty. Gdyby się zdarzyło towarzyszom powadzić się z sobą, a potym
do maystra przyść na skargę, prosząc o
uczynienie sprawiedliwości, lub też ugody,
tedy ten mayster nie sam ieden onych karać, albo godzić, ale do całego cechu odesłać, który podług uznania wszytkich braci
у towarzyszów ma ich rozsądzić, lub pogodzić, ta wina na trzy części ma być rozdzielona, dwie na ołtarz, a trzecia do
skrzynki towarzyskiey, nie udawaiąc się do
urzędu szlachetnego magistratu, gdyż należy wprzód w cechu się rozprawić przed
panami starszemi, niżeli dla lada bagateli
iakiey turbować urząd; co się ma rozumieć
у о panach maystrach.
Artykuł 25-ty. Ma też у to być obserwowano, że każdy mayster nie powinien
więcey mieć w warstacie swoim czeladzi
nad trzech, to iest chłopca iednego, a to-

-

warzyszów dwóch, lub dwóch chłopców, a
iednego towarzysza, albo li też wszytkich
trzech towarzyszów, czyli teź chłopców; excepto starszych rocznych przysięgłych, którym nad trzech wolno iednego towarzysza
lub chtopca mieć, dla tego, że oni często
za publicznemi interesami swoie opuszczaią.
A gdyby takowy mayster, który we wszytkim zadość uczynił cechowi, maiąc troie
czeladzi, żadney na warstacie roboty nie
miał у nie dostał, tedy drugi mayster, który by miał pełen warstat roboty, ma onemu
udzielić, pod winą pół kamienia wosku.
Artykuł 26-ty. Panowie tokarze powinni
zawsze podczas processyi publicznych, wespół z panami stolarzami у łożewnikami
pod chorągwią póyść; insuper że ołtarza
swego osobliwego nie maią, powinni każdy
z nich każdego roku na ołtarz bracki, w
kościele oyców bernardynów będący, dać
po cztyry tynfy, pod winą sześciu funtów
wosku.
Artykuł 27-my. Żaden, tak z panów
śnicerzów у tokarzów, iako też łożewników,
nie powinien roboty, do professyi у kunsztu
stolarskiego należącey, na siebie ni u kogo
zaymować у robić, pod konfiskacyą tak przez
urząd mieyski у zamkowy, iako też przez
samą stronę, na kościół katolicki takowych
robot, у dalszemi penami.
Artyhił 28-my. Należy у to do dobrego
rządu w bractwie postrzegać, iż każdy towarzysz, nim maystrem zostanie, oprócz
innych należytości, iako się wyżey namieniło, ma wędrować przezlat trzy po inszych
miastach; a ieśliby nie odprawił przez lat
trzy wędrówki, tedy ma złotych trzydzieście
do cechu zapłacić. Podobnym sposobem,
gdyby który brat młodszeństwa nie odprawił, albo by maystersżtyku zaś tego roku,
skoro naznaczą, nie odrobił, у ten złotych

-

155

trzydzieście do cechu ma zapłacić; a gdy
który całego maystersztyku, sobie naznaczonego nie zrobi, taki ma dać do cechu
złotych sto, które pieniądze maią być odłożone na chwałę Boską, potym iakwszytkim należytościoin cechowym zadość uczyni,
ma przyiąć mieyskie prawo, wykonawszy
przysięgę na posłuszeństwo urzędowi mieyskiemu.
Artyhil 29-ty. Gdy który z towarzyszów
zostanie maystrem, poty mu nie będzie
wolno towarzysza chować, póki nie wypłaci
polowy należytości do cechu, a gdy połowę
wypłaci, tedy ma mu być pozw7olony ieden
towarzysz; po wypłaceniu zaś wszytkiego do
cechu, co mu należeć będzie, wolno mu.
podług tych artykułów, troie czeladzie chować; pod winą pół kamienia wosku, ktoby
bronił tego.
Artyitul 3O-ty. Gdy mayster po towarzysza pisze, powinien się opowiedzieć u
starszych, a panowie starsi maią się podpisać pod tąż kartą у kopią oney maią do
skrzynki cechowey włożyć.
Artykuł 31-wszy. Żaden towarzysz nie powinien bez abszytu od swego maystra danego odchodzić, pod utraceniem rzemiosła
у wysług onego. Który by zaś towarzysz za
abszytem od maystra swego traktem przyszedł do drugiego maystra, tedy powinien
czwierć roku u niego robić, a mayster powinien onemu za frakt zapłacić; ieśliby zaś
przez te czwierć roku na warstacie nie robił, tedy swóy frakt traci; a ieżeliby mayster dla iakowych racyi, przed expiracya
czwierci roku, chcąc go alienować, dał
abszyt, tedy powinien za całe czwierć roku
frakt zapłacić.
Artykuł 32-ry. Każdy tak z panów
maystrów, iako у z towarzyszów powinni
będą podczas mszy roratney, w dzień nie-
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pokalanego poczęcia panny Maryi, z wielkim nabożeństwem assystować, a towarzysze podług zwyczaiu z pochodniami chodzić pod winą czwierć kamienia wosku.
Artyhil 33-ci. Gdy z którego miasta
towarzysz obcy przybędzie, powinni tuteysze u starszego roboty onemu się postarać
podług starego zwyczaiu. A tak, gdy naydzie pomieniony obcy towarzysz robotę, ma
przez niedziel dwie u maystra robić, a
mayster tygodniową płatę, ieżeli iest towarzysz doskonały, ma mu po złotych dwa
na tydzień zapłacić/a przed dwuma tygodniami żadnym sposobem od maystra nie
powinien odchodzić, pod zeznaną przed całym
bratstwem winą.
Artyhil 34-ty. Żaden brat bratu nie
powinien czeladzi, idque towarzyszów, albo
chłopców, odmawiać, pod winą pól kamienia wosku.
Artykuł 35-ty. Nie ma się ważyć żaden
brat chłopca przymować, który by porządnie,
przy bytności całego bractwa, w cechu nie
byl wpisany у złotych dwóch do skrzynki
nie oddał, pod winą pól kamienia wosku.
Artykuł 36-ty. Nie.powinien żaden brat
przymować za chłopca ludzi niewolnych,
poddanych szlacheckich, lub duchownych,
chiba za listami uwolnienia onych od panów swoich у tego rzemiosła nie ma uczyć,
pod winą pół kamienia wosku.
Artykuł 37-my. Gdy obcy chłopiec ze
wsi, albo zkąd inąd przybędzie, nie maiąc
testiinonium poczściwego urodzenia, albo
metryki, także ieśliby miał początki tego
rzemiosła, a nie miał testiinonium, że się
poczściwie uczył, ten u żadnego maystra
mieysca mieć nie ma; ieżeliby też miał
testimonium dobrego urodzenia у że się
poczściwie uczył, у nie iest niczyim poddanym, taki powinien, nim za towarzysza bę-
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dzie przyięty, rok cały u starszego służyć,
za wiadomością całego bractwa.
Artykuł 38-mij. Każdy brat, gdy będzie
wokowany do cechu, czy to na kwartałową
schadzkę, czy to na inną iaką potrzebę, a
omieszka, powinien dać winy dwa funty
wosku; a gdy nadeydzie nie w porę, gdy
iuż skrzynka będzie otwarta, ma dać groszy
sześć do karbony ubogich, chiba się wyexkuzuie przed starszemi słusznemi ra• cyami.

Artykuł 39-ty. Gdyby się bractwu zdarzyło kiedy z klasztorem, albo szlachcicem,
lub też z kim innym prawować, a brat
który ważył by się exkuzowac, że ia nie
iestem winnym, lub też drugiego współbrata ważył by się wydawać, inferuiąc, że
ten naywięcey iest winnym, albo naywięcey
tey rzeczy dochodzi у popiera, taki powinien dać winy kamień wosku, a potym
równo z drugiemi imieniem całego cechu
obstawać.
Artykuł 4O-ty, Jeśliby też kto z partykularza robotę stolarską, iako to: stoły, stołki, skrzynie, ramy do okien, lub do obrazów, albo inne iakie rzeczy na rynek sprowadziwszy przedawał, albo też szklarze
ramy, lub stelmaśi skrzynie,_ у inne stolarskiego kunsztu rzeczy robili, у przedawali, takich wolno będzie za wiadomością
tak magistratowego, iako у zamkowego
urzędu, z pomocą onych brać, zabierać,
grabić у na szpitale katolickie oddawać у
konfiskować, aby przeszkoda żadna- w rzemieśle temu bractwu w porządkach nie
była.
Artykuł 41-szy. Takoż panowie cieśli
n i w czym nie maią być przeszkodą kunsztowi stolarskiemu у łożewniczemu w
robieniu robot stolarskich, iako to: stołów,
stoików, krzeseł, ramów, łóżek, szaf, trun

sklepistych etc. (excepto dla ubóstwa
trun prostych у inney cieselskiey prostey
roboty, która się do cieślów reguluie), у
onych, tak publicznie, iako у prywatnie nie
maią przedawać, pod konfiskacyą przez
urząd mieyski у zamkowy na szpitale katolickie, czego starsi roczni, iako przysięgą
obowiązani, maią przestrzegać.
Artykuł 42-ry. Szklarze Wileńscy, po"
dług dawnych przywileiów у artykułów,
maią у powinni będą co rok do bractwa
stolarskiego у łożewniczego na chwałę bożą, idque na ołtarz u wielebnych oyców
Bernardynów Wileńskich będący, we wszytkich rzeczach do trzeciey części przyłożyć
się, у zawsze na zwykłych nabożeństwach,
za oznaymieniem sobie być przytomnemi,
sub gravi animadversione przez pomienione
urzędy.
Artykuł 43-ci. Jeśliby się zdarzyło temu,
co krzesła robi, tu w miećcie iego królewskiey mości Wilnie osieść у mieszkać, nie
uczyniwszy zadość kunsztowi stolarskiemu,
podług wyż mianowanych artykułów, iako
to: nie wysłużywszy się należycie у nie
pokazawszy testimonium dobrego urodzenia
у poczściwego wysłużenia się, tedy takowy
powinien co rok na ołtarz bracki do ww.
oo. bernardynów dawać dziesięć funtów
wosku białego.
Artykuł 44-ty. Similiter slosarze у сі,
którzy strzelbę robią, nie maią być przeszkodą, w. nowey lub w starey robocie,
panom łożewnikom, у w domu swoim nie
powinni konserwować partaczów, łożewnicką
robotę robiących, chiba za wiadomością у
zagodzeniem całego bractwa stolarskiego.
Artykuł 45-ty. Nie powinni nicht na
przeszkodę у diminucyą tego bractwa, nakupiwszy z innych iakich miast stołów,
szaf, skrzyń etc. stolarskiey roboty, pub-
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licznie, ani prywatnie, po mieście przedawać у onemi handlować, pod konfiskowaniem pomienionych towarów przez namienione wyżey urzędy na szpitale katolickie,
chibaby kto, pro raritate na swoią własną
potrzebę, gdzie kupiwszy przywiózł.
Artykuł, 46-iy. Jeśliby kiedy który towarzysz, czy to w mieście, czyli za miastem, ważył się, bez wiadomości maystra,
robotę obiąć, tedy takowy podług dawnj7ch
cechowych porządków у teraznieyszych artykułów, nie ma być za poczściwego poczytany у reputowany, chiba na publiczney cechowey schadzce, znioszy z siebie takową
infamią, uznanym przez bracią, sztrofem
należytą deprekacią uczyni; aieśliby у tego
nie uczynił, tedy iuż ma być w czarne
xiegi wpisany у na żadnym mieyscu nie
akceptowany, ażby przyszedł na schadzkę
publiczną у uczyniwszy deprekacyą całemu
cechowi, za każdy tydzień funt wosku na
ołtarz bracki u wielebnych oyców bernardynów sztrofu położył.
Artykuł Ł7-my. Grdy brat który umrze,
całe bractwo swoim kosztem у pochodniami, do cechu należącemi, powinne tego
zmarłego brata do kościoła prowadzić у
ucśiwie przy zgromadzeniu całego cechu,
tak samych maystrów, iako też żon у pań
ich, oraz у towarzyszów, (którzy powinni
ciało nieść); a ieśliby który omieszkał, ten
ma winy zapłacić dwa funty wosku.
Artykuł 48-my. Także gdy żona brata
którego umrze, albo syn lub córka, lub
też towarzysz, podobnym sposobem całe
bractwo ucściwie у należycie, przy zupełnym zgromadzeniu całego cechu, z pochodniami у zwykłą ceremonią pogrzebową, maią
ciało pogrześć towarzysze powinni umarłego
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nieść, у z pochodniami przy trunie assystować, także pod winą dwóch funtów wosku.
Artykył 49-ty. Gdy brat umrze, a pozostała wdowa chciała by się rzemiosła
trzymać, powinne całe bractwo ią należycie opatrzyć у towarzysza dobrego do rzemiosła dodać; także, gdyby brat zachorował,
a niemógł robić, у takowemu ma bractwo
dodać towarzysza.
Artykuł 5O-ty. Naostatek, tak panowie
starsi, iako też у całe bractwo iest obligowane, we wszytkim szlachetnemu magistratowi Wileńskiemu posłuszeństwo każdego
czasu pełnić, iako to: gdy zaydzie rozkaz
na ratusz przybyć, na wotywę podczas renowacyi z świecami assystować, także na
processyie w dzień Bożego ciała у na spotykanie królów ichmościów, biskupów у
woiewodów Wileńskich, na kondukty у na
pogrzeby osób magistratowych у podczas
innych aktów publicznych, gdy będą wokowani, ze wszelką modestyą maią stawać
у swoią powinność mieyską remonstrować.
Artykuł 51-ssy. Które to takowe artykuły na każde suchedni kwartałowe, in
praesentia całego bractwa, maią być przy
skrzynce czytane у innych schadzek, kiedy
tego potrzeba będzie wyciągała, że wszelką ucsciwością у cichością,bez hałasów, krzyków у głośnego gadania, pod wielkim sztrofem; a którzy zadość cechowi у artykułom
tym nie uczynili, ci maią na ustęp póyść
podczas czytania, chiba dobrowolnie starsi
wszyscy iemu tego słuchać pozwolą.
Artykuł 52-ry. Młodszy roczny cechowy
powinien zawsze, przynaymniey raz lub
dwa razy na tydzień, przyść do panów starszych, dowiaduiąc się, ieżeli nie potrzeba w
czym usłużyć w publicznych interesach
względem obeyścia braci, lub innych po-
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trzeb cechowych, pod penami dwuch funtów wosku.
Artykuł 53-ci. Nakoniec wszytkie te
artykuły generaliter у każdy z osobna, iako
się w sobie maią, na potomne czasy pomienionemu bractwu albo cechowi nadaiąc
у pozwalaiąc wTaruiemy,|aby więcey artykułów nad wyż wyrażone, bez wiadomości у
konsensu naszego, nie ważyli się u nayiaśnieyszego króla wyprawować. Do których
dlalepszey wagi у waloru, przy pieczęci publiczney miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna, imć panu pisarzowi naszemu podpisać rozkazaliśmy. Pisań w Wilnie
w kancelaryi naszey, roku Pańskiego tysiąc
siedymsetnego czterdziestego wtórego, miesiąca Marca dwudziestego dnia. W których
to artykułach, circa sigillum civitatis iuridicum, podpisy rąk his exprinmntur verbis:
AndreasMinkiewicz praeconsul civitatis s. r. m.
metropolitanae Yilnensis, protunc assumptus
notarras mp. Ad mandatum nobilis niagistratus Yilnensis praesentes literas articulorum, subscripsi, Alexander Konczewski—
officii consularis Yilnen. regens actorum.
My tedy król, przychiliwszy się do
proźby pomienionych panów rad у konsyliarzów naszych, przy boku naszym zasiadaiących, nomine przerzeczonych panów, Jana Józefa Boweta у Fridryka Millera—starszych cechu stolarskiego zaniesioney, takowe artykuły albo ordynacyą,
cechowi onych od szlachetnego magistratu
miasta naszego stołecznego Wilna nadane,
konfirmować у approbować umyśliliśmy;
iakoż ninieyszym przywileiem naszym in
omnibus punctis, clausulis et paragrafis,
stwierdzamy, approbuiemy et perpetuis temporibus, interponentibus etiam w tym internuntiis od magistratu miasta naszego
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Wilna, na seym teraznieyszy designatis
mocą у powagą naszą królewską konfirmuiemy, eoque intuitu, ręką naszą własną
podpisawszy, pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego przywiesistą przicisnąć rozkazaliśmy. Działo się w Grodnie, na seymie
generalnym, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego czterdziestego czwartego, miesiąca
Listopada dnia czternastego, panowania
naszego dwunastego roku. Apud quas literas privilegii s. r. m. praemisso modo ad
acta oblatas, subscriptiones manuum circa
sigillum appensile m. d. Lit. sequuntur tales:
Augustus rex. Approbacya artykułów dobrego rządu cechowi stolarskiemu у łożewniczenra w mieście stołecznym Wilnie, od
szlachetnego magistratu nadanych. Felix
Owsiany, czesznik Wołkówyski, iego królewskiey mości у pieczęci wielkiego xiestwa
Litewskiego sekretarz, mp. Jnferius vero
annotatio illustrissimi episcopi Yilnensis
sequitur talis: roku tysiąc siedmset czterdziestego szóstego, miesiąca Marca trzynastego dnia, ten przywiliey albo approbacya
iego królewskiey mości artykułów dobrego
rządu cechowi stolarskiemu у łożewniczemu,
w mieście stołecznym Wilnie nadanych,
przed nami Michałem IanemZienkowiczem—
biskupem Wileńskim produkowaną, widzieliśmy, czytali у oną, iako prawdziwą у
żadney wątpliwości nie podległą, ad requisitionem tegoż cechu starszych mieszczan
Wileńskich dla wiary potomnemu czasowi
ręką naszą konnotowaliśmy, w Wilnie w
pałacu naszym rezydencyaluym biskupim,
roku, miesiąca у dnia ut supra. Michał
Zienkowicz—biskup Wileński. A tergo vero
istius privilegii connotatio talis: Concellariatu
illustrissimi et exeeUentisshni domini dni
Joannis Frideriei, comitis m Kodeń, Kra-
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snobyl, Dorohostaie et Sapieżyn, Sapieha, sis etc. capitanei. Sigillatum est in actis.
supremi magniducatus Lithvaniae cancel- Quae paesentes literae privilegii s. r. m.
larii, Brestensis, Gorzdoviensis, Propoyscen- praemisso modo ad acta oblatae etc.

1744 г. Ноября 14 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 1396.

27. Подтвердительная привилегія короля Августа III Вплснсколу братству св.
милосердія, заключающая въ себ уставъ этого братства *).
По ходатайству нищихъ города Вильны, король Владиславъ IV благотюлилъ подтвердить имъ
правила, составленный Виленскимъ магистратомъ
для ихъ самоуправленія и руководства. Сущность
этихъ нравилъ заключается въ сл дующемъ: нищіе должны собираться въ зас данія и избирать
изъ среды себя годичныхъ старшинъ совм стно
съ звонаремъ; у этихъ лицъ должны храниться
Црцм чаніе 1-е.

ключи отъ братскаго денежнаго сундука; во время
четвертныхъ зас даній нищіе должны вносить
членскіе взносы; должны также присутствовать
на двух об дняхъ храмовыхъ и каждый м сяцъ
на об дняхъ—заздравной и заупокойной; зас данія
должны производиться въ дом какого нибудь
Виленскаго ос длаго м щанина; старшины должны
зав дывать братской казной и избирать изъ среды

1636 г. Сентября 9 дпя.

Нат» книги № 5885, заfl«C3—126GS г., стр. 2Э7.
Привилегія короля Владислава IV, подтверждающая порядокъ заведенный Виленскимъ магистратом!»,
на счетъ нищихъ въ г. Вильн .
Въ этой ирнвнлегш заключается уставъ для Внленскихъ нищихъ, составленный магистратомъ для прекращепія безиорядковъ, постоянно производимыхъ ими
пъ город .
Buf> ншціе должны быть разд лены на дв группы:
госпиталыіых-ь и бродячихъ. Т и другіе должны избрать изъ среды себя старшину, бнчевниковъ и ішсаря. Старшина долженъ зав дызать братской кассой
и сл дить за исполненіемъ устава; бичевннки должны
производить освид тельствованіе, н тъ ли между нн-

тими здороныхъ, и выгонять таковыхъ изъ города;
писарь долженъ записывать въ книги имена нищихъ,
появляющихся въ городъ. Вс деньги, собранныя нищими, должны идти въ братскую кассу; братчики, когда прикажутъ, должны принимать участіе въ иогребенін евоихъ товарищей; въ костел госиитальномъ
должны пм ть своего звонаря и служить дв об дни.
Такъ называемые пилигримы должны записываться
въ общую книгу, а равно и нищая шляхта и жолнеры.

Feria quinta die duodecima mensis Julii, anno
Domini 1663. Advocatus, proconsules, consulesi

consulares et utriusque subselii notarii, ас scabini civitatis sacrae regiae maiestatis Vilnensis, pro
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нищихъ бичевниковъ, на обязанности которыхъ
долженъ лежать стропи 'дозоръ, чтобы пришлые
лентяи и тунеядцы не злоупотребляли нищенствомъ, чтобы настоящіе нищіе вели себя прилично и по правиламъ; въ случа сопротивленія
бичевники . юі ютъ право обратиться за сод йствіемъ къ магистрату; пилигримы 'и пришлые
нищіе только тогда получаютъ право просить милостыню, когда предъявятъ должные документы и
запишутся въ братство; для этой ц ли писарь
долженъ знать не только русско-польскій, но и латинскій языкъ; ув чные икал ки должны закрывать свои раны; нищенки не должны валяться съ
д тьми по улицамъ, потому что отъ этого стра-

даютъ нравы; лицамъ, недовольныиъ братскимъ.
судомъ, предоставляется право апелляціи въ магистрата.
Братство св. милосердія возникло еще въ 1636 г.
по ходатайству Виленскаго магистрата и съ разр шенія короля Владислава I Г-го. Первоначально оно
им ло свой алтарь при госпиталыюмъ косгел св.
Никодима, потолгь при костел св. Яна. Уставъ
этого братства во многомъ похожъ на цеховые
уставы. Какія въ немъ происходили перем ны и
ч иъ онъ отличался отъ уставовъ другихъ цеховъ
зд сь приводятся въ подлинник , какъ самый
уставъ, такъ и подтвержденія его позда йшюш
королями.

Feria quinta ante dominicain reminiscere, die undecima mensis Martii, anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo quinto.
Coram actis nobilis officii consularis civitatis saorae regiae maiestatis metropolitanae Vilnensis, comparentes personaliter
Jacobus Jedlinski, Andreas Narkiewicz,
Mathias Godlewski, seniores pauperum, nomine suo et nomine totius confraternitatis
sub titulo misericordiae Dei, ad ecclesiam

parochialem sancti Joannis Vilnae existentis, praesentes literas privilegii confirmationis serenissimi Augusti tertii, regis Poloniae et magni ducis Lituaniae^ domini nostri clementissimi, confraternitati suae servientes, salvas et illaesas in authentico
scriptas, nullius suspicionis obnoxias, manu
eiusdem serenissimi regis Poloniae et magni ducis Lituaniae, domini nostri clementissimi propria subscriptas, sigilloque mai iori magni ducatus Lituaniae appensili com-

sessione praesenti uti moris est sportulis cancellariae nostrae congregati. Notum facimus, quod
inter caeteras consultationum nostrarum de bono
civitatis regimine materias nomine pauperum, in
civitate Vilnensi degentium, per Petrum Rodkiewicz.Bartholomeum Słowiński, Joannem Windziuł—
pauperum seniores, et Heliam Meczynski, eiusdem
contubernii notarium, turn et Josephum Andruszkiewicz, Gregorium Wolynckiewicz, eorundem
commensales exhibitae fuerint copiae literarum
piae memoriae Serenissimi regis Vladislai quarti
ordinationem pauperum, a magistratu Vilnensi
in anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto
die vigesima tertia mensis Augusti collatam, in se
continentes, ipsum vero originale iniquitate temporum grassante hostilitate deperditum esse affirmando, obnixe petentes, ut praesentes literarum
copias ad acta suscipere et sub sigillo officii extra-

dere dignaremur. Quorum petitioni, uti iustae
benigne annuentes, praesentes literas visas et publice lectas actis officii consularis Vilnensis, inserere ac per depromptum extradere mandavimus,
hoc unico signanter adiecto, ut hospitium contubernale nunquam sine scitu magistratus eligant,
sed ubi commodius et utilius magistratui visum,
ac designatum Ulis fuerit, ibi contubernia sua habere et iudicia nonnisi minutioribus iniuriis ac
debitis, exiguam granorum quantitatem in se continentibus, inter pauperes formare tenebuntur. Tenor vero literarum s. regiae maiestatis is est qui
sequitur:
Władysław IV, z Bożey łaski król polski etc.
Oznaymaiemy tym listem naszym, komu o tym
wiedzieć należy, iż magistrat nasz Wileński, widząc tu w tym mieście naszym stołecznym w Wilnie wielkie miedzy ubogiemi inconvenientia, uczy-

- 161 munitas, cum introfusius contentis propter '
aeviteraam rei memoriam et meliorem securitatem sui ad acta obtulerunt, quarum
łiterarum, praemisso modo oblatarum, de
verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque talis:
Augustus tertius, Dei gratia rex Poloniae,
magnus dux Lituaniae, etc. i d perpetuam rei memoriam quibus expedit tenore
praesentium significamus, quod cum nobis esset suplicatum per Jacobum Jeglinski, Andream Narkiewicz, Mathiam Godlewski, pauperum seniores nomine suo et
nomine totius confraternii sub titulo misericordiae Dei, ad ecclesiam parochialem
sancti Joannis Vilnae existentis, quatenus
privilegium confirmationis a serenissimo
Joanne Casimiro, rege Poloniae, antecessore nostro, confraternitati pauperum consensum cum articulis, a nobili magistratu
civitatis nostrae Vilnensi pro conservando
meliori ordinatione eiusdem confraternitatis seorsive inscriptis sub sigillo iudiciario
reproductis, approbaremus et confirmarenił pewne porządki, które na pargaminie, pismem
polskim napisawszy у pieczęcią, mieyską zapieczętowawszy, prosił nas, abyśmy takowy list de data
w Wilnie, dnia dwudziestego trzeciego miesiąca
Sierpnia, roku ninieyszego, przed nami pokładany,
porządki, ubogim ludziom należące, w sobie zamykaiący, mocą у powagą naszą królewską stwierdzili у we wszytkim zmocnili, także gospodę dla
schadzek у chowania skrzynki, dla składanek od
stawienia w niey gości pod czas wszelaki uwolnili.
Który ten list albo porządki, od magistratu Wileńskiego postanowione, tak się w sobie maią.
Wóyt, burmistrze у гаусе miasta iego królewskiey mości Wilna. Wszem wobec у każdemu zosobna
oznaymuiemy, iż my, bacząc tu w mieście miedzy
ubogiemi wielkie nieporządki, a z nich wielkie pogorszenia bywały; zabiegaiąc temu wszytkiemu,
taki porządek miedzy niemi uczynić umyśliliśmy,

mus. Quod privilegium cum subscriptione
manus serenissimi Joannis Casimiri, regis
Poloniae, antecessoris nostri, et notarii magni duc. Lituaniae, nec non cum sigillo
pensili m. d. L. in filo serico rubro, sanum et illaesum in literis nostris confirmationis de verbo ad verbum inscribi
mandavimus, cuius tenor sequitur talis:
Significamus praesentibus literis nostris,
quorum interest, universis et singulis, exbibitas fuisse coram nobis literas pargameneas, sanas, salvas et illaesas nullamque suspitionis notam habentes, acticationem, ordinationis a magistratu Vilnensi
inter pauperes Vilnenses factae in se continentes et authentice ex actis civilibus
cum sigillo civitatis Vilnensis appensili manuque notarii connotatas extraditas et supplicatum nobis est noinime eiusdem confraternitatis pauperum Vilnen. ut praedictam illorum ordinationem, a magistratu
Vilnensi factum et olim a serenissimo
Vladislao quarto, antecessore etfratre nostro desideratissimo confirmatam, sed temiakoż uczynili. Naprzód, maią mieć gospodę u
mieszczanina prawa maydeburskiego dla schadzek
swoich у skrzynkę dla składanek, która przezeń
będzie warownie chowana у on, iako sędzia na
wszelakich schadzkach pierwsze mieysce, a przy
nim starsi czterey obrani trzymać będą. Maią ciż
gospodarz у starsi czterech biczewników, albo według potrzeby у więcey obrać, którzy by zdrowych
ubogich z miasta wygnali у swawolnych doniosszy
starszym karali у insze niżey opisane artykuły
wykonywali. Maią revisia uczynić wszytkich ubogich ulicznych, ułomnych, od Pana Boga nawiedzionych, у tych w regestrze maią mieć wpisanych,
zdrowych maią upominać, aby się o służbę starali,
po mieście zbytków nie czynili, pod praetextem
ubóatwa у ułomków zmyślonych, a kto by upomniony nie chciał żebraniny poprzestać, taki z miasta precz ma bydż od biczowników wypędzony.
21
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роге hostilitatis deperditam, authoritate nostraregia confirmaremus et approbaremus,
quarum literarum tenor de verbo ad ver]>um qui sequitur talis inveniatur. Advocatus, praeconsules, consules, consulares
et utriusque subsellii, notarii ac scabini civitatis sacrae regiae maiestatis Vilnensis,
pro sessione praesenti uti moris est sportulis cancellariae nostrae congregati, notum facimus, quod inter caeteras consultationum nostrarum de bono civitatis regimine materias, nomine pauperum in civitate Vilnensi degentium per Petrum Rodkiewicz, Bartholomeum Slotwinski, Joannem Windziuł, pauperum seniores, et Heliam Menczynski, eiusdem contubernii notarium. turn Josephum Andruszkiewicz,
Georgium Wolynckiewicz, eorundem commensales, exhibitae fuerint copiae literarum
piae memoriae serenissimi regis Vladislai
quarti ordinationem pauperum a magistrami Vilnensi, in anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, die vigisima tertia
mensis Augusti collatam in se continenWpisany w regestrze, który by zachorzał ubogi,
maią dawać znać do starszych, aby mu kapłana
przyprowadzono, spowiedzi wysłuchano, a po śmierci
według możności onego lubo przy kościele lubo w
polu pochowano. Jeśli by który z braci albo sióstr
nie miał kogo, który by w chorobie przyirzał,
starsi maią dać kogo iednego za spoiny bracki pieniądz. Jeśli który na pogrzebie bądź brat albo
siostra nie będzie, albo któremu by było wskazano—umarłego nieść, a nie chciałby, albo nie był
na żałobney mszy, dać musi pół funta wosku winy.
Listownicy wszyscy, którzy na okupę proszą, mianuiąc się bydż więźniami у pielgrzymami, nie
maią bydź zaleceni na kazaniach w żadnym kościele, aż się pierwiey w gospodzie ubogich ukażą,
a dostateczną o sobie sprawę dadzą, у onych ci
starsi zalecą. Pianstwo, swawolenstwa, wszeteczenstwa po karczmach, w gospodach, na ulicach wrzas-
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tes, ipsum vero originale iniquitate temporum grassante hostilitate deperditum esse
affirmantes, obnixe petierunt, ut praesentes literarum copias ad acta suscipere et
sub sigillo officii extradere dignaremur.
Quorum petitioni, uti iuste benigne annuentes, praesentes literas visas ас publice
lectas, actis officii consularis Vilnensi inserere,ac per depromtum extradere mandavimus, hoc unico signanter adiecto, ut hospitium contubernale nunquam sine scitu
magistratus eligant, sed ubi commodius et
utilius magistratui visum ас designatum
illis fuerit, ibi contubernium suum habere et iudicia non, nisi in minutioribus iniuriis ac debitis, exiguam grossorum quantitatem in se continentibus, inter pauperes
formare tenebuntur. Tenor vero literarum
s. r. maiestatis. est qui sequitur.
Władysław czwarty, z Bożey łaski król
polski, wielkie xiąże Litewskie et cet. Oznaymuiemy tym listem naszym, komu o tem
wiedzieć należy, iż magistrat nasz Wileński, widząc tu w tym mieście naszym stoków, śpiewania rannego у pieśni frantowskich maią
zabraniać starsi, pod karaniem pół funta wosku.
Nogi opadłe, ułomki zgniłe maiący, maią ie zakrywać chustą czystą, gdyż to przechodzącym
brzydko na to patrząc. — Niewiasty niech nie legaią z dziećmi po ulicach, bo to idzie ku pogorszeniu ludziom. Rzeczy potoczne, wszelakie poswarki, załebki, długi maią miedzy sobą miarkować,
chyba co głównego—maią odsyłać do urzędu należnego. Przychody zapisne у opowiadanie przychodników у składanki do skrzynki maią bydż
dane. Klucz od skrzynki ma mieć starszy ieden
kościelny, a ieśli by tego potrzeba była, a sam
starszy pomieniony zabawny był, ma powierzać
drugiemu dzwonnikowi, przy inszych kościołach
będącemu. Drugi zaś klucz ma bydż u iednego
z ulicznych starszych, a nie maią nic pieniędzy
wybierać. A starsi z skrzynki aż przy bytności

163 łecznym Wilnie wielkie miedzy ubogiemi
inconvenientia, uczynił pewne porządki,
które na pargaminie pismem polskim napisawszy у pieczęcią mieyską zapieczętowawszy, prosił nas, abyśmy takowy list de
data w Wilnie, dnia dwudziestego trzeciego
miesiąca Sierpnia roku ninieyszego, przed
nami pokładany, porządki, ubogim ludziom
należące, w sobie zamykaiący, mocą у powagą naszą królewską stwierdzili у we wszytkim wzmocnili, także gospodę dla schadzek у chowania skrzynki dla składanek,
od stawania w niey gości pod czas wszelaki uwolnili, który ten list albo porządki, od magistratu Wileńskiego postanowione, tak się w sobie maią:
Wóyt, burmistrze у гаусе miasta iego
królewskiey mości Wilna, wszem wobec
у każdemu z osobna oznaymuiemy: iż my,
bacząc tu w mieście miedzy ubogiemy wielkie nieporządki, a z nich wielkie pogorszenia bywały, zabiegaiąc temu wszytkiemu, taki porządek miedzy niemi uczynić
umyśliliśmy, iakoż uczynili.

Naprzód maią mieć gospodę u mieszczą
nina prawa magdeburskiego dla schadzek
swych у skrzynkę dla składanek, która przezeń będzie warownie chowana у on iako
ędzia na wszelakich schadzkach pierwsze
mieysce a przy nim starsi cztery obrani
trzymać będą. Maią ciż gospodarz у starsi
czterech biczewników albo według potrzeby у więcey obrać, którzy by zdrowych ubogich z miasta wyganiali, у swywolnych doniosszy starszym karali, у insze niżey opisane artykuły wykonywali. Maią rewizyą
uczynić wszytkich ubogich ulicznych, ułomnych od pana Boga nawiedzonych, у tych
w regestr maią mieć wpisanych; zdrowych maią upominać, aby się o służbę starali, po mieście zbytków nie czynili
pod praetextem ubóstwa у ułomków zinyszlonych. A-ktoby upomniony niechcial żebraniny poprzestać, taki z miasta precz od
biczowników ma być wypędzony; wpisany
w regestrze, który by zachorzał ubogi, maią dawać znać do starszych, aby mu kapłana przyprowadzono, spowiedzi wysłucha-

gospodarza swego schadzki do gospody we cztyry
niedziele maią bydź, wszytkich ubogich, na tey
schadzce po groszu polskiemu maią. dać do skrzynki. Maią bydż do roku dwie mszy, iedna za dobrodzieiów żywych, a druga za umarłych, kapłana
upewniwszy u fary, у tam wszyscy ubodzy być
maią, a który by nie przybył, grosz winy ma dać
do skrzynki. Dla przychodników do miasta у ludzi loznych, tak męzkiey płci, iako у białey, służb
nie maiących, którzy się po ulicach у kościołach
tułaią, maią bydź do gospody prowadzeni od biczowników, którzy na to będą obrani. Przychodniowie, którzy mianuią się bydź szlachtą, żołnierzami у panami swemi się wymawiaią, maią się
do bractwa wpisywać bez żadney wymowy. Chłopięta, co ze wsi przychodzą, aby im nie dozwolono iałmużny upraszać, niech na służbę idą; także у Ślepi chłopiąt, na wodzenie siebie nie maią

zaciągać, ale chromy a widzący niech ślepego prowadzi. Dla wpisowania imion ludzi ubogich po rewizii maią mieć xiegę, w którą maią bydż ubodzy
wpisani dla przychodów у roschodów. Przetoż pisarza maią mieć, lub z ubogich kogo umieiącego
polskim charakterem, aby te wszytkie rzeczy dla
prostych ludzi polskim ięzykiem były pisane; żeby
у po łacinie rozumiał dla tłumaczenia listów, które przychodniowie łacińskim pospolicie pismem
przynoszą, aby podczas takiey potrzeby znowu inszego tłumacza nie szukać. Podczas nawiedzienia
Pańskiego powietrzem У głodów nachody bywaią
wielkie ze wszytkich kraiów. O tym ichmość panowie obmyśliwać czym maią bydź wychowani, ile
ci, co będą ułomni; a zdrowi maią bydż z miasta
wypędzeni, bo z takich pospolicie złodzieystwa,
kradzieży у wszelakie swowoli naywiccey wtenczas
urastaią. Szpitalnym ubogim, którzy mogą z łó-
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no, a po śmierci według możności onego
lubo w polu pochowano. Jeśliby który z
braci, albo sióstr niemiał kogo, coby w chorobie przyirza?, starsi maią kogo ziednego
za spoiny bracki pieniądz. Jeśli który na
pogrzebie bądź brat, albo siostra nie będzie, albo któremu by było rozkazano umarłego nieść, a nie chciał by albo nie był na
żałobney mszy, dać musi pół funta wosku
winy. Listownicy wszyscy, którzy na okupę proszą, mianuiący się być więźniami у
pielgrzymami, nie maią być zaleceni na
kazaniach -w żadnym kościele, aż się pierwiey w gospodzie ubogich ukażą, a dostateczną o sobie sprawę dadzą, у onych ci
starsi zalecą. Piianstwa, swawoleństwa,wszeteczeństwa po karczmach, w gospodach, na
ulicach wrzasków, śpiewania rannego у pieśni frantowskich maią zabraniać starsi, pod
karaniem pół funta wosku. Nogi upadłe,
ułomki zagniłe maiące, maią się zakrywać
chustą czystą, gdyż to przechodzącym brzydko nato patrzeć; niewiasty niech nie legaią z dziećmi po ulicach, bo to idzie ku po-

gorszeniu ludziom. Rzeczy potoczne, wszelkie poswarki, załebki, długi maią miedzy
sobą miarkować, chyba co głównego, maią
odsyłać do urzędu należnego; Przychody zapisne у opowiadanie przychodników у składanki do skrzynki maią być dane. Klucz
od skrzynki ma mieć starszy ieden kościelny, a ieśliby tego potrzeba było, a sam
starszy pomieniony zabawny był, ma powierzać drugiemu dzwonnikowi, przy inszych kościołach będącemu, drugi zaś klucz
ma być u iednego z ulicznych starszych; a
nie maią nic pieniędzy wybierać starsi
z skrzynki aż przy bytności gospodarza swego.
Schadzki do gospody we cztery niedzieli
maią być wszytkich ubogich, na tey schadzce po groszu polskiemu maią dać do skrzynki. Maią być do roku dwie mszy: iedna za
dobrodzieiów żywych, a druga za umarłych; kapłana upewniwszy u fary, у tam
wszyscy ubodzy być maią, a który by nie
przybył, grosz winy ma dać do skrzynki.
Dla przychodników do miasta у ludzi loznych, tak męzkiey płci, iako у białey, służb

żek swych wstawszy po ulicach siedzieć, przez post
wielki у przez wszytkie święta Wielkonocue do
oktawy, także tydzień przed wszytkiemi świętemi
у na Boże Narodzenie, trzy dni maią mieć pokóy,
tak od biczowników, iako у od wszytkich, tak ulicznika. Który by chory ubogi gospody niemiał, a na
ulicy pod murem leżał, biczownicy nalaższy maią
dać znać do szpitala do starszych Nikodema, Józefa, maią go według zwyczaiu wziąć z kolasą
przyiechawszy у odprowadzić według fundaciey ludzi świątobliwych у pobożnych, tak duchownego
stanu, iako у świeckiego. Maią nakoniec od kościoła każdego także у od cerkwi у zborów, które
są w murze, po iednemu dzwonniku przy starszych rocznych zasiadać, tak aby gospodarz na
wszelakich szadzkach rząd trzymał у przystoyne
uszanowanie odnosił, swowolnych у niespokoynych
karał. Dzwonników ubodzy mięć nie maią, oprócz

szpitalnych, a niemych, którzy ustnie iałmużny
żebrzeć nie mogą, a to pod warunkami, aby się,
który niemym czynić nie ważył pod srogim karaniem. A ci wszyscy starsi, osobliwie gospodarz,
maią przestrzegać tych wszytkich artykułów, aby
byli w całości zachowane ku czci у ku chwale
Boga wszechmogącego w Tróycy świętey iedynego,
błogosławioney Panny naświętszey у wszytkich świętych ku szczęśliwemu panowaniu у dusznemu zbawieniu dobrodzieiów у wszytkiego narodu chrześcianskiego. Pisań w Wilnie, w sobotę w wigilią ś. Bartłomieia apostoła, dnia dwudziestego trzeciego miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego szóstego. Bartłomiey Gawłowicki—pisarz.
My Władysław IV król, bacząc te porządki
bydź z ozdobą miasta naszego Wileńskiego у z
lepszą ubogich ludzi, różnemi od Boga chorobami
у ułomnością nawiedzionemi, wygodą, za proźbą
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niemaiących, którzy się po ulicach у ко- ' dów nachody bywaią wielkie ze wszytkich
ściołach tułaią, maią być do gospody pro- kraiów, o tym maią ichmość panowie obwadzeni od biczowników, którzy nato będą myślić, czym maią być wychowani, ile ci
obrani. Przychodniowie, którzy mianuią się co będą ułomni, a zdrowi maią być z miabyć szlachtą, żołnierzami у panami swemi sta wypędzeni, bo z takich pospolicie złosię wymawiaią, maią się do bractwa wpi- dzieystwa, kradzieży у wszelkiey swawoli
sywać bez żadney wymowy. Chłopięta co naywięcey w ten czas urastaią. Szpitalnym
ze wsi przychdozą, aby im nie dozwolano ubogim, którzy mogą ъ łóżek swych wstawiałmużny upraszać, niech na służbę idą; szy po ulicach siedzieć przez post wielki
także у ślepi chłopiąt na wodzenie siebie у przez wszystkie święta wielkonocne do
nie maią zaciągać, ale chromy a widzący oktawy, także tydzień przed wszytkiemi
niech ślepego prowadzi. Dla wpisowania świętemi, у na Boże Narodzenie trzy dni
imion ludzi ubogich po rewizyi maią mieć maią mieć pokóy, tak od biczowników, iako
xięgę, w którą maią być ubodzy wpisani у od wszystkich, tak ulicznika. Któryby
dla przychodów у rozchodów; przetoż pi- chory ubogi gospody nie miał, у na ulicy
sarza maią mieć, lub z ubogich kogo umie- pod murem leżał, biczownicy nalazłszy maiącego polskim charakterem, aby te wszyt- ią dać znać do szpitala do starszych Nikie rzeczy dla prostych ludzi polskim ię- kodema, Józefa; maią go według zwyczaiu
zykiem były pisane, żeby у po łacinie ro- wziąć z kolasą przyiechawszy у odprowazumiał do tłumaczenia listów, które przy- dzić według fundacyey ludzi świątobliwych
chodniowie łacińskim pospolicie pismem у pobożnych tak duchownego stanu, iako
przynoszą, aby podczas takiey potrzeby zno- у świeckiego; maią nakoniec od kościoła
wu inszego tłumacza nie szukać. Podczas każdego takiego у od cerkwi у zborów,
nawiedzenia Pańskiego powietrzem у gło- które są w murze po iednemu dzwonniku
magistratu Wileńskiego, do nas odniesioną, list
zwysz mianowany, tu inserowany, stwierdzić у
zmocnić umyśliliśmy. Jakoż tym nienieyszym listem naszym we wszytkich punktach, clausulach,
artykułach у condiciach, mocą у powagą naszą
królewską stwierdzamy у zmacniamy. Także gospodę, ubogim dla schadzek у schowania w niey
skrzynki należącą, od stawania gości wszelkiego
stanu у condiciey ludzi podczas odprawowama
sądów głównych trybunalskich, także roków, roczków у innych wszelakich ziazdów, а у pod bytność nasze у w niebytności wiecznie uwalniamy.

Chcąc to mieć po tych wszytkich, którym o tym
wiedzieć należy, aby porządki wzwyż mianowane,
przez pomieniony magistrat Wileński postanowione
у tu gospoda ubogich ludzi, od nas libertowana,
przy swych wolnościach wcale у nienaruszenie
od kożdego wiecznie zachowana była. Na co, dla
lepszey wiary,' ręką się naszą podpisawszy, pieczęć
wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Wilnie, dnia Ш miesiąca Września,
roku Pafiskiego MDCXXXVI, panowania królewstw
naszych polskiego IV, a szwedzkiego V roku. Władysław król. Quod acticatum est.
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leńskiego у z lepszą ubogich ludzi, różnemi od Boga chorobami у ułomnością nawiedzonemi, wygodą, za proźbą magistratu
Wileńskiego do nas doniesioną, list zwyż
mianowany tu inserowany stwierdzić у zinocnić umyśliliśmy, iakoż tym ninieyszym
listem naszym, we wszytkich. punktach,
klauzułach, artykułach у kondycyach mocą у powagą naszą królewską stwierdzamy
у zmocniamy; także gospodę ubogim dla
schadzek у schowania w niey skrzynki należącą, od stawania gości wszelkiego stanu у
kondycyey ludzi podczas odprawowania sądów głównych trybunalskich, także roków
у roczków у innych wszelakich ziazdów, a
у pod bytność naszą у w niebytności, wiecznie uwalniamy, chcąc to mieć po ich
wszystkich, którym o tym wiedzieć należy,
aby porządki wzwyż; mianowane przez pomieniony magistrat Wileński postanowione
у ta gospoda ubogich ludzi od nas libertowana przy swych wolnosciach wcale у
My Władysław czwarty, król, bacząc te nienarusznie od każdego wiecznie zachoporządki być z ozdobą miasta naszego Wi- wana była. Na co, dlalepszey wiary, ręką

przy starszych rocznych zasiadać, tak aby
gospodarz na wszelakich schadzkach rząd
trzymał у przystoyne uszanowanie odnosił,
swywolnych у niespokoynych karał. Dzwonników ubodzy mieć nie maią oprócz szpitalnych a niemych, którzy ustnie iałmużny
żebrzeć nie mogą, a to pod warunkiem, aby
się który niemym czynić nie ważył, pod strogim karaniem. A. ci wszyscy starsi osobliwie gospodarz maią przestrzegać tych wszytkich artykułów, aby byli w całości zachowane, ku czci у ku chale Boga wszechmogącego w Tróycy świętey iedynego, błogosławioney Panny Nayświętszey у wszytkich
świętych, ku szczęśliwemu panowaniu у dusznemu zbawieniu dobrodzieiów у wszytkiego narodu chrześciańskiego. Pisań w
Wilnie, w sobotę w wigilią świętego
Bartłomieia apostoła, dnia dwudziestego
trzeciego miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego szóstegoBartłomiey Gawłowicki, pisarz.

Лрим чаніе 2-е.

1728 г. Ноября 24 дия.
Нзъ книга й- 5139, за 1728—1736 годъ, л. 138.

Дополнительный уставъ Виленскаго братства

иилосердія Божія.

Подъ именемъ братства милосердш Божія разум - споры; сл дить, чтобы люди здоровые не выпрашилось братствоЗВиленскихъ нищихъ, находившеєся при вали себ милостыни и наказывать такихъ бичами;
св. Янскомъ костел . Уставъ этого братства былъ сл - будущимъ нищимъ представить полное право сд лать
дующій: братство обязывалось служить въ разныхъ въ своемъ устав такія изм ненія, какія будуть призкостелахъ об дни; подчинять своему в д нію вс хъ наны ими необходимыми.
приходящихъ въ городъ нищихъ и разбирать цхъ

We środę, w wigilią święta świ§tey Katarzyny
panny męczeniczki, dnia dwudziestego czwartego
miesiąca Nowembra, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego dwudziestego ósmego.

Przed nami Andrzeiem Sienczyłłą у Andrzeiem Minkiewiczem B. W., Francziszkiem Gienelewiczem, Jakubem Lewonem, Kazimierzem Grabowskim, Matheuszem Osipowiczem у тщ Pawłem,
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się naszą podpisawszy, pieczęć wielkiego Joannes Casimirus rex; Walerianus Stanixiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliś- slaus Judicki, archid. Vilnen. notar. m.
my. Dan w Wilnie, dnia III miesiąca Wrze- d. L. m. p. Ad quod privilegium nostrum
śnia, roku Pańskiego MDCXXXVI, panowa- confirmationis articulos, a nobili magistrania królewstw naszych polskiego IV a szwedz- tu nostro Vilnensi metropolitano praedickiego V roku. Władysław król. Quod ac- tae confraternitati pauperum collatum, inscribi ac insinuari iussimus, quorum articatum est. Subscriptio notarii: Simon Caticulorum tenor est talis:
simirus Kurowicz not. officii consularis
We śrzodę, w wigilią święta świątey KaVilnensi notarius.
tarzyny Panny у męczenniczki, dnia dwuNos iaque Joannes Casimirus rex, supdziestego czwartego miesiąca Nowembra,
plicationi praedictorum contubernii seu conroku Pańskiego tysiąc siedmsetnego dwufvaternitatis pauperum Vilnensis benigne
dziestego ósmego, przed nami Andrzeiem
annuentis, ordinationem superius expraesSienczylą, Andrzeiem Minkiewiczem, Fransam in omnibus punctis, clausulis, articuciszkiem Gieniewiczem, Jakubem Lebonem,
lis, paragrapbis approbandam, ratificandam
Kazimierzem Grabowskim, Mateuszem
confirmandamque consulimus, uti bisce praeOsipowiczem у mną Pawiem Konstantym
sentibus authoritate nostra regia approbaMacelewiczem, ntriusque iudicii pisarzem,
mus, ratificaums et confirmamus, et inniżey na podpisaniu wyrażonym, urzędniperpetiram ab omnibus ad quos pertinet,
kami, na teraznieyszy rok tysiąc siedmsetobservari et manuteneri, perpetuum robur
ny dwudziesty ósmy zasiadaiącymi у sąbabere decernimus et demandavimus pro
dem naszym burmistrowskim у radzieckim
gratia nostra regia. Jn cuius rei maiorem
Wileńskim, stanowszy oczewiście uczciwi
fidem et robur praesentes manu nostra subMikołay Jasiński, Józef Piotrowski-starsi,
scriptas, sigillo m. d. L. communiri manJakub Jodko—szafarz, у Symon Rychlickidavimus. Dabantur Vilnae, die XXIII menstołowy bractwa miłosierdzia Bożego, imiesis Jnnii; anno Domini MDCLXIV, regnoniem swoim у imieniem całego bractwa
rum nostrorum Poloniae XVI, Sveciae vero
miłosierdzia Bożego, przy kościele farskim
XVII anno. Apud quod privilegium sereWileńskim świętego Jana zostaiącego, renissimi regis subscriptio manus est talis:
Konstentym Macelewiczem, utriusque iudicii pisarzem, niżey na podpisie wyrażonym,.urzędnikami,
na teraznieyszy rok tysiąc siedmsetny dwudziesty
ósmy zasiadaiącymi у sądem naszym burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim, stanowszy oczew.scie uczciwi Mikołay Jasiński, Józef Piotrowski,
starsi, Jakub Jodko-szafarz у Symon Rychlickistołowy bractwa miłosierdzia Bożego, imieniem
swoim у imieniem całego bractwa miłosierdza Bożego, przy kościele farskim Wileńskim świętego
Jana zostaiącego, reprodukowali artykuły swoiey
konfraternią, iako zgromadzenia ubogich, w tu-

teyszyra mieście Wileńskim znayduiących się, od
magistratu iego kr. mości Wileńskiego nadane, a
że wszelkie się dzidą у znayduią licencie pod
praetextem ubogich, przez których porządek konfraternii miłosierdza Bożego ruynuie się у psuie,
dla tego że wyraźnych na uskromienie swawolnych
zmyślonego kalectwa ubogich, nie maią artykułów
у opisania, a chcąc w lepszy porządek : у rezę
wprowadzić у należycie obostrzyć, za zgodą starszych szafarzów stołowych у innych braci zgromadzenia świętego Franciszka Seraficznego—patrona
ubogich, artykuły nowe, niżey napisane, у dla lep-
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produkowali artykuły swoiey confraterniey
aho zgromadzenia ubogich, w tuteyszym
mieście Wileńskim znayduiących się, od
magistratu iego królewskiey mości Wileńskiego nadane. A że wielkie się dzieią у
znayduią licencye pod pretextem ubogich,
przez których porządek confraternii miłosierdzia Bożego ruinuie się у psuie, dla
tego że «»wyraźnych na uskromienie swywolnych zmyślonego kalectwa ubogich nie
maią, artykułów у opisania, a chcąc w lepszy porządek у rezę wprowadzić у należycie obostrzyć, za zgodą starszych szafarzów, stołowych у innych braci zgromadzenia świętego Franciszka Seraficznego, patrona ubogich, artykuły nowe, niżey napisane у dla lepszego porządku zgodnie
namówione, ażeby w przyszły czas chwałę
Bożą pilniey^promowować, у w lepszym dozorze kaplicę у ołtarz bracki z przyczynieniem mszy świętych у ofiar Boskich za
dobrodzieiów żywych у umarłych mieć mogli, pokornie npraszali у supplikowali, ażebyśmy pomienione artykuły niżey wyrażone stwierdzili, у wiecznymi czasy onym
approbowali, których to artykułów tenor
idzie takowy:

świętego Franciszka Seraficznego dwie msze
święte, to iest iedna festowa w dzień nayświętszey Panny Snieżney—dnia piątego
Augusta, druga msza święta także festowa
w dzień świętego Franciszka Seraficznego,
to iest dnia czwartego Oktobra, co rok przypadaiących odprawowane być maią.

2 artykuł. Chcąc być wdzięcznymi z
rąk dobrodzieiów naszych odbieraiąc iałmużny у pamiętni teyże dobroczynności
byli, za dobrodzieiów tedy żywych у umarłych, oraz braci у sióstr teyże konfraternii
będących co miesiąc dwie mszy święte, iedna za żywych festowa, druga za umarłych requialna, przez kapłana przy ołtarzu
świętego Franciszka Seraficznego, w kościele farskim świętego Jana, w Wilnie będącym, oprawowane być powinne.
3 artykuł. Także żałobna msza święta
śpiewana anniversalna za wszytkich generaliter umarłych у trzy msze święte za
umarłych czytane requialne odprawowane
być powinne.
4: artykuł. Znayduiący się ubodzy tak
w mieście samym, po przedmieściach, iako
у w polu w budynkach mieszkaiący, którzy
bractwu ubogich nie są posłuszni у pod1 artykuł. Naprzód, na większą cześć у legli у owszem sprzeciwiaiąc się artykułom,
chwałę pana Boga, Matki Nayświętszey у żadney niechcą pełnić powinności, przeto

iedna festowa w dzień Nayświętrzey panny Snieżney, dnia piątego Augusta, druga msza święta także festowa, w dzień świętego Franciszka Seraficznego, to iest, dnia czwartego Oktobra, co rok przypadających, odprawowane bydż maią.
2 artylul. Chcąc bydż wdzięcznymi z rąk
dobrodzieiów naszych odbieraiąc iałmużny у pamiętni za dobrodzieiów, tedy żywyclTy umarłych,
dobroczynności byli teyże, oraz braci у siostry
1 artykuł. Naprzód na większą cześć у chwałę teyże confraternii będących, co miesiąc dwie
pana Boga, Matki Nayświętszey, у świętego Fran- msze święte, iedna za żywych festowa, druga
ciszka Seraficznego, dwie msze święte, to iest, za umarłych requialna, przez kapłana przy ołtarzu

szego porządku zgodnie namówione, ażeby w przyszły czas chwałę Bożą. pilniey sprawować у w lepszym dozorze kaplicę у ołtarz bracki z przyczynieniem mszy świętych у ofiar Boskich za dobrodzieiów żywych у umarłych mieć mogli, pokornie
upraszali у supplikowali, ażebyśmy pomienione
artykuły, niżey wyrażone, stwierdzili у wiecznymi
czasy onyra approbowali, których to artykułów tenor idzie takowy:
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aby odtąd wszyscy in genere (maią ied- nym osadzony; a po uwolneniu z więzienia
nak na osoby godne respekt bez oppres- jdyby tenże, uporem postępuiąc, a nie bęsyey onych) bractwu miłosierdzia Bożego dąc w konfraternii, iałinużnę wspólnie z
byli posłusznymi у artykułom w przywile- ubogiemi prawdziwemi odbierał, takowy
iach opisanym podlegali у zadosyć czynili ma być oprócz więzienia plagami karany.
6 artykuł. Pielgrzymom, przybyłym do
pod winą według uwagi у rozsądzenia starszych tegoż bractwa, iednak bez uciemię- Wilna, trzy dni albo więcey elemosinando,
żenia zachowawszy, in casu gravaminis za consensem od magistratu inscriptis dazappelacyą do urzędu burmistrowskiego у nym, comorari wolno będzie; a po wyściu
terminu, od magistratu naznaczonego, za
radzieckiego Wileńskiego.
5 artykuł. Ponieważ codzień a miano- upomnieniem przez biczowników, powinni
wicie w dzień sobotni, pod praetextem ubo- będą z miasta wyniśe. Na ostatek, ubodzy
gich у kalek, wiele ludzi zdrowych, dzieci starsi, według dawnych artykułów у przyу innych różnych podszywają się, po ka- wileiów od nayiaśnieyszych królów, ichmienicach biegaiąc, wielką przeszkodę bra- mościów confirmacyinych, maią się intoto
ciom у siostrom, w konfraternii miłosier- zachować. A ieśliby w czym przydać у
dzia Bożego zostąiącym czynią, zabiega- meliorować potrzeba było, in futurum woliąc wprzódy, a zwłaszcza nie będący w tey ność onym zachowuiemy. A tak my do
że konfraterniey wpisani; ażeby tedy biczow- proźby у supliki bractwa miłosierdzia Bonicy, których iest sześciu, karbaczami al- żego łaskawie się skłoniwszy, te artybo biczami odganiali у nie dopuszczali pod- kuły , ad praesens za zgodą wszytkich
czas grassowania ubiegać у iałmużny od- braci, bez żadney kontradykcyi postanowiobierać. Dla których uskromienia, ieśliby te- ne у umocnione, a przed nami produkogo potrzeba była, za proźbą ubogich star- wane, wiecznemi czasy nadawszy, stwierszych sług mieyskich urzędowych takimć dzamy у podpisawszy ręką pisarza naszego,
pan wóyt, iako у ichniość panowie bur- pieczęć urzędu burmistrzowskiego у radziecmistrze przydać maią у takowy, za po- kiego Wileńskiego przycisnąć ad perpekazaniem od którego kolwiek z biczowni- tuam rei memoriam rozkazaliśmy. Actum
ków, ma bydź wzięty у w więzieniu ratusz- anno, mense et die utsupra. Paweł Konświętego Fraciszka Seraficznego, w kościele farskim
świętego Jana w Wilnie będącym, odprawowane
bydż powinny.
3 artykuł. Także żałobna msza święta śpiewana anniversalna, za wszystkich generalnie umarłych, у trzy msze święte czytane-regularnie odprawowane bydż powinny.
4 artykuł. Znayduiący się ubogi, tak w mieście samym, po przedmieściach, iako у w polu w
budkach mieszkaiący, którzy bractwu ubogich nie
są posłuszni у podlegli, у owszem sprzeciwiaiąc
się artykułom, żadney niechcą pełnić powinności,

przeto aby odtąd wszyscy in genere, (maiac iednak na osoby godne respekt, bez oppressyi onych)
bractwu miłosierdzia Bożego byli posłusznymi у
artykułom, w przywileiach opisanym, podlegali у
zadosić czynili, pod winą, według uwagi у rozsądzenia starszych tegoż bractwa, iednak bez uciemiężenia, zachowawszy in casu gravaminis appellacią do urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego
Wileńskiego.
5 artykuł. Ponieważ co dzień, a mianowicie
w dzień sobotni, pod praetextem ubogich у kaliek
wiele ludzi zdrowych, dzieci у innych różnych pod22
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stanty Macelewicz, sekretarz iego królew- tuae firmitatis obtinere debere volumus,
skiey mości, гауса, у miasta stołecznego iuribus nostris regalibus reipublicae ecWileńskiego utriusque iudicii pisarz mp. clesiaeque catholicae romanae salvis, Jn
Nos itaque supplicationibus pauperum quorum fidem praesentes manu nostra subinclinati, privilegium ас libertates confra- scriptas sigilloque m. d. L. communiri
ternitati eorundem, a serenissimo • praede- iussimus. Datum Grodnae, die XIV mencessore nostro concessas, cum omnibus ar- sis Novembris, anno Domini MDCCXLIV,
ticulis et clausulis confirmamus et appro- regni vero nostri XII anno. Apud quas
bamus, ac in libertatibus inprivilegio ex- literas privilegii confirmationis, praemisso
pressis aeviternis temporibus conservari modo oblatas, subscriptiones manuum cirvolumus, ас articulos, a magistratu nostro ca sigillum maius appensile m. d. L. seVilnensi eisdem pauperibus praesciptos, quuntur tales: Augustus rex; Felix Owper praesentes confirmationis nostrae lite- siany, czesnik Wołkowyski, iego królewskiey
ras corroboramus, in cuius rei fidem si- mości у pieczęci wielkiey wielkiego xięzgilli m. d. L. sub appensione et manus stwa Litewskiego sekretarz. Konfirmacya
nostrae subscriptione iussimus et communiri praw ubogim miasta Wilna. Cancellariatu
fecimus. Datum w Grodnie, dnia VI miesią- illustrissimi et excellentissimi domini Joca Septembra roku Pańskiego MDCCXXIx annis Friderici, comitis in Kodeń, Czarnopanowania naszego XXII. roku. Augustus byl, Dorohpstaie, Kopyly, Wirzchowice,
rex. W. M. Dumański sc. i. k. m. p. w. w. x. L. Kupin et Sapieżyn, Sapieha, magni ducasekretarz mp. Locus sigilli pensilis mag- tus Lithvaniae cancellarii, Brzestensis, Gorzni duc. Lt.
doviensis, Propoyscensis etc. capitanei; siNos itaque Augustus tertius rex, suppli- gillatum est in actis. Quae praesentes li. cationi praedictae pauperum Vilnensium terae privilegii confirmationis, praemisso
benigne annuentes, praeinsertas literas in modo oblatae, sunt actis nobilis officii conomnibus punctis et paragrafis approbamus, sularis civitatis Vilnensis insertae etc. etc.
comfirmamus easque vim et robur perpeszywaią sig, po kamienicach biegaiąc, wielką, przeszkodę braciom у siostrom, w confraternii miłosierdzia Bożego zostaiącym, czynią; zabiegaiąc wprzódy, a zwłaszcza nie będący w teyże confraternii
wpisani, ażeby tedy biczownicy, których iest sześciu, korbaczami albo biczami odganiali у nie dopuszczali podczas grassowania obiegać у iałmużny odbierać, dla których uskromienia, ieśliby tego
potrzeba była, za prożbą ubogich starszych, sług
miejskich urzędowych, tak imć pan wóyt, iako у
inni panowie burmistrze przydać maią, у takowy
za pokazaniem od którego kolwiek z biczowników,
ma bydź w więzieniu ratusznym osadzony. Na ostatek ubodzy starsi, według dawnych artykułów у

przywilieiów, od nayiaśnieyszych królów ichmć confirmacyinych, maią sie in toto zachować. A ieśliby
w czym przydać у meliorować potrzeba było, in
futurum wolność onym zachowuiemy. A tak my,
do proźby у suppliki bractwa miłosierdza Bożego
łaskawie się skłoniwszy, te artykuły adpraesens,
za zgodą wszystkich braci, bez żadney contradykcii
postanowione, a przed nami produkowane, wiecznymi czasy nadawszy, stwierdzamy y, podpisawszy
ręką pisarza naszego, pieczęć urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego przycisnąć ad
perpetuam rei memoriam wskazaliśmy. Actum
anno, mense et die ut supra.
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1744 г. Ноября 20 дня.
Изъ книги Д5 5141, за 1742—1745 годы, стр. 1334.

28. Подтвердптельная привплегія короля Августа ІІЬго, данная цеху Виленскихъ
кожевниковъ u заключающая въ себ цеховой уставъ.
Всд дствіе ходатайства кожевниковъ, такъ называемыхъ красно-черно-шкурниковъ подтвердить
иыъ прежнія привилегіи, погибшія Ео время Московскаго нашествія, король Августа III подтверждаетъ юіъ правила, составленный магистратомъ
и вошеджія въ прежнія привилегіи:
1) Въ день св. Николая вс кожевники должны избрать изъ среды себя годичныхъ старшинъ,
въ в д ніи которыхъ должны находиться цеховая
казна и цеховое управленіе;
2) кожевники должны им ть свой алтарь въ
костел св. Юрія;
3) принимать въ цехъ можно только лицъ
безупречной в ры и происхождения;
4) зас данія должны отбываться у старшинъ
черезъ дв нед ли.
5) Братчики должны праздновать сухіе дни
четыре раза въ году, по изв щенію старшинъ;
6) ыладшіе члены цеха должны принимать
участіе въ костело-служеніи.
7) мастера должны обходиться съ товарищами
и учениками в жливо и въ случа упрямства
д лать выговоры въ присутствіи другихъ старшинъ;
8) лица, іюзволившія себ въ пьяномъ вид
разныя непристойности во время зас данія, подвергаются установленному взысканію;
9) товарищи, самовольно покидающіе своихъ
мастеровъ, исключаются изъ цеха;
10) мастерамъ воспрещается переманивать къ
себ товарищей, подъ страхомъ взысканія камня
воску;

11) убогіе братчики должны получать отъ цеха вспомоществованіе;
12) товарищи обязаны уплачивать своимъ мастерамъ за порчу какой нибудь работы;
13) вдовамъ предоставляется право держать у
себя товарищей въ теченіи полутора года;
14) непослушные приказаніямъ годичнаго старшины подвергаются штрафу отъ Згр. до Чг камня воску;
15) умершіе члены цеха должны хорониться въ
присутствіи всего цеха;
16) убогіе члены должны хорониться на общественный счетъ;
17) годичные старшины должны представлять
отчетъ о своей д ятельности въ день св. Николая;
. 18) правила эти должны быть обязательны для
вс хъ вообще кожевниковъ;
19) вс члены должны наблюдать, чтобы лица постороннія не см ли заниматься ни торговлей,
ни выд лкой сырыхъ шкуръ;
20) разр шается покупать сырыя шкуры только Виленскимъ купцамъ для прикрытія товаровъ;
21) Виленскимъ р зникамъ продавать сырыя
шкуры постороннимъ лицамъ строго запрещается;
22) запрещается другому кожемяцкому цеху
(болыпіе с ро-б ло-шкурники) заниматься выд лкой красныхъ и черныхъ шкуръ;
23) ему же запрещается переманивать късеб
товарищей, подъ страхомъ взыскамія ЮОк. штрафу;
24) яартачи (саиозванцы), занимающееся выд лкой кожъ, подвергаются конфискации найденныхъ у нихъ кожъ въ пользу магистрата и цеха.

Sabbatho ante dominicam septuagesimae Domini millesimo septingentesimo quadradie decima tertia mensis Februarii, anno gesimo quinto.
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'Coram actis nobilis officii consularis civitatis sacrae regiae maiestatis metropolitanae Vilnensis comparentes personaliter
honesti domini Michael Hołdowski, Stanislaus Bondziewicz, Casimirus Saldziewicz,
Andreas Szypiel, Andreas Okuniewicz, Thomas Wołkanowski, seniores contuhernii cerdonum nigri rubrique coloris, cives Vilnenses, sani mente pariter et corpore existentes, praesentes literas privilegii confirmationis serenissimi Augusti 3-tii, regis Poloniae et magni ducis Lithvaniae, domini nostri clementissimii, contubernio suo servientes, salvas et illesas in authentico scriptas,
nullius suspitionis obnoxias, manueiusdem
serenissimi regis Poloniae et magni ducis
Lithuaniae propria subscriptas, sigilloque
minori m. d. L. communitas, cumintrofusius contentis, propter aeviternam rei memoriam et meliorem. securitatem contubernio suo, nomine suo et nomine totius contubernii sui, ad acta obtulerunt, quarum
literarum, praemisso modo oblatarum, de
verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque talis:

pomienionego urzędu magistratu Wileńskiego przy podpisie ręki pisarskiey obsygillowany, cały, nienaruszony, artykuły dobrego porządku cechowi garbarskiemu czerwono-czarno - skurników у kordywaników
w sobie zawieraiący, у suplikowano do nas
było przez niektórych rad, urzędników naszych, przy boku naszym zasiadaiących,
imieniem uczciwych Michała Hołdowskiego, Stanisława Bondziewicza, Kazimierza
Saldziewicza, Andrzeia Szypiela, Andrzeia
Okuniewicza, Thomasza Wołkanowskiego,
starszych у mistrzów pomienionego cechu
czerwono-czarno-skurników у kordywaników na tenczas będących, ażebyśmy wyż
specyfikowany extrakt aktykacyi przywileiu
confirmationis nayiaśnieyszego antecessora
naszego, cum additamento nowych artykułów w nim wyrażonych, (ex quo sam authentyk z innemi przywileiami czasu inkursyi Moskiewskiey immediate przeszłey
zaginął) stwierdzili у korroborowali; który
extrakt urzędu burmistrowskiego radzieckiego Wileńskiego, od słowa do słowa wpisuiąc, tak się w sobie ma.

August trzeci, zBożey łaski król polski,
wielki xiąże Litewski et cet. Oznaymuiemy tym listem przywileiein naszym, komu
by o tym wiedzieć należało. Pokładany
był przed nami extrakt z xiąg szlachetnego urzędu burmistrzowskiego radzieckiego
miasta naszego stołecznego .Wilna, aktykacyi przywileiu confirmationis nayiaśnieyszego antecessora naszego, świętey pamięci
Augusta wtórego, 'króla imci' polskiego у
wielkiego xiąxęcia Litewskiego, pana oyca
naszego, dawnieysze przywileia у prawa de
datis w nim expressis, inserowane stwierdzaiącego, pod rokiem tysiąc siedmsetnym
dwudziestym ósmym, miesiąca Nowembra
trzeciego dnia wydany, pieczęcią urzędową

We śrzodę po święcie wszytkich świętych dnia trzeciego miesiąca Nowembra,
roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego ósmego, przed urzędem у sądem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim, na teraznieyszy rok zasiadaiącym, stanowszy
oczewiście sławetni у uczciwi Michał Szydłowski, Michał Hołdowski, Andrzey Szypiel, Krzysztof Jastrzembski, Stanisław Bondziewicz, Kazimierz Szulski, starsi roczni,
imieniem swoim у imieniem całego cechu
swego garbarskiego czerwono-czarno-skurników у kurdywaników, mieszczan Wileńskich reprodukowali у pokazali przywiley
konfirmacyiny nayiaśnieyszego króla imci
Augusta wtórego, pana naszego miłościwe-
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go, szczęśliwie паш panuiącego, z pieczęcią wielką wielkiego xiestwa Litewskiego,
z artykułami w nim wyrażonemi, od magistratu iego królewskiej mości Wileńskiego
nadanemi, żadney suspiciey у censurze
nie podległy, który ob reverentiam nie
chcąc, co schadzka у zgromadzenie cechu
onego propter subsequentem determinationem częstokroć zażywać, do aktów burmistrzowskich у radzieckich Wileńskich podali,
który słowo w słowo wypisać, pieczęć urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego przycisnąć, ręką pisarza przysięgłego zkollacyonowawszy podpisać у z
aktów wydać pokornie suplikowali; którego to przywileiu konfirmacyinego króla
imci Augusta wtórego sequitur tenor takowy:
August wtóry, z Bożey łaski król polski,
wielkie xiąże Litewskie et cet. Oznaymuiemy tym listem confirmacyinym przywileieiii naszym, komu by wiedzieć należało: iż
przed nami produkowali у pokładali uczciwi Michał Szydłowski, Michał Holdowski, Andrzey Szypiel, Krzysztof Jastrzeinbski, Stanisław Bądziewicz, Kazimierz Szulski, starsi у mistrzowie cechu garbarskiego czerwono-czarno skurników у kudywaników, w mieście naszym Wileńskim będącego, »cztyry przywileia pargaminowe
nayiaśnieyszych królów ichmościów polskich
antesessorów naszych: pierwszy świętey pamięci Zygmunta trzeciego, de data w Warszawie, dnia dwudziestego siódmego miesiąca Nowembra, roku Pańskiego tysiąc
sześćset dwudziestego siódmego podpisany
у pieczęcią kancellaryi nmieyszey w. x.
Lit. zapieczętowany, przez Moskwicina, na
tenczas nieprzyiaciela naszego, nadwerężony у nadruszony, niwczym niepodeyrzany, artykuły pewne, od szlachetnego ma-

gistratu naszego Wileńskiego do dobrego
porządku cechu tegoż garbarskiego w sobie zawieraiące, stwierdzony; drugi świętey
pamięci Władysława czwartego, pod datą
w Wilnie dnia piątego miesiąca Lipca, roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego
trzeciego, bez pieczęci, bo ią Moskwa oddarła; trzeci świętey pamięci Jana Kazimierza, de data w Wilnie dnia siedmnastego miesiąca Czerwca, roku Pańskiego
tysiąc sześćset sześćdziesiąt czwartego; czwarty świętey pamięci Jana trzeciego, datowany w Warszawie dnia pierwszego mca Maia, roku Pańskiego tysiąc sześć ośmdziesiąt
trzecigo,— у piąty nasz, pod datą w Warszawie, dnia siedmnastego miesiąca Sierpnia, roku Pańskiego tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewiątego, ręką nayiaśnieyszych królów ichmościów antecessorów naszych у naszą podpisane, у pieczęciami zawiesistemi kancellaryi w. x. Lit. zapieczętowane, całe, zupełne у żadney w sobie
wątpliwości niemaiące, któremi to przywileiami nayiaśnieysi antecessorowie nasi у
my sami swobody у wolności w używaniu
rzemiosła garbarskiego czerwono - czarnoskurników у kurdywaników, oraz niektóre
punkta dla lepszego zachowania porządku
łaskawie nadali у one wiecznemi czasy
zmocnili. Przykładem nayiaśnieyszych antecessorów naszych chętnie idąc, do tego
się skłaniamy, nietylko dawne prawa, przywileia у wolności wiernym naszym poddanym mieszczanom stwierdzamy, aleieszcze
у nowe wolności у swobody, w tymże rzemiośle garbarskim używać, ile z nas być
może, у со się w dawnieyszych przywileiach nie dołożyło, za supliką uczciwych
wyż wyrażonych mieszczan naszych Wileńskich у rzemieśników cechu garbarskiego, ex consensu magistratu naszego Wileó-
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skiego uczynioną, nadać onym umyśliliśmy.
Jakoż my król, za prośbą panów rad у
urzędników naszych, przy boku naszym
rezyduiących, na tośmy zezwolili, aby nowym przywileiem naszym nowe artykuły
cechowi garbarskiemu czerwono-y czarnoskurhików у kurdywaników nadali у w lepszą rezę у porządek ten cech garbarski
wprowadzili, inkonwencye у exorbytancye
przeciw przywileiów naszych у antecessorów naszych dzieiące się, przez które cechy garbarskie wielko—у mało-skurników
do takiego przyszły ubóstwa, że sufficyencyi w opatrzeniu у dozorze kaplicy у ołtarza brackiego mieć у chwały Bożey promowować nie mogą, umollifikowali у artykuły nie raz rzeczonemu cechowi przepisali, podług których aby wiecznemi czasy
sprawowali się у swoie zwyczaie porządkokowe zachowali.
Artykuł per wszy. Naprzód bracia rzemiosła czerwono—у czarno-skurników у kurdywaników wyprawuiącego teraz będący у
potym, którzy by się do nich przyłączyli у
wpisali, maią zgromadzenie swe mieć na
każdy rok w dzień świętego Michała, w
domu starszego, gdzie starszych dwuch
miedzy sobą maią obrać do sprawowania
rocznego, ludzi dobrych, podmnieyszą iuryzdyką osiadłych у miastu przysięgłych;
z których starszych u iednego skrzynka
tego zgromadzenia do roku ma być w dobrym opatrzeniu, a u drugiego klucz, do
tego dwa klucze osobliwe do teyże skrzynki u dwu braci, na ten że czas do tego
obranych, ludzi także osiadłych у miastu
przysięgłych, maią być, у tak iako za wszytkich tych czterech spoiną wiadomością przychody wszelkie z tego bractwa ich maią
być w tey skrzynce spoinie z przywileiem,
z regestrami у z prawami wszelkiemi tego
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bractwa chowane, także rozchód wiernie
у prawdziwie za spoiną także wszytkich
czterech wiadomością ma być czyniony.
Wtóry artykuł. Iż bractwo każde od pana Boga у świętych iego ma mieć początek, przeto my starać się o to wprzód mamy, aby iegomość ociec przeor kościoła
świętego Jerzego z bracią tegoż konwentu
у starszemi swoiemi, którym by to należało, nam pozwolili mieć, iako у przedtym
przed pożarem było, kaplicę swoią osobliwą w tym kościele świętego Jerzego, w
którey by bracia rzemiosła tego nabożeństwo swoie według sporządzenia tych że
oyców odprawowali.
Trzeci artykuł. Tymże starszym dwiema
womo będzie wpisywać do tegoż bractwa
у przyimować, kto by o to u nich żądał,
tylko aby takowi byli urodzenia dobrego
w religiey у narodzie braku żadnego nie
czyniąc.
Czwarty artykuł. Schadzka braci wszytkich u starszego, u którego skrzynka będzie, co dwie niedzieli, w dzień niedzielny
schodzić się maią, dla obmyśliwania o porządku dobrym у przymnożenia chwały Bożey, oprócz żeby zaszła którego trudność
taka, która by słusznie onego wymówić
mogła.
Piąty artykuł. Wigilie maią być zaduszne odprawowane cztery razy do roku, to
iest na każde suchedni, na które starsi
inszą bracią maią obsyłać; który nie przyidzie, ma dać do skrzynki cztery grosze
litewskie.
Szósty artykuł. Młodsi bracia od starszych na to naznaczeni na święta uroczyste na iutrzniach, mszach, nieszporach
świece maią w kościele zapalać, one nosić,
у іпп posługi kościelne odprawować, pod
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posłuszeństwem, toż у na żałomszach brackich czynić powinni.
Siódmy artykuł. Starsi młodszych, iakoby się mieli sprawować, maią łagodnie nauczać; gdzieby ich w tym nie słuchali, przy
drugich dwuch z braci starszey, do siebie
wezwanych, słowy skarać у na to, gdzieby
nie dbali, na schadzce wszytkim opowiedzieć;
tam gdzieby się nie upokorzył, przez sług,
wziętych od urzędu radzieckiego, do więzienia ma być oddany у onym według występku swego karany.
Ósmy artykuł. Jeśliby też który brat w
bractwie albo czasu innego upiwszy się nałaiał staroście albo młodszemu, tedy mu
maią rozkazać, żeby ustąpił z bractwa; ieśliby nie chciał, wyprowadzić go maią; a
ieśliby się wrócił, tedy powinien karanie
cierpieć у winę dać według ustawy braterskiey, gdzieby się z tego nazaiutrz wychwalał, albo żeby starszych nie przeprosił.
Dziewiąty artykuł. Gdyby też towarzysz,
swego czasu nie wytrwawszy u magistra,"
odszedł bez wszelkiey a ważney przyczyny,
takowy od rzemiosła odpadać ma, okrom
żeby się zaś wrócił у czasu swego wytrwać
chciał za pokaraniem słusznym.
Dziesiąty artykuł. Mistrz żaden towarzysza nie tylko przewabiać od drugiego
mistrza do siebie, ale ani zbiegłego przyimować nie ma, pod winą kamienia wosku
do skrzynki, chyba żeby miał pozwolenie
od pana iego, u którego pierwiey był.
Jedynastg artykuł. Jeśliby pan Bóg na
którego brata dopuścił upadek iaki у niefortunę, ogień., abo inszą złą przygodę, у
do ubóstwa przyszedł, takowy od starszych
za wiadomością braci z skrzynki ratowan
być ma; wszakże ieśliby zaś do czego przyszedł żeby się zapomógł, to co mu się dostało, powinien-wrócić.
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Dwunasty artykuł. Szkodę, ieśliby towarzysz mistrzowi swemu w rzemiośle iaką uczynił, za uznaniem у uważeniem
starszych, onę płacić у nagrodzić powinien.
Trzynasty artykuł. Wdowa po mężu
swym pozostała do roku у sześciu niedziel
towarzyszów żadnych od niey ani odmawiać nikt, ani od wabi ać niema.
Gztyrnasty artykuł. Starszym mistrzom
albo rocznym starostom posłuszni być na
wszelakie rozkazanie maią, co kolwiek do
bractwa należy, pod karaniem trzech groszy raz, drugi raz pod winą sześci groszy, trzeci raz pod karaniem pół kamienia wosku do skrzynki braterskiey.
Piętnasty artykuł. Gdyby też kto z braci, sam, żona, dzieci umarli, takowego wszytka bracia, obesłani będąc od starszych przez
młodszego, prowadzić ciało у wszelakie powinności chrześciańskie odprawować maią.
Szesnasty artykuł. A ieśliby też mistrz
który ubogi umarł, żeby go czym nie
było pochować, pieniędzmi z skrzynki założyć у pogrzeb uczciwy sprawić starsi powinni będą.
Siedmnasty artykuł. Liczba у rachunek
przy odmianie starszych, każdy rok na
święty Michał przy bytności wszytkich braci dziać się ma; ieśli by w czym niezgadzali
się, urzędowi radzieckiemu donieść to maią.
Ośmnasty artykuł. Wszyscy z braci w
tym zgromadzeniu у bractwie będący rzemiosła czerwono-czarno-skurników, by też
У pod inną iurysdykcyą, a nie mieyską mieszkał, który z nas pod tenże porządek у
artykuły opisane podlegać у one we wszytkim zachować cale obiecuiemy.
•Dziewiętnasty artykuł. Maią też tego z
pilnością postrzegać, aby ci, którzy sami
tych skur, ile surowych niewyprawowanych, rzemiosłu ich należących, nie robią,
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iako to przekupniowie • nie przekupowali, nie nie powinni wyprawować pod konfikupcy z inszych miast, miasteczek, przy- skacyą tych że skur, iako у zapłaceniem
iezdży, także żydzi, tatarowie iawnie у po- kop czterdziestu; którey. winy dwie części
kątnie tak .w szlachtarniey żydowskiey у у skur zgrabionych na reperacyą mieyw iatkach publicznych, na wyrobienie onych skich Wileńskich murów, a trzecią część
ullo praetextu w mieście naszym Wileń- na kaplicę świętey Barbary у cechu wyż
skim nie skupowali у z miasta nie wypro- rzeczonego obrócono być ma.
wadzali, pod utraceniem у zabraniem tych
Dwudziesty trzeci artykuł. Ciżkożemiaskur na urząd burmistrzowski у radziecki cy wielko-skurnicy od mistrzów у braci
miasta naszego Wilna; które to skury na cechu garbarskiego czerwono-y czarno skurpoprawę ratusza у murów przez szafarzów ników, oraz kurdywaników, iako samych z
publicznych mieyskich przedane, obrócone magistrów przyimować, tak у czeladź odbyć maią.
mawiać, pod winą Isto kop groszy LitewDwudziesty artykuł. Kupcom zaś Wi- skich, z powróceniem tegoż magistra у czeleńskim dla przykrywania tak towarów na ladnika tego rzemiosła, którego by do siewozach, iako у nawicinach będących, ku- bie przyięli у namówili; podobnym sposopować wolno będzie, a więcey cale nikomu bem cech czerwono - czarno-skurników у
krom braci у mistrzów rzemiosła wielko-y kurdywaników magistrów у czeladź wielmało-czerwono-czarno skurników nie wol- ko-skurników przyimować pod tąż winą
nie powinni będą.
no będzie.
Dwudziesty czwarty artykuł. Partacze
Dwudziesty pierwszy artykuł. Tak też
rzeźnicy Wileńscy aby żadnych skur u gdyby się iaką koi wiek iurysdyką—duchowswoich braci żadnym sposobem nie skupo- ną, senatorską у pańską protekcyą tam inwali у skupionych iawnie у potaiemnie, tra, quam extra maenia miasta naszego
krom tych, które skury sami z bydła u Wilna znaydowaćsię у domami mieszkali,
siebie bitego maią, nie przedawali, oprócz nie będąc cechowemi у prawa mieyskiego
garbarzom, mieszczanom naszym, Wileńskim, nie maiąc у nie wysłużywszy się, na przeskurami surowemi у wyprawnemi nie han- szkodę pomienionych cechów wielko-y madlowali, z miasta nie wywozili, takoż pod ło-skurników czynić, skury skupować, wyutraceniem tych skur у zgrabieniem onych, prawować у wyprąwne skrycie у iawne, przektóre maią być deponowane w wadze pu- dawać mieli, tedy takowe skury wyprawbliczney ratuszney у przez szafarze miey- ne у niewyprawne na każdym mieyscu, by
skie, za co się przedadzą, spisać się у na na- też pod inną iurysdyką у protekcyą mieprawę murów miasta dwie części, a trzecią szkaiącego partacza, grabić, konfiskować у
część do kaplicy świętey Barbary bractwa one ad usum publicum na restauracyą
czerwono-y czarno-skurników obrócone być ratusza у murów miasta naszego Wilna
obrócić wolno będzie. Przeciwny zaś temu
maią.
Dwudziesty wtóry artykuł. Tudzież mieć naszemu przywileiowi у nadaniu tych artychcemy у rozkazuiemy, aby cech kożemiac- kułów у porządku wyż rzeczonego cechu,
ki, szaro - biało skumikowie—skur у sa- ieóliby partacze na oppressyą mistrzów у
fianicy czerwono - czarno, oraz kurdywa- rzemiesników cechu garbarskiego subordy-
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nować kogo mieli, abo samą rzeczą onych
aggrawowali, winę w gleycie naszym protekcyonalnym pod datą w Warszawie, dnia
dwudziestego pierwszego miesiąca Lutego,
roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego dwudziestego założoną у wyrażoną, u wszelkiego sądu у urzędu zapłacić irremissibiliter
tenebuntur.
My król, takowe tedy artykuły ninieyszym listem naszym, łaskawie się do prośby у supliki cechu garbarskiego skłoniwszy, nadawszy nowe у dawne artykuły, у
wszytkie we wszytkich przywileiaeh, prawach у wolnościach, od świętey pamięci
nayiaśnieyszych antecessorów naszych konferowane у utwierdzone, teraz denuo stwierdza my, umocniamy у przy nienaruszney
mocy in genere et specie contenta, punkta, klauzuły у paragrafy, iako by tu słowo
w słowo wpisane były, wiecznemi czasy zostawuiemy, przy powinney mocy zachowuiemy, у aby od wszytkich, do których należy, bez żadney wątpliwości, wcale у wiecznie zachowane były, mieć chcemy у rozkazuiemy. Na co, dla lepszey wiary у mocy ręką się naszą podpisawszy, pieczęć w.
x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w
Warszawie, dnia ósmego miesiąca Grudnia, roku Pańskiego tysiąc siedmset dwudziestego wtórego, panowania naszego dwudziestego szóstego roku. U którego to przywileiu konfirmacyinego podpis ręki króla
imci, pana naszego miłościwego, przy pieczęci wielkiey zawiesistey w. x. Lit. iest
temi słowy: Augustus rex. Additamen zaś
takowy: konfirmacya artykułów cechu garbarskiego. Michał Konstanty Nowicki-podczaszy Trocki, iego królewskiey mości pieczęci mnieyszey w. x. L. sekretarz, mp.
Urząd szlachetny burmistrzowski у radziecki Wileński przywiley confirmacyiny,
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cum intro contentis articulis wyrażonemi,
do xiąg urzędu у sądu burmistrzowskiego
у radzieckiego Wileńskiego przyiąwszy, per
sententiam zkollacyonowawszy, wyż pomienionemu cechowi garbarskiemu czerwono-czarno skurników у kurdywaników
przy pieczęci swey urzędowey wydać rozkazał. Po którego przywileiu konfirmacyinego do aktów podania wyż pomienieni
sławetni у ucściwi starsi Michał Szydłow- •
ski, Michał Holdowski, Andrzey Szypiel,
Krzysztof Jastrzęmski, Stanisław Bondziewicz, Kazimierz Szulski, postanowiwszy się
przed nami у tymże urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim, donieśli у
opowiedzieli, iż stosuiąc się do artykułu
dwudziestego, a widząc wielki nieporządek
у nieposłuszeństwo у wiele w cechu swoim dzieiących się, dla artykułów dawnieyszych niewyraźnie napisanych, ile pod teraznieyszy czas wznieconych, znayduiących
się exorbitancyi у inkonweniencyi, za wspólną zgodą wszytkich w cechu braci tegoż
rzemiosła czerwono-y czarno-skurników у
kurdywaników, dla zachowania w przyszły
czas lepszego porządku umówione, między
sobą у postanowione artykuły niżey wyrażone,
do urzędu naszego pokornie suplikowali, ażebyśmy one przez wyrok nasz stwierdzili у
approbowali. Jakoż wprzódy urząd nasz
burmistrzowski у radziecki Wileński, podane
artykuły dobrze zrozumiawszy, one strutynowawszzy у zważywszy, że nic przeciw prawu
w sobie у innych cechów szkodzie nie zawieraią, skłonił się do wyż pomienioney prośby у supliki imieniem całego cechu czerwono-y czarno-skurników у kurdywaników
mieszczan Wileńskich, uczynioney, artykuły
produkowane, niżey wyrażone, przez wyrok
swóy aby sentencyą swoią iudicialiter poliorowawszy, nemine contradicente stwier23
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nie miał prawa chłopięcego, ma naypierwiey od starszych rocznych wyprawić у
otrzymać prawo у dać według dawnego
zwyczaiu do starszych cechowych złotych
piętnaście. Który by zaś mayster chłopca
przyiął у onego spróbowawszy, takowego
chcącego w tym rzemieśle być zmówiwszy
onego na wiele lat służyć, ma do cechu
wpisać według zwyczaiu, у tenże chłopiec
nie powinien mieć od swego magistra bądy alias swoiey prywatney roboty у niema
iuż odtąd poniedziałkować, pod karaniem
starego obyczaiu, to iest, plagami.
5 artykył. Jeśliby który z braci od swego brata w rzemieśle swoim iaką miał
krzywdę z iakiey kolwiek okazyi, ma у powinien iść skarżyć się do starszych rocznych у grosz przy skardze położyć, a starsi roczni według przysięgi z drugiemi starszemi przeszłemi sprawiedliwie rozsądzić.
6 artykuł. Szafarze у młodzi bracia, tak
starszych rocznych iako у przeszłych szanować, obserwować у wszelkie posłuszeństwo
w kaplicy świętey Barbary, przy kościele
świętego Jerzego będącey, у na każdym
mieyscu świadczyć у podług porządku у
zasług cechowych sprawować się powinni
będą, pod winą za uznaniem według excessu przez rocznych starszych, iednak bez
ciężkiego oney nakładu.
7 artykuł. Roczni szafarze ze wszytkich składanek, wyborów wybranych у innych bez żadney odwłoki wydawać liczbę
przed starszemi swemi nowoobranemi stolowemi przy bytności wszytkich braci cechu swego wydawać, bez żadney sprzeczki
у wymówki, powinni będą.
Które to ad praesens reprodukowane za
zgodą wszytkich, bez żadney kontradykcyi
ustanowione у namówione, salva additione
Każdy magistr , który by in futurum innych in melius przydania,

dził у wiecznie approbował у. w przyszły
czas nienarusznie zachować postanowił у
deklarował.
' 1 artykuł. Ażeby w cechu czerwono?
у czarno - skurników nad sześć starszych
więcey nie było у nie ważyli się nad pomienioną liczbę obierać na starszeństwo.
Jeśliby zaś który z liczby starszych umarł,
wolno będzie na mieyscu zmarłego takiego z szafarzów, który by lat dwie szafarstwa odsłużył w cechu, za zgodą wszytkich
braci obrać.
2 artykuł.- Żaden z braci cechu garbarskiego aby nieważył się podstępku czynić у podkupować się pod bratem swoim
cechowym, który by pierwiey skury surowe niewyprawne, tak w iatkach, na rynku,
na ulicy, na kożdym mieyscu, iako у w
nakładzie do tego rzemiosła należącym
podkupować się, pod zapłaceniem winy według rozsądku у uznania starszych, iednak
bez uciemiężenia.
3 artykuł. Który by z braci skury wyprawne gotowe do przedania miał, wolno
w domu swoim przedać, a do szewców,
rymarzów у siedlarzów у innych, którzy
bez rzemienia obeyść się nie mogą, niewolno nosić, tylko na targ, gdzie mieysce
dawne od magistatu naznaczone iest, wynosić, oprócz do gości panów senatorów у
do klasztorów za potrzebowaniem onych
wolno nosić będzie, krom tych ехсерсуі,
ieśliby którego brata po stronach z towarem, to iest, z skurami wyprawnemi złapano, czyli też dowiedziawszy się należycie dowiedli, ma być ten towar zgrabiony
do cechu у do świętey Barbary kaplice
obrócony; a za uporem strony tedy do magistratu do rozrządzenia według dawnych
artykułów oddany być ma.
4 artykiił.
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leżeliby tego potrzeba była, pieczęcią urzędu naszego stwierdziwszy, podpisać urząd
nasz burmistrzowski у radziecki Wileński
per extractum ad perpetuam rei niemo riam wydać rozkazał. Actum anno, mensę
et die ut supra. U tego extractu przy pieczęci urzędowey magistratu Wileńskiego
podpisy raksequntur inhunc sensum: Paweł Konstanty Macelewicz, sekretarz iego
królowskiey mości, radca у miasta stołecznego Wileńskiego intriusque iudicii przysięgły pisarz, m. p. Correxit Szypniowski.
Extrakt przywileiu konfirmacyinego iego
królewskiey mości у artykułów w nim wyrażonych, cechowi garbarskiemu służących,
z przydatkiem innych, od szlachetnego magistratu Wileńskiego artykułów przydanych nemine contradicente. Est in actis
nobilis officii consularis Vilnensis.
My tedy król, przychylaiąc się do pokorney prośby panów rad urzędników naszych
przy boku naszym zasiadaiących nomine
pomienionych desuper garbarzów miasta
naszego Wilna, do nas uczynioney, takowy
extrakt przywileiu confirmationis nayiaśnieyszego antecessora naszego, cechowi garbarskiemu czerwono-czamo - skurników
kurdywaników Wileńskich służący, ze wszel-
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ką w nim sonancyą in omibus punctis et
paragrafis (in quantum iuris est) mocą у powagą naszą królewską stwierdzamy, approbuiemy у konfirmuiemy. Działo się w Grodnie, naseymie ięneralnym, roku Pańskiego
tysiąc siedmsetnegocztyrdziestego czwartegor
miesiąca Listopada dnia dwudziestego, panowania naszego XII roku. Apud quas literas
privilegii confirmationis, praemisso modo ad
acta oblatas, subscriptiones manuum circa
sigillum appensile sequuntur suntque tales:
Augustus rex.. Confirmacya praw у artykułów, cechowi garbarskiemu w mies'cie
naszym Wilnie służących. Stefan z Grłogowy Kossowski, czesznik Brzeski. Kuiawski, iego królewskiey mości pieczęci mnieyszey wielkiego xiestwa Litewskiego sekretarz. Procancellariatu celsissimi ac illustrissimi principis, Michaelis ducis in Klewań et Żuków Czartoryski procancellarii
m. d. L. Homeliensis, Georgenburgensis,
Usviatensis, Fodusviatensis etc. capitanei.
Sigillatum est in actis. Quae praesentes
literae privilegii confirmationis, praemisso
modo oblatae, sunt actis nobilis officii consularis civitatis sacrae regiae maiestatis
metropolitanae Vilnensis insertae, inscriptae ac insinuatae etc.
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29. Потвердительная привилегія короля Августа III Виленскпмъ цехамъ, кузьнецкому, слесарному, оружейному и проч. на пхъ правила и уставъ.
Sabbatho ante dominicam sextam post, ^ersis et singulis, quorum interest vel inPentecosten, die decima septima mensis Ju- tererit. Supplicatum nobis fuisse per conlii, anno domini millesimo septingentesimo siliarios nostros, lateri nostro- assidentes,
quadragesimo quinto.
nomine civium nostrorum Vilnensium inCoram actis nobilis officii consularis ci- fra expressorum caertae societatis seu convitatis s. r. m. metropol. Vilnensis com- tubernii artificum, videlicet fabrorum calparens personaliter honestus ac famatus do~ deatorum et ensificum, quatenus iura, priminus Georgius Boboryk—senior contubernii vilegia, articulos et ordinationes eorum, а
ensificum, civis Vilnensis, iuratus, sanus divis antecessoribus nostris, serenissimis remente, pariter et corpore existens, nomine gibus Poloniae et magnis ducibus Lithuasuo et nomine contuberniorum fabrorum niae clementer collata et collatas, et ab
caldeatorum ac ensificum, praesentes lite- iisdem confirmata et confirmatas, inferius
ras privilegii confirmationis serenissimi Au- de tenore specificata et specifitatas, praegusti tertii, regis Poloniae etmagni duca- cipue vero privilegium serenissimorum Situs Lithuaniae, domini nostri clementissimi, gismundi primi, tarn Sigismundi Augusti,
contubernio suo servientes, salvas et illae- Stephani, Sigismundi tertii, Vladislai quarsas, in authentico scriptas, nullius suspi- ti, Joannis Casimiri, praedecessorum nocionis obnoxias, manu eiusdem serenis- strorum charissimorum, in authentico prisimi regis Poloniae et magni ducatus vilegii confirmationis serenissimi Joannis
Lithuaniae, domini nostri clementissimi, Casimiri coram nobis repraesentato, salvo
propria subscriptas, sigilloque maiori m. et illaeso, nulliusque suspitionis obnoxio,
d. Lit. appensili communitas, cum in- expraessa et expraessas, authoritate nostra
trofusius contentis propter aeviternam rei approbaremus, ac in omnibus punctis, claumemoriam et meliorem securitatem sui ad sulis et paragraphis, propter aeviternam rei
acta obtulit. Quarum literarum, praemisso memoriam confirmaremus, quorum fidem
modo ac acta oblatarum, de verbo ad ver- omnium iurium, privilegiorum, articulorum
bum rescribendo contenta, tenor sequitur et ordinationum serenissimi Joannis Caestque talis.
simiri, per expressum exaratorum, de verbo
ad verbum. tenor est, qui sequitur taAugustus tertius, Dei gratia rex Poloniae, magni ducatus Lithuaniae etc. Sig- lis.
Joannes Casimirus, Dei gratia rex Ponificamus praesentibus literis nostris uni-

- 181 lonae etc. Significamus praesentibus literis nostris, universis et signulis. Supplicatum nobis fuisse nomine civium nostrorum Vilnensium certae societatis seu contubernii artificum, videlicet fabrorum, serifabrorum, caldeatornm, ensificum, horologificum, cultrificum, quatenus iura acprivilegia et ordinationes eorurn, a divis antecessoribus. nostris, serenissimis regibus
Poloniae et magnis ducibus Lithuaniae,
clementer collatas et ab iisdem confirmatas, praecipue vero privilegium divi regis
Sigismundi primi, tumSigismundiAugusti,
Stephani, Sigismundi tertii, parentis Vladislai quarti, fratris nostri charissimi confirmationes, authoritate nostra approbaremus ac in omnibus suis punctis, clausulis
etparagraphis confirmaremus. Quorum quidem omnium articulorum ordinationis ac
privilegiorum in confraternitate divi Yladislai quarti, fratris nostri, per expressum
exaratorum atque eiusdem confirmationis
Vladislavianae de verbo ad verbum tenor
est qui sequitur talis:
Vladislaus, rex Dei gratia Poloniae
etc. Significamus praesentibus literis nostris universis et singulis. Exliibitas nobis esse literas certas pargameneas, manu serenissimi domini Sigismundi tertii, parentis nostri desideratissimi, subscriptas et sigillo maiori m. d. Lit. pensili munitas, certam. fraternitatem, societatem seu contubernium artificum, videlicet fabrorum, serifabrorum, caldeatorum,
ensificum, horologificum, cultrificum, civium nostrorum Vilnensium, in se continentes, per divos antecessores nostros serenissimos reges Poloniae approbatas et
ratöicatas, idiomate latino exaratas, de data
Yarsaviae, die septima mensis Martii anno
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo

primo, integras, salvas, illaesas omnique
suspitionis nota carentes, supplicatumque
est nobis, ut easdem authoritate nostra regia approbare et confirmare dignaremur.
Quarum quidem literarum, cum suis annexis clausulis, qui infra sequitur est tenor talis:
Sigismundns tertius, Dei gratia rex Poloniae etc. Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest, universis et
singulis, quod cum expositum nobis esset
nomine totius contubernii fabrorum, serifabrorum,- caldeatorum, ensificum, horologificum, cultrificum, civium nostrorum Vilnensium, privilegii literas articulos, bonum
ordinem concernentis, in se continentes, contubernio corundem, per divos antecessores
nostros, reges Poloniae, gratiose collatas,
per nos vero approbatas, non ita pridein
tempore incendii divina permissione funesta ignis voragine periisse, suplicatumque
nobis humiliter, ut hoc idem privilegium,
seu ordinationes innovare, vel aliud simile
in locum igne absumpti eideni contubernio censere dignaremur. Nos, visa supplicationis eius aequitate eoque animadverso, quod idem artifices rescriptum authenticum confragratarum literarum, ex actis ofiicii consularis civitatis Vilnensis depromptum, coram nobis produxerunt, easdem privilegii literas, prout ineisdem actis officii consularis civitatis Vilnensis de
verbo ad verbum tenore sequuntur tales.
Feria quinta die decima sexta Octobris
anno Domini millesimo sexcentesimo octavo, venientes personaliter ad acta officii
nobilis consulatus civitatis regiae Vilnensis honesti Albertus Drozdowski, Stanisiaus
Wierzbicki, Joannes Mackiewicz, Laurentius Porecki, tanquam seniores contubernii serifabrorum, fabrorum, caldeatorum,
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gladiatorum, horologificum, cultrificum, suo Significamus iis literis nostris, quorum intotiusque contubernii praedicti nomine ob- terest universis etsingulis, praesentibus et
tulerunt privilegium pargameneum, sal- futuris, earum notitiam habituris et habivum et illaesum, cum appensione sigilH m. tas esse, coram nobis nomine contubernii
d. L. subscriptioneque manus serenissimi seu fraternitatis artificum, videlicet fabroac invictissimi Sigisinundi tertii, regis Po- rum, caldeatorum, serifabror um, gladiatorum,
loniae magnique ducis Lit., nobis adprae- cultrificum, serenissimorum olim principum
sens feliciter regnantis, continens in se divorum Sigismundi primi et Sigismundi
confirmationem privilegiorum serenissimo- Augusti—regum Poloniae, literas pargamerum, olim piae memoriae Sigismundi pri- neas binas, manu eiusdem serenissimi remi, Augusti Stephanique, regum Poloniae, gis piae memoriae Sigismundi Augusti subsuper certos articulos contubernio praeme- scriptas et sigillo minoris cancellariae m.
morato datorum et concessorum, petentes d. Lit. obsignatas, constitutionem et conillud iisdem actis inscribi, cuius de ver- firmationem ejusdem contubernii memorabo ad verbum tenor łmnc in modum se- torum artificum in se continentes, sanas,
integras, non vitiatas, ac nulli prorsus suquitur:
Sigismundustertius, Deigratiarex Polo- spicioni obnoxias, supplicatumque nobis siniae etc. Significamus praesentibus literis mul fuisse, ut eas ipsas confirmationis linostris, quorum interest universis et sin- teras praedicti contubernii artificum in unum
gulis. Exhibitas esse nobis nomine et ex corpus fraternitatis coadunatorum, infra
parte artificuin fabrorum, caldeatorum, se- scriptaś, authoritate nostra regia approbarificum, gladiatorum, horologificum, cul- re et confirmare dignaremur, earum vero
literarum tenor de verbo ad verbum qui
trificum et recimachioram, civium civisequitur iste fuit.
tatis nostrae Vünensis, literas pargameneas,
Sigismundus Augustis, Dei gratia rex
manu propria serenissimi olim regis Stephani, antecessoris nostri, subscriptas et si- Poloniae etc. Significamus tenore praegillo maiori m. d. Lit. pensili munitas, sentium, quorum interest, universis et
quibus quidem literis idem Serenissimus singulis praesentibus et futuris, haric
rex Stephanus fraternitatem seu societatem notitiam habituris. Oblatas esse nobis licontubernii artificum memoratorum, pri- teras pargameneas divi olim parentis
mum per serenissimum olim Sigismundum nostri Sigismundi, regis Poloniae et maprimum, regem, aevum nostrum, conces- gni ducis Lithuaniae, pro decore et augsam et deinde per serenissimum olim Si- mento civitatis nostrae Vünensis societatem
gismundum Augustuin, regem avunculum vulgoque fraternitatem dictam quorundam
nostrum, confirmatam, iisdem literis appro- artificum, videlicet fabrorum ferrariorum,
bavit, sanas, integras omnique suspicionis caldeatorum et serifabrorum, praedictae cinota [carentes, supplicatumque nobis, ut vitatis in se continentis, easdemque salvas,
eas literas authoritate nostra regia appro- integras, nee in ulla sui parte vitiatas, aut
bare et confirmare dignaremur. ^ Quarum corruptas, sed deinde nobis supplicatum
tenor de verbo ad verbum sequitur talis. est eorundem artificum nomine, ut simul
Stephanus, Dei gratia rex Poloniae etc. ex authoritate nostra regia easdem appro-
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bare et praedictae societati eorum etiam
gladifabrorum et marsupiatorum artifices
•adiungere, velutique membra in unum coagulare dignaremur, atque propterea huius
modi Hteras hie fideliter de verbo adverbum inserere mandavimus, quarum tenor
sequitur et est talis:
In nomine Domini, amen. Ad perpetuam rei memoriam, auetoritatis regum
et euorum prineipatum in qualibet republica quidquid pro decore, augmento
et civitate subditorum suorum ordinaverit,
ne videlicet ejusmodi ordinationes lapsu
temporis e memoria hominum quoque modo evanescent, id totum applieibus literarum et testium fide dignorum annotatione perennare consvevit, proinde nos
Sigismundus, Dei gratia rex Poloniae
etc. Significamus tenore praesentium, quibus expedit, universis, praesentibus et
futuris, harum notitiam habituris, quomodo nos supplicationibus consiliarorum nostrorum huius ducatus nostri Lithuaniae
sincere nobis dilectorum, pro parte magistrorum artificii fabrilis Vilnensis, nobis
porrectis, benigniter inclinari volentes, scilicet, ut sub tempore felicis regiminis nostri praedicti artifices, videlicet fabri, caldeatores, serifices, circa negotia fabrialia
se exerceant, ad meliorem in dies deveniant ordinem et in eadem arte sua
canditionem et civilitatem, cum decore et
augmento hujus nostrae civitatis Vilnensiseiusdem artifieibus,
primo expraessis, frateritatem et in, signia eorum artificii, vulgo alemanico cech cognominatum
et ius seu statuta, quibus se gerere debet,
dandum et concedendum duximus damusque et concedimus. 1-mo. Videlicet utsingulis annis pro cliebus festis, videlicet beatissimae Магіа nivis, nee mm sanetorum
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Georgii et Adalberti, martirum, simul convenientium, eligant inter se quatuor seniores, qui singulis quatuor anni temporibus
coram congregatione magistrorum et sociorum statuta sua recitare procurabunt,
et semper in diebus septimanis vel seeundum eventum rerum, quoties opus fuerib
magistri ad unum ex senioribus conveniant ad consulendum pro bono statu
et ordine suae fraternitatis et componendum de contigentiis in ipsorum societate
emergentibus. 'Excessus iuxta continentiam
suorum statutorum castigabunt, seniores
quoque cistam communem cum literis et
munimentis et aliis rebus fraternitatis сопservent, ad artificum idoneos reeipient, magistros etiam eligent seu creabunt, de arte
sufficienter examinando; socii vero et discipuli, quia magistris recedunt, apudalios
поп laborent, donec prioribus satisfaciant;
et quieunque magistri artificii praefati fabrilis поп erunt inscripti vel reeepti in
fraternitatem in civitate nostra Vilnensi
neque voluerint obedire, statutis dietae fraternitatis nostris, duntaxat ad castrum Vilnense pertinentes, пес поп palatini ac aliorum officialium castri praefati exceptis,
quos ab eadem fraternitate exemptos fieri
volumus. Tales praedictum artificium fabriale laborare поп debebunt, sed quando
nos personaliter in civitate Vilnensi ademus fabri dueum, dominorum, dignitariorum et curientium nostrorum in hospitiis
laborabunt, iuribus nostris salvis, in aliis
vero utantur suae fraternitatis iuribusexoessus castigent, rebelles et contumaces
dentur in castigationem civitati et in hoc
advocatus, vel magistri eivium consulesque
debent ipsis fore auxilio, ab iniuriis ipsos
defendendo, per eosdem magistros et socios demestieos etundeeunque advenientes
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intra civitatem ipsam Vilnensem, eam ipsam artem fabrilem, uti praefertur, exercent, more aliarum fraternitatum similium
in civitalibus regni nostri Poloniaer praesertim vero in civitate Cracoviensi, hactenus habitae et observatae; simul cum insigniis praefatis et statutis tenentur habere,
iis uti fruentur perpetuo et in aevum tenore praesentium mediarum. In cuius rei
testimonium sigillumnostrum subappensum.
Actum:Vilnae feria secunda ante festum
s. Laurentii proxima, anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo, regni nostri anno decimo. Praesentibus magnificis
et generosis Nicoiao Badziwił — palatino
Vilnensiet cancellario m. d. Lit—Gregorio, palatino Trocensi, mareschalco curiae—
Joannae, palatino Novogrod. ac Eocho Bohowidowicz—mareschalco, Kopeć, tenutario in: Przewanka et Paulo Naruszewicz—
secretario nostro, ceteris dignitarüs, officialibus et curientibus nostris, ad praemissa
fide dignis sincere et fideliter nobis dilectis, datum per manus generosi Pauli Naruszewicz, qui praemissa habuit in commisis. Proinde et nos supplicationi eorum
benigne annuentes etvestigiis olim parentis nostri charissimi insistentes, ut laudabiles ordinationes maiorum in memoria hominum facile hereant et reputant etreputantur, eandem fraternitatem praedictorum
fabrorum, caldeatorum etserificum, civitatis nostrae Vilnensis, aprobantes, si per
connexionem cetororum artificum, nempe
gladifabrorum et marsupiatorum pro bono
illorum augendum, acceptandum et ratificandum esse duximus; prout per praesentes agimus, acceptamus et ratificamus ita,
quod omnes ii artifices praedicti fabrorum,
caldeatorum, serificum, gladifabrorum, marsupiatorum uno collegio, una fraternitate
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gaudebunt et veluti membra in uno corpore omnia officia, sibi invicem praestabunt: Primum autem, omnes et singuli
praedictorum artificum, tarn ad arcem nostram Vilnensem pertinentium, quam palatini ac aliorum officialium arcis praefatae,
nullis paenitus exclusis, omnibus legibus
dictae fraternitatis suae obedire in omnibus tenebuntur. Sed quam diu nos personaliter in civitate nostra praefata Vilnensi
degemus, omnibus tandem et singulis artificibus currentibus et domesticis, ubilibet
in hospiciis etiam privatis negotia sua quoque exercere licitum erit, salvis legibus
eorum fraternitatis. Quodsi vero quispiam
in praedicta harum aliqua arte magistrum
se reari velit, literas prius nativitatis et
artis suae sufficientes coram fraternitate
vel senioribus eius fraternitatis ostendere
et deinde specimen artificii proconsvetudine illorum praebere et exhibere obligatus
erit. Alterius quoque artificium nemo percipere debet, sed quisque per propriam artem eandemque unam exerceat, sive eiusdem fraternitatis, sive etiam alterius fuerit. Et si in eo temerare invenientur, ad
petitionem seniorum huius fraternitatis, ab
advocato et consilibus eiusdem civitatis
Vilnensi puniri'debent, quibus pro maiori
authoritate privilegii huius nostri et statui
eorum meliori magistratus Vilnensis utriusque status non inficias ire, imo etiam auxilio illis fore tenebuntur, atque haec omnia et quae in praemissis continentur. nos
in omnibus punctis suis, articulis et conditionibus perpetuae firmitatis robur obtinere deberi decernimus, hac nostra sententia mediante. In quorum omnium fidem
etevidentiam testimonium manu propriasubscripsimus et sigillum nostrum m. d. Lit.
subappendi fecimus. Datum Knyszyni, d.
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vigesima secunda mensis 9-bris anno X-sti
millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Sigismundus Augustus rex. Item supplicationibus nomine eiusdem fraternitatis apud
nos factis. fuimus adducti, ut aliquot articulos, in supra scriptis fundi omnibus literis non specificatos, illis adiungere et adscribere eosque approbare dignaremur:
Primum: ut seniores cistam communem
fraternitatis servantes, eandem nunquam
extra maenia civitatis extradant, tantum
modo intra muros et hoc sub iurisdictione
civili. Item pro singulis anni quadrantibus
quilibet, tam magister, quamsocius expraeclictis artificiis ex officio suo in ecclesiam
parochialem s. Joannis ad divina peragenda conveniat. Quodsi vero quisquam
praestare noluerit, quoties id fecerit, toties
unius grossi paenam luat; similiter etiam
cum fratrem vel sororem ex artificiis praedictis in eodem artificio mori contingat, ut
omnes ex debito officii et amoris christiani
ad sepeliendum deducant, ibidemque orent.
Item volumus etiam et confirmamus, ut e
civitatis nostrae Vilnensis artificia, prae aliis
civitatibus, videlicet Cracoviensibus, Leopoliensibus et reliquarum, hoc est, ut discipuli artificiorum memoratorum eiusdem
civitatis Vilnensis pro idoneis ubique recipiantur, prout ex aliis civitatibus regni
nostri capitalioribus quicunque etiam Vilnae in socium adscitus fuerit, ut sibi nusquam cognomen ab arte impositum immutetur. Item lxi magistri, qui iam а
multo tempore in magistros sunt electi, in
praedictis artificiis, ut ab ostensione speciminis artis sinic, ut a lileris sunt liberi.
Item filii magistroruni supra commemoratorum artificiorum, quicumque in magistros creari voluerint, non lenobuntur plus,
quani mediam partem speciminis artifici
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sui exhibere et convivium pro fratribus suis
comparare. Quodsi magistri filius eiusdem
quoque artificii magistri filiam inmatrimonium assumpserit, nullum specimen artis
suae exhibere adstrictus erit, tantum modo pro fratribus convivium parare tenebitur. Item quicunque artificum ex aliquo
memoratorum artificiorum alicuius deinortui relictam in matrimonium' duxerit, partem mediam speciminis artis suae exhibere tenebitur et convivium parare erit adstrictus. Accedente item eo, quod una pars.
et contubernio illo recessit a numeroque
et fraternitate se segregavit, scilicet artificium marsupiatorum, supplicatum nobis est,
ut aliquod huius recessus signum in iis
literis nostris extaret, ad hoc potissimum
nobis eorum aliquid derogare videretur,
quod cum illis ita visum esse, turn etiam
cum hoc artificium cum exteris huius contubernii artificii minus communitas videretur, nos hoc illorum institutum approbamus. Supplicarunt deinceps nobis, ut in
locum eorum marsupiatorum, artificium
cultrificum contubernio illo praefato, ut
sint veluti membrum in uno corpore, cum
superius commemoratis artificiis conjuncti
ita, ut omnibus et singulis, in praesenti
privilegio non expressis, in toto gaudeant
et obedire sint adstricti; etem'm quicunque ex praefatis artificiis fabrorum, gladiatorum et cultrificum non fuerint inscripti, vel recepti in fraternitatem ipsoruin, neque voluerint statutis et privilegio praefati contubernii ita per omnia,
ut est in aliis fraternitatibus, conservari solitum, sive domos liabuerint sub
sub nomine castrensi, sive quorum euuque dominorum spiritualium utpote reverendissimi opiscopi Vilnensis et aliorum vel
saeeularum, aut nobilium sint, tales prae24
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fata artificia laborave non debebimt, neque
permittantur suas habere officinas, sed in
omnibus sint subiecti senioribus et statutis
praefatorum artificiorum civitatis nostrae
Vilnensis. Si qui autem fuerint rebelles et
praedictis statutis inobedientes, eiusmodi
non solum debent ad exercenda sua officia admitti, sed etiam et labores illorum,
vestes et alia ejusmodi generis liberum
erit memorato contubernio officiose distrahere et accipere et praecipue üs, qui in
absentia in hac urbe nostra manserint,
suique iuris sint et nemini serviant artificiumque exercere voluerint et nihilominus statutis et privilegio isti subicere sese et
parere neglexerunt, ad extremum et ipsimet ab advocato et consulibus puniri debent. Quibus in rebus dominus palatinus
et officium castrense, nee non magistratus
civitatis nostrae Vilnensis debent esse illis
auxilio et ipsos ab iniuriis defendere, ac
inobediontes ad parendum et obediendum
praefatis statutis et privilegio, compellere,
quod ab omnibus ejusdem civitatis nostrae
Vilnensis, spirituali, quam seculari eteivili magistratibus id observari et exequi
omnino volumus et statuimus. Ad extremum vero supplicatum nobis est, eiusdem
memorati contubernii superius speeificatorum artificum nostrae, quod domum illam,
in qua iura et privilegia sui contubernii
сен fraternitatis asservabuntur, a iurisdictione etpotestate mareschalcorum magniducatus nostri Lithuaniae ac aliorum quorumvis, penes quoseunque assignandorum et
distribuendoram hospitiorum potestas esset,
existimamus inmunemque faciamus, quod
scilicet nullo unquam tempore etiam ituin,
cum aliqua comitia et conventus publici
generales Vilnae haberentur, cui uscumque
hominum cujusvis sortis, loci, dignitatis et
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conditionis existentis, in lila domo, in qua
uti expressum est, privilegia servabuntur,
consultationes fiunt et reliqua contubernii
negotia traetabuntur, hospitium dari et
assignan non piterifc, temporibus perpetuis
idque eam maximeob causam, quo ipsius
contubernii confratres liberius et commodius conventus suos, quos frequentius habere solent, celebrare consiliaque de rebus
contubernii illorum communicare, ac alia
etiam in usum praedietae fraternitatis suae
per multa negotia sua traetare et conficere
in eadem domo possint; ideoque omnibus
in Universum et singulis, aut quo earum
quoeunque modo pertinent, tam praesentibus, quam futuris serio praecipimus, ut in
hisce praerogativis, a nobis fraternitati
memoratae gratiose et iustis de causis concessis, eandem fraternitatem censervent et
manu teneanty neque quidquam aliquando
commitere audeant, quod alienum ab hisce nostris merito censeri possit, pro gravi
indignatione nostra. Itaque supplicationi
illi nobis faetae benigne annuentes, praeinsertas literas in omnibus earum punetis,
clausulis. articulis, conditionibusque authoritate nostra regia, quantum iuris pnblici
rationes permittunt, approbantes et confirmantes, simulque nostris dandum et confereudum esse duximus, decernendo et
statuendo, eas et omnia in illis compraehensa robur et pondus suum iustum et
debitum semper obtinere debere, atquein
ejus rei fidem et testimoniura evidentius
hoc diploma nostrum manu nostra subscripsimus et sigillo m. d. L. nostra comnmniri iussimus. Datum Vilnae, die deeima
sexta mensis Octobris, anno Domini millesimo quingentesiino septuagesimo nono, regni vero nostri anno quarto. Stephanus,
rex. Venceslaus Agrippa s. r. in. n. m. d.
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Lt. notarius. Item supplicationibus quoque
eiusdem contubernii memoratis artificibus,
ut aliquot articulos, in supra scriptis fundationis literis non specificatos, eisdem adiungere, adscribere et approbare dignaremur. Primum quidem: ut quilibet mercatorum, advehens in civitatem nostram Vilnensem chalibdum, ferrum, aes, fistulas,
pixidiarias, frameas curvas et rectas, vulgo
głownie szabelne у kordowe dictas, et id
genus quaevis necessaria instrumenta, eisdem artificiis servientia, contubernio eidem
sese demmtiet, facta vero eiusmodi denuntiatione, si in triduo contubernium merces eiusmodi non coemerit, licitum eas
cuilibet divendere. Jtem ne frameas ullas,
tam rectas, quam curvas, vaginis tectas
quivis mercatorum Vilnam adveliat, aliter
si fecerit, eiusmodi frameae ad contubernium supramemoratum pignorie nostrae
officiose ricipi debent. Item si quispiam
praedicta aliqua liarum arte magistrum
se creare voluerit, prius coram universa
fraternitate mensis suae inventionem apariet, quo tanto apud aliquem ejusdem societatis suae tarnen artis magistrum duos
annos integros loco non mutato continuo
laborare hisque absolutis literas nativitatis
et artis suae sufficientes, coram eiusdem
fraternitatis senioribus exhibere, demum
quoque sui artificii specimen, proprio suo
marte et manibus elaboratum, edere et ostendere, nee (ut hactenus imperiri quique)
peeunia data, quod nulli unquam in posterum concedi debet, aut aliis technis eandem fraternitates redimere stricte obligatus erit, conviviuui vero quod hactenus
magnis impensis celebrari consvevit, ex
certis rationibus, abrogandura duximus abrogamusque decernendo in posteruma nemineexi gatur, sed quilibet magistrum se cre-
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ari volens in locum illius octo sexagenas
lit. ad cistam communem conturbernio
numeretetsolvat; quaruin dimidia pars, hoc
est quatuor sexagenae ut et dimidia pars
peeuniae, quae a poenis colligitur in usum et
incrementom Poloniae nostrom impendi
debent, ad coemendum videlicet etcomparandum pro huius contubernii fraternitate
vexilum, tympanum, chlamydes, frameas,
bombardas, arma et reliqua omnis generis
instrumenta bellica, cum reliquis vero quatuor sexagenis seniores et omnes huius contubernii magistri pro suo arbitrio et communi consilio disponent et dispensabunt.
Item pixidiariorum et serificum distineta
sunt artificia, ut socius; аппиш quod dicitur laborare et absolvere volens, artificii
pixidia riorimi non apud serificem, nee vice
versa serifex apud pixidiarium, sedqiiilibet
penes sui artificii magistrum eumque et
dictum societatis huius fratrem id facere
teneatur. Literae porro nativitatis nullius
erunt valoris, nisi quae a senatu hujus,
in qua quis natus est, civitatis allatae et
sigillo ejusdem confirmatae fuerint. Quodsi quempiam in pago natutn esse contingat, literas nativitatis suae non a nobilibus,
quae nullius erunt monienti, sed a proximi
cuiusque oppidi vel urbis ejus regionis senatu afferre et exhibere, literas vero artis
suae a fraternitate et contubernio ejus civitatis, in qna artificium didicit, afferre et
habere tenebitur, bis] deficientibus repulsani patietur, et artificium de novo et integro apud magistrum huius societatis»fratrem addiscet. Item si aliquis d-s conditionis tarn spiritualis, quam saecularis,
in civitate nostra praedicta Vilnensi assiduo residens, artificem suum habere voluerit, ipsum exeontubernialibus, non autem
advenis eligere sibi tenebitur. Item cistam
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communem contuberaalem liberum sit etiam
ipsis sub iurisdictione episcopali artificibus
existentibus servare, ita tarnen, ut hoc
eodem contubernmm ab ipsa iurisdictione
episcopali in quibuscunque impedimentis
et iniuriis defendatur et cum iurisdictione
castrensi civilique observetur. Item quicunque praefatorum artificum cotubernium
contempserit illudque frequentare neglexerit, per unius anni et sex septimanarum
spatium, is ex regestro contubernii delebitur, ita tarnen, ut si denuo illud inire
voluerit, specimen suae artis et fraternitatem redimere tenebitur. Similiter quoque socius quilibet, si contempto contubernio, advenae cuipiam extra contubernium sese laborandi causa adiunxerit,
is ad contiibemium non suscipiatur, donec
denuo annos disciplinae suae perficiat; lioc
etiam de pueris et discipulis sentiendum
est. Item si alicuius conditionis, tarn spiritualis, quam secularis dominus cum artifice suo proprio in civitatem venerit, ille
artifex amplius arfcificiuin suum non exerceat, quam in praesentia domini, discedente
autem ipso, ipsi etiam artificium interdicatur. Item sedentariis, vulgo szyfter dictis, fistulas pixidiarias et seras bombardicas paratas, e longinquis regionibus huc
advehere easque pro Vilnensibus divendere ne utiquam licitum erit, quin imo easdem vel prorsus non vendere, vel magistris
contubernii ad elaborandum dare debent,
sub paena amissionis earundein. Item nee
. pro polis carbones in foro coemere eosque
postea maximo huius contubernii damno
divendere concessum erit, sub amissione eorundem carbonum. Postremo si quis hisce
literis nostris earunque continentes in aliquo articulo, puneto, clausula, conditione
contradicere, refragari vel contravenire au-

sus fuerit, muletam ducentorum florenorum, centum quidem ad hospitale publicum
civitatis et toties ad cistam communem
contubernii irremissibiliter luat. Suplicatio itaque praedietae benigne annuentes
literas praeinsertas eorumque contenta et
articulos praedictos, tarn antiquitus institutos, quam per nos noviter adiectos, in
omnibus elausulis, punetis et conditionibus, authoritate nostra regia, approbandum
et confirmandum esse duximus; prout aprobamus et confirmamus literis hisce nostris,
quarum vim et robur debitae firmitatis habere debere volumus. In cuius rei fidem
praesentes manu nostra subscriptas sigillo
nostro m. d. Lit. muniri iussimus. Datum
Vilnae diedeeima tertia rnensis.Mnrtii anno Domini millesimo sexcentesimo primo,
regnorum nostrorum Poloniae quatuordeeimo, Sveciae vero anno oetavo. Sequitur
sigillum s. r. in. m. d. Lit. subscriptioque
inanus eiusdem serenissimae regiae maiestatis, nee non notarii m. d. Lit. Інше
in modum: Sigismundus rex. Mathias
Woyna s. r. m. per mag. duc. Lit. notarius. Quod quidem privilegium actis praesentibus est inscriptum. Ex actis nobilis
consulatus civitatis regiae Vilnensis discriptum. Locus sigilli. Innovandas et confirmandas esse duximus, innovamusque et
confirmamus praesentibus literis omnia earundem literaruin, supra insertarum contenta, in omnibus punetis, articulis, etiam
a nobis specialiter adiectis de certo eosdem, quantum de iure et vim et robur
perpetuitatis obtincre debore, In quorum
maiorem fidem praesentes manu nostra
subscriptas sigillo nostro m. ii Lit. communiri iussimus. Datae Varsaviae die septima mensis Martii, anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo, regno-
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rum nostronmi Poloniae quadragesimo laudem Dei, coemendam pro candelis, cequarto, Sueciae vero trigesimo octavo an- ram substertandum sacerdotem, pro aliisno. Sequitur sigillum m. d. Lit. maius ve comparandis altari eoruni in parocliiali
subappensuin subscriptioque maims sere- ecclesia sito ornamentis, expendi debent
nissimae regiae maieslatis neo non notarii reliquain vero earum partem seniores
m. d. Lit. liunc in inodum: Sigismundus et omnes Imius contubernii magistri pro
rex. Martinus Tryzna, praepositus Trocen- suo arbitrio et communi consilio disposis, notarius et referendarius m. d. Lit. nent et dispensabunt. In quorum omNos itaque praenominatus rex supplicatio- nium fidem' et evidentius testimonium
ni pvaemenioratorum artificum civium no- praesentes manu nostra subscripsimus et
strorum Vilnensium praefatae, uti iustae be- sigillum m. d. Lit. subappendi iussiinus.
nigne annuentes, praeinsertas literas cum Datae Vilnae duodecima mensis Aprilis
omnibus punctis, clausulis et imiversis, anno Domini MDOXXXVI,' regnorum noquae in praemissis continentur articulis, strorum Poloniae IV, Sveciae vero V anno.
conditionibus auctoritate nostra regia robo- Sequitur subscriptio manus s. r. m. nee
randas, confirmandas et ratificandas esse non notarii m. d. Lit. hisce verbis: Vladiduxhnus, imo roboramus, corfinnamus et slaus rex. Stanislaus Naruszewicz m. d.
ratificamus liarum nostrorum vigore et Lit. notarius. Sigillum quoque maius m.
testimonio literarum eäs robur debitae et d. Lit. subappensum. Nos itaque rex Joperpetuae firniitatis obtinere debere; sup- annes Casimirus, supplicationi praenominaplicationibus nomine eiusdem contubernii torum artificum civium nostrorum Vilnena pud nos factis sumus adducti, ut aliquos sium clementer annuentes, onmia hie inarticulos, ad socios et Juniores eiusdem con- serta privilegia, ordinationes et articulos
tubernii artifices spectantes, exigere et ap- in omnibus suis clausulis, punctis et paprobare dignarenmr. Prout per praesentes ragraphis roborandos, confirmandos et apcrigimus et universis eiusdem contubernii probandos confirmandos esse duximus; prosociis notum facinms, ut si quispiam ex ut praesontibus literis nostris roboramus,
praedicta liarum arte magistrum se crenr confirmamus et approbamus. In quorum
voluerit, convivium, quod hactenus octo se- fidem praesentes manu nostra subscriptas
xasrenis expediri consvcverat, nunc ex ccr sigillo m. d. Lit. communiri iussimus. Datis rationibus duodecim sexagenos lit. qui- tae Vilnae die XXX mensis Junii, anno
libet se magistrum creari volens ad cistam Domini MDCLXIV, regnorum nostrorum
communem contubeniio numerat et solvat. Poloniae et Svecia XVI anno. Sequitur subItem qui magistrum se creari voluerit et scriptio manus s. r. in. hisce verbis: Joansui artificii spccimcn per consvetudinem, nes Oasimirus rex, et secretarii s. r. in.
proprio marte et manibus elaborare rccu- sequitur subscriptio manus hisco verbis: Casaverit, ad eandem communem contubernio simirus Puchalski— subdapifer Miuscensis
cistam sexagenis sedecim Litv. specimen s. r. in-, secretarius. Sigillum m. d. Lit.
non elaboratum redimat et persolvat. Illa- subappensum. Nos itaque Augustus III
rumque paecuniarum dimidia pars nna cum rex, suplicationi per certos consiliarios nohisque a poenis coliguntur ad ornandam stros, lateri nostro assidentes, nomine ci-
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vium nostrorum Vilnensium certae societa- swoią wielką uymę у dyminucyą osobom
tis seu contubernii artificum, videlicet ho*- cechowym exinde przynoszą; przeto takonestorum Michaelis Liwachowski—contu- wych partaczów pod czyią kolwiek protekbernii fabroruni, Eartholomei Łosicki— cyą у iuryzdykcyą, senatorską, duchowną у
contubernii caldeatorum et Antonii Lankow szlachecką mieszkaiących, in quantum by
ski—contubernii ensificum, seniorum annuo- nie czynili zadość artykułom tych trzech cerum etnomine omnium fratrum contuber- chów у do onych nie wpisali się, mieyniorum eorum ad nos illatae, clementer skiego prawa nie przyieli у powinności ceannuentes, omnia hie inserta privilegia, cho wey, iako też oltarzowey zarówno nie
ordinationes, acticulos et iura eorum in pełnili, pozwalamy tak przez bracią cechoomnibus punetis, clausulis et paragraphis wą, iako też urzędy mieyskie ławkowe у
roboranda, confirmanda etapprobanda, ro- biskupie, po rynku у po ulicach chodząborandosque, confirmandos, ac approban- cych, łapać у inkarcerować, roboty onych
dos authoritate nostra recia esse duximus, na szpitale kościelne konfiskować, bez żaprout praesentibus literis nostris roboramus dney ni od kogo protekcyi у ochrony, aż
confirmamus et perpetuis temporibus in we wszytkim zadość powinności cechowey
simul cum literis illustrissimi ac reveren- у artykułom uczynią.
dissimi domini Michaelis Zienkowicz, epi2-do. Takoż zabraniamy у zakazuiemy
scopi Vilnensis, pro capella sub titulo s.
żydom, w tym że naszym mieście WileńJoannis Nepomuceni, in ecclesia cathedrali
skim będącym, złodzieyskie kramy rnaVilnensi existente, praedictis contuberniis
iącym, podobnąż przeszkodę na zgubę у
sub anno millesimo septingentesimo quadyminucyą cechów przysięgłych czyniądragesimo primo die vigesima prima mencym, ażeby tak publice, iako у prywatsis Martii post generale incendium civitanie żadnego żelaza, do roboty7' tych cetis nostrae Vilnensis collatis, coram nobis
chów należącego, iako to: siekier, podków,
in authentico reproduetis, approbamus. Inświdrów, ufnalów, dynarów, szabel, oków,
super ad humilem suplicationem eorundem
kociołków, imbriczków, saganków etc. przecontuberniorum, pro meliori ordine et redawać у onemi handlować nie ważyli się,
gimine, in praedictis societatibus seu artipod konfiskacyą takowych towarów na szpifieiis ad nos faetam, ad normam aliorum
tale kościelne, z pomocą pomienionych
contuberniorum certos articulos pro faciliori
urzędów w mieście Wilnie będących.
cuiusque captu polonico idiomate expraes3-tio W tych trzech cechach nayduiąsas superaddimus.
ce się osoby у bracia nie maią wszyscy
1-mo. Ponieważ wielka przeszkoda tym iedney roboty robić, na przeszkodę drugim,,
trzem cechom, kowalskiemu, kotlarskiemu to iest: kowale nie powinni slosarskiey. a
у miecznickiemu przez partacze у lozne a slosarze kowalskiey, takoż kowalskiey
osoby nie cechowe, pod różnemi protekcy- albo slosarskiey kotlarze roboty robić, pod
ami у iurysdykeyami w mieście naszym strofem kamienia wosku na ołtarz cechowy
Wilnie będące, dzieie się, ex quo że żad- у siedzeniem wieży w ratuszu przez nieney powinności nie tylko do cechu, ale też dziel sześć.
у do ołtarza brackiego nie czynią, a robotą
4-to. Ponieważ elekeya starszych cecho-
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wych w tych trzech cechach, przedtym na
Nayświętszą Pannę Śnieżną у świętych Jerzego у Woyciecha była składywana у determinowana, teraznieyszych zaś czasów пій
niemal od powietrza na święty Bartłomiey
у na nayświętszey Panny Narodzenie in
melius za zgodą wszytkich braci iest przeniesiona, więc te ich transmutacyą władzą
naszą królewską approbuiemy. In quorum
fidein praesentes literas, manu nostra subscriptas, sigilloque m. d. Lithvan. communiri iussimus. Datum Grodnae anno
domini millesiino septingentesimo quadragesimo quarto, decima quarta die Novembris mensis, regno vero nostro duo
decimo anno. Apud quas literas privilegii confiraiationis, praemisso modo ad
acta oblatas, subscriptio manus serenissimi regis Poloniae etmagni ducis Lithu-
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aniae seqmtur, circa sigillum majus appensile m. d. Lit. talis: Augustus rex.
Atergo vero confirmatio talis: Konfirmacya przywileiów cechom kowalskiemu, slosarskiemu у mieczniczemü miasta stołecznego Wilna nadanych. Subscriptio vero
secretarii s. r. m. tenoris sequentis: Felix Owsiany — czesznik Wołkowyski, iego
królewskiey mości у pieczęci wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego sekretarz m. p.
Cancellariatu illustrissimi et excelentissimi
domini domini Joannis Friderici, comitis
in Kodeń, Czarnobyl, Dorohostaie et Sapieżyn, Sapieha - supremi m. d. Lit. cancellarii, Brestensis, Gorzdoviensis, Propoyscensis etc. capitanei, sigillatum est in
actis. Qnae praesentes literae privilegii corifirmati onis, praemisso modo ad acta oblatae, etc.
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30. Уставъ цехсі Виленскигь каменщиковъ u плотниковъ.
Всл дствіе потери древн йшихъ привилегій и
уставов*, цехъ плотниковъ и каменщиковъ обратился съ просьбой къ Виленскому магистрату составить для него новыя правила; магистрата,
принимая во вниманіе сущность древн йшихъ
цеховыхъ привилегій, преддожилъ цеху плотниковъ
и каменщиковъ сл дующій уставъ:
Вс цеховые члены должны собираться въ день
•св. Николая на общее аас даніе и выбрать изъ
среды себя двухъ предс дателей и двухъ расходчиковъ—для плотниковъ и каменщиковъ; этимъ
лицамъ представляется право хранить у себя клю-

чи отъ цеховой казны, производить расходы; старшины должны быть присяжные; за дв нед ли
до истеченія года братья должны собираться на
предварительное зас даніе съ ц лію выслушанія
отчета объ израсходовали суммъ; товарища должны вносить въ цеховую казну по 2 злота въ
годъ; взносы эти должны производиться въ теченіи 5 л тъ и предназначаются глав, образомъ на
хлопоты о королевскомъ подтверждена! цеховаго
устава; вс цеховые должны нос щать бернардинскій костелъ, принимать участіе въ торжественныхъ городскихъ шествіяхъ. и вооруженін подъ
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страхомъ взысканія двухъ фунтовъ воску; стар- водиться вспомоществованія больнымъ и новопришины должны собирать въ зас даніе членовъ два бывшимъ; младшіе всегда должны отдавать старраза въ м сяцъ; неявившіеся должны заплатить шшіъ знаки почтенія, въ зас даніяхъ сохранять
3 гр. штрафу; мастера должны записывать своихъ порядокъ подъ страхомъ взыскания отъ 6 гр. до
учениковъ въ книги и принимать къ себ моло- 4-хъ ф. воску и полкамня; цеховые доходы долдыхъ людей только хорошаго происхожденія; жны идти на бернардинскій костелъ, на похороученики, пробывшіе опред ленное количество ны и вспомоществованія цеховымъ братчикамъ;
л тъ у мастера и пожелавшіе вступать въ това- въ остальныхъ §§ заключаются общія м ропріятія
рищи, должны просить объ этомъ старшихъ то- противъ партачей, ремесленниковъ изъ другихъ
варищей и заплатить за это право 24 гроша; при городовъ и чужихъ земель, противъ забол ваюэтомъ они должны проработать еще у своего ма- щихъ членовъ и положенія семействъ умершихъ
стера 4 м сяца для лучшаго изученія мастерства, ремесленниковъ; указывается также на кругъ
совершить путешествіе и представить пробную свободной д ятельности товарищей и взаимныя
работу; цеховое братство должно заботиться о отношенія товарищей другъ къ другу, къ своимъ
благол піи . своего алтаря и давать на каждый ученикамъ и мастерамъ нодъ страхомъ взыскания
праздникъ и церковную службу по 3 злотыхъ; за несоблюденіе оныхъ опред леннаго штрафа.
неявившіеся должны заплатить по 3 гроша штра- Лицамъ постороннимъ заниматься мастерствомъ
фу; погребете умершихъ должно совершаться на строго воспрещается.
счетъ цеховой казны; изъ нея же должны произ-

Burmistrze у radcę miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna—wszem w
obec у każdemu z osobna, komu by o tym
wiedzieć należało, tym listem oznaymuiemy. Iż stanowszy przed urzędem naszym
burmistrowskim у radzieckim Wileńskim
ucściwi panowie Stanisław Brzoska—tegoroczny, Gabryel Kondratowicz—przeszłoroczny starsi, у Масіеу Bielawski—szafarz towarzyszów cechu mularskiego, przy bytności. wielu braci у towarzyszów tegoż rzemiosła, z należytą pokorą przełożyli, iako
onym artykuły dla zachowania w rzemieśle ich porządku, wprzódy od antecessorów nadane, a potym przez nayiaśnieyszych
królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt litewskich miłościwie approbowane, per
yarias hostilitates et temporum calamitates zginęły, a zatym między maystrami a
towarzyszami cechu onych zgody, miłości
у observancyey chwały Bożey nie było,
owszem częstokroć niesnaski у zawody prawne miedzy niemi samemi, oraz у may-

strami urastały; dla czego chcąc to, co z.
dobrego rządu у kluby wypadło, w rezę у
klubę wprawić, rząd, miłość, zgodę у posłuszeństwo miedzy sobą mieć, żądali у pilno nas upraszali, abyśmy onym artykuły у
pewne statuta ad normam starych, copiatim przed nami produkowanych, któremi
by miedzy sobą rządzili się, chwałę Bożą
rozmnażali, partaczów, którzy nie uczywszy
się należycie przy maystru у towarzyszu
cechowym, te rzemiosło lub publicznie, lub
pokątnie robią, znosili у karność miedzy
sobą zachowali: onym nadali, co aby tym
prędzey otrzymali у sami panowie starsi
magistratowie tegoż cechu mularskiego, to
iest Bazyli Kożycki, Stanisław Kuperski,
starsi, у Mikołay Wiszniewski, szafarz, za
pomienionymi towarzyszami do nas wnosili
proźbę swoią. Jakoż my, ^ widząc słuszne
ich żądanie у proźbę, tudziesz respektuiąc
na instancja/panów starszych majstrów cechu mularskiego, dla zachowania między
niemi dobrego rządu, posłuszeństwa у zgo-
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dy, konformuiąc się do ustaw у artykułów,
samym panom maystrom Wileńskim cechu mularskiego nadanych у służących,
pozwalamy, konferuiemy у nadaiemy onym
na wieczne czasy niżey wyrażone artykuły. A że panowie cieśli magistrowie iednemiż artykułami у przywileiami wespół
z panami mularzami maystrami rządzą się
у sprawuią, a towarzysze onych bez żadnego porządku у ustawy zostaią; więc od
tego czasu, iako panowie maystrowie mularze wespół z panami cieślami maystrami,
temiż samemi artykułami sprawuiąc się,
iedną skrzynkę maią у w niey artykuły,
przywileia у pieniądze składaią, tak ażeby
у panowie ciesielskie towarzysze wespół z
panami towarzyszami mularskiemi we wszystkich punktach у paragrafach do tych artykułów towarzyskich należeli у we wszystkich obyczaiach na wzór panów towarzyszów mularskich w porządku cechowym za
iedną, przy iedney . że skrzynce siedząc у
starszego swego towarzysza maiąc, sprawowali się (іако' tego pan Marcin Łapiński,
starszy maystrów ciesielskich z drugiemi
kolegami swemi affektował), tymże listem
naszym, maiąc moc od nayiaśnieyszych królów ichmościów, panów naszych miłości wych, nakazuiemy у postanowiamy.
. Artykuł pierwszy. Naprzód' wszyscy towarzysze rzemiosła mularskiego у ciesielskiego, tu w Wilnie w rzemieśle swym wyuczeni, tak też у z innych miast przybyli,
za pokazaniem tak urzędowych, iako у cechowych attestacyi, do ich rzemiosła przyięci, maią się zbierać na schadzkę ieneralną w dzień ś. Mikołaia święta rzymskiego każdego roku, za obesłaniem, na
mieysce pewne, pod iuryzdyką maydeburską będące, na którym skrzynka z przywileiami у artykułami zostawać będzie,

gdzie wszelką poczciwość, poszanowanie
у zgodę między sobą zachować powinni;
a zebrawszy się poszlą z pośrzodka siebie
po dwie osoby do panów maystrów rzemiosła swego, aby onym dwóch panów maystrzów—iednego mularskiego, drugiego ciesielskiego, za prezydentów naznaczyli у introdukowali. Po których przybyciu ma bydź
skrzynka z artykułami у przywileiami przyniesiona у na stole postanowiona, a to dla
zachowania wszelkiey poczciwości у poszanowania.
Artykuł wtóry. Po takowym wszystkich
towarzyszów w dzień świętego Mikołaia
zgromadzeniu у przybyciu panów maystrów
z cechu mularskiego у ciesielskiego, przystąpią w należytym porządku у wszelakiey
cichości do elekcyey dwuch starszych—iednego towarzystwa mularskiego, a drugiego ciesielskiego, także у dwuch szafarzów.
Która elekcya z większności głosów od tych,
którzy wprzódy towarzyszami у mieszczanami zostali, poczynaiąc alterną, to iest
ieden po drugim za daniem głosu od starszych, nie wrywaiąc się w głos у votum
danego, konkludowana ma bydź. Na pomienione zaś starszeństwo maią być obierani ludzie dobrze miastu у cechowi zasłużeni, rzemiosła wiadomi у żadnego podeyzrzenia nie maiące, a naybarziey miastu przysięgli. • A który by brat podczas
elekcyey wrywał się % w głos, albo w głosie przeszkadzał drugiemu, albo też napiły na schadzkę przyszedł, takowy ma w
winę trzech funtów wosku, bez żadnego
odpuszczenia popadać.
Artykuł trzeci. Starsi, takowym sposobem
obrani, maią od skrzynki, tak gdzie przywileie chowane, iako gdzie'dochody cechowe у regestra złożone będą, po kluczu osobliwym mieć, у ieden bez drugiego, iako
25
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skrzynki odmykać, tak у pieniędzy szafarzom wydawać nie maią, dla czego szafarze zawsze przy otwieraniu у zamykaniu
skrzynki przytomni być maią у со im do
szafowania dadzą, zapisać.
Artykuł czwarty. Obrani starsi towarzystwa mularskiego у ciesielskiego wespół z
starszemi. innych cechów, у swoich maystrowskich na starszeństwo, podług zachowanego w tym mieście zwyczaiu, co rok po
świętym Mikolaiu przed magistratem Wileńskim przysięgaćmaią.
•
Artykuł piąty. Przed skończeniem roku,
nim będzie drugich starszych elekcya, maią dwiema niedzielami zeyść się do cechu
у zgromadzenia swego, у tam, przy bytności wszystkich braci towarzyszów, z przychodów у roschodów panowie starsi, iuż
swóy rok kończący, za wiadomością panów
starszych maystrów у oraz konsensem naszym magistratowym uczynić porządną kalkulacyą, a gdy drugich panów starszych
obiorą, klucze od skrzynki oddadzą.Artykuł szósty. Ciż panowie starsi towarzystwa mularskiego у ciesielskiego, aby
do zgromadzenia swego towarzyszów, dobrze w rzemieśle wyuczonych, niepodeyrzanych przyimowali, naybarziey postrzegaiąc
tego, aby wolnego у poczściwego byli urodzenia, nie brakuiąc w tey mierze narodem у cudzoziemskim, byle by wierze katolickiey nie przeciwnym.
Artyhit siódmy. A iż porządek cechu
każdego, pogotowiu у tego, bez nakładu у
kosztu być niemoże, przeto każdy, począwszy od pierwszego aż do ostatniego towarzysza, na założenie skrzynki dla potrzeb
zgromadzenia teraznieyszego у oraz na
utrzymanie confirmacyey od nayiaśnieyszego króla imci tych artykułów, ma co ćwierć
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roku po półzłotego na schadzce kwartalney
dać. Które pieniądze, zebrane przez panów
starszych towarzystwa mularskiego у ciesielskiego, nie na co innego, tylko na konfirmacyą artykułów teraznieyszych obracać
się powinne będą, a takowa składanka
czwiercioroczna do lat tylko piąciu trwać
ma. A ieśli by następuiących czasów potrzeba iaka była, tedy za consensem magistratu będą mieli moo uchwalić miedzy
sobą kontrybucyą, którą każdy towarzysz,
nemine excepto, wydać powinien będzie.
Artykuł ósmy. Cechy wszystkie у zgromadzenia rzemieślnicze nie w inny cel stanowią się, tylko dla pomnożenia chwały
Bożey; zaczym, aby zgromadzenie towarzyszów tych rzemiosł mularskiego у ciesielskiego w należytey ku chwale Bożey obserwancyey naydowało się, maią, według
artykułów, panom maystrom cechu mularskiego у ciesielskiego nadanych, pilnuiąc
nabożeństwa, tamże opisanego, w kościele
wielebnych oyców bernardynów u ołtarza
świętey Tróycy sprawować.
Artykuły dziewiąty. Należeć у to do porządku będzie, aby towarzysze rzemiosła mularskiego у ciesielskiego, dla ozdoby miasta
Wilna у cechu swego, na processyą Bożącielską, potykanie króla imci, pana naszego miłościwego, imci xiedza biskupa,imci pana woiewody Wileńskiego, na popisy у monstry strzelbę z rekwizytami у
oraz szable porządne mieli; a który by z
towarzyszów na processyą, popis, monstry
nie przybył, takowy dwiema funty wosku
karany у iescze nad, to urzędowi doniesiony będzie.
Artykuł dziesiąty- Starsi towarzysze rzemiosła mularskiego у ciesielskiego co dwie
niedziele schadzki, trybem innych cechów
у za wiadomością starszych maystrów ce-
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cmi mularskiege у ciesielskiego, składać
maią, у na nie przez młodszego wszystkich towarzyszów obwieścić; na którą schadzkę, ieśli by który towarzysz nie przyszedł,
ma winę groszy trzech popadać. Na schadzkę zaś zebrawszy się, skromnie у uczciwie
w mowie, obyczaiach у postępkach wszelakich zachować się maią.
Artykuł iedenasty. Kiedy panowie maystrowie cechu mularskiego у ciesielskiego
do nauczenia rzemiosła swego chłopca przyimować będą, maią panom prezydentom
zgromadzenia towarzyskiego opowiedzieć у
zapisać do regestru towarzyskiego, a to naybarziey dla tego, iż gdy lata chłopięcie
wysłużywszy towarzyszem by zostać chciał,
tym prędzey tego dostąpił у w poczet towarzyszów wpisany у przyięty był.
Artykuł dwunasty. Jako sami panowie
maystrzowie cechu mularskiego у ciesielskiego, tak у panowie starsi towarzystwa
mularskiego у ciesielskiego pilno tego postrzegać maią, aby do rzemiosła swego у
nauk w nim poddanych szlacheckich, chyba aż za listem uwalniaiącym, nie przymowali, ale tylko wolnego у poczciwego urodzenia.
Artykuł trzynasty. Chłopiec, do nauki
w rzemieśle mularskim" majstrowi cechowemu oddany, który by miał lat ośmnaście, ma służyć za chłopca lat pięć, a który lat dwadzieścia nie więcey tylko cztyry,
a w rzemieśle ciesielskim—według proporcyi lat у uwagi panów starszych.
Artykuł czternasty. Kiedy chłopiec z lat
chlopięcich po wysłudze onych od maystra wyzwolony у za towarzysza deklarowany będzie, tedy starsi towarzystwa mularskiego у ciesielskiego, wespół z szafarzem у dragiemi dwuma towarzyszami, przytomni być maią. Po wyzwoleniu zaś z chło-
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pięcich lat zaraz przed starszych towarzystwa mularskiego lub ciesielskiego stanowić się ma, upraszaiąc, aby onego za spólnego przyieli towarzysza, iakoż у starsi towarzystwa mularskiego у ciesielskiego zaraz go przyiąć у w regestr towarzyski wpisać bez żadnego uciężenia powinni będą.
Ma iednak od zapisania dać do skrzynki
towarzyskiey złotych dwanaście, takoż do
tey że skrzynki na świecy złotych sześć, a
drugie takoż złotych sześć do maystrowskiey skrzynki na świecy.
Artykuł piętnasty. Ten że uczeń, wyzwolony у za towarzysza deklarowany, czwierć
roku przy tym że maystrze, przy którym
rzemiosła się uczył, zostawać ma, a to aby
iak naydoskonalszym w rzemieśle swoim
zostawał у aby sobie na obyczay towarzyski zarobić mógł, od którego iuż przez ten
czas mayster iego kwoty brać nie powinien.
Artykuł szesnasty. Towarzysz rzemiosła
mularskiego у ciesielskiego, który sobie życzy maystreni zostać, ma te powinności naprzód odprawić, za chłopca wyż pomienione lata odsłużyć, potym za młodziana ćwierć
roku przy tym że magistrze, przy któr/m
rzemiosła się uczył, zostawać, wędrować у
towarzyszem przez lat cztyry inkluduiąc у
to, co na wędrówce będzie zostawać, a potym do maystrowstwa przystępuiąc, ma
sztuki, które w artykułach maystrowskich
opisane są, wystawić; inaczey, ieśli tego
nie uczyni, nie ma być do cechu przyięty
za maystra.
Artykuł siedmnasty. Gdyby uczeń abo
towarzysz rzemiosła mularskiego у ciesielskiego, nie wytrwawszy albo nie wysłużywszy lat wyżey mianowanych, bez wielkiey
a ważney przyczyny odszedł, takowy od
rzemiosła odpadać powinien у iuż mieysca
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w cechu tak między mistrzami, iako у w
zgromadzeniu towarzyskim mieć nie będzie,
chyba żeby się znowu z lat chłopięcich
służbę, według uwagi starszych zaczął у
skończył.
Artykuł ośmnasły. Każdy towarzysz rzemiosła mularskiego у ciesielskiego chłopca, ucznia, nie tylko przyimować, przewabiać
od drugiego, tudziesz у od maystra do
siebie niema, ale ani zbiegłego przechowywać, pod winą półkamienia wosku, niepowinien.
Artykuł dziewiętnasty. Szkodę leśli by
iaką towarzysz albo nczeń maystrowi w
rzemieśle albo robocie uczynił, tedy za uznaniem prezydentów у starszych towarzystwa
mularskiego у ciesielskiego nagrodzić powinien będzie, z tą iednak prekaucyą, że
mayster naznaczaiąc robotę powinien mu
pokazać у determinować, iak ma robić.
Artykuł dwudziesty. Towarzyszowi dobremu rzemiosła muiarskiego у ciesielskiego od ś- Jerzego do ś. Michała ma być
na tydzień, podług ręki, albo umowy z
maystrem, dawano у płacono, a towarzyszowi ciesielskiemu według cyrkumstancyi
czasu takoż podług ręki albo umowy z
maystrem, ma dochodzić.
Artykuł dwudziesty pierwszy. ^ Aby też
zgromadzenie towarzyszów rzemiosła mularskiego у ciesielskiego tym lepsze pomnożenie miało, niema każdy mayster cechu mularskiego у ciesielskiego więcey do
siebie przyimować у mieć chłopców, tylko
dwuch, a trzeciego z wyzwolenia lat, podług dekretu oczewistego sposobem, w artykułach maystrowskich opisanym, pod
penami w tym że dekrecie oczywistym wyrażonemi.
Artykuł dwudziesty wtóry. Wspomniało
się w artykule ósmym, że cechi у zgro-

madzenia rzemieślnicze nie dla inney przyczyny są postanowione, tylko dla pomnożenia chwały Bożey; zaczyni pomienieni
panowie maystrowie mularze wespół z panami cieślami maią swóy ołtarz pod tytułem świętey Tróycy w kościele oyców bernardynów. Tedy iakó starsi towarzystwa mularskiego у ciesielskiego, tak у wszyscy towarzysze powinni na wotywach co miesiąc,
także na żałomszach kwartałowych na święto świętey Tróycy у na roratach adventowych bywać. Dla czego Da każdy akt у
fest maią starsi towarzystwa mularskiego
у ciesielskiego z skrzynki towarzyskiey, wespół z panami maystrami cechu mularskiego у ciesielskiego, po złotych trzech dać;
a ktoby na tych aktach, żałomszach у uroczystościach nie był, ma każdy tyle razy,
ile nie będzie, po groszy trzy z osoby swey
do skrzynki towarzyskiey zapłacić.
Artykuł dwudziesty trzeci. Gdyby też
kto z towarzyszów rzemiesła mularskiego
lub ciesielskiego zmarł, albo też żona, dzieci,
takowego ciało wszyscy bracia, od starszych
przez młodszego obesłani, będą do mieysca
pogrzebu ze wszelką poczściwością prowadzić у wszelką powinność chrześciańską odprawować maią.
Artykuł dwudziesty czwarty. Na chorych wędrownych у przybylców godny iest
respekt mieć, aten nie może być bez kosztu, zaczym wszyscy towarzysze na każdy
rok osobliwie po groszy dziesięciu składać
maią, aby się taką iałmużną chorzy у wędrowni opatrzyć у ratować mogli.
Artykuł dwudziesty piąty^ Gdyby też
towarzysz rzemiosła muiarskiego lub ciesielskiego z dopuszczenia Bożego podupadł
у do ubóstwa przyszedł, takowy od starszych m wiadomością braci % skrzynki ratowany bydi ma, zwłaszcza gdy Mu i*-
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funty wosku niepochybnie do skrzynki bradnemu, to iutro drugiemu bywa przypackiey towazryskiey dać. A iesliby'w oddaniu
dek, dla czego o tym ma być zobopólna
takich win sprzeciwny у nieposłuszny był,
miłość у respekt braci wszystkich rzemiotakowy у z zgromadzenia cechowego rugosła у towarzystwa mularskiego у ciesielwany być ma, у robota onemu wszędzie
skiego.
w mieście Wileńskim zabroniona być ma.
Artykuł dwudziesty szósty. Lubo się wyArtykuł dwudziesty ósmy. Towarzysz rzeżey w artykułach wyrażonych wspomniało,
miosła mularskiego albo ciesielskiego ieśli
a zwłaszcza przy elekcyi starszych, iż wszelby wczym, albo robocie maystrowi wykroka poczciwość, skromność у zgoda, z alczył, albo nieposłuszny był, tedy mayster
ternatą w głosach zachowana ma być;
takowego towarzysza słowy przystoynemi
iednak aby у na wszelakich sessyach у
napomnieć, za drugim razem у z fukiem,
schadzkach toż się zachowało, postanoa ieśli by się nie poprawił, ma starszym
wiamy naprzód: aby trzeźwo na schadzkę
towarzyszom donieść, od których słuszną
przychodzili, mieysca ieden przed drugim
odniesie naganę; a ieśli by uparty był, tesobie, a zwłaszcza młodszy przed starszym
dy у skarany powinien bydź. Inquantum
nie zasiadał, w głosie у votum drugiego
by zaś у inszych nie słuchał, ma bydź do
ніе wyrywał у nie wtrącał, у sam, głosu
urzędu doniesiony,, у na postrach drugich
nie uprosiwszy u starszych, nie mówił; takiako więzieniem," tak у kwotą wosku, weże w głosie drugiemu nie przeszkadzał,
dług wielkości excessu, do skrzynki braa to pod winą naprzód groszy sześciu, a
ckiey towarzyskiey paenowany bydź ma.
gdyby drugi raz ważył się uczynić, tedy
Artykuł dwudziesty dziewiąty. Wszystkie
cztyry funty wosku ma dać niepochybnie
cechy, konfraternie у zgromadzenia rzena ołtarz, a za trzecim połkainienia.
mieślnicze naybarziey przez mnożenie się
Artykuł dwudziesty siódmy. Wiele dopartaczów idą do upadku, czemu zabiegabremu porządkowi ubywa, a zatym у poiąc, starsi towarzystwa.mularskiego у ciespolite cechu у zgromadzenia każdego upasielskiego maią partaczów wszędzie, cum
da dobro, kiedy do spólney obrady bracia
adminiculo officii, bądź w dworzech xiążęw Wilnie, a ieszcze za rozkazaniem starcich, pańskich, ziemiańskich, szlacheckich,
szym przed młodszego obwieszczeni, na
stanów duchownych у świeckich, iako też
schadzki przybywać niechcą, przez co iako
у w domach, kamienicach, tak w samym
artykuły prawne у przywileia ruinować się
mieście Wilnie, iako też na przedmieściu,
muszą, tak у inne inkonweniencie górę
na Antokolu, za Wilią, na Łukiszkach у
brać, dla czego postanowiamy na każdego
gdzie kolwiek przeszkodę pomienionym totakowego towarzysza rzemiosła mularskiewarzyszom rzemiosła mularskiego у ciego у ciesielskiego: ieśli by pierwszy raz
sielskiego czyniących,roboty zabraniać, onycb
na schadzkę, albo dwuniedzielną albo
samych na ulicy lub w rynku łapać, brać,

miesięczną, albo kwartałową, у na tą, która od starszych albo od magistratu rfo~
ioaa będzie, пі przyszedł, ma groszy trzy
шріасіб; m drugim razem groszy sześć;
m trzecim p&Motego, а га czwartym trzy

naczynie ich grabić у do więzienia oddawać, a mieszczanie tuteysi przysięgli у nicht
inny niepowinni onych bronić, daleko 'bar
ziey kielm im dawać у do roboty —Urm
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skiey lub ciesielskiey używać. Jeśli by iednak partacz który upokorzywszy się chciał,
aby go do zgromadzenia towarzyskiego
przyięto, tedy, ieśli by tu rzemiosła mularskiego przy maystru albo towarzyszu cechowym uczył się, a potym partactwem
bawił, za ucznia rok robić, у z tygodniowey zapłaty ma onego dwie części dochodzić, a trzecia maystrowi albo towarzyszowi cechowemu, przy którym będzie robić,
dochodzić. Przybylec zaś partacz ma trzy
lata za ucznia będąc, у takoważ onego iako у tuteyszego zapłata potykać, partaczom
zaś towarzysze zgromadzenia tuteyszego w
robotach żadnym sposobem dopomagać nie
maią; a który by towarzysz dopomagał,
ma kamieniem wosku niepochybnie karany być.
Artykuł trzydziesty. Wszytkie dochody,
tak z wpisnych składanek, iako у sztrofów,
do skrzynki towarzyskiey zgromadzenia mularskiego у ciesielskiego przychodzące, maią w regestr introligowany przez pisarza
na to obranego wpisywane, у iako percepta, tak у expensa onych notowane, specifikuiąc у wyrażaiąc, со у kiedy od kogo doszło у wzięto; a te dochody wprzódy na
pomnożenie chwały Bożey, obronę у promocyą praw cechowych у na wsparcie chorych, zubożałych braci, tak też na wędrownych obracać się maią. Jakoż starsi
co rok, iako się wyżey namieniło, przed
skończeniem roku rachować się na schadzce ieneralney powinni będą.
Artykuł trzydziesty pierwszy. Żaden cech
у zgromadzenie, tak też у starsi bez pomocy obeyść się nie mogą; dla tego, który
kolwiek z ucznia towarzyszem zostanie у
między towarzystwem przyięty będzie, ma
cały rok za młodszego służyć. Powinność
zaś iego ta będzie; naprzód starszym pre-
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zentować się, za rozkazaniem onych wszystkich towarzyszów na akty, tak kościelne,
iako у na schadzki obeyść, skrzynkę z przywileiami na stół podczas schadzki przynieść, у wszelakiey podczas teyże schadzki postrzegać poczciwości у porządku. A
że iednemu przyciężko będzie, tedy onemu
ucznia, który iest nayblizszy, towarzyszowi
przydać starsi maystrowie maią, у który
by takowy nie uczynił posługi, tedy niema
mieć mieysca spólnego w zasiadaniu z bracią w cechu pozwolonego.
Artykuł trzydziesty lutóry. Jeśliby mayster albo towarzysz, w tym rzemieśle mularskim albo cieselskim wyuczony, z innego
miasta у miasteczka tu do Wilna przywędrował у chciał by tu do cechu mularskiego
у ciesielskiego wstęp uczynić у maystrem
zostać, tedy taki naprzód ma| ukazać listy
od urodzenia, ieżeli z poczściwych rodziców
spłodzony/gdzie у iako rzemiosła się uczył,
iako za towarzysza, a potym za maystra
deklarowany. Po ukazaniu tedy listów, ma
pierwiey starszym zgromadzenia towarzyskiego prezentować у opowiedzieć,- a potym
przez pp. maystrów do cechu, za wykonaniem iednak wprzódy przysięgi namieyskie
prawo у za datkiem do skrzynki maystrowskiey cechowey, nie mniey też. у za sprawieniem dla panów starszych, tak samych
maystrów, iako у starszych towarzystwa,
kolacyey, przyięty być ma.

Artykuł trzydziesty trzeci. Każdemu towarzyszowi rzemiosła mularskiego
у ciesielskiego, który by chciał maystrem
zostać, należeć będzie, aby wolą podług artykułów, cechu mularskiemu у ciesielskiemu maystrom nadanych, zostać,
swoią, iako wprzódy starszym towarzyszom
у to niedziel dwunastą "przedtym opowiedział. Nim mu do tego przystąpi, ma na
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schadzce, towarzyszom rzemiosła у zgroma- ;onę, pół sztuki tylko wystawić będzie nadzenia mularskiego lub ciesielskiego za leżało, у obyczay zwyczayny odprawić.
Artykuł trzydziesty szósty. Do robot
miłość у kompanią podziękowawszy,do skrzynki brackiey towarzyskiey złotych dwa dać, wolnieyszych, tak rzemiosła mularskiego.
у począstkę albo kolacyą dla braci wed- 'ako też ciesielskiego, żaden z towarzyszów
ług możności uczynić; a potym sztuki, w ieden przed drugim ubiegać się niema, a
przywileiu maystrom cechu mularskiego pogotowiu ieden drugiemu przeszkadzać
у ciesielskiego nadanym, z dozorem pp. nie powinien; ale kiedy mayster onego zastarszych robić у wystawić ma. Co gdy żyie у naznaczy robotę, koło którey iako
wypełni, w poczet maystrów 'przyięty у z naylepiey według umieiętności swey postęniemi mieysce według porządku zasiadać pować ma, iakoby у onemu samemu у
będzie, z obserwancyą iednak starszych maystrowi oraz cechowi nie było wstydu.
Mnieysze zać roboty у naprawy sami towprzódy przyiętych maystrów.
Artykuł trzydziesty czwarty. Każdy zdro- warzysze, ile w zgromadzeniu cechowym
wy choroby, a chory śmierci spodziewać się będąc dobrze cechowi zasłużeni, nie zażyу każdy pod przypadkiem zostawa, zaczym waiąc partaczów, mogą odprawować, у bez
ieśliby przyszło towarzyszowi zgromadzenia dołożenia maystrów, to iest: mularski towamularskiego lub ciesielskiego tzachorzać у rzysz może bez dozwolenia maystrów izbę
iuż dla niemocy nie mógł by mieć z ro- pobielić, piec kuchenną naprawić у nową
boty wyżywienia у ratunku, tedy starsi maią postanowić, takoż fundament do pieców у insuplementować onego towarzyszem, który, w ną podobną naprawkę robić, ^ a ciesielski
robocie będąc, ma trzeci grosz zapłaty swey dach lub wrota naprawić у inną mnieydzienney albo tygodniowey dawać; mayster szey importancyi robotę mieć. •
Artykuł trzydziesty siódmy. Towarzysze
zać quoty swey, którą zwyk od towarzysza ciesielskiego co tydzień brać, z respektu, teraznieyszego zgromadzenia mularskiego у
że towarzysz na siebie у na drugiego cho ciesielskiego nie maią żadnych z uczniami
rego robi, niema brać; toż у о wdowie to- у chłopcami tego rzemiosła czynić zmowy,
warzyskiey mularskiey у ciesielskiey rozu- ani z niemi po gospodach konferować, alę
mieć się ma, iednak tylko do roku у sze- według swego powołania sprawować się, у
żeby towarzysz dawał dobry przykład uczściu niedziel.
Artykuł trzydziesty piąty. Zasługi mayst- niowi у chłopcowi, a to pod winą dwuch
rów у towarzysza rzemiosła mularskiego у cie- wachlonów.
Artykuł trzydziesty ósmy. Aby w terazsielskiego godne są aby były w respekcie, dk
czego gdy syn maystrowski, rzemiosła mular nieyszym zgromadzeniu towarzystwa muskiegolub ciesielskiego dobrze wyuczywszy larskiego у ciesielskiego у oraz przeciwko
się у towarzyszem podług porządków wyżej starszym у maystrom cechu mukrskiegoy
mianowanych maystrem będzie chciał zostać, ciesielskiego zgoda, miłość у wszelakie zoma tylko półsztuki należytey, w praywileiu stawało poszanowanie, postanowiamy, aby
cechowym maystrowskimopisaney, wystawić* towarzysze mularscy у ciesielscy starszych
także у towarzyszowi, gdy pozostałą mał swoich у maystrów w należytey, przykładem
żonkę maystra albo córkę iego poymie za innych cechów, mieli obserwancyey; etarsi

— 200
też у maystrowie towarzyszów kochali, у
wykraczaiących sztrofowali, a nieposłusznych у wykraczaiących magistratowi donosili, iakoby do żadnych między sobą nie
przychodzili roztyrków. Jeśliby też trafiło
się kiedy maystrowi ukrzywdzić w zapłacie
towarzysza, tedy towarzysz ma'doniesc starszym towarzyszom, którzy z maystrem o
takową krzywdę expostulowac maią, iakoby
ukrzywdzony on swoię odebrał satysfakcyą.
AtryhU trzydziesty dzieiviaty. Takowe
tedy artykuły, towarzyszom mularskim у
ciesielskim od nas nadane, maią być we
wszytkich punktach у klauzulach swoich
wiecznemi czasy nienarusznie obserwowane,
pod paenami w prawie maydeburskim o
niezachowaniu porządków opisanymi.
Artykuł czterdziesty. Żaden człowiek tak
z mieszczan tuteyszych, iako też у przyby-

łych ludzi, oraz у pod różnemi protekcyami
mieszkaiący, nie będąc w cechu porządkiem
wyżey wyrażonym mularskim, lub ciesielskim przyięty у wpisany, nie ma robić у
zaymować tak mularskiey, iako у ciesielskiey roboty, pod warunkami у paenami w
artykule dwudziestym dziewiątym wyrażonemi.
Które to artykuły dla zachowania dobrego porządku panom towarzyszom mularskim у ciesielskim nadawszy у one konfirmować przez nayiaśnieyszego króla imci
pana naszego miłościwego pozwoliwszy,
przy podpisaniu ręki imci pana pisarza
naszego у pieczęcią urzędową magistratu
naszego stwierdzamy. Działo się w Wilnie,
na ratuszu, roku tysiąc siedmsetnego eztyrdziestego szóstego, miesięca Marca dwudziestego pierwszego dnia.

1750 г. Августа 10 дня.
Изъ книги № 5365, за 1772—1789 г., стр. 589.

31. Подтвердительная прнвилегія короля Августа II, данная Воденскому купечеству въ подтвержденіе вс гь правъ и вольностей.
Въ этой привилегіи король Августа II подтверждаете вс вообще привнлепи и королевскіе
декреты, состоявшіеся въ пользу Виленскаго купечества, начиная изъ временъ Казиміра, съ 1441-го
года, до временъ Августа II. Такихъ документовъ

им ло купечество Нвъвид привилегій, коммиссарскихъ декретовъ и рескриптовъ; въ нихъ последовательно изложены въ общихъ чертахъ права и преимущества Виленсвихъ купцовъ.

Coram actis nobilis iudicii advocatialis
Feria sexta ante dominicam reminiscere
proxima, die vigesima sexta, mensis Feb- et scabinalis Vimensis comparens persoruarii, anno Domini millesimo septingente- naliter famatus ac spectabilis dominus Franciscus Sokolowski—director honoratae comsimo septuagesimo nono.
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mtmitatis mercatoriae Vilnensis, praesentes
literas privilegii confirrnationis iurium, privilegiorum et immunitatnm Serenissimi
Augusti secundi, regis Poloniae et magni
ducis Lithuaniae, eidem honoratae communitati mercatoriae yilnensi servientes,
parato scripto praeconceptas, cum introfusius contentb; ad acta obtulit; quarum literarum, praemisso modo ad acta oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque:
Augustus tertius, Dei gratia rex Poloniae
etc. Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest universis etsingulis,
reperiri in actis metricis cancellariae nostrae minoris magni ducatus Lithuaniae confirmationem jurium, privilegiorum et immunitatum mercatorum Vilnensium, in anno
millesimo sexcentesimo nonagesimo nono
die vigesima nona mensis Iulii datam, cujus confirmationis tenor de verbo ad verbum sequitur estque talis:
Augustus secundus. Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae etc. Significamus praesentibus literis nostris,quoruminter
est universis et singulis, regiae munificentiae
et subditorum suorum non fructus duntaxat, aut emolumentum providere, sed iura,
privilegia et immunitates eorumque pro meritis et intaminatae fidei sua obtinuerunt,
sarta tecta inviolabiliter conservare, ut eo
modo et virtus eorum, munimentis literarum confirmata, aetema maeant, ut eo ipso
ad obsequia et servitia, regibus praestari
solita, promptiores atque alacriores factire-.
gum munificentia reddantur. Quam munificentiam nostram communitas mercatoria
Vilnensis experiri sat agendo, supplicavit nobis, ut iura, privilegia, decreta, immunitates ac rescripta, mercatoribus Vilnensibus a semmaimis antecessoribus nostris

collata, quae oainia authentice et originaliter nobis sunt exhibita, authoritate nostra
regia approbare et confirmare dignaremur.
Quorum omnium iurium, privilegiorum,
per puncta contentorum et seriei annorum
desumptorum tenor, est talis.
Шгпргітів, serenissimi Casimiri, magni
ducis Lithuaniae, anno millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, feria sexta
post dominicam iudica, civibus et mercatoribus Vilnensibus iuris .'magdeburgensis
collatum, quo eisdem per totum magnum
ducatum nostrum Lithuaniae et Russiae
in omnibus castris et civitatibus, videlicet:
Troki, Polocko, Vitepsko, Smolensko,
Kiiow, Źytomir, Słucko, Minsko, Nowogródek, Ідіско, Brześcii, Drohiczyn, Grodno, Kowno aliisque omnibus castris, civitatibus et oppidis libera facultas emendi
et vendendi, perunamulnam, umim talentum, unam pellem sabellinam, mardorinam,
castorinam et variarum cujuscunque generis aut spiciei existant, de omnibusque
mercantiis quibuscunque, nominibus generalibus et specialibus possent et valeant
nominari, concessa est.
Secundum privilegram serenissimi Sigismundi primi, in anno 1511, die tertia
Iulii, Brestiae in comitiis generalibus datum, cujus in totum in supra scriptis civitatibus et oppidis magni ducatus Lithuaniae aliarumque provinciarum, eidem ducatu annexaram, mercatoribus Vilnensibus
iuris magdeburgensis, romanae etgraecae
fidei cultoribus, forisari,sed etiam varias merces f luminibus Vilia, Chrono aliisque in magno ducatu Lithuaniae, ac provinciis eidem annexis, existentibus, Prussiam, extra et quoramque voiuerint, defluctandi, eundi et vice
versa redeundi, variis mercibus, ibidem fosius expressis, occupatis, mercari, emere»
26
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vendere et deducere liberum est, et aliis
vero incolis et advenis mercatoribus, sine
iure civitatis et facultate mercandi (praeter
nundinas), cujuscunque ille sit iurisdictionis, turn etiam fidei et sectae, sub confiscatione mercium, prohibitum est.
Terüum decretum memorati Sigismundi
primi inter Vilnensem et exuscentem (sie)
civitatis anno 1535, feria sexta post dominicam laetare etc. solenissimis partium controversiis latum, quo libera et immunis
mercatoribus Vilnensibus vigore privilegiorum mercandi merces Counae deponendi
et inde, sine ulla praepeditione evehendi,
facultas declarata ęst.
Quartum, rescriptum ejusdem seremissimi Sigismundi primi, de anno 1538, die
10 Iunii ad magistratum Vilnensem datum,
quo mercatoribus advenis cum hospitibiis
et advenis -praeter nundinas facultas mercandi — interdicitur literaeque ab eodem
serenissimo rege, super facultatem mercandi iniustae, non esse audiendae destinantur.
Deinde, decretum Sigismundi Augusti, de
anno 1552, die 10 9-bris inter mercatores,
cives Vilnenses et scribam thelonei nostri,
contra iura Vilnensia extra tempus nundinarum negociantem promulgatum, quo
merces ipsius protunc pignoratae fisco regio applicatae sunt et infuturum, si aliquis
contra privilegia Vilnensia ausus mercari
fuerit, omnes merces pro usu civitatis tolli
adinventae sunt.
Item, privilegia Serenissimi Sigismundi
iertii cum certis viginta articulis, ad bonum communitatis mercatoriae in ordinem
circumscriptis, ex relatione illustrissimorum
et magnificorum commissariorum, ad intercessionem eorundem de anno millesimo
sexcentesimo trigesimo, die trigesima Januarii largitum.

Deinde, privilegium melioratioms articliu
b., per magistratum Vilnensem et commissionis antecessorum nostrorum in anno 1646,
die 15 7-bris factum, per commissarios nostros ratificatum, ac per sereaissimum
Vladislaum quartum et Joannein Casimirum confirmatum, turn etiam decreto relationum in anno 1668 emanato, approbatum, in super privilegium super confirmationem assecurationis magistratus Vilnensis eidem communitati mercatoriae, in
anno millesimo sexcentesimo vigesimonono die 15 O-bris datae, per serenissimum
Joannum Casimirum, praedesessorem nostrum, in anno millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto, die trigesima Martii, cum
nonnullis immunitatibus et praerogativis
ibidem expresis, largitum.
Ad extremum decretum commisionum
super reddendis rationibus ex proventibus,
redditibus, nee non expensis civilibus annuis
aliisque ordinationibus inter nobilem magistratum et eandem communitatem, in anno
millesimo sexcentesimo vigesimo nono, millesimo sexcentesimo quadragesimo sextoet
millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo lata; tum etiam rescripto serenissimorum
Vladislai quarti, Joannis Casimiri, eodem
decreto commissionum cum constitutione
contributionis publicae circa festum purificationis beatissimae virginis Mariae, quolibet anno mercatoribus et incolis Vilnensibus exigendae, approbatio. Item supra
memorati Joannis Casimiri privilegium ratione tutellae, ut post decessum de hoc
saeculo personarum magistratus non suseipiant tutellam mercatores Vilnenses, änno 1668 die trigesima Martii.
Item, resreiptum contra Judeos Vilnenses, quo inhibitum et Judaeis, ne familiam christianam suseipiant ad serviendum

203 sibi, anno millesimo sexcentesimo sexagesimotertio, die vigesima secunda Februarii.
Tandem privikgium Serenissimi Michaelis
approbationis omnium iurium et immunitatum, anno 1669 die 3 8-bris rescriptum
eiusdem, neullus audeat procurare libertationes lapidaearum, quae ante unionem non
sint liberae, anno millesimo sexcentesimo
septuagesimo die 11 Aprilis rescriptum et
deputati tribunales magni ducatus Lithuaniaę
apud Judeos Vilnenses hospitia libera habeant, anno millesimo sexcentesimo septuagesimo, die vigesima 9-bris.
Privilegium Serenissimi antecessoris поsiri Joannis tertii confirmationis omnium
iurium communitati Vilnensi collatarum,
anno millesimo sexcentesimo septiuagesimo
sexto, die 8Martii rescriptuiij, eiusdem ratione
antiqui Toruniae, quo iniungitur, ut mercatore s Vilnenses circa antiqua iura et libertates
conserventur, anno millesimo sexcentesimo
octuagesimo tertio, die vigesima Mai.
Item rescriptum ex parte institutorum mercatorialium, alias ciemne kramy, quoconceduntur fenestra adpublicum forum exeunti ad
divendendas menses, annomilesimo sexcentesimo nonagesimo, die decima tertia Mai.
JDecretum commissariorum, a serenissimo Jianne tertio deputatorum, quo approbantur iura et privilegia antiquae telonae Vilnae, tempore residentiae ipsius serenitatis, anno millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, die vigesima tertia Aprilis, hoc idem ipsum commissariorum decretum per eundem serenissimum Joannem
tertium Varsaviae, die vigesima octava
Januarii/anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo approbatur et confirmatur.
Nos itaque Augustus secuadus rex, supplicationi eiusdem bemgne annuentes, praefata omnia iura, privilegia, reseripta, de-

creta, immunitates, praerogativas caeterasque literas, communitati mercatoriae Vilnensi ab antecessoribus nostris clementissime datas et largitas, et quorum 'omnium iurium et libertatum, licet tenores in
pressenti privilegio non sunt expressi, pro
expraesis tarnen habere volentes, in omnibus eorum punctis, conditionibus, clausulis, paragraphis, punctis et capitulis confirmandum, approbandum, ratificandum roborandum, et ad debitam executionem
deducendum esse duximus; prout et nunc
et de facto in perpetuum approbamus,
ratificamus, confirmamus, roboramus atque
in debitam executionem ut deducantur habere volendo decernimus, ea omnia et quaelibet eorum in specie et genere vim et
robur perpetuum habitura, praesenti privilegio nostro mediante. In cuius rei fidem
et evidentius testimonium praesentes literas manu nostra subscripsimus et'sigillo nostro magni ducatus Lithuaniae communiri
iussimus. Datum Varsaviae, in commitiis
generalibus pacificationis nostrae, die vigesima nona mensis Julii, anno Domini
MDCXCIX, regni vero nostri anno secundo. Augustus rex. Locus sigilli minoris cancellariae magni ducatus Lithuaniae. Confirmatio privilegiorum communitatis mercatoriae Vilnensis iurium et immunitatum»
Suplicatumque nobis est, quatenus praefatam confirmationem per, extractum authentice ex actis metricis cancellariae nostrae
minoris magni ducatus Lithuaniae extradi permittere* dignaremur, cui supplicationi, ut iustae benigne annuentes, praenumeratam confirmationem in forma authentica, cum appressione sigilli magni ducatus Lithuaniae, parti affectanti extradi permissimus et demandavimus. Dabaötor in

cancellaria nosto miaori magoi ducatua
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Lithuaniae die 10 mensis Augusti, anno
Domini, MDCCL, regni vero nostri XVII
anno. Apud quas literas extracti privilegii
confirmationis, praemisso modo ad acta
oblatasj subscriptiones manuum circa sigillum maius m. d. L. sequuntur tales:
Jan Sapieha — kanclerz w. w. x. L: Relatio illustrissimi et excellen. comitis in
Kodeń Sapieha, supremi cancellarii m. d.

L. Brestensis, Gorzdowiensis, Propoien. etc.
capitanei. Józef Mikłaszewicz—metrykant
w. x. L. m. p. Oonfirmatio iurium, privilegiorum et immunitatum mercatorum Vilnensium data in anno 1750. Quae praesentes literae extracti privilegii confirmationis, praemisso modo ad acta oblatae,
sunt actis nobilis iudicii advocatialis et
scabinalis Vilnensis inscriptae.

1751 г. Марта 1 дня.
Изъ книги Je 5143, за 1750—1760 г., стр. 583.

32. Опредііепіе Ввленскаг

магистрата,

обозначающее кругъ работь кузнен-

каго к слесарскаго цеховъ.
Всл дствіе несогласія, возникшаго между кузнецами и слесарями относительно предметовъ ихъ
ремесла, Виленскій магистрам., принаравливаясь
къ древн ишей привилегіи, дарованной этому цеху, еще королемъ Сигизмундомъ Августомъ, определяете кругъ д ятельности т хъ и другихъ реиесленниковъ въ сл дующихъ границахъ: кузнеци должны производить: скобы, штабы, якоря,
крюки простые, болты, гвозди для каменныхъ и
деревянныхъ ст нъ и для латъ, б гуны для воротъ, для мельничныхъ колесъ, зав сы для дверей,
ставенъ и сундучныхъ кршпекъ, простые кресты для костеловъ, церквей и часовенъ, но только недутые и непиленые, также всевозможные
обручи для бочекъ, ведеръ и д р р ° й посуды,
жел зныя двери и дверцы/ ставни—но только простня, колеса, оси, шворни, возы, кары, коляски,
кареты, сани, подковы для лошадей и разной обу-

ви, топоры, застуаы, мотыки, вилы и другіяорудія,—вообще все, что можетъ производиться молотомъ на наковальн ; слесаря должны производить бол е тонкія работы изъ холодныхъ металовъ, какъ то: крашеные и некрашенные антабы
(болты) для каменныхъ и деревянныхъ ст нъ съ
винтами и безъ оныхъ, выпуклые я выгнутые,
разные прутья для павильоновъ, ст нъ и обивки,
оковки каретъ, экипажей и французских* сундуковъ, приготовленіе кроватей, походныхъ стульевъ,
складныхъ столовъ и др. мебели; приготовленіе
наружныхъ и внутреннихъ замковъ, петель, врючковъ, крестовъ, разныхъ ружей, вянтовъ и коло
колесъ для часовъ, разныхъ нружинъ, нилъ и
вообще всякихъ работъ, производящихся на холодномт. жел з , или стали, внпуклыхъ и дутахъ.
Осада колоколовъ предоставляется въ одинаковой
м р какъ кузнецамъ, такъ н слесараиь.

W poniedziałek, dnia pierwszego miesią- pię^ziesiąt pierwszego. W sprawie uczcica Marca, roku Pańskiego tysiąc siedmset wych panów TŁomasza Bahniewicza—knn-
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sztu kowalskiego, Bartłomieia Łosickie- produkowanych, nic onym w naymnieygo—kotlarskiego, Jakuba Kowalskiego— szym punkcie lub paragrafie nie deroguiąc
miecznickiego kunsztu, starszych у wszyst- owszem in toto ac integro one konserwukich magistrów całego cechu kunsztu ąc, stosuiąc się do przywileiu nayiaśnieykowalskiego, przeciwko uczciwym panom szego króla iego mości Zygmunta AuguAndrzeiowi Pawelkiemu, starszemu, Syino- sta, ieszcze ante unionem w roku tysiąc
nowi Jabłońskiemu, Franciszkowi Le- pięćset piędziesiąt wtórym, miesiąca Decemonowiczowi, Józefowi Ilińskiemu, Francisz- bra dwudziestego wtórego dnia, na zupełkowi Piotrowiczowi, Michałowi Zulpiewi- ną moc у władzę ustanowiania w cechach
czowi, Krzysztofowi Minchowowi у innym wszelkich porządków ordynacyi у artykuslosarzom wszystkim, tudziesz całemu onych łów sobie konferowanego, tudzież konforcechowi względem robienia у nienależytego muiąc się do wszelkiey słuszności у zwyuzurpowania przez panów slosarzów roboty czaiów, w robotach tym cechom przyzwoikowalskiey, mimo cechowe swoie artykuły, tych, iakie у iakowe roboty do panów Jcodyspozycye у zwyczaie у wzaiemnie z ak- walów, a iakie do panów slosarzów przytoratu rekonwencyonalnego w sprawie ucz- należą, znaszaiąc wszelkie dyfyerencye exinciwych"panów Andrzeia Pawełki, starszego de pochodzące, teraznieyszym dekretem
kunsztu slosarskiego, Symona Jabłońskie- swoim tak obiaśnia у ordynuie: Naypiergo, Franciszka Leonowicza, Józefa Ilińskie- wiey, co do roboty у rzemiosła panów kogo, magistrów slosarzów, у całego cechu slo- walów przynależy, to iestr ankry, sztaby у
sarskiego przeciwko uczciwym panom To- kruki żelazne proste do ścian, do murów,
maszowi Bahniewiczowi—kunsztu kowalskie- у uszaków, у do innych rzeczy kować; 2-do,
go, Bartłomieiowi Losickiemu—kotlarskiego, klamry, klamary wielkie у małe, goździe
Jakubowi Kowalewskienm—miecznickiego, wielkie у male proste do murów, do ścian,
starszym у wszystkim magistrom, oraz ca- do łat у obicia etc. robić; 3-tio, do wrót
łemu cechowi kowalskiemu, takoż ratione bieguny, takoż do koł młyńskich, tartakorobienia у uzurpowania przez panów ko- wyeh, papiernianych etc., oraz zawiasy do
walów robot slosarskich mimo cechowe swo- onych, zawiasy tudzież proste czarne z kruie zwyczaie у dyspozycye, takoż względem kami do drzwi, do okienic, do skrzyń у
przyimowania towarzyszów lub chłopców szaf prostych, wespół z zaszczepkami, kruczwędrownych slosarskich, z cudzych miast kami, klamkami prostemi niepiłowanymi,
przychodzących, do cechu kowalskiego przed oraz nażoraikami kowalskiemi, nie mniey
szlachetnym urzędem burmistrzowskim ra- z zawiaskami у żabkami, kruczkami, zadzieckim Wileńskim, za wyniesionymi abu- krętkami do okien prostemi czamemi, nietrinque żałobami intentowaney, et in prae- piłowanymi, niepuklastemi, niepobielonymi
sentia personali obudwuch stron prawnie ani essowanemi; 4-to krzyże proste czaragituiącey się. W którey sprawie szlachetny ne do kościołów, cerkwi, kaplic niepuklaurząd burmistrzowski radziecki Wileński, ste, niepiłowane, niedęte, takoż krzyże do
po kontrowersyach ab utrinquo pro et con- szabel proste niepiłowane, oraz pręty do
tra wnoszonych dokumentach, przywileiach, pieców у do okien proste czarne, obręcze do
artykułach, obudwym cechom służących, kuf, okseftów, beczek, wiader у de меву-
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nia różnego; 5-to, drzwi, drzwiczki, okienice, okieniczki, żelazne proste, niepuklane,
wespół, z krukami zawiasami do onych prostemi, iakoż kraty proste, niepuklowane, niewychylane, nieessowane, prostey kowalskiey
roboty; 6-to, koła, osi, szwornie, wozy, kary, kolasy, karety у sanie ze wszystkim
(krom slosarskiey piłowaney roboty do korpusów y| sedesów, karet, kolasek у sani
przednieyszeyszycli przyzwoitey) okowywać,
podkowy pod копі у pod różne boty у trzewiki robić, у onymi konie, boty różne, trzewiki podkowywać, oraz -kołowroty do studni y'windy proste wespół z wiadrami okowywać, łańcuhi proste kowalskie do onych
robić do panów kowalów należy; 7-mo, siekiery, motyki, bigi, koły żelazne, rydle,
widły, dynary różne, kozły, obłożyny, obręcze у uszy żelazne do kotłów, kociołków,
saganów, ieśli nie będą miedziane, łopaty у
у goździe łatne у gątalowe robić, sztaby
robić, sztaby у szyny, żelaza różnego na
stale rozcinać у inne wszelkie roboty kowalskie, co ieno kolwiek do młotu у kunsztu kowalskiego iest przyzwoitego, do panów kowalów należeć maią.—Bo kunsztu
zaś rzemiosła panów slosarzów takowe roboty należeć maią: naypierwiey, antory
szrubowane, do murów, ścian, oraz antaby
wszelkie piłowane, puklaste, essowane, czarne у białe, do czego kolwiek przynależące,
przytym pręty okrągłe у rozłożyste do ścian,
pawilonów, parawanów у do różnego obicia, tak też do karet, kufrów, okieu, łóżek у do lichtarzów srebrnych lub cynowych etc. piłowane, białe lub czarne;
2-do, okucie korpusów у sedesów, karet,
kolasek у sani, francuzkich skrzyń, sepetów, kufrów, szkatuł, kanapów, taboretów
etc., co tylko do piłowaney lub puklastey
roboty slosarskiey należy; 3-tio, robienie
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łóżek, tapczanów, podróżnych krzeseł, stołów składanych żelaznych, niemniey okucie
stołów lub stołków składanych, rozłożystych;
4-to, zamki wszelakie, tak wnętrzne, iako у
wiszące, z kluczami у wszelkiemi onych requizytami; 5-to, zawiasy, tak essowane, iako
też podługowate у okrągłe do drzwi różnych
żelaznych у drzewnianych, poiedynkowych у
dwoistych, do skrzyń, okien у okienic wnętrznych, do szaf, kufrów, szkatuł etc., piłowane,
pobielane lub puklaste, z krukami, gałkami,
klamkami, zasówkami, proboiami, goździami
у wszelkiemi onych requizytami; 6-to, drzwi,
drzwiczki, okienice, okieniczki żelazne, szrubowane, piłowane lub puklowane, pobielane lub polirowane, floryzowane etc. z krukami, proboiami, pobielanemi, у wszelkiemi
do nich requizytami; 7-mo, żabki, zawiaski,
kruczki, zakrętki, kołka у pręciki do okien
essowane, piłowane, pobielane, puklaste lub
dęte etc.; 8-vo, krzyże do kościołów, cerkwi*
у kaplic, puklowane, dęte lub piłowane,
przy tym robienie różnych wietrzników,
cyfr, figur у osób zblachy lub samego żelaza do gmachów, budynków, pałaców etc.,
robienie łańcużków, pobielanych lub piłowanych, do różnych potrzeb, takoż sprzążek czarnych lub pobielanych, piłowanych,
do szaro w, pułszarków etc., oraz wędzideł,
munsztuków у strzemion; 10-mo, strzelba generaliter wszystka, tak wielka, iako у mała,
oraz zbróia wszelka żołnierska, do kunsztu
panów slosarzów należy; ll-mo,szruby slosarskie у wytrychy, takoż kołowroty do zegarów у do kuchni, oraz wszelkie sprężyny,
tudzież piły у piłki robić у ostrzyć, na ostatek wszelka robota piłowana, rznięta, pobielana lub polirowana, dęta, puklasta, iakie kolwiek rzeczy lub instrumenta, powinna do panów slosarzów należeć. Okucie zaś,

у osadzenie dzwonów tak panom kowalom,.
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iako też y panom slosarzom wolna będzie,
Tsogo strona użyć у akceptować do tey roboty zechce.—Waruiąc to quam maxime,
ażeby towarzyszów slosarskich panowie kowale a kowalskich panowie slosarze, z cudzych kraiów przewędrowanych, illicite nie
zabierali, ale każdy swoiey wtasney professyi у kunsztu takowych towarzyszów podług artykułów у przywileiów, tudzież, porządków cechowych, nie godząc na krzywdę ieden drugiego akceptował. Którą tę
takową ordynacyą we wszelkich punktach
у paragrafach obie strony nienarusznie, pod
zaręką dwuch kamieni wosku na ołtarz
cechowy у siedzeniem wieży w ratuszu za
każde przestąpienie po niedziel dwie, do-'
trzymać powinni będą. A. że panowie slosarze, będąc odłączeni od cechu panów kowalów, dotąd 3 podług dekretów szlachet-

nego magistratu Wileńskiego, praw у przywileiów nayiaśnieyszych królów ichmPściów
cechowi swemu służących, extraktami z
metryk wielkiego xiestwa Litewskiego nie
wyięli, więc teraznieyszym dekretem serio
iniungitur, ażeby in spacio pół roka one
z metryk w. x. Lit. per extractum mieli
у w skrzynce swoiey chowali, pod paenami
contraventium, tudzież ażeby artykułom у
porządkom swoim in omni zadość czynili
podług zwyczaiu, dotąd obserwowanego
nakazuie. Po promulgowaniu у przeczytaniu takowego dekretu abo ordynacyi, panowie kowale we wszystkich punktach у
paragrafach ony akceptowali, panowie zaś
slosarze wzięli terminum deliberationis in
spacio w prawie magdeburskim concesso
expediendae. Quod est connotatum.

1752 г. Октября 26 дня.
Изъ книги № 5152, за 1761 г., стр. 34.

33. Подтвердительная прнвилегія короля Августа Ш Виденсшшу сапожничьему цеху, заключающая въ себ и еаиый цеховой уставъ.
По ходатайству стар йпшнъ сапояшичьяго мастерства, король Стзфанъ Баторій, заботясь вообще о развитіи городской жизни, даровалъ цеху
сапожничьему сл дующія правила:
Общее собрате цеха должно совершаться ежегодно въ день св. Николая, на которомъ должны
быть избраны по 2 старшины изъ стороны римской, греко-русской и н мецкой; старшины должны учинить присягу изав дывать цеховыми ділами, т. е. д лать четвертина зас данія, на которых* должны бить читаєш оеховыя привые-

гіи и правила, принимать разныя м ры къ усовершенствованію цеха и наказывать виновныхъ.
Цеховые старшины должны зав дывать цеховой
казной. Лица постороннія, желая поступить въ цехъ,
должны представить св д нія о своемъ почтенномъ
рожденіи и о прежнихъ занятіяхъ, зат мъ заплатить
100 з л. за право поступденія въ цехъ, или 50 зл. въ
случа , если они были женаты на вдовахъ или дочеряхъ умершихъ мастеровъ. Лица, не желающія
представить цеху пробныхъ работь, должны сверх-ь
100 зл. заплатить еще 7 копъ и устроить всеиу
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лицамъ заниматься мастерствомъ строго воспрещается. Мастерамъ, а въ особенности ихъ женамъ,
м шать въ торговл другъ другу и купцаиъ строго воспрещается, подъ страхомъ взысканія двухъ
камней воску и дальн йшаго пресл дованія. Лица, не являющіеся въ костелъ на богослуженіе и
на торжественные выходы, подвергаются штрафу,
а не исполнившіе штрафа подвергаются запрещенію продажи своихъ товаровъ нарынк и дома;

лица же, провинившіяся въ какомъ-нибудь безчестій, исключаются изъ братства и цеха. Братчики, наносящіе другъ другу оскорбленія въ зас даніи цеха, подвергаются войтовскому суду. Въ
зас данія вс мъ являться безъ оружія. Поступающіе въ цехъ должны записываться въ книги.
Лица, не исполняющія"этихъ правилъ, не только
исключаются изъ цеха, но пресл дуются еще и
другими судебными учрежденіями.

Sabbatho, die vigesima quarta mensis Ja- tym wiedzieć należało, wszystkim wobec у
nuarii, anno Domini millesimo septingente- każdemu zosobna, teraznieyszego у naposimo sexagesimo primo.
tym będącego wieku ludziom, iż przed
Coram nobili officio consulariVilnensi com- nami pokładany był list przywiley authenparentes personaliter honesti domini Chri- tyczny, ręką nayiaśnieyszego antecessora
stophorus Awłusowicz, Josephus Wyrwicz naszego Stefana podpisany у pieczęcią wielet Antonius Myk, seniores contuberaii su- ką w. x. L. stwierdzony, żadney wątpliwotorum Vilnen., praesentes literas privilegii ści niepodległy, z łacińskiego stylu po pols. r. m. iurium contubernalium confirma- sku przetłumaczony w ten sposób.
tionis, parato scripto praeconceptas, in rem
Stefan, z Bożey łaski krół polski, wielki
et partem contubernii sutorum Vilnen. ser- xiąże Litewski, etc. Oznaymuiemy tym
vientes, cum introfusius contentis ad acta listem naszym wszem wobec у każdemu
obtulerunt, quam literarum, praemisso mo- zosobna, komu należy; którzy teraz у nade oblatarum, de verbo ad verbum rescri- potym wiadomość o tym mieć będą. Kiebendo contenta, tenor esfc talis.
dyśmy dobrze rozważywszy uznali, że mięAugust trzeci, z Bożey łaski król polski, dzy inszemi rządu у panowania naszego
wielki xiąże Litewski etc. Oznaymuiemy ni- królewskiego przymiotami rzecz niepodleynieyszym listem naszym, komu o tym wiedzieć sza iest, abyśmy się też o dobre powodzenależało by, wszytkim wobec ry każdemu nie у porządek słuszny w miastach у miazosobna, teraznieyszego у napotym będącego steczkach naszych, w bractwach у cechach
wieku ludziom, iż przed nami pokładany był poddanym naszym starali, przez co by lulist przywiley konfirmacyiny, ręką nayiaś- dzie przystoyniey у godniey żyć у między
nieyszego. świętey pamięci antecessora Au- innemi rzemieślnicy w rzemieśle swoim ku
gusta wtorego, oyca naszego, podpisany, у ozdobie у pożytkowi rzeczy pospolitey napieczęcią wielką w. x. L. stwierdzony, ża- szey dobrze się ćwiczyć у słynąć mogli.
dney wątpliwości niepodległy, anterius z A tak, gdy starsi rzemiosła szwieckiego
łacińskiego stylu na polski przetłumaczony przez panów rad, przy boku naszym rezyw ten sposób:
duiących, pokornie suplikowali, abyśmy
iugust wtóry, z Bożey łaski król polski, przywileia, prawa ystatuta zgromadzeniu,,
wielki xiąże Litewski, etc. Oznaymuie- albo bractwu tegoż rzemiosła służące, wedmy ninieszym listem naszym, komu by o ług których by się sprawować у rządiió
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mogli, mocą zwierzchności naszey królewskiey approbować, roborować у potwierdzić
raczyli, w ten naśladuiący sposób:
Pierwsze tedy iest, aby co rok wszyscy
schodzili się w dzień ś. Mikołaia biskupa
у obrali z pośrzodka swego sześć starszych
rocznych, to iest, dwuch rzymskiey, dwuch
greeko-ruskiey, a dwuch niemieckiey religiey, którzy po wykonaney przysiędze introdukowani będą; ciż starsi postarać się
maią, aby co kwartał zgromadzonemu cechowi przywileia у statuta przeczytane były, у со dwie niedziele albo według potrzeby do iednego z starszych poprzychodzili radzić się około porządku dobrego,
у zachowania tego bractwa, у zkomplanować różne trafunki temuż bractwu przynależące. Którzy to starsi będą mieli moc
у władzę innych braci grzeszących osądzić,
у onych wedle uwagi у słuszności, iako ich
prawa у statuta każą, za popełniony excess
sztrofem karać, iako też у tych, którzyby,
zawołani będąc do bractwa, przyiść nie chcieli
albo zaniedbali, albo którzy kolwiek statutom cechowym przeciwnemi у nieposlusznemi byli, przeciw prawu występuiąc, takowych według opisania statutów karać,
upartych zaś у rebellizuiących do więzienia mieyskiego podać maią. Starsi także
będą powinni pospolitą skrzynkę bracką z
listami у przywilieiami pilnie zachować, ani
ią kiedyś za miasto nasze Wileńskie wynosić, tylko między murami у to zawsze
na iuryzdykcyey mieyskiey chować; magistrów takowych do cechu obierać у przyimować maią, którzy by iuż doskonale wyuczeni у doświadczeni w tym rzemieśle byli.
A ieśliby kto chciał w tym że rzemiośle
robić, magistrem zostać, у do bractwa tegoż być wpisanym, tedy takowy ma wprzód
swoie urodzenie poczciwe listownie przed
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przyięciem dowieść у upewniać, iako też
gdzieby się swego rzemiosła nauczył, u
którego magistra za towarzysza dwie lecie
robił, potem z nauki swey próbę, albo maystersztukę według zwyczaiu dokazawszy,
mieyskie prawo przyiąć powinien będzie.
Przy przyimowaniu w liczbę bractwa, każdy,
magistrem zostaiąc, sto złotych, a ieśliby
wdowę, albo córkę magistra bractwa tego
za małżonkę poiął, tedy piędziesiąt złotych;
a magistrowczyk ieden tylko czerwony złoty przy uczcie dla starszych do skrzynki
płacić powinien. A gdyby się mayster sztukę rzemiosła swego zgotować zbraniał, a
iednak by żądał być magistrem, takowy,
okrom pomienionych pieniędzy, ieszcze osobliwie siedm kop Litewskich do skrzynki
cechowey wyliczyć; a nadto ieszcze kollacyą całemu bractwu według możności swoiey sprawić у utraktować obligowany będzie. A który by z pomienionego rzemiosła
za magistrów wpisani у do bractwa przyięci nie byli у nie chcieli by słuchać prawa у starszych bractwa tego, lubo by mieszkali na iuryzdykcyi duchowney, lub świeckiey, albo też w pałacach у dworach senatorskich, xiążęcich, dygnitarzów naszych
у szlacheckich zostawali у mieszkiwali, tym
wszystkim niema być wolno robić, surowo
przykazuiemy; magistrowie zaś obrani co
iuż od dawnego czasu magistrami zostali,
od dokazania maysztersztuki, albo próby
rzemiosła swoiego, у od listownego świadectwa maią być wolni. Żaden też na publicznym targu kupieniu rzemienia ieden
drugiemu magistrowi przeszkadzać niema.
A ieśli by się kto odważył to uczynić, takowy według zdania у uwagi bractwa ma
być karany. Риу tym też magistra żona»
na rynku albo na łokciu siedząc, gdyby
przez się albo przez drugie cudzą robotę
27
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ganić, albo też kupców różnym sposobem
у fortelem odmawiać ważyła się, takowa
za pierwszym razem da kamień wosku na
chwałę Boską, a trzy kroć powtarzaiąc w
tym przekonana, rok cały у sześć niedziel
ani siedzić, ani na łokciu przedawać będzie mogła. Jeśli by też który do cechu
wezwany będąc nie stawił się, albo też nie
słuchał zwykłą, na pewny czas postanowioną, у na processyi na pamiątkę świętego
Kryszpiniana postanowioney, przytomnym
nie był, tedy za każdym nieprzybyciem w
winę popadać ma у grosz ieden wyliczyć.
Jeśli by też który takowe postanowienie,
albo też bractwo ganił, a przewiniony będąc na takim występku po trzy razy sztraf
nie zapłacił, takowy powinien będzie kamień wosku na świece, do bractwa oddać.
Żaden też kupiec у przekupień nie będzie
się ważył z ich rzemienia iaką kolwiek
robotę szwiecką na przedaż robić, ani Ormianie у inni do miasta przyieżdżaiący,
po domach, gościńcach z ich rzemienia,
Jako pospolicie zowią safianu iakąkolwiek
robotę czy boty, czy trzewiki zgotować będą, żeby ią znowu tu w Wilnie na ruinę
у szkodę całego bractwa przedawali, ponieważ ani się tego rzemiosła nie nauczyli;
iednak braciom wolno będzie innym kupcom у Ormianom z własnego ich rzemienia wszelką robotę robić, byle by one z
miasta Ъа inne mieysca do przedawania
wywozili. A ieśliby przeciwnym świadectwem w przerzeczonych punktach przekonani byli, tedy na takowych kara w bractwie zwyczayna ma bydź włożoną. Żaden
też z braci nie będzie ważył, od domu do
domu chodząc do innych braci, robotę ich
skupować, a potem one na rynku przedawać: a kto by to miał uczynić a potym przekonany był, takiemu robota albo
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ta przedaż ma być zabrana у do szpitala
oddaną. Także, gdyby kto w domu albo
w rynku boty, albo inną szwiecką robotę
słuszney nagany godną przedawał, takowa
robota zabrana у do szpitala zaniesiona
będzie. Jeśli by kto kolwiek na iakim złym
uczynku, iako to na złodzieystwie, albo też
na iakim inszym niepoczciwym występku
był natrafiony у przekonany, takowy nie
tylko z bractwa skasowany, ale też od rzemiosła swego, iako szelma у niepoczciwy,
wiecznemi czasy ma być oddalony. Niemniey,
kiedy by się też na) schadzce brackiey
ieden drugiego słowmi uszczypliwemi у
nieuczciwemi łaiąc у aggrawować ważył,
takowy, według zdania brackiego, ma bydź
karany. Kiedy zaś gdzie indziey, a nie w
bractwie trafiło się, ażeby ieden drugiego
połaiąc albo zelżywie urazić у z konfundować miał, takowy ma podlegać wóytowskiey censurze. Niebędzie się żaden ważył pomocznika albo towarzysza komu odmawiać у odwabiać; kto by to uczynił, ten
karę według zdania у rozsądku cechowego odnosi, Żaden z magistrów nie powinien towarzyszowi, chociaż dobrze rzemiosła
umieiącemu, więcey na tydzień płacić, tylko piętnaście groszów Litewskich. Każdy
magister, przyimuiąc ucznia do rzemiosła
у nauki, powinien będzie onego wprzód
bractwu prezentować у do xięgi cechowey
kazać go wpisać, ani go dłużey nad sześć
lat w nauce za chłopca trzymać. Towarzysze zas у uczniowie, którzy od magistrów
swoich przed czasem у nieuczciwie odchodzą, u drugich nie maią prędzey robić, póki pierwszym zupełną nieuczynili
satysfakcyą. Żaden magister, ani towarzysz
niema przyiść do cechu z bronią; a ieśliby
się to komu zdarzyło, ma onę broń dobrowolnie nie z przymusu starszemu, przy
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którym na ten czas tego roku skrzynka
bractwa zostaie, dać do schowania. Na tym
że mieyscu nikomu nie wolno będzie wadzić się, hałasować albo kogo słowmi nieuczciwemi znieważyć у zkonfundować pod
karą, w bractwie postanowioną. Jeśli by
magistra żona owdowiała, a po śmierci
męża syna żadnego zostałego nie miała,
takowey ienoieden rok у sześć niedziel na
rynku siedzieć zezwalamy. Chcemy у serio
przykazuiemy aby żaden szlachcic, ani kupiec, mniey barzo żyd, nie ważył się do
miasta Wilna gotowe robotę przywieść у
przedawać; a ieśli by się na to odważył,
takiemu aby szewcy Wileńscy wszytko pozabierali, tym ninieyszym listem przywileiem naszym zupełną moc daiemy. Na ostatek, którzy by się z przerzeczonego rzemiosła
szwieckiego zwyż pomienionym punktom у
statutom przeciwili у nie chcieli być posłusznemi, takowym warstat ma być zbroniony у niedopuszczony. W czym wszystkim
woiewoda nasz Wileński wespół z wóytem
у z burmistrzami maią im dopomóc, assystować у onych od wszystkich krzywd у
napaści bronić, zastąpić, nieposłusznych
zaś pomienionym statutom tegoż przywileiu do połuszeństwa przymusić.
Którey to suplice у postanowieniu, iako
słusznemu у prawu pospolitemu, tak też
żadnym wolnościom publicznym у partykularnym, niemniey też żadney zwierzchności
niwczym nieprzeciwnemu, szczególnie tylko osobom pomienionego cechu dla zachowania porządku, dobrego posłuszeństwa, przystoyności yprzyiemnosć służącemu, my łaskawie sprzyiaiąc, też bractwo albo cech pomieniony szwiecki w stołecznym mieście naszym
Wileńskim chętnie z woli naszey królewskiey
postanowiliśmy у potwierdziliśmy, chcąc,
aby to wszystko, co tu wyrażono у napi-
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sano iest, od wszytkich osób tegoż bractwa
wiecznemi czasy zachowano było. Zaczym
też ten przywiley we wszytkich wyżey opisanych kondycyach, klauzulach, artykułach
у okolicznościach mocą naszą królewską
potwierdzamy у umacniamy, nie naruszaiąc prawa pospolitego. Dla lepszey wiary
у pewności ten list nasz przywiley ręką
naszą podpisaliśmy у pieczęć wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Wilnie, die prima Julii, anno Domini millesimoquingentesimo septuagesimo
nono, regni vero nostri (?). Stephanus rex.
Suplikowano nam zatym przez panów
rad у urzędników, przy boku naszym zostaiących, abyśmy ten przywiley, ze wszytką w nim opisaną rzeczą, łaską у powagą
naszą królewską stwierdzili, zmocnili у ratyfikowali, do którey prośby ш у król łaskawie się skłoniwszy, przerzeczony przywiley nayiaśnieyszego antecessora naszego
Stefana, na osoby bractwa szwieckiego miasta Wilna we wszytkich punktach, klauzulach у paragrafach w nim opisanych, nienaruszenie stwierdzamy, umacniamy у ratyfikuiemy. A do tego z naszey osobliwey
łaski królewskiey przydaiemy у postanowiamy, aby w bractwie szwieckim cechu
Wileńskim pewny у nieodmienny komput
magistrów byt, mianowicie ośmdziesiąt
rzymskich , czterdzieście graeco - ruskich,
dwadzieścia niemieckich, po których zeyściu drudzy expektanci, na to mieysce w
liczbę według religiey swoiąy przyięci bydź
maią, wyimuiąc zaś synów tychże starszych,
którzy ieśli dobrze wędrowali, tedy nad pomienioną liczbę mogą być przyięci; cudzoziemców zaś nad komput pomieniony w
liczbę przyiąć nie maią, a gdyby zaś starsi
przez korrupcye na to zezwolili, tedy dwie
grzywny srebra za sztrof dać powinni bę-
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dą. Przy tym teżordynuiemy, aby się wszyscy w dzień świętego Jędrzeia apostola
schodzili, a wolną elekcyą sześć starszych
uczyniwszy w dzień świętego Mikołaia introdukcyą tychże starszych odprawowali. Na
co dla lepszey wiary ten list nasz przywiley ręką naszą podpisaliśmy się у pieczęć
wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Warszawie, dnia XXII
miesiąca Lutego, roku Pańskiego tysiąc
siedmsetnego trzynastego, panowania naszego na królewstwie siedmnastego roku.
U którego listu przywileiu konfirmacyinego
podpis nayiaśnieyszego króla iegomości tymi słowy: Augustus rex. Cancellariatu celsissimi Caroli Stanislai Radziwił, ducis in
Olika, Nieswiż, Birże, Dubinki, Sluck, Kopył et Kleck, sacri romani imperii principis, comitis in Mir, Szydłowie, Kroża et
Biała, supremi magni dueatus Litvaniae
cancelarii, Brasłaviensis, Praemislensis,
Człuchowiensis, Oamenecensis, Krzeczowiensis, Rzeczicensis, Ostrensis, Niznensis etc.
capitanei. Est in actis. Casimirus de Złotki Złotkowski, pincerna s. s. r. m. d. L.
Confirmacya przywileiów cechu szewskiego
miasta Wilna.
Supplikowano nam za tym przez panów
rad у urzędników, przy boku naszym rezyduiących, abyśmy ten list przywiley konfirmacyiny zewszytką w onym opisaną rzeczą łaską у powagą naszą królewską stwierdzili, zmocnili у ratyfikowali, do którey
prośby my kiól łaskawie się skłoniwszy,
przerzeczony przywiley konfirmacyiny nayiaśnieyszego świętey pamięci anteeessora
Augusta wtórego, oyca naszego, na osoby

bractwa alias cechu szwieckiego miasta
stołecznego Wilna wewszytkich punktach,
klauzulach у paragrafach w nim opisanych,
nienaruszenie stwierdzamy, umacniamy у
ratyfikuiemy. A czego by w artykułach у
przywileiach, temuż cechu nadanych у służących, do porządku bractwa onych niestawało, tedy do drugich bractw alias cechów у ich praw у przywileiów referować
się pozwalamy namienionemu bractwu alias
cechowi szwieckiemu. Na co dla lepszey
wiary ten list nasz przywiley ręką naszą
podpisaliśmy. Dan w Grodnie, dnia XXVI
miesiąca Oktobra, tysiąc siedmsetnego piędziesiątego wtórego, panowania naszego
dziewiętnastego roku. Apud quas literas
privilegii sacrae regiae maiestatis, praemisso modo ad acta oblatas, subscriptiones manuum circa sigillum appensile maius magni
ducatus Lituaniae sequuntur suntque tales: Augustus rex. Confirmatio iurium contubernio sutorum civitatis inetropolitanae
Vilnensis serviens. Józef Dulęba, iego królewskiey mości pieczęci wielkiey wielkiego
xiestwa Litewskiego sekretarz, mp. Cancellariatu celsissimi ac illustrissimi principis Michaelis, ducis in Klewań et Żuków,
Czartoryski, supremi magni ducatus Lituaniae cancellarii, Luceorensis, Homeliensis, Georgeburgensis Uświatensis, Poduświatensis etc. capitanei. Sigillatum est in
actis. Quae praesentes literae privilegii sacrae regiae maiestatis, praemisso modo ad
acta oblatae, sunt actis nobilis officii consularis civitatis sacrae regiae maiestatis
metropolitarne Vilnensis, insertae, mscriptae ac ingrossatae.
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1752 г. Октября 13 дня.
Изъ книги № 4217, за 1778—1780 г., стр. 33, въ 3-й части книги.

34. Прввилегія короля Августа Ш, которою подтверждается уставъ двухъ Виленскихъ цеховыхъ братствъ каменщиковъ и столярей, данпый вмъ королемъ
Сигизмупдомъ III въ 1595 году.
Уставъ цеха каменщиковъ и столярей заключаетъ въ себ 23 §-овъ сл дугощаго содержанія: въ
1-мъ § заключаются правила, относящаяся къ цеховымъ выбораиъ (оба эти цеха должны ежегодно
избирать 4 старшинъ, въ в д ніи которыхъ долженъ находиться общественный ящикъ; по истеченіи года они должны представить отчетъ въ расходованіи общественной кассы); во 2 §—условія
для поступленія въ цехъ мастерамъ постороннимъ
и м ры противъ лицъ, занимающихся этими ремеслами безъ правъ; въ § 3-мъ обязанности религіозныя для мастеровъ и товарищей; въ 4 § выражено ненрем нное требованіе внесенія въ общественный ящикъ 8 грошей (суходиевой пошлины) товарищами и учениками; въ § 5-мъ изложены
правила для полученія товарищами званія мастеровъ (заплатить 30 грошей въ ящихъ, попрощаться съ товарищами и просить у старшихъ

позволенія пріискать себ работы, за которую над ется получить званіе мастера); въ § 6-мъ изложены пробныя работы для' каменщиковъ и столярей, желающихъ получить званіе'мастера, и количество денегъ для угощенія, которое они должны
устраивать для цеха; съ 7 по 14 §§ изложены правила относительно товарищей, каковы бы они ни
были—д ти ли мастеровъ, или простыхъ людей;
туземные ли, или пришлые изъ другихъ странъ;
въ § 14 изложены правила относительно учениковъ; съ 15 по 21 § изложены права и обязанности мастеровъ по отношенію къ цеху, своему
званію и другимъ предметамъ; въ § 21 назначенъ
срокъ цеховыхъ сходокъ чрезъ каждыя дв нед ли; въ § 22 правила относительно поведенія товарищей; въ § 23 правила, когда и въ какомъ
вид сл дуетъ выдавать забол вающимъ братчикамъ пособіе изъ общественной кассы.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiątego,
miesiąca Januarii ośmnastego dnia. Na
rokach święto-Trzykrólskich ziemskich woiewodztwa Wileńskiego, w roku wyż na dacie pisanym, do sądzenia przypadłych у porządkiem prawa pospolitego in loco iudicioruin solito w mieście ikmci Wilnie sądzączych się, przed nami BYaneiszkiem
Czyżem—prezydentem, Michaitem Antonim
Szpyrką, Franciszkiem Romanowiczem—
sędziami, Rafałem Musnickim - pisarzem,
urzędnikami sądowymi ziemskimi woiewudetwa Wileńskiego, stanąwszy osobiście u

sądu patron w. imó pan Tadeusz Woynicki—
komornik xiestwa Żmudzkiego, przywiley,
od nayiaśnieyszego króla Augusta trzeciego
cechom mularskiemu у ciesielskiemu wydany, dawnieysze prawa у przywileia konfirmuiący, ad instantiam Antoniego Rynkiewicza,
Grzegorza Niliewieza. Józefa Krasowskiego,
Tomasza Kaczyńskiego, Jerzego Kulikowskiego—kunsztu ciesielskiego, Jana Krasowskiego, Piotra Kondratowicza, Józefa
Fiedorowicza., Tomasza KUmo wieża, Jerzego Milewskiego kunsztu mularskiego maystrów starszych, oraz całego cechu ciesieł-
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skiego у mularśkiego, do akt podał, a podawszy prosił nas sądu, aby pomieniony
confirmationis przywiley ze wszelką wyraźnością był do xiąg ziemskich spraw wieczystych woiewodztwa Wileńskiego przyięty у wpisany; iakoż my sąd ony przyiąwszy
w xięgi wieczyste ziemskie Wileńskie wpisać
zaleciliśmy, który wpisuiąc tak się wyraża:
August trzeci, z Bożey łaski król
polski etc. Oznaymuiemy tym naszym
listem wszem wobec у każdemu zosobna,
komu by o tym teraz у napotym będącego wieku ludziom wiedzieć należało,
iż pokładany był przed nami przywiley
konfirmacyiny świętey pamięci nayiaśnieyszego króla imci pana Jana Kazimierza, antecessora naszego, per extractum z metryki
wielkiey w. x. Lit., z podpisem ręki świetey pamięci Paca—kanclerza naszego ypieczęcią wielką w. x. Lit. przyciśnioną, wyięty, mułarskiemu у ciesielskiemu bractwu
alias cechowi służący, żadney wątpliwości
niepodległy, w ten niżey opisany sposób:
Jan Kazimierz, z Bożey łaski król polski
etc. Oznaymuiemy tym listem naszym, komu o tym wiedzieć należy, iż byliśmy proszeni o wydanie z xiąg metryki kancellaryi naszey wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego przywileia konfirmacyinego świątobliwey pamięci króla imci Władysława
czwartego, pana brata у antecessora naszego, mularzom у cieślom miasta naszego stołecznego Wilna na cech у wolności ich danego, który wypisuiąc od słowa
do słowa tak się w sobie ma:
Władysław czwarty, z Bożey łaski król
polski etc. Oznaymuiemy tym listem naszym
wszem wobec у każdemu zosobna, komu
by o tym wiedzieć należało. Pokładany był
przed nami przywiley, ręką świętey pamięci króla iegomości Zygmunta trzeciego,

pana oyca naszego, podpisany, у pieczęcią
większą w kancellarii w. x. Lit. zapieczętowany, pod datą w Krakowie, roku Pańskiego tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt piątego, miesiąca Maia pierwszego dnia, artykuły pewne do dobrego porządku mularzów у cieśli, mieszczan naszych Wileńskich, należące, w sobie zawieraiący, у doniesiona nam iest prośba przez panów rad
у urzędników dworu naszego, imieniem
uczciwych Michała Cymermana, Jana
Złotkowskiego—mularzów, Hanusa Weynera у Jana Mikunowicza — cieślów, starszych rocznych cechowych, abyśmy takowy
przywiley we wszystkich punktach, klawzulach у artykułach mocą у powagą naszą królewską zmocnili у stwierdzili, który
z ruskiego na polski ięzyk, za pozwoleniem
naszym przetłumaczony, tak się w sobie ma:
Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król polski etc. Oznaymuiemy tym listem naszym
wszem wobec у każdemu zosobna, komu
by to wiedzieć należało ninieyszym у na
potym będącym. Bił nam czołom, hospodara, poddany nasz mieszczanin у mularz
miasta naszego stołecznego Wileńskiego,
na imię Piotr Pielgrzymowicz, sam od siebie у imieniem wszystkich mistrzów rzemiosł obudwu mulnrskiego у ciesielskiego,
w mieście Wileńskim mieszkaiących, mianowicie Krzysztofa Defasana, Mikoła Diciosa у Jakuba Eaka, Marka Sukiennika,
Grygiera Fabuskiego, Matysa Kumelewicza , Jendrzeia Stanisławowicza, Matysa
Niekiesa—mularzów, a Matysa Kownianina, Bartłomieia Somsona, Matysa Sampowicza, Ambrożeia Gnoinskiego, у sługi
iego Jana Norka, Matysa Barana, Iwana
Grodninskiego, Ambrożeia Fabiennika, Siemiona—cieśli, prosząc nas hospodara, abyśmy
tym dwóm rzemiosłom cech, bractwo у
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inszych miescach naszych nadali у listem
naszym to im stwierdzili, w czym my hohospodar widząc ich prośbę być słuszną,
choć też łaskawie miastu temu stołecznemu naszemu Wileńskiemu, niemniey iako
у po inszych miastach naszych uprzywileiowanych porządek dobry у pożytek dwóm
tym rzemiosłom należący, mieć z łaski naszey, artykuły prawne, niżey opisane im nadaiemy, cech tym rzemiosłom ustanawiamy,
у tym listem przywileiem naszym na wszystkie potomne czasy utwierdzamy, a mianowicie takowy zwyczay у porządek tych obudwu rzemiosł mularskiego у ciesielskiego
mieć chcemy:
Artykuł pierwszy. Naprzód o wybieraniu
starszych w cechu mularskim у ciesielskim,
mistrzowie osoby zwyż mianowane tych
dwuch rzemiosł, gdy się porządnie wszyscy z sobą obesławszy у namówiwszy, czas
pewny naznaczywszy obierać zechcą, powinni będą z szedszy się na mieysce pewne dwu osób rzemiosła mularskiego, a drugich dwu ciesielskiego obrać, które cztery
osoby porządku wszelakiego, iako starsi w
tych rzemiosłach postrzegać, rządzić, sprawiedliwość między drugiemi w sprawach
porządku rzemiosła swiego czynić, klucze
od skrzynki u siebie przez cały rok mieć
maią, a potym po wyiściu iednego roku
spełna, ci starsi roku przeszłego maią dać
liczbę przed inszemi mistrzami ze wszytkiego, tak przychody, iako у rozchody z
skrzynki cechowey przez cały rok, a potym takowym że sposobem у inszych starszych obierać maią.
Artykuł wióry. Jeśliby który z eudzoziemczów, tek z Polaków, Włochów, Niemców, iako tei z narodu tego państwa w. x.

Lit. chciał w rzemieśle mularskim albo

ciesielskim mistrzem zostać, tedy żadnemu
z mistrzów, wyż w tym przywileiu opisanych, nie ma przeszkadzać, ani mistrzować,
nimby wprzód przyiął cech у bractwo z
mistrzami Wileńskimi. A ieśli by który bez
wiadomości starszych mistrzów tego cechu,
tak mularskiego, iako у ciesielskiego rzemiosła, bądź we dworze xiążęcich, pańskich,
ziemiańskich i szlacheckich, stanów duchownych'у świeckich, iako też w domach у
kamienicach w samym mieście Wilnie,
na przedmieściu, na Antokołu, za Wilią, pod
у gdzież kolwiek przy mieście Wileńskim
przemieszkiwaiąc, rzemiosłem tym mularskim albo ciesielskim, ku ubliżeniu prawa
artykułów, w tym przywileiu naszym opisanych, bawić у robić ważył się, takowemu
żaden z mieszczan Wileńskich, gdziekolwiek
mieszkaiący, pod urzędem mieskim Wileńskim będący, nijakiey roboty sobie robić
dawać niema; czego urząd mieski Wileński postrzegać powinien będzie у gdyby
mieszczanin takowego do robot swych domowych у iakich kolwiek z tych rzemiosł
mularskiego у ciesielskiego brał у ważył,
takowy od urzędu mieyskiego winą według
uznania urzędowego karan być ma.
Artykuł trzeci. Wszyscy mistrowie у towarzyszowie, tak starsi, iako у młodsi cechu mularskiego у ciesielskiego, powinni
chodzić na obsequia albo na żałomsze do
swoiey kaplicy, pod winą grosza iednego;
a gdyby się im przyszło zabawić około
słuszney potrzeby, tak iżby przy obsekwii
być nie mógł, tedy ma ofiarę posłać przez
inszego, a ci wszyscy, którzy przy żałomщ będą, maią trwać, ażby było po msze,
pod winą grosza iednego. Tak też wszyscy
mistrzowie у towarzysze powinni być masą
na processyey chwalebnego Bożego olała,
pod winą wachlonu tygodniowego, iakibę-
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dżie brać nä ten czas, także у na oktawę buksztele robić, według onego mieysca,
Bożego ciała, a mistrzowie starsi powinni gdzie sklep ma zasklepić у będzie powibędą dawać świece wszystkim mistrzom у nien dać znać mistrzom starszym, gdy bętowarzyszom, także ogniem, które świece dzie robi, aby tego doyrzeli, ieśli według
potym maią do pogrzebu chować brackiego. miary у potrzeby zrobione będą. Także, gdy
Artykuł czwarty. Młodsze mistrowie, tak- stolce pod buksztelle będzie robił, tedy
że towarzysze у uczniowie, powinni będą у tam mistrzowie starsi przy tym być madawać suchedni bez frasunku na każdy ią, aby też oglądali własności miary iego,
rok po ośmiu groszy do skrzynki, a ktoby a gdy iuź one buksztelle na stołku postaz towarzyszów у uczniów upornie nie chciał wił, mistrzowie powinni będą próbować, ieśli
suchych dniów oddawać, takowemu mistrz one buksztelle będą wedle własney miary
iego z myta ma brać, a oddawać do star- у pod sznur stały, iako rzecz iest zwyszych mistrzów; który by mistrz nie chciał kła у powinna; a to sklep powinien
oddawać tego za rozkazaniem mistrzów będzie zasklepić sam swymi rękoma у
starszych, takowy ma być karany dwiema szalowanie sam przyprawiać ma. Powinni
funty wosku.
mu będą mistrzowie pozwolić, wedle uznaArtykuł piąty. Każdy towarzysz, który nia swego у potrzeby, do onego sklepienia
by tak rzemiosła mularskiego, iako у cie- towarzyszów, wszakoż niepierwszych mięsielskiego mistrzem zostać chciał, powi- dzy wszystkiemi towarzyszami, ale takich,
nien się będzie opowiadać starszym mistrzom coby się nań nie spuszczał, ale sam pilnuprzed dwunastu niedziel, w tym czasie pra- iąc każdego doyrzał, był z głową wszystwo ma być mieskie przyięte. Za tym ma kich, a gdy iuż zasklepi у opuści on sklep,
do skrzynki towarzyskiey groszy trzydzie- starsi mistrzowie powinni będą oglądać, ieśli
ście у podziękować im za towarzystwo, po- ony sklep statecznie będzie zasklepiony, у
tym ma sobie robotę naleźć, na które sztu- ieśli czyrkiel dotknie cegły, za każdą deszczkę swoią pokazać będzie powinien, którą ką tak, aby żaden strub w onym sklegdy znaydzie, powinien będzie przyiść do pie nie był. Za drugą część sztuki powimistrzów starszych zuczciwemł ludźmi oznay- nien będzie zasklepić framugę na pięć łokmuiąc, iż ma robotę, prosząc mistrzów, aby ci, nie przyciskaiąć żadney cegły cegłą, któmu pozwolili robić у aby mu sztuki opo- ra nie ma cyrkela, maią iedną czwierć, kowiedzieli, które miał robić wystawić, za min winkielowy na izbie vy kącie, gdzie
którą proźbą powinni będą mistrzowie po- mur mistrzowie naznaczą, wymurować ma.
Czemu wszystkiemu gdzie by dosyć nie
zwolić у sztukę opowiedzieć.
Artykuł szósty. Towarzysz, który się mu- uczynił, tedy niema być przyięty za mirować będzie uczył, ten ma sztukę poka- strza, ażby wszystkich mistrzów uiednał,
zać: naprzód rysować sklep krzyżowy, iaki a to dla tego, aby się pilno uczyli у stamu starsi pokażą mistrzowie, potym sklep tecznie robotę oddawali, których się podeyzasklepić według mieyśca у miary, iaki muie lada kto. A gdy odprawi sztuki, temu się trafi, tak krzyżowy, iako у owalny, dy powinien będzie uczynić na wszystkie
abo koszowy, wszakoż tym obyczaiem, iż mistrze kollacyą, według zwyczaiu. Towanaprzód będzie winien sam swymi rękami rzysz zaś, który by щ

ciesielskiego rze-
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miosla uczył, a mistrzem zostać chciał,
tym że obyczaiem postępować ma przed
mistrzami, iako у mularz, tak z początku,
iako у na dokończeniu у iako się wyżey
opisało, wszakże sztuk у tym sposobem у
kształtem robić ma: Naprzód, wiązanie dla
dachówki, iako naylepiey y" naycudniey
według przystoyney miary robić, także wchód
iaki mu starsi naznaczą, z cudną proporcyą у z sestrami (?), z zamszowaniem, iako
naylepiey у cudniey; a ma to robić wszystko z taką pilnością, iako by każda sztuka
stanęła na swym mieyscu, według własney
miary, którą mu mistrzowie dadzą, cze^o
potym mistrzowie powinni będą doglądać;
a ieśli by temu wszystkiemu dosyć nie
uczynił, tedy niema być przyięty za mistrza, ażby wszystkich mistrzów uiednał.
A gdy iuż sztuki pokaże, powinien będzie
kollacyą na wszystkie mistrze według zwyczaiu у powinności sprawić. To uczyniwszy
tak mularskiego iako у ciesielskiego rzemiosła towarzysz, który mistrzem zostać
ma, powinien będzie dać do skrzynki brackiey kop dziesięć Litewskich.
Artykuł siódmy. Syn mistrzowski powinien się uczyć u inszego mistrza, a wyuczywszy się ma towarzyski obyczay odprawić, iako у drugi. Gdy potem mistrzem
zostać będzie chciał, także sztuki, iako у
drugi, powinien będzie robić. Także który
poymie córkę mistrzowską, tym że obyczaiem też sztuki powinien będzie robić.
Artykuł ósmy. Gdyby się trafiło, iż by z
cudzoziemców- Polaków, Włochów у Niemców przywędrował towarzysz, a szczycił by
się uczeniem u oyca, powinien się tu znowu uczyć u mistrza, którego mu starsi
mistrzowie wyznaczą; gdy się wyuczy, powinien uczynić towarzyskie obyczaie. Potym gdy mistrzem będzie chciał zostać,
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powinien sztuki odprawić у postępować, iako у drugie.
Artykuł dziewiąty. Towarzysz iaki kolwiek, który by mistrzowską robotę robić
chciał, wprzód niżli mistrzem zostanie у
sztuki uczyni, takowy każdy powinien będzie odłożyć winy do skrzynki złotych polskich dwadzieścia; a ieśli by potym mistrzem zostać chciał, ma znowu postępować, iako insi mistrzowie, o których iuż wyżey postanowienie stoi.
Artykuł dziesiąty. Towarzysz, który by
w post począł u mistrza robić, takowy nie
ma od mistrza odchodzić aż do świętego
Marcina, krom dozwolenia iego, tak do inszego mistrza, iako у na stronę na swóy
własny zarobek, gdyż żaden towarzysz nie
ma robić nic, aż za dozwoleniem onego
mistrza, u którego począł robić. A ieśliby
swawolnie odszedł, takowego towarzysza on
mistrz, u którego począł robić, ma opowiedzieć starszym mistrzom, a mistrz starszy
ma go wziąć z roboty, tak od mistrza inszego у od każdego, у dać go do więzienia tego urzędu, pod którym go weźmie,
czego mu urząd dopomagać będzie powinien, у nie ma być z więzienia wolny, aż
się zaręczy do sprawy onemu mistrzowi
przed starszym mistrzem, za którą winę
będzie winien odłożyć dwa wachlony z
swego zarobku do mistrzowskiey skrzynki.
Artykuł iedynasty. Towarzysz nie ma
robić u żadnego partacza bez dozwolenia
starszych mistrzów, także chłopca na stronę odmawiać od mistrza, ani z nim co robić gdziekolwiek, pod winą kamienia wosku. A który towarzysz tego się ważyć
chciał, takiemu żaden z mistrzów nie ma
fołdrunku pod winą mistrzowską, aż się
wprzód sprawi wszystkim mistrzom.
Artykuł dwunasty. Towarzysze tek nm-~
28
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larskiego, iako у ciesielskiego rzemiosła
maią mieć gospodę swoią za dozwoleniem
starszych mistrzów, którzy się tam maią
schodzić we cztery niedzieli, albo kiedy
mistrzowie rozkażą ku odprawowaniu swych
spraw у ćwiczenia porządków. W tey że
gospodzie maią bywać dwa mistrzowie dla
lepszey pretenzyi, sprawiedliwości у dla
większey uczciwości. Wprzód maią dać znać
do mistrzów starszych, gdy schadzki swoie
maią mieć. A iesli by strona sobie za
krzywdę miała, przy sprawie towarzyskiey5
tedy iey . wolno będzie brać przed wszystkie mistrze. Także, ieśli by ieszcze у u
mistrzów krzywdę być widział, wolno mu
będzie przed urząd mieyski brać.
Artykuł trzynasty. Towarzysz, który by
przywendrował do miasta Wilna, takowy
do gospody towarzyskiey przyiść ma, a nie
indziey; z tąd ma sobie posłać po starsi
rzemiosła swego у maią mu patrzyć u mistrza którego kolwiek, aby robotę mógł
mieć, a potym się będą winni zniść do
gospody we dwie niedzieli dla onego towarzysza, który im będzie powinien o sobie
sprawę dać, list od urodzenia у wyuczenia
pokazać. Przeto, który by o sobie przystoyney
sprawy dać nie umiał, taki nie ma mieć
roboty, iedno te dwie niedzieli, które iuż
odprawił. A który by mistrz takiego towarzysza dłużey zachował, ten popada kamień wosku nieodpuszczaney winy.
Artykuł czternasty. Mistrz aby żaden
nie uczył niewpisanych nad rękoiemstwem
godnym do czterech niedziel, pod winą
kamienia wosku. A gdy któremu lata wyuczenia uczniowi tego rzemiosła wynidą,
mistrz iego, ieśli mu dość stało do uczenia
go, ma mu wyznać czas у lata przed
mistrzami starszemi, wszakoż on uczeń
ma robić u mistrza [swego do dwunastu
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niedziel nie odchodząc, ażby sobie zarobił
na obyczay towarzyski, który potym powinien uczynić. Przetoż mu mistrz ma dać
myto towarzyskie według ręki iego, któremu inszy mistrz nie ma dać roboty, ani
myta podwyższyć nad iego mistrza, póki
obyczaiu nie uczyni, pod winą kamienia
wosku. A ieśli by on uczeń odszedł od mistrza swego do dwunastu niedziel, nie uczyniwszy obyczaiu towarzyskiego у wędrował
by na stronę, takowemu żaden mistrz nie
ma dać roboty, pod winą mistrzowską, aż
by wprzód odłożył winę za każdy tydzień
groszy dwanaście do skrzynki mistrzowskiey у obyczay uczynił.
Artykuł piętnasty. Mistrz, który by się
nieuczciwie sprawował w cechu zagaionym
у powstał na brata słowy nieuczciwemi,
taki ma położyć trzy funty wosku у na
ratusz iść pod posłuszeństwem; a gdyby
tego nie chciał uczynić takiemu maią zapowiadać у z czeladzią robotę, aż się cechowi sprawi.
Artykuł szesnasty. Mistrz, który by się
ważył przerywać wota, nie wziąwszy pozwolenia, ani by powstał przed starszemi,
takowego maią karać funtem wosku, tylko
kroć to uczyni.
Artykuł siedmnasły. Mistrz żaden nie
ma chować towarzysza pokrywaiącego, któremu by robotę mistrzowską puszczał, gdy
są insi mistrzowie, krórzy by taką robotę
robili, pod winą dwóch kamieni wosku.
Artykuł ośmnasty. Mistrz żaden także
у towarzysz nie ma się uciekać w sprawach
cechowych do urzędu swego, pod którym
mieszka, ale ma być posłuszen cechowi
temu Wileńskiemu, wszakże w inszych
sprawach, cechowi nie należących, ma iemu być wolno przed urzędem swym sprawować у do niego uciekać.
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Artykuł dziewiętnasty. Mistrz każdy tych
obydwuch rzemiosł nie ma ieno dwóch
uczniów mieć, a każdy uczeń musi trwać
u swego mistrza cztery lata spełna; a gdy
będzie przychodzić czas odprawowania ucznia, tam mistrz będzie powinien uczniowi
swemu wiernie ukazać; ile obyczay у sposób zupełny rzemiosła.
Artykuł dwudziesty. Mistrz żaden nie
ma przyimować iedno dwie roboty głównych; skoro by ich dokonywał, tedy ma
przyimować trzecią robotę, albo iey sobie
szukać. A ieślj by się który ważył, tego nie
maiąc, więcey niżli dwie roboty, a drugiemu mistrzowi, tak wiele nie maiącemu, roboty nie spuścił, tedy ma bydź karany
dwoma kamieńmi wosku bez wszelkiego
odpuszczenia.
Artykuł dwudziesty pierwszy. Schadzka
albo zgromadzenie tak mularzów, iako у
cieślów ma być zawsze we dwie niedzieli,
pod winą funta wosku; a to dla tego, aby
między sobą wydali, iako by się kto uczciwie sprawował, albo ieśli który komu
szkody nie uczynił, nadto ieśli rozkazanie o pilną potrzebę naszą hospodarską,
albo radzie miasta Wileńskiego. A byli by
mistrzowie od starszych mistrzów na shadzki obesłani, tedy wszyscy powinni będą na
naznaczoną godzinę, do gospody przyiść;
a ieśli by kto upornie o to nie dbał, a ku
starszym mistrzom na gospodę przyiść nie
chciał, albo naznaczoney godziny omieszkał,
taki każdy powinien dać do skrzynki winy
groszy cztery bez żadnego odpuszczenia.
Artykuł dwudziesty wtóry. Towarzysze,
przy robocie będące, maią być posłuszne
mistrzom pilnuiąc roboty; tamże warować
maią się od szkód у słów szkaradnych,
pod winą trzech funtów wosku, bez żadney
folgi. Który by kolwiek z towarzyszów od
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godziny dnia dalney aż do obiadu, albo
od południa do godziny wieczorney przy
robocie nie wytrwał, takiemu każdemu
cały dzień zapłata ma być wyłączoną, takoż ten, któremu by robił.
Artykuł dwudziesty trzeci. Jeśli by który w ciężką chorobę, brak albo w ubóstwo wpadł, taki słusznym wspomożeniem iałmużny z skrzynki ma być opatrzon, wszakże tym że sposobem aby
dwu mężów wiary godnych postawił ,
którzy by ręczyli za niego, iż skoro by
ozdrowiał, a pieniędzy nabył, tedy za się
to, co na niego wspomożenia z brackiey
skrzynki wydano, do skrzynki wrócił. A
ieśliby (czego Boże uchoway) który w tey
niemocy albo w ubóstwie umarł, tedy to
wszystko, co na niego było włożono, ma
być odpuszczono; także у tych rękoiemców
wolnych uczynić maią; a nadto pogrzeb у
insze potrzeby przy żałomszy według brackiego zwyczaiu maią bydź z brackiey skrzynki sprawione. A na pogrzeb powinni dwa
z wielkiey roboty a ieden z małey iść, pod
winą grosza iednego; ale który sam ieden
robi, ten iść powinien nie będzie.
Który porządek у artykuły we wszystkich
punktach, iako się wyżey opisało, temu cechu
у bractwu rzemiosła mularskiego у ciesielskiego w mieście naszym stołecznym Wileńskim
nadaiemy у tym listem przywileiem naszym
na wszystkie potomne czasy stwierdzamy. Y
na to daliśmy im ten nasz list z podpisem
ręki gospodarskiey, do którego у pieczęć
naszą przycisnąć ieśmy kazali. Pisań w
Krakowie, Bożego narodzenia tysiąc pięćset
dziewięćdziesiąt piątego, miesiąca Maia pierwszego dnia. Sigismundus rex. Maciey Woyna—pisarz.
My tedy pomieniony Władysław czwarty,
król, do prozby takowey iako słusmey teka-
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wie się skłoniwszy, zwyż pomieniony przywiley ze wszystkiemi iego punktami, klawzułami, artykułami у kondycyami mocą у powagą naszą królewską stwierdzamy, zraacniamy
у przy wieczney mocy (inquant urn iuris est)
postawuiemy. Na co dla lepszey wiary ręką
się naszą podpisawszy pieczęć wielkiego
xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Wilnie dnia trzynastngo Lipca
miesiąca, roku Pańskiego tysiąc sześćset
trzydziestego trzeciego panowania królestw
naszysh polskiego pierwszego, a szwedzkiego roku wtórego. U tego listu przywileiu konfirmacyinego podpisy rąk tymi słowy: Vladislaus rex; a pod tymi niżey drugi
podpis: Marcin Tryzna — referendarz у pisarz wielkiego xiestwa Litewskiego.
My tedykról.do proźby pomienioney cechu
mularskiego у ciesielskiego miasta naszego stołecznego Wileńskiego, iako słuszney,
łaskawie się skłoniwszy, ten extrakt z xiąg
metryki kancelaryi naszey wielkiey wielkiego
xiestwa Litewskiego przerzeczonemu cechu
pod pieczęcią wielką wielkiego xiestwa Litewskiego wydać rozkazaliśmy. Pisań w
kancellaryi naszey wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego, miesiąca Maia dnia dwudziestego, roku Pańskiego tysiąc sześćset
sześćdziesiąt wtórego, panowania naszego polskiego у szwedzkiego piętnastego roku. U
którego to extraktu przywileiu konfirmacyinego podpis ręki kanclerskiey przy pieczęci wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego
iest taki: Christoph Pac—kanclerz wielkiego
xiestwa Litewskiego mp. у konnotacya de
tenore tali: Za' sprawą iaśniewielmożnego
Krzysztofa Paca—kanclerza wielkiego xiestwa Litewskiego, Wołkowyskiego, Ostryńskiego, Wileyskiego, Kozienickiego, Kleszczelskiego starosty, Niemonoickiego leśniczego.

A zatym supplikowali do nas Iózef
SzydłowskiyStanisławGanelewicz—mularze,
Jakub Stankiewicz у łan Urbanowicz—cieślowie, przez panów rad, urzędników przy
boku naszym rezyduiących, ażeby takowy
przywiley konfirmacyiny, cxtraktem z mettryki wielkiego xiestwa Litewskiego wielkiey wyięty świętey pamięci nayiaśnieyszego króla iegomości Jana Kazimierza, antecessora naszego, we wszystkich punktach, klauzulach у paragrafach onego, my
krół łaską у powagą naszą approbowali,
stwierdzili у umocnili, iako my król do
proźby superius wspomnionych rad у urzędników, przy boku naszym rezyduiących, łaskawie się skłoniwszy, pomieniony przywiley konfirmacyiny, cechowi alias bractwu
mularskiemu у ciesielskiemu miasta Wilna
służący, ze wszelką w onym exprimowana
rzeczą approbuiemy, stwierdzamy у umocniamy. Na co dla lepszey wiary ręką się
naszą podpisawszy, pieczęć Wielkiego
xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Pisań w Grodnie, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego piędziesiątego wtórego,
miesiąca Oktobra dnia trzynastego, panowania naszego dziewiętnastego roku. U
tego extraktu przywileiu konfirmacyinego
przy wycisniętey naczerwoney massie pieczęci wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego
podpis nayiaśnieyszego króla imci, na boku
zaś konnotacya, a pod pieczęcią podpis sekretarza temistowy: Augustus rex. Konfirmacja
praw przywileiów cechom mularskiemu у ciesielskiemu miasta naszego stołecznego Wilna służących: Józef Dulęba—ikmci pieczęci
wielkiey wielkiego xiestwa Litnwskiego sekretarz m. 'p. Który to przywiley przez
wyż wyrażoną osobę u sądu do akt podadany, iest do xiąg ziemskich woiewoditwa
Wileńskiego przyięty у wpisany.
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35. ІІривилегія Сигизмунда Августа данная Виленскояу магистрату на право
учрежденія цеховыгь обществъ.
Король Сигизмундъ Августъ выдаетъ насто- братства, чтобы занятія ремеслами совершались по
ящую привилегію Виленскоиу магистрату сътою правиламъ и съ в дома магистрата, чтобы этимъ
.ц лію, чтобы г. Вильна, по прим ру другихъ правиламъ строго подчинялись вс вообще маете магдебургскихъ городовъ, заводилъ у себя цеховыя ровые.къ какой бы юрисдик они ни принадлежали

Judicium opportunum et crimina le feria
sexta ante festum sancti Martini episcopi
die 7 mensis Novembris, per generosum
dominum Stephanum Carolum Byliński—
sacrae regiae maiestatis secretariura, advocatum ad nobiles ac spectabiles dominos
scabinos Vilnenses bannitum est anno Domini 1664.
Nobiles ac spectabiles domini Andreas
Gtierkiewiez et Joannes Zakrzewski, consulares Vilnenses, personaliter venientes
ad nobile iudicium scabinale Vilnense, exhibuerunt rescriptum piae memoriae olim
Serenissimi Sigismundi Augusti, regis Poloniae, intuitu boni regiminis, seu institutionum inter contubernales variorum contuberniorum per nobilem magistratumVilnensem attentandi et observandi, eidem
nobili magistratui serviens, petentes ut in
eventum amissionis iilius, actis praesentibus inducatur, et denuo ex iisdem per modum vidimus extradatur. Quorum petitioni
uti iustae nobile iudicium annuens praefatum rescriptum ad acta sua suscepit, et
ingrossari demandafit. Cuius hie est qui
sequitur tenor: Sigismundus Augustua Dei

gratia rex Poloniae etc. Significamus tenore praesentium quorum interest universis praesentibus et futuris. Quod cum societates seu contubernia opificum in civitatibus, tarn nostris, quam exterais, non
mediocre ornamentum, et belli ac pacis
tempore praesidium praebere soleant, eumque neque societatem, neque collegium,
neque huiusmodi corpus passim omnibus
habere concedatur, nisi id iussu, ac principum permissum fiat. jProinde, ut in civitate Vilnensi inelius ac ad usum humanum commodum opificia instituantur, concessimus advocato, praeconsulibus et consulibus hanc potestatem, ut Uli societates
seu collegia opificium, quaeeunque iam instituta sunt, corrigant, siquae autem nondum sunt instituta, ut sunt: cementariorum,
fabrorum, lignariorum, fraenificum etreliquorum instituant, privilegiaque eisdem,
leges ac mores, quibus inter sevivere debeant, praescribant. Qua quidem societates seu collegia, ab Ulis instituta, iisdem
privilegiis gaudebunt, quibus et ceterae
universitates reliquorum opificum gaudent,
ita videlieet, ut nullus alius artem in hac
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civitate exercere, eamque decernere possit,
nisi is, qui incollegio seu universitate artis suae nomen suum fuerit professus. Quodsi quis temere extra coiitiiberaium, seu а
nobis, seu ab illis institutum, opificium
artemque suam exercere fuerit ausus, sive
sit civis noster, sive senatorum nostrorum,
ducum, nobiliumque, in hac civitate subditus, euin incarcerandi, detinendi, instrumenta artis illius tollendi, bona eiüs mobilia confiscandi, facimus officio civili potestatem ita, ut hi artifices, quoruin illi collegium seu contubernium instituerint, nihil
prorsus ab illis differre videantur, quos
vel nos, vel maiores nostri, specialibus pri-

vilegiis sumus dignati. Quodsi eorum in
contuberniis ordinationi, dispositioni, ac coertioni quisquam obsistere, ac eos impedire ausus fuerit, cuiuscunque fuerit sortis,
vel conditionis, is sciat certe gravissimam
se indignationem nostram subiturum. Harum quibus sigillum nostrum est appraessum, testimonio litera rum.
Dat. Vilnae
XXII Decenibris anno Domini MDLII. Sigismundus Augustus rex.
Locus sigilli mag. duc. Lithvaniae. Post
quarum literarum rescripti • artis ingrossationem, originale ipsum cum deprompto,.
iisdem nobilibus dominis offerentibus restitutum est ad manus.

1763 г. Августа ЗО дня.
Изъ книги № 5154, за 1753 г., л. 781.

36. Подтвердитеыая привилегия короля Августа Ш на образованіе въ г. Вильн цеха Фельдшеров^ и баньщпковъ.
По жалоб Виленскаго римско-католическаго
духовенства на разныхъ цирюльниковъ и баныциковъ, что они ви сто леченія занимаются знахарствомъ—разными куреніями, нашептываніями, и
губятъ людей физически и нравственно, король
Августа II даровалъ особую привилегію Виленскимь цирюльникамъ, чтобы они на общихъ цехо-

выхъ началахъ устроили изъ себя особое братство.
Братство это должно было открыть свой алтарь при
костел бонифратровъ; собираться на сходки, выбирать старшинъ, помогать своимъ больнымъ и
убогимъ братьямъ, сл дить за искорененіемъ знахарства и вообще вести медицинскую часть въ
город на правильныхъ началахъ.

Feria secunda ante festum s. Nicolai
episcopi, diequinta mensis Decembris, anno Domini mülesimo septingentesimo sexagesimo tertio.
Coram actis nobilis officii consularis Vilnensis comparentes personaliter honesti domini Antonius Jankowski et Jacobus Graf,
seniores confratemitatis balneatoram Vilnensium, praesentes literas privilegii sere-

nissimi Augusti secundi, regis Poloniae et
m. d. Lit. ex metrices m. d. Lit. extraditas, in rem et parte m confraternitatis balneatorum Vilnensium servientes, cum introfusius contentis, ad acta obtulerunt, quarum literarum, praemisso modo ad acta
oblatarum, de verbo adverbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque talis:
August trzeci, zBożey łaski król polski

— 223 etc. Oznaymuiemy tym, listem extraktem
naszym, komu to wiedzieć należy, iż w
xiegach metryki kancellarii wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego znayduiesię nadanie bractwu у cechu cyrulikom, w mieście у na przedmieściach w Wilnie mieszkaiącym, za nayiaśnieyszego antecessora
naszego króla imci polskiego у wielkiego
xiążęcia Litewskiego Augusta wtórego, pana oyca naszego, w roku tysiąc siedmset
dwudziestym pierwszym, dnia dwunastego
miesiąca Maia konferowane, у suplikowano
nam iest przez panów rad у urzędników,
przy boku naszym rezyduiących, abyśmy
te nadanie z tych że xiąg metryki kancellarii naszey wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego per extractum authentice wydać
pozwolili, które nadanie, słowo do słowa
wypisuiąc, tak się w sobie ma:
August wtóry etc. Oznaymuiemy principaliterliaśnie wielmożnym xięży biskupom, koadiutorom suffraganom, officiałom, prałatom,
woiewodom, kasztellanom, urzędnikom ziemskim, grodzkim у wszelkiego dostoieństwa,
godności у preeminencyi ludziom, rycerstwu,
szlachcie wielkiego xiestwa Litewskiego,
wszelkich woiewodztw у powiatów, iuryzdyki, domy у kamienice swoie w mieście
naszym stołecznym Wileńskim maiącym,
tudzież szlachetnym wóytom, burmistrzom,
radcom у ich pisarzom tegoż miasta, et
universi cohorti, iż nic sobie naypożądańszego z państw у miast naszych nie oczekiwamy, iako o pomnożenie chwały Boga
wszechmogącego, mocą którego królowie
króluią у xiestwa panuią, a tym barziey
wykorzenienie wszelkich przeciwko prawom
Bożym występków, у gdy się podaią takowe okazje, przez którebyśmy zwierzchności naszey królewskiey cześć chwały iego
przenayświętszey mogli przyczynić, przy-

mnożenie, za naydroższą sobie liczemy fortunę; przeto у teraz doniesiono nam przez
panów rad, senatorów у urzędników naszych, przy boku naszym na tenczas rezyduiących, iż w mieście stołecznym państwa
naszego Litewskiego Wilnie nayduią się takowi minus experti w kunszcie cyrulików
cyrulicy, łaziebnicy, intra et extra moenia
mieszkaiący, różnych iuryzdyk у różnemi
protekcyami zaszczycaiących się, pod tytułem lekarzów, cyrulików, łaziebników, miasto pomocy ludziom różnego stanu у płci,
do wielkiego nieszczęścia, niemocy, ułomstwa, straty, nieuczciwość, z wielką obrazą Bożą, bez żadnego cechu, bractwa,
starszeństwa, kongregacyi. zwierzchności у
reguły nieiakoweś parzeliska, szeptania,
dmuchania, kurzenia, słowy wiarołomnemi
у innemi kunsztami, od zwierzchności kościoła świętego apostolskiego rzymskiego
zakazanymi, exeqmmtur, przez co wielka
obraza boska у zgorszenie ludzi dzieie się, a
zatym wniesiona instancya wielkiego zdania
sacrae religionis przez wielebnego w Bogu
Konstantego Kazimierza Brzostowskiego—
biskupa Wileńskiego у ww. urodzonych
Macieia Ancutę — biskupa Mizonopolitańskiego, kadiutora, suffragana, Jerzego Ancutę— officiała dyecezyi Wileńskiey, tudzież przez panów senatorów, rad у urzędników naszych, przy boku naszym będących, abyśmy zabiegaiąc takowym contra divina iura inkonweniencyom, bractwo onym
cech у prawo, mianowicie cyrulikom, za
bramą tylko mieszkaiącym, a łaziewnikom
samym gospodarzom, arendarzom у zastawnikom , tak w mieście samym, iako у
przedmieściu miasta naszego Wilna mieszkaiącym, nadali, utwierdzili у mocą naszą
królewską wiecznemi czasy roborowalij alt
ma być takowe:

224 Naprzód, w mieście naszym Wilnie
pod tytułem świętego Krzyża na Cielęcey «.ulicy u wielebnych oyców bonifratelów, aby ołtarz świętego Jana Bożego,
od ołtarza wielkiego po lewey ręce będącego, mieli у tam nabożeństwo swoie
odprawowali у na pomnożenie chwały Bożey przy tymże ołtarzu sami nakładem
swym у wedle możności ochotnie się przykładali bracia, to iest, tego bractwa kunsztu cyrulickiego za bramami mieszkaiący,
łaziewnicy у same gospodarze, lub też
arendarze albo zastawnicy wszelkich iuryzdyk, tak duchownych, iako świeckich,
pańskich, mieyskich, żadnymi nie zasłaniaiąc się protekcyami, powinni być w tym
bractwie у żaden nie powinien, tak z cyrulików zabramnych, iako łaziewników, gdzie
kolwiek mieszkaiących, swoiey funkcyi odprawowaó, aż poko się wpisze w to bractwo. Wszyscy na to się za obwieszczeniem
sobie na ufundowanie tego nowego bractwa у gromady, do klasztoru wielebnych
oyców bonifratellów, gdzie im mieysce oyciec superior naznaczy, tamże wxięgębracką, która ma być sporządzona, pod pieczęcią konwentską wpisać się у iurament
przed krucifixem wykonać, skrzynkę także
bracką sobie na ufundowanie sprawić, z
przegródką, w iedney stronie przegródki
powinne być przywileie, prawa, xięga bracka, regestra у inne dokumenta, w drugiey
składanki, winy, sztrofy у elemozyny, pieniądze składane. Maią też obrać starszych
dwuch rocznych dla sprawowania tego
bractwa, ludzi statecznych, uczciwych, wiary godnych, osiadłych, pobożnych у z tych
ma być u iednego skrzynka, a u drugiego
klucz od niey, przy tym ieszcze dwa klucze u braci tego bractwa, ludzi wiary godnych, osiadłych, którym całe powierzy zgro-

madzenie у сі starsi, dla lepszego ufundowania у ugruntowania tego bractwa, maią być przez lat trzy, nierozdzielnie po
sobie idących. A ieżeliby który z nich sam
dobrowolnie z siebie starszeństwo miał złożyć przy bytności у zgromadzeniu całego,
bractwa, to im wolno będzie. A po wyściu
lat trzech у ugruntowaniu się doskonałym
bractwa, iuż tylko rocznych starszych maią
obierać, zgromadziwszy się do domu starszego, u którego skrzynka bracka będzie,
zaraz w pierwszą niedzielę po święcie podniesienia świętego Krzyża. Maią też mieć
zgromadzenie swoie co dwie niedziele, w
domu pomienionego starszego, dla obmyślenia brackich potrzeb, składanek, występnych у nieposłusznych temu bractwu
karania у swoich obrządków, do konserwacyi chwały Возкіеу у bractwu przynależących. Na które starszeństwo administrowania, rządzenia у sprawowania pomienionego
bractwa być sposobnych sławetnych Franciszka Trochimowicza—w kunszcie cyrulictwa doświadczonego, Michała Fidosskiego,
iako ludzi dobrze w tym mieście naszym
stołecznym Wilnie urodzonych, osiadłych,
wszelką uczciwością rządzących, się, pobożnych у miłosiernych, у tego pobożnego
uczynku wynalazców, nam zaleconych, у my
łaską królewską zgodnych у sposobnych
na to starszeństwo uznawamy. Dni świętych
mianowicie świętego Jana Bożego, świętego
Krzyża у innych dni uroczystych na nabożeństwach, kazaniach wszyscy, od starszego donaymnieyszego, powinni podwiną
trzech złotych polskich, ich do skrzynki
brackiey elemozynę wsypać. leżeliby u którego zanocowała karbonka, ma winę zapłacić kopę groszy litewskich. Skrzynkę
bracką prywatnie odmykać nie powinni pod
winą, aż zgromadzenie wszystkich czterech,
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dwuch starszych, adwuch z kluczami, brać dą, bez dozwolenia starszyny tego bracу expensa za wiadomością wszystkich czte- twa, tedy im wszystkie recepta maią być
rech maią być czynione, nie na żadne pry- zabrane у winę podług rozsądku brackiewaty, ale gdy tego będzie, albo na restau- go zapłacić powinni będą. Tatarowie, żyracyą ołtarza, apparencyą onego у inne dzi у inni dyzunici, lubo nie mogą być uczeobrzędy brackie, albo na poratowanie bliź- snikami chwały boskiey, ani sposobni do
niego tego bractwa podupadłego wyciągała służby boskiey, iednakże spoinie korzystapotrzeba; a cokolwiek się da dla porato- ią, tedy wszelkie składanki, okłady, z bracwania, to odbierać znowu do skrzynki brac- twa pochodzące, sowito płacić powinni: za
kiey elemozyny wsypać, aż poko się spełna nieposłuszeństwem у sprzeczką, z dołożeprzywróci, aby msza święta za fundatorów, niem się konwentu bonifratelskiego, pod
dobrodzieiów у braci tego bractwa żywych grabieżą we czwórnasób zapłacić powinni
у umarłych postanowionych dni odprawo- będą. Towarzysz każdy, wyzwalaiąc się,
wała. Iż wiele takowych nayduie się w tym ma mieć wyzwolenie z pieczęcią konwentu
mieście Wilnie у na przedmieściach ka- bonifratelskiego, z podpisem rąk starszych
mienicy у domów w różnych iuryzdykaełb brackich. Jeśliby którego z braci tey konże pod tytułem łazień, cyrulików у leka- fraternii Bóg chorobą nawiedził, tedy maią
rzów dziadowie, ludzie chore у baby szep- z bractwa mieć wizytatorów, onych nawietaniem у innemi gusłami, od kościoła rzym- dzać, iako mogąc ratować ieśliby był uboskiego zakazaneini, leczyć ważą się, albo gi człowiek, albo wygodnego mieysca w
pod tytułem posługaczek nierządnicami swey chorobie niemiał, tedy obligantur oyludzi młodych do siebie przychęcaią; tedy cowie bonifratele, aby do infirniaryi bez
• takowym inkonwenciencyom zabiegać maią żadney wymówki przyimowali. A ieśliby
starsi tego bractwa, z dołożeniem się oy- który zszedł z tego świata, wszyscy bracia,
ców bonifratelów, na iakiey by kolwiek iu- uczyniwszy składankę, obrządnie pochować
ryzdyce takowa kamienica, domy, łaźnie, powinni; a który bez słusznych przyczyn
pieczętować, grabić, samych brać, winą у do grobu nie przybył, ma zapłacić kopę
karą podług występku у osądzenia brac- groszy litewskich. A ponieważ cyrulicy у
kiego karać maią; у żaden takowych pro- medycy mieysca, iako są maioris ponderis,
tekcyą ochraniać nie powinien у sami zaś maią swoią konfraternią, więc aby albo
gospodarze, arendarze, zastawnicy łazień, praetextu onych do siebie pociągać, chłopcyrulików, balbierzów, krwiepustów, posłu- ców odmawiać, wokowanym do miasta, do
gaczów obóyga płci, niepewnych, niewia- klasztorów pacientów nie bronili liberum
domych, nie opowiedziawszy się, ani zapi- exercitium, ale wszelką wolność zabramnym
sawszy u starszyny, chować nie powinni, w mieście, iako mieyskim, za bramami dapod zapłaceniem kop dziesięciu liczby li- iemy pozwolamy. Inne zaś artykuły у punktewskiey. Zachoży cyrulicy a lekarczyko- ta, które się tu nie dołożyli, lecz ieszcze powie, łaziewnicy, balbierze,' krwiopustowie, stanowią między sobą na zgromadzeniu
iakiey kolwiek religii, ieśli się zaraz do wszystkie za ważne у skuteczne mieć chcemieyskich medyków—cyrulików nie udaią, my у roboruiemy. Wszystkie zaś winy, suale prywatnie swóy kunszt sprawować bę- perius specifikowane, maią być do skreyn29
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ki brackiey oddawane, a po wielmożnych
senatorach, dygnitarzach, urzędnikach ziemskich, grodzkich, rycerstwu, szlachcie, obywatelach wielkiego . xiestwa Litewskiego,
utriusque status mieć chcemy у pilno sub
paenis contra violatores privilegiorum zalecamy, aby ullo praetextu, ani protekcyami z przeciwnych temu bractwu у onego
starszynie ochraniali, ani bronili, owszem
iako sacro sancto operi dopomagali, wspierali у protekcyą, pod łaską naszą królewską mieli. Na co dla lepszey wagi ten
przywiley ręką naszą podpisawszy, pieczęć
wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia dwanastego miesiąca Maia, roku Pańskiego
tysiąc siedmset dwudziestego pierwszego,
panowania naszego dwudziestego czwartego. Augustus rex.
My tedy król. do pomienioney supliki łaskawie się skłoniwszy, zwyż wyrażone nadanie bractwu у cechu cyrulikom
z xiąg przerzeczonych metryki kancellaryi naszey wielkiey wielkiego xiestwa Litewskiego extraktem stronie potrzebuią-

cey wydać у dla większey wagi pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w kancellaryi naszey wielkiego xiestwa Litewskiego dnia
trzydziestego miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego, panowania naszego trzydziestego roku. Apud quas literas privilegii, ad acta
oblatas, subscriptiones manuum, circa sigillum majus m. d. Lit. sequuntur tales:
Michał xiąże Czartoryski—kanclerz wielki
w. x. Lit. Za sprawą iaśnieoświeconego
xiążęcia imci Michała na Klewaniu у Żukowi,e Czartoryiskiego—kanclerza wielkiego xiestwa Litewskiego, Homelskiego, Jurborskiego, Uświackiego, Poduświackiego
etc. starosty. Józef Mikłaszewicz — metrykant w. x. Litewskiego. Extrakt nadania
bractwu у cechu cyrulikom, w mieście у
na przedmieściach w Wilnie mieszkaiącym, w roku tysiąc siedmset dwudziestym
pierwszym danego. Quae praesentes literae
privilegii, praemisso modo ad acta oblatae, etc.

1780 г. Ноября И дня.
Изъ книги Ш 5365, за 1772—1789 г. стр. 833.

ЗГ. Уставъ Видеиекаг цеха крувенниковъ, данный магистратом* иа основаиін
привилегіи короля Снгизиунда Августа.
Въ этом-ь усіав ВШЮИСЕИХЪ врупеншковъ
въ 36 §§ опред лены права и обязанности этого
цеха на основанін цеховыхъ нривилегій, выдан-

ннхъ еще Сигшмундоиъ Августоиъ. Поэтоиу в*
устав въ большинств случаевъ встр чаются новторешя т юь « самый, правндъ и обязааносте*
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воторыя встр чаются и въ другихъ цеховыхъ привилегіяхъ; но есть н сколько и особенностей, которыя касаются сл дующихъ вопросовъ:
1) заругательство и безчинство виновные должны платить 10 ф. воску;
2) мастеръ, держащій у себя не вписнаго
мальчика, долженъ заплатить 5 ф. воску;
3) ученики должны обучаться своему мастерству въ теченіи 4-хъ л тъ;
4) товарищи, добивающіеся званія мастеровъ
должны заявить объ этомъ цеху чрезъ три м сяца до срока, принять м стное право, и внести въ
цеховую казну 25 злотыхъ;
I

5) ни одинъ крупенникъ не ии етъ права
работать жидамъ, подъ страхомъ искдюченія изъ
цеха;
6) старшины, небрежно исполняющее свои
обязанности, лишаются своего званія и на ихъ
м ста приглашаются прогалогодніе;
7) въ случа недоскатка ячменя, гречихи и
другаго хл ба, крупенники обязываются д литься
между собой т мъ хл бомъ, который удалось кому
нибудь изъ нихъ достать прежде.
Остальные пункты заключаютъ въ себ повторенія общихъ цеховыхъ правилъ, потому зд сь
не приводятся.

Feria secunda post dominicam reminis- _:rup różnych, tudzież obrany być powicere, die decima secunda mensis Martii an- nien chociażby у z tym wydoskonaleniem,
no Domini millesimo septingentesimo octu- iednak wolny, nie poszlakowany. rządnie
bawiący się, bogoboyny, sprawiedliwość koagesimo primo.
Coram actis nobilis mdicii advocatialis chaiący, prawa postrzegaiący, oraz nawszytet scabinalis Yilnensis comparentes perso- kie skinienia, w dzień у w nocy zwierznaliter bonesti domini Jacobus Połubiński chości czyli urzędowi mieyskiemu posłuszet Gabriel Kułhanowski— contubernii po- nymi być maią.
Artykuł wtóry. Starsi maią być z wylentariorum Vilnensium seniores, nomine
suo et nomine praefati contubernii sui prae- pełnionemi obowiązkami obrani, najprzód
sentes literas articulorum boni regiminis, mlodszeństwo kościeleństwo у szafarstwo,
parato scripto praeconceptas, per nobilem które wysługi, każde po roku maią iść pomagistratum Vilnensem approbatas ac ro- rządkiem; a ieśliby który, czy to z zasług
boratas, sigilloque civitatis appensili muni- rodzica swego, czyli też do rządu rocznetas, praedicto contubernio suo servientes, cum go był zdolnym, iednak w zgromadzeniu
introfusius contentis ad acta obtulerunt. swym żadnego nie pogardzaiąc, ani też z
Quaruni literarum, praemisso modo ad ac- brata swego szędziwego naśmiewając się,
ta oblatarum, de verbo ad verbum rescri- takoż każdey forsy żadnych na to niewybendo contenta, tenor sequitur estque talis: nayduiąc, tyło chyba za zgodą braci wszystArtykuły zgromadzeniu krupnickiemu, ad kich był przyiętym, lecz płatę dać będzie
normam innych zgromadzeń rzemieślni- obowiązanym, to iest, za każdą wysługę
czych w mieście Wilnie znayduiących się, nieodbytą po złotych polskich czterd/ieście,
przez magistrat miasta iegokrólewskiey mości które uczynią złotych sto dwadzieście, a to
stołecznego w wielkim xiestwie Litowskin przed swym wstąpieniem na starszeń"Wilna, na fundamencie prawa przepisane stwo.
Artykuł ireeci. Starsi maią być obieraArtykuł pierwszy. W zgromadzeniu krupnickim ma bydź obrano dwuch starszych, ni w zupełnym swoim zgromadzeniu krupktórzyby byli wydoskonaleni w wyrobieniu nickim na sessyi, zachowuiąc w tym razie
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wszelką uczciwość у skromność większością takiemu maią zakazać roboty у czeladzi,
głosów współbraci swoich.
aż bractwu uczyni dość.
Artykuł czwarty. Starsi obowiązani są
przy zgromadzeniu współbraci swych obmyślić dom, w którym by swe obrady у
schadzki bez przeszkody odprawowali у
skrzynkę swą publiczną, na iuryzdyce mieyskiey, a nadto w mieście samym, nie na
przedmieściu, ulokowali, na pewnym у ostrożnym mieyścu, iżby bracia żadney szkody
ponosić nie mogli przez złe ulokowanie
starszych.

Artykuł siódmy. Starsi maią mieć pilność, iżby żaden nie uczył (niewpisanego
do bractwa człeka; ale owszem aby obwieścił współbraci swych po czterech niedzielach у ma go wpisać w regestr uczniów, za które wpisne ma zapłacić złotych
dwa mistrz; a ieśli by u kogo znaleziono
więcey, iak niedziel cztery trzymaiącego, a
niewpisanego, taki ma zapłacić winy wosku funtów pięć.

Artykuł piąty. Kząd roczny powinien
być złożony z dwuch starszych rocznych
у szafarza, tudzież у stół przeszłoroczny
w takim że numerze może się przy nim
znaydować, którzy maią obrady swe wszystkie sprawować, o polepszeniu bractwa
całego, dalsi zaś roczni, iako to młodszy
у kościelny, lubo mieysca swego w zasiadaniu mieć nie będą, iednakże rozkazy
wszystkie, z rocznego stołu wynikłe maią
wiecznie pełnić у należycie sprawować.

Artykuł ósmy. Maią starsi przyimować
do swoiey zabawy ludzi wolnych, wiadomych, prawo mieyskie maiących, trzeźwych,
zgodnych, który to każdy wstępuiący ma
dać do skrzynki bez ехсерсуі osoby, (iak
teraz, tak у in posterum, niechcący być uczniem, ani towarzyszem) na potrzeby różne
tegoż bractwa złotych polskich ośtndziesiąt, które powinne być włożone do skrzynki publiczney braterskiey у regestr na to
ma być sporządzony, w którym by każdego wstępuiącego imię, nazwisko у datek
był wpisany, у regestr ten razem w szkrynce był zamkniony, do którey klucze
maią być trzy, to iest, po iednemu u starszych dwuch, a trzeci u szafarza, у niepowinna być odmykana bez braci zgromadzoney wszystkiey. Ma też być wszystkim,
braciom potrzeba oznaymiona, w braniu pieniędzy, a nawet też w regestr expensowy,
de data et actu wpisano być powinno.

Artykuł szósty. Starsi maią baczyć, iżby elekcya czyli odmiana starszych była
wprzód przed świętym Mikołaiem rzymskim kilko dniami, a gdyby zaś tego czasu nie obrali, maią w dzień samego świętego Mikołaia, у aby była należycie ułatwiona bez żadnych odwłok w iednym у
zupełnym wszystkich braci zgromadzeniu
У zgodzie. Gdy iuż zgromadzone bractwo
będzie wszystko, ma ieden z starszych zagaić bractwo у nakazać milczenie у о uczynieniu należytey przez braci uczciwości,
opowiedzieć, A maią się zaś spokoynie wszyscy zachować przy obieraniu, a który by
się sprawiał niefortunnie у drugiego słowy lżył, taki ша dać winy wosku funtów
dziesięć; gdyby zaś tego uczynić nie chciał,

Artykuł dziewiąty. Mistrz każdy tego
zgromadzenia ma mieć wysłużeńca iednego, który powinien być w bractwo wpisany; a każdy uczeń musi trwać u mistrza
swego lat cztery spełna, którego w leciech
czterech ma mistrz odziewać swym kosztem;
a gdy będzie przychodzić czas wysłużenia
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lego, ma rnu mistrz dać złotych polskich
piędzieśiąt у ma go przyprowadzić przy
sessyi, oznaymuiąc, iż skończył swe lata, у
opowiedzieć w postępkach у sposobności,
a tak ma być wpisanym w regestr towawarzyszów, za zaleceniem iednak mistrza
swego у też wpisny ma rok, u którego
chcąc mistrza, stale у pilno robotę wypełniaiąc, zostawać, lub ten, gdzie dla przezorności, za attestacyą zgromadzenia wydaną, z wolnych wysług wędrować, która
żadnemu wysłużonemu denegowana być
niema, a temu ma mistrz dać zapłatę złotych polskich sto, a tak choćby lat kilka
lub wiele by chciał towarzystwem się bawić, może zostawać, lecz gdyby zaś у po
roku odbytym towarzystwa, a chęć miał,
może- być mistrzem, tyło ma dać wstępnego złotych polskich dwadzieścia pięć.
Artykuł dziesiąty. Mistrz, który by miał
ucznia, a sam z tego świata zchodzil. lub
też który by przez niemożność swą odziewać у płaty mu dawać daley nie. mógł, a
ieszcze że podług wpisu uczeń nie wydeterminował lata, maią starsi baczyć, aby
ucznia lata ńieszły na próżno, у powinni
oddać do drugiego mistrza, iżby swe lata
naznaczone należycie dokńoczył, a płata
mu za lata doszła.
Artykuł icdynasty. Towarzysze przy robocie będąc, maią być posłuszni mistrzom
swym pilnuiąc roboty, maią strzedz szkód
wszelkich, у słów szkaradnych pod winą
trzech funtów wosku; oraz, który by kolwiek z towarzyszów od godziny czwarte у
ranney, tak zimą, iako у latem, aż do obiadu, a od obiadu do godziny dziewiątey
wieczorney, wyiąwszy odpoczynku dwie
godziny na dzień, to iest, godzinę po śniadaniu, a godzinę po obiedzie, roboty sobie
przez mistrza powieramey ъ szezegumego
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leniwstwa nie dopełnił, takowy każdy za
każdą rażą ma być przez starszych rocznych fantem iednym wosku sztrafowany.
Artykuł dwunasty. Towarzysz, który by
robotę mistrzowską robić chciał, wprzód,
niżli mistrzem zostanie, takowy każdy powinien będzie odłożyć winy do skrzynki
złotych polskich dwanaście: a gdyby zaś
mistrzom zostać chciał, ma postępować, iako inni mistrzowie, o których postanowieniach wyżey opisano.
Artykuł tnynasty. Towarzysz u żaduych
pokątnych, to iest do zgromadzenia krupnickiego nie należących, niema robić, bez
dozwolenia starszych mistrzów, także chłopca na stronę odmawiać od mistrza, ani z
nim co robić gdzieżkolwiek, pod winą dziesięciu funtów wosku, nie powinien.
Artykuł czternasty. Każdy towarzysz,
który by mistrzem zostać chciał, powinien
będzie opowiedzieć mistrzom starszym przed
dwunastą niedzielami у w tym czasie prawo mieyskie ma przyiąć, a starsi maią na
wszystkie wyżey opisane okoliczności mieć
baczność, to iest o zdolności; takoż towarzysz, chcący postąpić na maystrowstwo, ma
prosić mistrza swego, u którego zostaie,
iżby go zalecił przed bracią na schadzce,
у ma takoż opowiedzieć o postępku у sposobności, a wstępuiący będzie obowiązanym
dać do skrzynki złotych polskich, iako wyżey, dwadzieście pięć.
Artykuł piętnasty. Mistrz, gdyby towarzyszowi myta niechciał zapłacić za rok,
taki ma być wokowany do zgromadzenia
zagaionego, którze zgromadzenie ma to
ułatwić; a ieżeli by który mistrz myto niesłusznie zatrzymał, ma być karan nieodwłocznym wypłaceniem towarzyszowi zatraymaney należytości у dwuma funtami woskó.
Artykuł sBesnasty. Młodszy ma
ić
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na pieczy, aby rozkazy od starszych wynikłe szczyrze pełnił, iako to osobliwie względem naznaczonego czasu po schadzce pilnie wszystkich obszedł, у czas im opowiedział; podobnym że sposobem o bytności w kościele na iakieżkolwiek nabożeństwo.
Gdyby się też natrafiło z mistrzów którego w domu nie znaleźć, ma w iegoż domu, lub za spotkaniem oznaymić, iżby mu
donieśli: a gdyby młodszy otomniey dbaiąc, nie uczynił mu wiadomości, czy sam,
czy przez czeladź, ma być karanym złotym
iednym.
Artykuł siedmnasty. Starsi maią mieć
na pilnym baczeniu, ażeby ninieysze artykuły na każdey schadzce generalney kwartałowey, to iest co ćwierć roku, na którey
•wszyscy bracia (wyiowszy legalność choro
by) znaydować się powinni, przy otwartey
skrzynce, czytane były, po tey schadzce ma
być msza bracka. Gdyby zaś który z mistrzów lub towarzyszów bezprzyczynnie na
mszy się nie znaydował, będzie obowiązanym dać do skrzynki sztrofu złotych polskich dwa. Na teyże kwartałowey każdey
schadzce, tak mistrze у towarzysze, iako
też у wdowy, od mistrzów pozostałe, na
potrzeby całego zgromadzenia bez żadney
wymówki maią złożyć do skrzynki po złotym iednym polskim; ktoby się z braci temu się sprzeciwił, ma odłożyć winy złotych
polskich dwa.
Artykuł ośmnasły. Miejsce mistrzów starszych rocznych ma być pierwsze; przy tychże szafarz; amieyśce zaś innych mistrzów,
ma iść w następuiący sposób: mistrze, którzy by iuż odbyli wszystkie powinności, maią wprzód siedzieć, według uformowania
przez starszych; inni, którzy by odbyli kościeleństwo, maią po tych mistrzach mieć
•swoie mieysce, a którzy tyło młodszeń-

stwo—maią po nich siadać; inni zaś, żadney
nieodbywszy wysługi, maią być posadzeni,,
według pierwszości przyścia у wpisu do
tego zgromadzenia. Którzy to wszyscy, według posadzenia, będą obowiązani mieysc
swych pilnować у cudzych nie posiadać,,
pod karą sztrofu funta wosku.
Artykuł dziewiętnasty. Starsi maią doglądać, gdy który z mistrzów będzie miał
dane od obywatelów zboża na wyrobienie
krup, iżby brat nie więcey za wyrobienie,
iak od beczki ięczmienia złotych dziesięć,
od owsa złotych cztyrnaście, od gryki
złotych sześć, od wyrobienia na pęsak złotych cztyrnaście, nie przywłaszczaiąc iuż
sobie ni z plew, ani też pozostałey mąki;
a każdy z takich robot powinien będzie
dać do skrzynki od każdey zboża ośminy
po groszu miedzianym. A ieśliby mistrz
wziętą robotę zle oddał obywatelowi, lub
komu innemu, za doświadczeniem przez
inszych mistrzów, maią mu stasi wskazać
zapłacić tyle, ile te zboże kosztowało, у dać
drugiemu mistrzowi do roboty, iżby daiący
nic nie szkodo wał. Takoż, ieśli by się nadarzyło znaczną partyią zboża na wyrobienie krupy któremu z braci, czy od woysk,
tu konsystencją maiących, czyli też od rezyduiących państw, albo od obywatelów
przyiąć, taki ma wszystkim braciom donieść tę robotę, iżby potym niespokoyności iakiey braciom nie uczynił przez iakiż
kolwiek zawód; a starsi maią baczyć, ieśli
on może tę robotę wypełnić.
Artykuł dwudziestu. Jeśliby który z przychożych ludzi, bądź z cudzoziemców, bądź z
narodowych, be z wiadomości starszych mistrzów tego zgromadzenia krupnickiego,
tak po dworach xiążęcich, pańskich, szlacheckich, stanów duchownych у świeckich,
iako też w domach у w kamienicach w
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W inszych zaś sprawach, do czechu nie naeżących, wTolno pomimo zgromadzenie każdemu do urzędu udawać się.
Artykuł dwudziesty czwarty. Kościelneo obowiązkiem iest, mieć w dozorze swym.
wszystkie powierzone dobra kościelne, iak
srebra, tak też у apparaty różne, tudzież
świece у wino, które podregestrem nadane będą, aby też w szkodę, a bardziey w
utratę uie szły, gdyż przy skończonym roku ma to wszystko zdać swemu następcy,
Artykuł dwudziesty pierwszy. Niema przy bytności starszych wszystkich, podług
żaden z tego zgromadzenia u żydów krup regestru sobie wprzód podanego, bez żadrobić, pod oddaleniem z zgromadzenia. Ta- nych wymówek; a ieśliby iaką rzecz przez
koż, gdyby pokątni byli postrzeżeni u ży- niepilność postradał, lub popsuł, winien
dów bupy robiący, maią ich przyciągnąć у będzie swym kosztem zastąpić. Powinnością
wnet do "urzędu należnego oddać, у na- takoż kościelnego iest, przy uroczysta- .
rzędź zabrać, у maią zapłacić z urzędu ściach różnych, tudzież mszach kwartałouznany sztrof za wszystkie roboty swe, od wych у innych у ołtarz ubierać.
wielu czasy robić poczęli, у ma im być zaArtykuł dwudziesty yinty. Mistrz, w tym
kazana ta robota.
zgromadzeniu będący, gdy z tego świata
Artykuł dwudziesty wtóry. A że często zszedł, a żona go z dziećmi zostawała, ma
się zdarza, iż krup różnych w rynek do- tąż (ieśliby tyło sama chciała) bawić się
wożą, a stąd wielki krupnikom uszczerbek zobotą у czeladź trzymać. Maią też wyzna(opłacywaiącym swe podatki w mieście) czyć opiekunów, których urząd aprobować
czyni się у przez ten czas, nic przedać nie będzie, iżby ią у dzieci dozierali, staranie
mogą; przeto maią odtąd przywożący nie o pomnożenie maiątku czynili, edukacyą
inaczey, iak beczką razem przedawać; a dzieciom należytą dawali; zaś, gdyby wdoktóry "zaś przedaiący ważył się garcami wa zamąż szła za innego kunsztu rzemieślszynkować, ma go bractwo zgrabić у о tey nika, ma iey być z bractwa robota krup
zabroniona у czeladź odobrana. Gdyby
grabieży urzędowi donieść.
Artykuł dwudziesty trzeci. Mistrz у to- też potym upornie bawić się wyrobieniem
warzysz niema pierwu w sprawach o prze- krup chciała у to czynić ważyła się, ma być
stępstwo, temi artykułami przepisanych, (z dozwoleniem urzędu) na towarze krup
mimo zgromadzenie swoie do urzędu miey- skonfiskowaną.
Artykuł dwudziesty szósty. Wdowa taskiego czynić odezwy, pod winą za każdą
rażą funta wosku. Wszakże każdy, który koż pozostała, która by szła za człeka, żadby się czuł być skrzywdzonym przez wy- nym rzemiosłem nie bawiącego się, a wyrok zgromadzenia, ma wolność zupełną robieniem krup chciała się bawić у na to
«dać się o pokrzywdzenie swoie do urzędu. mąż przyzwalał, taki ma wstępnego toeid

samym mieście Wilnie у na przedmieściach, krup wyrobieniem, ku ubliżeniu prawa y' artykułów ninieyszych, bawił у robić
ważył się, takowemu żaden z mieszczan
Wileńskich, gdzież kolwiek pod urzędem
mieyskim Wileńskim mieszkaiący, niiakiey
roboty dla siebie dawać nie ma, pod karą
za doniesieniem przez bractwo krupnickie
do urzędu miejskiego niechybnie podług
proporcyi przestępstwa nastąpić maiącą.

gon

tyło połowę; wysługi zaś ma wszystkie odbyć należytym porządkiem, ma też mieć
prawo mieyskie. Jeśliby zaś mąż nie przestawał na to, iżby miał być do zgromadzenia wpisanym, у odbywać wysług nie
chciał, ma im być zabroniono krup wyrabianiem bawić się.

się z niewinności wywiódł doskonałe przed
urzędem. .
Artykuł trzydziesty pierwszy. Jeśliby
był (iak często się zdarza) niedostatek przez
nięurodzaie zbóż, zgodnych do wyrobienia
krup, lub też у niedowóz żadnych, a zdarzyło by się któremu z braci beczkę lub
więcey kupić, ma wszystkich braci swych,
tudzież у wdów tym podzielić, choćby у
po pół ośminy na każdego przyszło, a tak
każdy ma z braci czynić.

Artykuł dwudziesty siódmy. Dzieci płci
męzkiey, którzy by iuż przy doskonałości
lat zostawali, a chcieli tą się bawić zabawą, maią im opiekunowie dopuścić у ich
zalecić przed wszystką bracią, oni też maią
Artykuł trzydziesty wtóry. Jeśliby któzapłacić wstępnego połowę; córka mistrza,
ktora'by szła za brata tegoż zgromadzenia, ry z braci, w ciężką chorobę lub ubóstwo
wpadł, taki słusznym spomoźeniem iałmużma się stosować ze wszystkiem do artykuny z skrzynki brackiey ma być opatrzon,
łu, o wdowach opisanego.
wszakże tym sposobem, aby dwu mężów
Artykuł dwudziesty ósmy. Każdy brat, wiary godnych postawił, którzy by ręczyli
ieśliby co miał na sessyi wnaszać, ma wprzód za niego, iż skoroby uzdrowił a pieniędzy
prosić o pozwolenie głosu u starszych, a nabył, tedy za siebie to, co na iego wspoto z należytym uszanowaniem у skromno- możenie z brackiey skrzynki wydano, do
ścią; mistrz także, który by w starszeństwie skrzynki wróci. A ieśliby który w tey niezostaiąc w rządzeniu błądził у schadzek mocy, albo ubóstwie umarł, tedy to wszynie pilnował, maią go bracia z starszeństwa stko, co na niego było spendowano, ma
oddalić, a ma być inny z dawnieyszych być odpuszczono, także у tych rękoimów
przełożonych wysadzonym na mieysce iego. wolnymi uczynić maią.
Artykuł dwudziesty dziewiąty. Mistrze
Artyhil trzydziesty trzeci. Starszy roczroczni, którzy by osądzili pomiędzy swą bracią iaką bądź sprawę, a nie kontentowali się ny nie ma się oddalić z miasta; a ieśliby
miał tego wielką potrzebę w oddaleniu, ma
bracia rozsądkiem у appelowali do zwierzopowiedzieć wszystkim braci, iednak ma
chności, zwierzchność by zaś na tę karę
uprosiwszy zostawić na swym mieyscu do
przystała, ma we dwoie appelaciey zapłazasiadania starszego przeszłorocznego, lub
cić, lub też podług rozkazania inną naznainnego starszego z iego zgromadzenia у
czoną karę, p r z e z urząd wypełnić.
ma' opowiedzieć potrzebę oddalenia у czas
Artykuł trzydziesty. Gdyby brat który zabawienia się.
w występku іакіщ był postrzeżonym, a osoArtykuł trzydziesty czwarty. Pogrzeb,
bliwie w kradzieży był przekonanym, ma być gdyby się zdarzył z których braci, ma iść
precz oddalonym od braci, у z regestru tym sposobem: umarł by ten, który był
wymazanym у ma mu być zabroniono wy- iuź przełożonym, ma być przy ciele iego
robienie у przedawanie krup, aż chybaby postawników irackich cztery, у palić się
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dzień cały, tudzież maią być przytomni
wszystkie bracia; przy exportacyi ciała młodszego zaś bracia obowiązani są iść przy ciele z pochodniami, у też pochodnie przy
wszystkich ceremoniach kościelnych maią
być zapalone, w kościele zaś ma się palić
postawników sześć у lamp trzydzieście łoiowych, bez żadney za upał wszytek zapłaty; takoż bracia obowiązani są być wszyscy na pogrzebie. A zaś młodszym mistrzom ma być postawiono postawników
cztery, lecz nie powinne być zapalone, ale
do nich inne prżyformowane palić się, aż
w tenczas, gdy iuż będzie bliski czas wynosić ciało, maią ie zapalać. Bracia wszyscy obowiązani być, którzy wysług nie odbyli, lub odbywaią, w kościele też ma się
palić postawników cztery; a ieśliby który
chciał apparencyi większey przy pogrzebie,
ma zä upał zapłacić. Po żonie zaś mistrza
starszego ma być postawników cztery palących się, przy exportacyi ma się znaydować wszystka braci apparencya przy ciele
należyta, w kościele też postawników sześć
być powinno у lamp piętnaście, dzieci mistrzów wszystkich maią się grześć przy
czterech świecach małych, a bracia młodzi
maią się znaydować wszyscy przy exportacyi у pogrzebie; żony także mistrzów
młodszych maią się chować sposobem o
młodszych mistrzach opisanym.
Artykuł trzydziesty piąty. Nakoniec żydowstwo w żadnym sposobie krup przedawać, tudzież takowym handlem у robotą
pod żadnym praetextem bawić się nie powinno, czego bractwo krupnickie iak naypilniey przestrzegać iest obowiązane; w czasie
zaś wykroczenia w tym razie żydów maią
bracia na mocy ninieyszych artykułów, do
urzędu, należnego donieść, у о ukaranie
przestępców starać się.

Artykuł trzydziesty szósty. A cena w
przedawaniu krup różnych na te zgromadzenie ma wynikać z magistratu, podług
ceny zboża na rynku, у ta ma być co miesiąc wydawana, tudzież miary komissyine
w ratuszu pieczętowane powinni miećwszyicy, od garnca aż do pół kwarty, podkonfisłacyą za każdą rażą takowego naczynia,
у na nie powszechności podług taxy przedawać, czego starsi roczni pilnie dozierać
maią. Gdyby też który był podusczony,
iż taniey lub drożey taxy przedawał, ma
zarazem do skrzynki brackiey dać sztrofu
po złotych polskich osiem.
Apud quas literas articulorum, praemisso
modo ad acta oblatas, confirmatio nobilis magistratusVilnensis est talis:Roku tysiąc siedmset ośmdziesiątego, miesiąca Nowembra iedynastego dnia. Takowe desuper wyrażone
artykuły, do porządku dobrego zmierzaiące, zgromadzeniu krupników Wileńskich
służące, na dniu dzisieyszym przez uczciwych panów Jakuba Połubińskiego, Grabryela Kułhanowskiego, Jakuba Chmielewskiego у Józefa Czarniawskiego—krupników у obywatelów Wileńskich, swoim у
dalszych współbraci swoich imieniem czyniących, sessionaliter na ratuszu produkowane у do approbaty podane, szlachetny
magistrat miasta iego królewskiey mości
stołecznego Wilna, distinctim one przeyrzawszy na fundamencie przywileiu, od nayiaśnieyszego Zygmunta Augusta, króla iegomości polskiego у wielkiego xiążęcia
Litewskiego, roku tysiąc pięćset pięćdziesiąt wtórego, dnia dwudziestego wtórego
miesiąca Decembra, sobie nadanego, у dalszych praw у przywileiów w tey mierze
służących (reservata salva omni tempore
onych melioratione), in omnibus punctis,
clausulis atque contentis, in toto atque per
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— 234 totum approbuie roburque perpetuae fir- bilis iudicii advocatialis et scabinalis Vilmitatis habituros deklaruie. Z wyraźnego nensis inscriptae *).
zalecenia szlachetnego magistratu Wileń*) Этотъ же самый уставъ по представленій
skiego: Jan Konczewski — sekretarz iego
крупенниковъ Якова Полубинскаго, Гавріила Кулkrólewskiey mości, pisarz Wileński mp. гановскаго, Якова Хм левскаго и Осипа ЧарнявQua praesentes literae articulorum, prae- скаго, подтвержденъ быль привилегіею короля Авmisso modo adacta oblatae, sunt actisno- густа втораго, въ Варшав , 24 Апр ля 1782 года.

п.
Акты, относящиеся къ жизни Виленскихъ горожанъ.

1500 г. Февраля 13 дня.
Изъ книги № 5362, за 1748—1750 г., л. 1208.

38. Прввилегія короля Александра Ягеллона, которою Внленскіе м щане освобождаются отъ обязанности мостить мостъ подъ Виленскимъ заикомъ.
Feria sexta ante festum sanctae Mariae
Magdalenae, die vigesima prima mensis
Julii, anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo septimo,
Coram actis nobilis iudicii scabinalis
Vilnensis comparens personaliter nobilis
dominus Joannes Moroz—consularis Vilnensis, praesentes literas privilegii, parato
scripto praeconceptas, cum introfusius ad
acta obtulit. Quarum literarum, praemisso
modo oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor est talis:
August trzeci, z Bożey laski król polski
etc. Oznaymuiemy tym listem naszym, komu o tym wiedzieć należy, iż w xiegach
metryki cancellaryi naszey wielkiey w. x.
Lit. znayduie się warunek mieszczanom
Wileńskim o niemsoszczenie mostu pod zamkiem Wileńskim, za nayiaśnieyszego prae-

decessora naszego króla iegomości polskiego у wielkiego xiązęcią Litewskiego Alexandra, w xiedzie pod rokiem tysiąc pięćset *) zapisany, Februaryi trzynastego dnia,
indykta trzynastego; у suplikowano nam
iest przez panów rad у urzędników, przy
boku naszym rezyduiących, abyśmy ten
warunek z tychże xiąg metryki kancellaryi
naszey wielkiey w. x. Lit. per extractum
authentice wydać pozwolili, który, słowo do
słowa z ruskiego wypisuiąc, tak się w sobie ma:
Александръ ,съБожой ласки король Польш и и пр. Вили намъ чоломъ войтъ міста Виленского, бурмистры ирадцы и вся
м щане, што есьмо жадали ихъ о мост
передъ замкомъ нашимъ, абы они для
*) По всему в роятію должно быть 1501 года.
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сп шности мостъ тымъ борз й мостомъ
замостили, и они для нашого жеданья
мостъ тотъ передъ городомъ замостили,
всимъ м стомъ, и били намъ чоломъ, абы
то имъ было на нотоиъ не въ пошлину.
И мы, довідавшися давности, штожъ м щане Виленскіе перво сего николи мосту
передъ городомъ не мостивали, имъ тое
откладаемъ, што уже они на потомъ не
маютъ того мосту передъ городомъ
тымъ мостити, нижлимаетъ волость наша
тотъ мостъ мостити подавному. И на то
есьмо имъ дали сесъ нашъ листъ съ нашою печатью. Писанъ у Вильни, Февраля
тридцатого дня, индикта тринадцатого *),
при воевод Виленскомъ канцеляру пану
Николаю Радивилу. Соп га писарь.
My tedy król, do przerzeczoney supliki
łaskawie się skłoniwszy, zwyż wyrażony
warunek mieszczanom Wileńskim o niemoszczenie mostu pod zamkiem Wileńskim
*) Индиктъ ошибочно показань: должно быть
четвертаіо.

z xiąg przerzeczonych metryki kancellaryi
naszey wielkiey w. x. Lit. extraktem stronie potrzebuiącey wydać у dla większey wagi pieczęć, w. x. Lit. przycisnąć rozkazaliśmy. -Dan w kancellaryi naszey w. x. Lit.,
dnia XXVIII miesiąca Nowembra, roku
Pańskiego MDC0XLVI, panowania naszego XIV roku. Apud quas literas privilegii,
praemisso modo oblatas, subscriptiones manuum, circa sigillum m. m. d. Lit., sunt
tales:
Jan Sapieha—kanclerz wielki w. x. Lit.
za sprawą iaśnie w. imć pana Jana Frydryka, hrabi na Kodniu, Czarnobylu, Dorohostaiach у Sapieżynie Sapiehy, kanclerza
wielkiego w. x. Lit., Brześcianskiego, Gorzdowskiego, Propoyskiego starosty. Grzegorz Józef Raykiewicz—iego kr. mości sekretarz, m. p. Extrakt warunku mieszczanom Wileńskim o niemoszczenie mostu
pod zamkiem Wileńskim, w xiedze pod rokiem tysiąc pięćset zapisanego. Quae praesentes literae privilegii praemisso modo
oblatae etc.
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1536 г. Августа 6 дня.
Изъ книги № 5109, за 1511 г., л. 382.

39. Привилегія Короля Снгизмунда (Августа), данная Ульрику Гозію на постройку моста чрезъ р. Вилію о госпиталя въ город Вильн .
Король Сигизмудъ Августъ, желая устроить
правильное и постоянное сообщеніе г. Вильны съ
другими городами и м стностями, разр пгаетъ
Удьриху Гозію выстроить на р. Виліи постоянный
мостъ; покрытіе расходовъ на его постройку должно
производиться посредствомъ взиманія мостовой по-

шлины со вс хъ прі зжающихъвъгородъ;^гарантіей
в рнаго сбора пошлинъ предоставлена особая нривилегія, на основаній которой воспрещена постройка
другихъ мостовъ на этой р к . Всл дъ за постройкой моста Гозію разрешается изъ помощи построить
въ Вилья госпиталь при костел Св. Духа.

Іп nomine Domini, amen. Ad perpetuam rei memoriam regum ac principum praecare gęsta, quae ad commoda generis
humani augenda et propaganda suscipiuntur, propterea immortalitate digna iudicantur, uteorum ехешріо grata posteritas incensa ad similia, aut etiam maiora facienda provocaretur, quae nisi literarum nranimentis commendentur facile ex hominum memoria elabescunt. Proinde nos Sigismundus, dei gratia rex, Poloniae etc.,
manifestum facimus tenore praesentium universis etsingulis, tam praesentibus, quam
futuris harum' notitiam habituris. Quae
cum nos retroactis annis nobiscum reputaremus molesto, sumptus et incommoda
subditorum nostrorum m. d. Lithuaniae et
aliorum hominum, quae in traiiciendo naTigiis flumine Vilia apud ciyitatem nostram Vilnensem subire cogerentur damnaque rerum suarum, quas ducebant in

ramus extruendi firmi alicuius pontis in
eodem flumine, instigante etiam nos ad
refaciendum generoso olim Ulrico Hosio—
horodniczy castri nostri Vilnensis et proinde quod nobis consultum videbatur perficere volentes cognitamque acperspectam
habentes fidem et integritatein eiusdem olim
generosi domini Ulrici Hosii commisseramus
ei, .ut ipse pontem ipsum in flumine Vilia,
apud eandem civitatem nostram Vilnensem,
maioriquafieri posset etei videretur firmitudine, propriis sumptibus et impensis extrueret et aedificaret, sub modis et conditionibus
infrascriptis, videlicet: quod extracto et constituto ponte praedicto ita, ut advenientes
homines commode pertransire huc atque illuc possent, usus fasque omne esset, auctoritate et permissione nostra eidem ülrico
Hosio vectigia sive theloneum pontale in
eodem loco a pertranseuntibus petere et
exigere, modo infrascripto, scüicet: ab uao
lucru łignomm aut straminis, feni et enanis geoeris framentorum et ab aliis г Ьта,
quascunque ?enales unoaquo quisque те-

eodem flumine facerent cogitantesque, quo
pacto huiusmodi incommodis eorundem
subditorum obviari posset, consilium cepe-

— 240 xerit, unum denarium sive obolum. Ab uno
vase sive tonna salis unum obolum ab, uno
curro mercibus onusto, qui uno aequo ducitur, denariosive obulos bes ab uno curro
mercibus onusto, qui duobus aequis ducitur,
denarios sive obolos quidque. A quolibet bove, vacca et ab eo quinque id trans f lumen ad
vendendum ducitur sive pelitur, denarium vive., obolum unum. Ab uno cumulo
argillae pro conficiendis capidibus coetis,
qui tateres appellantur, grosos viginti. Ex
eo autem vectigali sive theloneo potestatem feceramus eidem Ulrico Hosio omnes
sumptus et impensas, quaecunque in extruendo dicto ponte fecisset, compensandi
et resarciendi tamdiu, donec tota summa
ab eo exposita, ei exolveretur. Postea
quam vero sumptus et impensas suas, quas
in extractione pontis fecisset, rursus ex eodein vectigali sive theloneo recuperasset,
mandata illi similiter vias vocis oraculo
dederamus, ut reliquas partes et summas
pecuniae, quae ex eodem vectigali pontis
praedicti ultra sumptus, ab eo factos, provenirent ei colligerentur, pro extruendo
domo hospitali pro egenis et lanquidis hominibus apud monasterium fratrum praedicatorum ordinis s. Dominici ecclesiae s.
Spiritus in eadem civitate nostra Vilnensi
allocandis, proque illortim sustentatione et
cura eonverteret. Qui quidem dominus Ulricus Hosius, voluntati et mandatis nostris
satisfaciens, pontem ipsum in flumine Vilia praedicto apud civitatem nostram Vilnensem, magnis sumptibus et impensis omnique cura etdiligentia erexit et aedificavit, atque ad omnem quam potuit diuturnitatem firmavit, vectigalque ipsum sive
theloneum pontale iuxta praeseriptum nostram, superius expressum, institaens ex
eo summas pecuniae, quas in aedificando

dicto ponte impenderat, sibi ipse processu
temporum deduxit et defalcavit, eodemque opere deinde perfecto et absoluto ad
alteram voluntatis et mandatorura nostrormn partem conversus, hospitale praedictum apud monasterium frątrum praedicatorum, quod antea aedificare caeperat, perficere conatus esset, bonamque eius partem ex muro construisset. Prius tarnen
quam id potuerit ad effectum perducere,
ut est mortalium conditio humanis robur
morte exustus esset. —Nosque in eius locum
generosum Ioannem Hosium—filium praefati, olim Ulrici sufficeremus, qui non niinori fide acveritate partrem secutus, cum
reliqua officia, sibi a nobis data, tum vero hoc ipsum vectigal pontale administrans
sese nobis vehementer probavit, queinadmodum etiam in restauratione eiusdem
pontis, qui vere superiori impetu aquarum
et glacierum fractus et direptus fuerat, industriam suam declaravit, ad pristinam
firmitatem et usum hominum pecuniis ex
eodem veltigali, antea pro parte collectis et
pro residuo colligendis, nostra voluntate et
mandato illum restituens. Nos igitur cupientes, ut pons ipse, sie extruetus, perpetuis
futuris teinporibus durare et quotieseunque
vel tempore, vel casu aliquo adverso, aut
vi et impetu aquarum devastatorum, instaurari rursus et reedificari possit, vectigal
praedictum seu theloneum, superius descriptum. Quemadmodum praefatus olim Ulricus Hosius et Ioannes, eius filius, ex voluntate ex constitutione nostra, superius
descripta, exigebant, de certa scientia et
voluntate nostra regia institueodum in eodem ponte duximus et instituimus, harum serie literarom ita, ut homines cum
rebus et mercibus suis illum pertranseuntes, seeundum ordinationem nostram, supra
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expressam solvere teneantur et debeant.
Quod quidem vectigal sive theloneum pontale praefatus generosus Ioannes Hosius per
eos, quos ad id deligendos duxerit, exiget
et exigi faciet. Ut autem hoc ipsnni theloneum pontale a nobis sie, ut praemissum
est, institutum comulatiores fruetus et proventus adferat, ad eos# usus, ad quos illud
designavimus, sustinenäos, prout infrascripta ordinatione nostra continetur et habetur, inhibendum perpetuo duximus , sub
amissione bonorum, omnibus et singulis
palatinis, castellanis, capitaneis et aliis officialibus ac subditis nostris cuiuscunque
status, ordinis, dignitatis ac praeminentiae
existentibus, ne ipsi aut quisquam illoruui
coniunetim vel divisim alium pontem, praeter hunc in eodetn fluvio Vilia, alibi
aedificare et erigere praesumat, intra terminos a nobis designatos, hoc est, incipiendo aboppido Bystrzyca sursum usque
ad aliud oppidum nostrum Kiernow deorsum adeo, ut nullus alius pons inter haec
oppida, praeter hunc nostrum Vilnensem, extrui vel aedificari possit, in praeiudicium thelonei pontalis praefati. Non licebit praeterea, hoc nostro interdicto et
prohibitione mediante, cuique subditorum
nostrorum parvos ponticulos, qui iazy vocantur, in eodem fluvio in aliis locis extruere, ineipiendo a curia nostra Niemienezyna, usque ad oppidum nostrum Kiernow praedictum. sub similibus amissionibus bonorum et aliis potius arbitrio nostro erigendis. Interdictum etiam esse volumus et interdieimus ac prohibemus, navigia, quae promy vocaotur, in eodem f lumine Vilia ita, quod nemo officialium aut subditorom nostrorum aliis uti possit, intra
villam Verki—episcopatus Vilnensis^ etvillam Ponari capituli occlesiae Vilnensis, sur-
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sum ac deorsum, in. praeiudicium eiusdem
thelonei pontalis, a nobis instituti, sub paenis nostris, supra expressis. Et quoniam
nos sicut antea testati sumus, pontem praedictum pietate in subditos nostros permoti erigi et aedificari feceramus, ita etiam
vectigal ipsius et theloneum praedictum"
in ęius reparationem et ingeniorum languentiumque ominum usus longe animó
destinaveramus, propterea volentes iam tandem animi nostri institutum ad effectum
perducere et inopiae eorum, qui elemosinam expeetant, sueurrere, conmisseramus
nonnullis consiliariis nostris, ut hospitale
apud monasterium s. Spiritus situm, quod
praefatus olim Ulricus Hosius muro aedificare oeperat, reviderent et quemadmodum perfici, aut quibus finibus et spatio
loci concludi posset, diligenter ima cum
fratribus monasterii praedicti constituerent.
Qui commissionem nostram exequerant, retulerunt coram nobis, se cum eisdem fratribus s. Dominici ita constitutuisse, ut
dictum hospitale necessario loci spatio, in
quo ea, quae ad usum domus hospitalis
praedicti pertinent, erigi et aedificari possint. Quod ab eis ostensum et designatum
est in hunc modum: ineipiendo ab introitu sive porta ad curiam hospitali, quae
est in vico ex opposito salvae eimiterii
ecclesiae s. Spiritus, aqua portae poriguntur limites longitudinis areae hospitalis
indictive usque ad finem domorum Petri Puzdrowicz et Pauli Pieskowicz, civium, subditorum reverendi episcopi Yimensis,centum ulnis, sivetriginta quataor cubitos, latitudinis vero ab ai-ea eoclesiae
hospitalis, in loco superiori eiusdem аг а
viginti ulnis, sive septemeubitos. Area
inferior penes domum ethortamPefr»
drowiez

usque

ad finem domus
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Piesfcowicz habens ulnas sexaginta, sive
cubitos viginti. Cuius vero longitudo а йne nostri Puzdrowicz penes hortum conventualem Stephani Tubicinis nostro sursum habens triginta sex ulnas, sive cubitos duodecim. Quodque etiam duplici
ingressu dicta domus hospitalis gaudere
debeat, altero videlicet, ab ea parte, qua
itur ad ecclesiam s. Spiritus monasterii
praedicti, altero in latere, quod spectat
plateam s. Spiritus appellatam. Cui quidem
hospitali ac pauperibus, ineo habitantibus
et usibus eorum theloneum pontale prąedictum, nos de benignitate nostra regia
perpetuo dandum, donandum, assignandum
et inscribendum duximus, prout damus,
donamus, assignamus et inscribimus modis
et conditionibus infrascriptis, ita videlicet,
quod hoc tempore, quo dictum hospitale
restauratione et tota fere structura indiget, supra nominatus generosus Ioannes
Hosius, quem eiusdem pontis et hospitalis
procuratorem et provisorem constituimus,
vectigal ipsum pontale, quod eius administrationi.uti'provisori hospitalis praefati,commissimus. Similiter et census omnes atque
obventiones et oblationes, quascunque pia
Christi fidelium devotio, vel contulit iam,
vel deinceps conferet, semper exiget et
percipiet, ex eiusque proventibus dictum
hospitale cum omnibus aedificiis, quae ad
illud necessaria videbuntur, aedificabit et
construet, ita, ut in eo pauperes et languidi homines includi et collocari commode
ac vitam degere possent. Quemadmodum
id eius industriae et integritati committemus praesentibus literis nostris, Posteaquamvero hospitale praedictum aedificaverit ac quemadmodum opus fuerit perfecierit, extunc reliquos proventus eiusdem thelonei pontalis, per nos praefato hospitali
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inscripti, singulis annis sequentibus, in
victum, amictum etmedicinasaliosqueusus
domesticos pauperum, in eodem hospitali
tunc collocatorum, convertet et impendet,
aliisque eins successores, quos in eodem
officio et administratione nos ipsi constituimus , aut successores nostri constituerint, convertent et impendent convertereque et impendere äebebunt et teneantur,
perpetuo et in aevum, ita tarnen quod dictus Joannes Hosius et eius successores praefati, partem aliquam proventuum dicti
thelonei pontalis singulis annis retinere et
conservare omnino sint adstricti, quae in
reparationem et instaurationem pontis praefati ac hospitalis, quoties usus venerit, depromi ex parato possint. Cura vero et administratio spiritualium sermonum pauperibus et aliis hominibus indicto hospitali pro tempore commorantibus, incumbere
debebit et incumbet priori et fratribus praefati monasterii s. Spiritus, ut missas illi
celebrare, confessiones audire et super sacrata communione corporis Dominici reficere eosdem habitatores hospitales perpetuo teneantur, quemadmodum propter occupationem loci, in quo antea hospitaie
extructum fuerat et propter extinctionem
tituli praescripti hospitalis eiusdem, quem
ipsi in se assumpserunt merito debent et
sint adstricti. Ut autem ordo et diligentia,
tarn in extruendo et reparando eodem hospitali, quam in providendis et gubernandis eisdem pauperibus hospitalis praedicti
rite ac debite servetur, curam et superioritatem administrationis praedicti reverendo
in Christo patri domino episcopo Vilnensi
moderro et pro tempore existente, ac eius
capitulo Vilnensi delegandam duximus et delegamus ita.ut ipsi bono regimini et administrationi ipsius hospitalis eiusque proventuum

-
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praedictorum superintendant. Eamque ob
гет etiam volumus et praescriptis literis nostris statuimus, quod dictus Ioannes Hosius
et eius in administratura vectigalis sive thelonei ac praefatorum hospitalis et pontis
provisores,' a nobis pro tempore deputandi,
eorum praefato domino episcopo seu duobus praelatis vel canonicis, ab eo vel in
eius absentia a capitulo deputandis, singulis annis et in fine cuiuslibet anni de
omnibus et singulis, ad dictum hospitale
et pontem spectantibus perceptis et expo-

sitis rationem reddere et quietationes ab eis
accipere debeant et teneantur. Harum testimonio literarum quibus in fidem et testimonium sigillum nostrum est appensum.
Actum et datum Yilnae, sexto mensis Augusti, anno Domini millesimo quingentesimo
trigesimo sexto, regni vero nostro anno tricesimo. Sigismundus rex. Ex vetusto exemplari rescriptum et collatum de verbo ad
verbum concordat. Laurentius Martus,' cancellarius m. duc. Lithuaniae.

1595 г. Декабря 1 дня.
Изъ Связки № 100, за 1578—1579—1595 г. докуй. 5-й.

40. Доиесеніе въ Вилеискій гродекій судъ вознаго Яна Косвискаго о тоиъ, что
онъ съ шляхтою присутствовалъ въ Виленекомъ магнстрат при отв т бурмистровъ и радцовъ, даииоиъ пов ренноиу мулярскаго и тесельскаго цеха Нонарту касательно представлениаго ииъ королевскаго листа въ пользу сего цеха.
Я Янъ Миколаевичъ Косинскій, возный воеводства и пов ту Виленьского, сознаваю то тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ
року теперь идучомъ тысеча пятьсотъ деветьдесятъ пятомъ, м сяца декабря первого дня, въ пятницу, маючи я при соб
сторону людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, пана Размуса Кимбара а пана Войтеха Юрковского, быль есми на ратушу
въ м ст Виленскомъ, у пановъ бурмистровъ и радецъ, и всее рады м стское
м ста Виленскаго, при его милости пану
Петру Нонарту—старость Гелизейскомъ,
д сничемъ Ойранскомъ, будовничемъ зам-

ку Виленского, для прислуханья отказу
рады м стское пану Петру Нонарту на
слова и мовееье его, которое былъ первей сего м сяца прошлого Ноября двадцать третего дня, оказуючи враду м стскому листъ его королевской милости въ
справ цеху мулярскаго и тесельского,
до нихъ писаный, мовилъ. Якожъ при бытности моей и при мн стороны людей добрыхъ, вышей менованыхъ, на тотъ часъ
будучихъ, панове бурмистры ирадырочные, на тотъ часъ на ратушу с дячів,
сами отъ себе и именемъ всее рады м стское и чолов ка посполитого пану Петру

244: Нонарту мовили и отказали тыми словы:
Звыклость и повинность наша, яко нанизшихъ в рныхъ поданыхъ его королевское
милости, нашого милостивого пана, особъ
врадовыхъ того м ста Веденского, вшелякіе листы его королевское милости, до
враду м стского писаные, зе вшелякою учтивостью пріймовать, якожъ и пріймуеиъ
завжды, и тотъ листъ его королевское милости, нашого милостивого пана, которого
ту в. м. до враду принести рачилъ, зе
вшелякою звыклою и повинною учтивостью пріймуемъ. А ижъ тотъ листъ его
королевское милости дв речи въ соб
замыкаетъ: перша, же якобы сьмы листовъ
его королевское милости не м ли пріймовать учтиве, што ся, дали панъ Богь, не
покажеть, але ваша милость самого, пане
старосто, беремы соб на свядецтво, якось
ваша милость первше листы его королевское милости въ тойже справ до насъ
приносити рачилъ, завжды пріймовалисьмы ихъ учстиво и пристойне, яко се годило; а ижъ тые листы его королевское
милости, не только до насъ, особъ врадовыхъ, належали, а найболыпи привилей
его королевское милости, тому цеху мулярскому и тесельскому наданый, всему
м сту Виленскому и чолов ку посполитому, м щаномъ Виленскимъ, належитъ о
немъ в дати, за которыми листами его королевское милости, ижъ и до поспольства
писаные были, до тыхъ листовъ его королевское милости, кгды были обосланы, чо"
лов къ посполитый до ратуша, и привилей
его королевское милости, на тотъ цехъ
наданый, предъ ними оказованъ и читанъ
былъ. Которое они вислухавши и обачивши вънемъ н которые артикулы быть
вельми шюдливые и противные праву и
водьностемъ м етекимъ, a немн й зъ ве-

ликою шкодою людей м стскихъ, которые
каждого изъ будованья мурованого и деревеного въ домахъ своихъ потребують,
на тотъ привилей и на цехъ зе вшелякихъ м ръ и причинъ слушныхъ позволить не можемы. Якожъ и сами мистрове
тыхъ об ихъ ремеслъ муральского и тесельского, кгды то были первей отъ насъ,
особъ врадовыхъ, и отъ челов ка посполитого услышали и сами въ томъ се обачивши, за указаньемъ слушныхъ и певныхъ
причинъ, отступивши, того привилья его
королевское милости, на новые артикулы
и кондыціи и зъ чолов комъ посполитымъ
м стскимъ, м сту пожиточные, зноситисе
и знову списовати позволили и вжо н которые артикулы пописали и на ихъ позволили, за ведомостью вашей милости, самого пана, милый старосто, на што и самъ
ваша милость былъ зезволити рачилъ. А
другая речъ, въ томъ лист его королевское милости описаная, въ соб замыкаетъ: якобы ся ніякое ом шканье въ робот и поправ будованья замку его королевское милости Виленского, про недостатокъ роботниковъ м ла се д яти, о которой той поправ або робот замку Виленского намъ в дати не належить. Только
то добре паметаемъ и в даемъ, же когды
ваша милость, пане милый старосто, тутъ
до насъ, враду м стского, до ратуша самъ
приходить, а часовъ иншихъ слугь своихъ присылати рачилъ, абысьмы зъ ураду
нашого м стского всимъ муляромъ и теслемъ розсказали, яко на кгвалтъ до роботы замковое ити, што есьмо завжды
чинили, а наветъ и отъ своихъ властныхъ
роботъ, такъ м стскихъ, яко и домовыхъ,
муралей и теслей отбираючи и своихъ роботъ занехиваючш, на росвазанье вашей
милості завжды до замку есьмо отсылала,
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а непослушныхъ мулярей и теслей гра- есте ваша милость тотъ листъ его коробежами и с деньемъ въ замку карали, на левское милости, когорый я до враду вачомъ ваша милость завжды переставалъ. шей милости далъ, мн звернули.—А врадъ
Вшакже и теперь есьмо, жебы ваша ми- м стскій на то пов дили: ижъ дей мы имъ
лость самъ такъ тежъ мулярей и тесли знашатися зъ чолов комъ посполитымъ на
похот ли, знову на тые первшіе артикулы, артыкулы новые не боронимъ, алё радикоторые се писать и знашать были почали, бысьмы вид ли межи ними покой. А ижъ
позволили, тогды мы знову, чолов ка по- листъ его королевское милости, писаный
сполитого м стского обославши, тые арты- до враду м стского есть, просили, абы
кулы знашать и кончить роскажемъ, што тотъ листъ его королевское милости при
зъ нарушеньемъ правъ и вольностей м ст- нихъ на ратуши зосталъ. На што панъ
скихъ и поготову и зъ шкодою всихъ лю- Петръ Нонартъ позволить не хот лъ; и
дей м стскихъ, чолов ка посполитого, ко- повторе домагалсе и просилъ, абы тотъ
торые завжды будованья въ домехъ сво- листъ его королевское милости ему верихъ, такъ мурованого, яко и деревеного ненъ былъ. Якожъ панове бурмистры и
потребують, не будетъ.—На которые тые
радцы заразъ тотъ листъ его королевское
слова и отказъ враду м стского его мимилости пану Петру Нонарту предо мною
лость панъ Петръ Нонартъ—будовничій,
вознымъ и стороною шляхтою, на тотъ
пов дилъ: ижъ дей я при томъ лист кочасъ при мн будучою, отдали и вернули.
роля его милости и привилью, тому цеху
А панъ Петръ Нонартъ, взявши тотъ
мулярскому и тесельскому наданомъ, стою
листъ отъ нихъ до себе, об цалъ съ того
и ни въ чомъ ихъ отступити не хочу,
листу его королевское милости, коп ю
кгдыжъ мене о то сами мистрове мулярскіе
списавши, паномъ бурмистромъ и радцомъ,
и тесельскіе усилуютъ, абымъ я того имъ
І або подъ печатью и съ подписомъ руки
допомогалъ. А што дей они первей того,
своее, або подъ печатью мене возного и
за в домостью моею, того привилею его
стороны шляхты, на ратуши отдать. А
королевское милости были отступили и на
такъ я вышей менованый Янъ Косинновые артикулы и кондыціи, м сту пожиточные, за в домостью враду вашей ми- скій—возный, будучи тое справы в домъ
лости съ чолов комъ посполитымъ зна- и штомъ слышалъ, то все на сесь мой
шатьсе и списоватьсе были почали, кото- квитъ подостатку списавши, подъ печатью
рые первей, ижъ се не докончили, теды моею и съ подписомъ руки моее и подъ
то при воли ихъ нехай зостанеть. И те- печатьми стороны шляхты, ъъ тотъ часъ
перь на тотъ часъ, естлибы они хот ли на при мн будучое, ку записаны» до книгъ
які новые артикулы позволить, теды воль- кгродскихъ Виленскихъ даломъ. Писань
но имъ будетъ, абы, только проше, абы року, м сяца и дня вышей мененого.—Jaa
Kosinski, woźny, ręką swą własną.
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1601 г. Августа 10 дня.
Изъ книги № 5123, за 1676—1679 г., стр. 2003.

41. Заручвый листъ короля Сигизнувда Ш къ Кревшшу старости Волиинскоиу о
томъ, чтобы онъ ее д ламъ нрит снееій королевскииъ креетышаиъ и и щанамъ.
Король Сигизмундъ III сообщаете Кревскому будущее время не р шался повторять своихън .
старост , что Кревскіе его крестьяне и м щане законныхъ проступковъ и не м шалъ его подданобратились къ нему сь горькою жалобою на его нымъ обращаться съ своими жалобами къ правозлоупотребленія, прит сненія и насплія. Король судію его ревизоровъ, которнхъ онъ въ настод лаетъ старост строгій выговоръ. Поснлаетъ ящее время посылаетъ въ Крево.
ему заручный листъ съ тою ц лію, чтобы онь на

Feria quarta post dominicam quartam
Pentecostes, mensis Iunii die vigesima prima,
anno domini 1679. Ad cancellariam etacta
nobilis officii consularis Vilnensis personaliter veniens honestus Theodorus Huszcza,
civis Crevensis, iura varia et privilegia serenissimorum regum Poloniae et magnorum
ducum m. d. Lit. civitatem Crevensem
concernentia, sigillism. d. Lit. obsigillata,
et manu regia subscripta, ad acticandum
obtulit, quae sunt sequenti tenoris yerborum et quidem primum ex ruthenico idiomate in polonicum versum:
Zygmunt trzeci z Bożey łaski król polski
etc. Staroście naszemu Upitskiemu у Krewskiemu, urodzonemu Jerzemu Wołminskiemu. Dali nam tę sprawę У żałowali obciążliwie mieszczanie у poddani naszy włości naszey Krewskiey, dzierżawy w. m., iż
w. m. nie tylko im krzywdy у oppressie
przez urzędników у sług swoich, wyciągaiąc z onych cynsze, roboty, podwody у w
inszych wielu rzeczach nad ustawę rewizorską у powinność ich czynisz, ale też

ieszcze у na zdrowie ich następuiesz, chcąc
ich niewinnie bić, mordować у gardłem
karać, zaczem oni nie będąc od w. m„ także
od podstarościego у stug w. m.jbiezpieczni
zdrowia swego, a pogotowiu nie śmieiąc o
krzywdach у dolegliwościach swoich przed
revizorami naszemi, których do starostwa
naszego Krewskiego teraz zsyłamy, dorozsprawy przystępować, supplikowali do nas,
abyśmy onych przez list nasz zaręczy od
w. m. bezpiecznych uczynili у obwarowali.
A tak my król, widząc być tę supplikę
onych słuszną, a postrzegaiąc aby nie iedno
stan szlachecki w państwach naszych między sobą pokóy pospolity zachowali, ale
też у ludzie ubodzy, poddani nasi, zwłascza od dzierżawców swych, których władza zwierzchności naszey podlega, bez winy nie tylko garłem, ale у biciem, mordowaniem niewinnie albo bez występku karani nie byli, kazaliśmy onym ten nasz
list zaręczny do w. m. wydać, którym napominamy w. m. у przykazuiemy, aby w. m.
we wszem ku onym spokoynie zachował,
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tak sam przez się, podstaroście swego, iako
też ani przez innych sług swoich do rosprawy, у po rosprawie z niemi prawney
przed rewizorami naszemi, którzy w roku
teraznieyszym doKrewa z ramienia naszego
wysłani hędą, niewinnie bić, mordować,
więzić у żadnym sposobem na zdrowie ich
następować nie ważył się, pod zaręką na
nas tysiąca kop groszy Litewskich у pod
łaską naszą królewską. A ieżeli w. m. albo

kto z sług w.m. do nich iakie praetensie
mieć będzie, przed temiż rewizorami naszemi sprawiedliwości szukać, która ma
bydź uczyniona nakazuiemy. Pisań w mieście naszym stołecznym Wileńskim, roku
od narodzenia Pańskiego tysiąc sześćsetnego pierwszego, miesiąca Augusta dziewiątego dnia.
Sigismundus rex (locus sigilli m. d.
Lit.) Woyna—pisarz mp.

1604 г. Іюня 8 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 638.

42. Распоряженіе Ввленскаго воеводы ХристоФора Радввнла о взиманщ торгован»
въ г. Вильв .
Виленскіе м щане, при назначеній князя Ра- таксу—съ какихъ именно товаровъ и въ какоыъ
дивила на Виленское воєводство, подали ему жа- разм р сл дуетъ взимать торговое. Количество
лобу на арендаторовъ торговой пошлины—татаръ, этой пошлины въ р дкихъ случаяхъ превышало
что они очень прит сняютъ б дныхъ людей при 1 гропгь, въ остальныхъ назначенъ быль 1 гропгь
взиманіи пошлины, всл дствіе чего вс жители съ воза, или рослаго скота. Городскіе жители огь
остаются или безъ продуктовъ, или должны пла- этой пошлины были освобождены.
тить за нихъ очень дорого. Радивилъ назначилъ

Feria quarta ante festum corporis Christi, die decima seounda mensis Juniianno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo tertio.
Coram nobili officio consulari civitatis
sacrae regiae maiestatis metropolitanae Vilnensis et actis eiusdem praesentibus, comparentes personalster nobiles domini Pavlus
Duchowicz—consul Yilnensis et Casimirus

Niemonowicz—notarius honoratae communitatis mercatoriae Vllnensis, praesentes literas ordinationis nobili magistratui et toti
civitati Vilnensi a celsissimo principe Nicoiao Christophoro Eadziwiło—palatino Yilnensi datas, in fundamento singularis privilegii seu rescripti serenissimi Sigismundi
tertii—regis Poloniae et magni ducisLithuaniae, sub anno millesimo quingentesimo
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nonagesimo septimo die octava mensis Oc od dranic, łubia, łyk, gontów, wędla, od
tobris confectas, salvas et illaesas, authen- każdey duhy— ma być brano po groszu ietice scriptas, manu eiusdem celsissimi prin- dnemu; który grosz wziowszy, iuż więcey
cipis Eadziwił—palatini Vilnensis subscrip- żadnego myta albo targowego od żadnych
tas, sigilloque ejus stemmatis proprii mu- rzeczy, wyżey pomienionych у niepomienionitas, cum introfusius contentis ad acta nych, co na wozie kupieckim у chłopskim
obtulerunt; quarum literarum praemisso będzie, brano у wyciągano być niema, iemodo oblatarum, de verbo ad verbum re- dno samym groszem iednyni podużnego
scribendo contenta, tenor sequitur estque talis: kontentować się ma etc. Ktemu od woła,
Mikołay Krzysztoph Eadziwił — xiaze iałowice, cielice, byczka, konia wielkiego
na Ołyce у Nieświeżu, hrabia na Mirze, у małego, świerzopy у każdego bydlęcia
woiewoda Wileński—oznayrnuię, iż na wstę- wielkiego, co na targ przywiodą, a nie
pie pierwszym moim na to woiewodztwo przywożą, ma być brano po groszu iedneWileńskie, podana iest na piśmie do mnie mu. Item od każdego wozu żelaza przyprośba od miasta Wileńskiego o to, iż tar- woznego (iuż nie od duhy, ale od czterech
gowe wielkie przyczynione iest nad staro- koł) po iedney szynie, a od woza garncy
dawny zwyczay, z którego od arędarzów-ta- wszelakich po groszu iednemu у garcu
tar ludzi ubodzy wielkie utrapienie, ucie- iednemu od woza ma być brano; item iawmiężenie у szkodę ponoszą, zaczym do mia- kę od Moskwy, Ormian, według dawnego
sta żywności nie wożą albo nazbyt drogo zwyczaiu, także garcowe od beczki wina,
kupować muszą, abym w to weyrzał у zniósł tak od obcych ludzi, iako у od tutecznych,
a postanowił. Przeto, iako w każdey rzeczy co winem szynkuią, a wolności у miesckieу sprawie, życząc ja sobie dobrorzeczeństwa go nie niaią wcale zachowuię, у brane to
ludzkiego у nie pragnąc, aby łzami ludzkie- być ma. A co się dotyczę zboża, wszelami у uciskiem iakim ich pożytki tego kiego żyta, przenic, owsów, tatarki, słodów,
dignitarstwa moiego pokrapiane miały być, iarzyce, ięczmieniów, ryb, co krom rybagdyż za dobrorzeczeństwem ludzkim błogo- ków do iuryzdyki zamkowey należących, tedy
sławieństwo Boże bogactwa daie, a secus od tego, iako przed tym у do tego czasu
za złorzeczeniem у naywiększe skarby upa- nie było brane podużne, ani targowe, tak
daią, tak to podużne obiaśniam, у aby nie- у teraz brane nie ma być, a mieszczanie
inaczey brane było, postanawiam: Wprzód od Wileńscy według praw swoich, tak w murze,
wozu każdego konopi, miodu, chmielów, iako у za murem mieszkaiący, od towarów
ryb słonych, wędlin, wizin, iesietrzyn, które swych wszelakich, iako byli у są у naposię z niżu przywożą, krup, iagieł, lnów, tyin maią być (wolni у myta podużnego,
celąt, baranów, owiec, łoiów, wosków, skur ani garcowego dawać nie są ani będą poу со iedno na wozie przywozić ludzie po- winni, tatarom też arendy ^ te podużnego
stronni kupieccy zwykli, tak też od woza dawane у puszczane nie maią być. Y na
deszczek różnych, kadzi, uszatkuw, dzież, tom dał ten list móy, pod moią pieczęcią
wiader, rażek, rzeszot у innego drobnego у s podpisem ręki mey własney. Pisań w
naczynia, od kubłów, od koryta słodowego, j Wilnie, dnia ósmego Junii, roku tysiąc
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sześćset czwartego. Apud quas literasor- xiąże na Olyce, hrabia na Mirze, woiewoda
dinationis, praemisso modo ad acta obla- Wileński ręką własną. Quae praesentes
tas, subscriptio manus circa sigillum se- literae ordinationis etc.
quitur talis: Mikołay Krzysztof Radziwił—

1617 г. Мая 28 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 624.

43. Распоряжееіе Вилевскаго воеводы Ходкевнча о порядк
иошлинъ.
Виленскій воевода Ходкевичъ всл дствіе ходатайства Виденскихъ же м щанъ подтверждаетъ имъ распоряженіе своего предшественника кн.
Радивша относительно количества пошлинъ, подле- |

Feria quarta ante festum corporis Christi, die decima secunda mensis Junii, anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo tertio.
Coram nobili officio consulari civitatis
s. r. m. metr. Vilnensis actisque ejusdem
praesentibus comparentes personaliter nobiles domini Paulus Duchowicz—consul Vilnensis et Casimirus Niemonowicz—notarius
honoratae communitatis mercatoriae Vilnensis, praesentes literas ordinationis nobili
magistratui et toti civitati Vilnensi ab illustrissimo domino Joanne Oarolo Chodkiewicz—palatino Vilnensi, datas, salvas et
illaesas in authentico scriptas, manu ejusdem illustrissimi Chodkewicz — palatini
Vilnensis subscriptas, sigilloque ejus proprii stemmatis comraunitas, cum introfusius contentis, ad acta obtulertmt. Quarum
literarum, praemisso modo obktarum, de

взииапія торговыхъ

жащихъ ко взимашго съ товаровъ, привозимнхъ
разными лицами въ городъ.Ходатайство это возникло
всл дствіе злоупотребленій разныхъ сборщиковъ—
татаръ, и лишеній разннхъ лицъ

verbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque talis.
Jan Karol Chodkiewicz, grabią ze Szkłowa у Myszy, na Bychowie, wojewoda Wileński, hetman wielki wielkiego xiestwa
Litewskiego, commisarz jeneralny ziemie
Inflantskiey, Derptski, Luboszanski etc.
starosta. Oznaymuję, iż za wolą pana
naywyższego a za łaską jego królewskiey
mości, pana »naszego miłościwego, nastąpiwszy na woiewodztwo Wileńskie, a upatruiąc porządek w tym mieście ku pomnożeniu a ozdobie onego zachowały, zwłaszcza przychylaiąe się do praw у wolności,
temu miastu od zeszłych swiątobliwey pamięci królów iehmoseiów naszyeh nadanych; nie mniey też, maiąc na Ьаешш
powinności woiewody, konstytueyami z pra*wa pospolitego na się włożone, urodzeni
szlachetni panowie rada miasta tego, gdy

— 250: przekładali' przede; mną potrzebę i zatrzyma-' skór,- у' І ćó iedno'>na wozie przy wozić- ludzie
;
1
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sta tego у pokazowalii Hsti'odnzeszłego wi deszczekiróżnychj^kadzi, uszczatków^dzież,
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sora mego, imci pana wojewody Wileń- naczynia, od kubłów, od koryta słodowego,
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44. Отдача въ аренду городскихъ доходовъ. Вцленскожу войту

:..

ом

O(J j;jjj{

VN'i)

Вадьдюкевичу.

Виленскій войта ома Бильдюкевита доводить | что такая суши была взята у него магистратов
всеобща™ св д нія, что Вилеискій Мткстї»ть}І;ДііаіЬазйеШіН(ЬІ прежнимъ войтомъ Холецкимъ
до
и что, наконецъ, онъ съ настоящаго времени буотдалъ ему въ арендное содерзканіе пошлины съ
детъ распоряжаться вышепомянутыми пошлинами
бочекъ, и днидъ, воскобойни, двухъ лавокъ и
по! своёмУ" собственном^' усмотр нію.
фольварковъ на шесть л тъ, по четыреста лйтовскихъ копы грошей въгодъ, а всего за 3.400 копъ;

Ja Tomasz Bildzukiewicz, wóyt Wileń- przychodzi po kop szesdziesiąt Litewskich,
ski, czynię wiadomo każdemu, komu ótym Tę arędę ponłienidną k ó | czterysta' puśbili
lat po
ichmość' na sześć
sześ^ Ш
po;sobie i dącycH
wiedzieć należy, iż ich miłość panowie bur- mi mhińnM
ś ^ ^ ; ^ ^
mistrzowie ', гаусе у ławnicy у /szafarze' począwśz| ( Й '
prowentów mieyskich arędę, beczek, mied- teraznięyszym .Щ$^Щ do takowegpż;świ^
nic : у woekoboini, od których do . skarbu: ta* które 'Ьаёш w roku, 1628. według,Ш)а
mieskiego na kożdy rok przychodzi kop wego
trzysta czterdzieści, a s kramów dwu w
rzędzie sukiennym, od rybnego kąta pod Ina zapłacenie sunimy dziewącm tysięcy
1
1
postrzygalnią- uiieską leżących, öd 'fctóryćli zto^chj ^ ^ ^ : ^ ^ ' ^ ^ ^ : ' ^ А
aręda na rok także do skarbu iniesidegb
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iego mości panu wóytowi Wileńskiemu
bywszemu, iego mości panu Alexandrowi
Chałeckiemn, według woliey у roskazania
iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego, oczymszyrzey у dostateczniey w
kwicie, wziętym od pana Chaleckiego widzieć się daie, A do tego we trzech tysięcy złotych puścili mi ichmość folwarki
mieśkie ze wszystkiemi pożytkami, Kupryaniszki, Liewoniszki у Wielki dwór, do wytrzymania spokoynego, na lat dziesięć po
sobie idących, także od święta świętego
Mikołaia w roku teraz idącym 1622, aż do
tegoż święta świętego Mikołaia, które będzie w roku da Bóg 1632. Iakożteż arędę od beczek, miednic у woskoboini od
arendarza mieskiego pana Hrehora Dreniewicza — mieszczanina Wileńskiego, za
trzy lata po sobie idących, odliczyłem у
wziąłem gotowemi pieniędzmi kop tysiąc

-

у dwadzieścia kop Litewskich. Kramy zaś
na swóy pożytek trzymać chcę. A iako be-r
czek pomiernych, miednic у woskoboini
arendę otrzymawszy, cale za sześć lat, od
pomienionego arędarza, od którego miiuż
za trzy lata doszła, у od kramów, których
na potrzebę swą.używam, po sześciu leciech ichmościom mam puścić у bez zatrudnenia postąpić у kwitować mam, у zaraz kwituię od wziętey pomienioney summy od arędarza, którego też ni wczym nie
mam molestować. Także у folwarki pomienione, po wytrzymaniu dziesiąciu lat, ichmościom panom burmistrzom, raycom, ławnikom у szafarzom na pospolite dobro
miasta, wcale ze wszytkiemi pożytkami
według inwentarza, sobie od ichmościów
danego, ustąpić obliguię. Który list móy rewęrsalny do xiąg ichmościów actykować
podaię. Data roku 1622.

1623 г. Октября 10 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г.,

стр.634.

45. Распоряжеиі Вилевскаго воеводы Леова Саи гн о городскихъ новнввостяхъ.
Въ этомъ лист Виленскій воевода Леонъ Сап га, по ходатайству Виленскаго магистрата, издаетъ распораженіе, въ которомъ разр шаются разные спорные пункты, взаимныхъ отношеній местной городской и замковой юрисдикъ. Сущность
этихъ пунктовъ заключается въ сл дующемъ: замковая и м стная юрисдикцій не им ють права познвать въ свои суды лицъ, ииъ неподв домствен-

ныхъ; частныя недоразум нія должны разр шаться
неоффиціально; шляхетскіе дома, бывшіе подъ городской юрисдикціей, должны подъ пей и оставаться; лица, подвергающіяся тюремному заключенію
должны освободиться изъ него не иначе какъ съ
в дома уряда и стороны; м щане не им ютъ права не впускать въ свой домъ замковыхъ слугь по
распоряженію своего начальства.

Feria quarta ante festum corporis Christi mini millesimo septingentesimo quadragedie decima secunda mensis Junii, anno Do- simo tertio.

-
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Coram nobili officio consulari civitatis
s. r. m. metr. Vilnensis actisque ciusdem
praesentibus comparentes personaliter nobiles domini Paulus Duchowicz, consul
Vilnensis, et Casimirus Niemonowicz, notarius honoratae communitatis mercatoriae
Vilnensis, praesentes literas ordinationis
nobili magistratui et toti civitati Vilnensi,
ab illustrissimo domino Leone Sapieha,
palatino Vilnensi datas, salvas et illaesas
in authentico scriptas, manu eiusdem illustrissimi domini Sapieha, palatini Vilnensis, subscriptas, sigilloque ejus proprii stemmatis communitas, cum introfusius contentis ab acta obtulerunt. Quarum literarum, praemisso modo oblatarum, de verbo
adverbum rescribendo contenta, tenor sequitur estque talis:

-

Willnie dnia dwudziestego ósmego Maja
roku tysiąc sześcsetnego siedmnastego dane, na żądanie у prośbę magistratu miasta tego, iako rzecz słuszną, zgodzie urzędu oboiego dobre у wielce pożyteczną, też
punkta we wszystkim przyiął, у a by w
swey execufciey wprzyszłe czasy ostawały
słowo w słowo przepisawszy wydałem które
się w sobie tak maią:
1-mo, Naprzód, pan podwoiewodzi móy,
teraz у na potym będący, ma się w braniu
targowego zachować według listu antecessora mego, xiecia imci pana woiewody Wileńskiego, przez mię teraz osobliwym listem
moim z tymże magistratem ponowionego; w
czym iako do tego czasu miasto przeszkody
me czyniło, tak у na potym czynić niema.
2-do. Eząd wszytek, w iuryzdykcyey zamLeo Sapieha, woiewoda Wileński, Mohi- kowey przez żadney mieyskiey przeszkody
lewski starosta. < Wiadomo czynię, iż iako pan podwoiewodzi czynić m a , niwczym
iest rzecz piękna, w swoich się swobodach у się w iuryzdykcyą mieską nie wtrącaiąc,
wolnościach każdemu kochać у tych strzedz, gdyż urzędnicy mieyscy, iako na to prawo
tak nie mniey powinna (tym zwłaszcza, którzy у przywileia swoie pokazali, przysięgami
urzędów у sądów Boskich dignitarstwa у prze- na każdy rok bywaią onerowane in eum
łożeństwa na sobie noszą), nad mnieyszemi finem, aby rządu sobie należącego przeprzeciw następcom na prawa у prerogatywy strzegali. A iesliby też albo urząd zamkowy
ich wszelakie mieć protekcyi у straży, widział co zdrożnego w iuryzdyckcyey mieyprzeto aby nie tylko bliźniemu swemu, ale skiey, albo też urząd mieyśki w iuryzdykciey
Bogu samemu prawemi ostawali, około zamkowe/, maią to sobie amice donosić, у
czego się ia obieraiąc у pilne na to oko gdzieby tego potrzeba ukazowała, spoinie
maiąc, a wiedząc iako wielkiemu xiestwu m charitate sobie consiłiis et auxilio dopoLitewskiemu siła należy, aby to miasto sto- magać.
łeczne Wilno w ozdobach, porządkach у
3-tio. Mieszczan z iuryzdykcyey mieymiłym pokoiu rosło у kwitneło, widząc iż
też godney pamięci antecessorowie moi do skiey do sądu zamkowego у więzienia nier
tego uprzejmie у stale dopomagali, za należnego, e contra ludzi do zamku naleokazaniem mnie od szlachetnego magistra- żących—do więzienia у do sądu mieskiego
tu miastu tego postanowienia, z podpisem aby nie porywano; a ieśłiby się to stało
ręki у pieczęcią ichmościów temuż magi- przez sługi urzędowe, aby takowe impune
stratowi, a osobliwie od blisko zeszłego me uchodzili, gdyż to nie mała—obełżyó
imci pana woiewody Wileńskiego, tu w kogo у do szkody przywieść, a potym poturemne wziąwszy у de foro mcareerati

=•
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.dowiedziawszy ,,się,h.7f>|turmy .go;,wypuścić, krzywdy sobie - mianować od: ,urzędu,: zam:
Aizato• ..ani,sługi .urzędowego, ani,,strony, kowego, ;:gdyi:.się:, zachowa .;tak,' iako.:mu
itóra іПа.Др instabat, f ,paena; tąłioms według rozkażę; fsługa urzędu, iego snależącego, aby
.prawa,nię ; skarać., u \. t .;._,,,--. <Ґ1[ҐІ\ /:^v: \-,\>nią; bronił:i zamliowi ^przystępu- i; do', gościa,
:

;

:;

• -• 4rto'. Więzień, gdy będzie 'dany do' turmy
!
zarnkowey od mieszczanina;" aby ' bez ''wia:i
domości saińey strony,'i albo por'ęki ludzi
;
;
1
osiadłych; a nie! liśtówriey'dó :'dosyć uczyl лу
:
nienia nie był wypuszczanym':' i\ ' " " ''

m,;ąuantum.iims;ma:;do.;pnego.
:

.•<}•-<[•••.alrf

<:.: ;7,-mo. • Weszło iteż,to per- ierr.orem'wтъ^dowej sługi zamkowe, и że-; skoro postrzegą,
iż.::dom/iuryzdykcyey :inieyskiey,-..osobaVorr
dinisilequestris i kupiła, [to iużizaraziw on
dom, i.rozumiejąc że. у iiuryzdykcyą' mieską
. 5-to. Recpnyentia tak,w prawię ziemskim kupił,,;. w.; .powinności, :,i zamkowe' wyciągaiąj
wielkiego xiestwa',Litewskiego,; iak i \y ргат przetpż urząd i zamkowy • y. do! takowych dowie magdeburskim, którym się miasto Wi- mów- iuryzdykcyey jSpbie ;,żadney. 'przywłasż-;
leńskie sądzi,' lest w" prawdzie pozwolonaj czać niemą, bp \ nie,. idzie ;to I zatym;> aby: iuż
niial., być' :alienowanyi uod ; iu-j
ale' też' miasto "Wileńskie z zamkiem zdaw- takowy; dom;;
na''Іе' pakta',zachowało, "aby kożdy i n | foro ryzdykcyey;; mieyskiey, І że; szlachcic 7 possestuo pfdprio ЪуІ 'requisitüs: , przeto у teraz sorem.pnego, gdyż domiV!kupić może.albo
się po żenię у іакіш kolw^iek inszym
sa' reconyeńtia 'inieclzy, iirzędemmieyskim у mu
zamkowym mieysca• niech niema? ąlę rączey sposobem dominium.. dpstanie.i•. lecz iuryz: ;
gdy się kto - aJ' foro' excypuie z 'mieszczan dykciey kupić;y- oney; w inszą przenieścnie
Wileńskich, także .'tez ісе-yersa.''z' zämlcip,^ może,';bo у zeznania takowych/domów nä
wjfcjv' tedy takowego' każdego", aid', forum urzędach; tychże; mieyskich, by waią. yJod
ćompetensi; odesłać.,' Ä gdzieb^Vwątpliwość emptprów takowych ; inskrypcje; tamże zaЬуїа o 'iegb ехсерсуёу, Ą mianowicie ludzi, raz .de praestanda obedientia^ eidem. sofficio
nieosiadłych, 'tedy' póki testimonid legiti- ciyili, nipre.aliorum civiura, ex eodem dornet
mam
z urzędu swego exceptipnem; jllątam by waią , opisane.,. Excypuiac iednak kamie-5
ńie^weryfikuiey ma ; rem iudicatam; mieć.in nice ; у domy pańskie . y ; szlacheckie, pod
suspenśo, ażby' ió!''porządnie wywipclł, że władzą. ząmkpwą; statutem warowane; wsze-,
iest' pod iuryżdykcyą abó mieską, abo zani- lakich przekupniów-wedfugi -prawa miey-i
kową^ w żadnyni; go więzieniu 'tym czasem' skiego mąydeburskiego . y,;dekretów,' także
nie l zatrzymuiąa''' To iednak ma.'si^' tylko] listów osobliwych. królów ichmościów. '• тя
o' ludziach' nieosiadłych rozumieć, ą ter- konsensem wszystkich stanów na to danych
min
na pokazanie świadectwa urzędowego y, pod władzą; samego urzędu mJeyskiego;
dalszy nad trzy dni nie' ma. być pozwo- podanych, urząd sam mieski doglądać maZaczym by cena rzeczom strawnym prędzey
І О П у . ' '' • •' ' ; ' ' Г ,
. '".,. . ,'
...,.•.,)...
umnięyszona być mogła. Na co dla lepszey
, , 6-to.
Słudzy zamkowi, gdy. się, trafi na pewności przy pieczęci ręką swą podpisał.
pozew, gościa iąkiego, abo n a : areszta do Dat
w, Wilnie, dnia : dziesiątego miesiąca
domu. pieskiego iść, niech, się ząchowaią i Oktobra, roku tysiąc sześćsetnego dwudziewedle dawnego zwyczaiu, aby przy słudze J stego teeciegOf Apud quas literas ordiaaurzędu, mieskiego wchpflzili ; do .takowego,
prąemisso modo ad acta; oblatas i •
domu, bo iuż ,zatym -y mieszczanii nie,;możę
(
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subscriptó niäniis^circa'sigillum- sequitür ręką swą: 'Qüae pftrcäentes literae' ordinär
1 1
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нищеты.,^убожества,; ; ,КОС9ДБ
,, Виленскіе рыбаки, обратились,кь королю Вла-; доведень ,до7краней
,g
7 р
дисл'аву ЇУ съ жалобой, на,разныхъ.сборщиковъ ІІладиславъ І ^всл ^ствіе, этого и^предписы^ает
. м и ; * - . - ' . •''.':•••.••«_
' • ' i iвз'имаютъ
. •__•_•'--* Li* .'_'
i рынкі
' . . л . і іюдлежащимъ лицамъ 'ограничиваться только; загіоіплині,
•' 'что' они'
съ''L-L':.J_
нйх'ъ'" на
о д е ' лицамъ 'ограничиваться только;Ъ f
)
( л
пошлинъ,
что
они
в
з
а
ю
р
i
i
i
rii-u:>.LL •:UL'JiLiL.i'„ iilj.;,^.; J,,:^'lv,^;,i \r9X^'! конными'пошлинами• ні не д лать злоу'потреблётЙ./;
1

акі'я'большія торговыя'гіошлйны.'что'рыбачін цехъ
•. - і

. . !.;:
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inuvigiliaisancti Mathiae apo- nis beatae Mariae yirginis, -die decima;nona[
stoli,^ die'decimańoaa cmensis Septembris Augusti i ańno Doniini і millesiniOf_ sexeenrj
anno; .1065,;:, Ad/,nobile> officium: actaque. teśimo.trigesimo odarto adioffeium; шЫШ
consularia; Vilnensia personal iter • venientes consülare: Vilnense lamatii iet-honorati Ohrk]
j
famati Simon' iNiedzwieckij Casimirus Kieyr stophorüs ; Kieycowicz, ;'Erasoras i;;Borówi№;-.
cewicz,' І Ohristophorus ; :Matulewicz,, Chris- Andreas -Kosicki;- Demetrius Окишко« і > i sU0'»
tophorus Gilewiez,/ seniöres ipisćatores Vi\- et, aliorum cońfratrume' ftaternitafe piscato-. 1
nenses, suo ac •
, tötiüs confraternitatis pisca- rum' > nomine,! /. personalifer.' > v. eniehtes;.; ЇШІ* І
І maiestatis,'-üdbmia'i/
torum Vilnensium noińirie agentes. binass versalescliteras
e r ; ;,, regiaei
g
,
iiі
serenissimi regis іVladislai quarti,:.domini, domini nosfcri
ofcr clemeätissimi;:ішfeivitater*Ме»
nośtriclementissimi, literas etqüidem pri- recensi, / І die I tertia ішепш; liniuj: imilleśimoi^
mas,,iex aetisjnobilis officii consularis.Yil-; sexcentesimo trigesimo: quärfcd,! mänm)>prdh і
nensis, sabbatbo post;festum: assureptionis pria suae regiae . i t t i t t i l l ^ i
beataeMariae yirginis diedeckna nona men-v Ohiistophöri
. C o r f i a i l g
sis Augusti, anno /Domini; •< millesimo sex- catiis Lithiianiae і » o t a Ä subsiriptäs, J sigiicw •
centesimo trigeeimo quarto;'. per depromp- •que /' mmorii:«m9gtti'':;diaösttt8
n b i h i
:
tum sibi і extratütas, integras, І salvas et ilitas, M • aoticänduni b
laeeäs.- omriique- suspitionisx nota> earentes, І
ob-!ide&fituiU' <:eiiiliś,! architi, hostili \ igne,
deperdiiu» ad tofcieandüm obtuleruntin fce- polski, etc. Wa»»»iwobeoiv.y.
nore..tali.»SabbatW:post! festamІassumpüt-, /zosobna, • tomu /tifcyia '.<wiedsie6
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plikowali nam rybacy, poddani nasi mia-1 ныхъ, у Вильни одправованыхъ. Л та одъ
sta Wilna, na niektórych osób z stanu нароженья сына Божого тысяча шестьсотъ
szlacheckiego, że na nich niesłusznie, nie тридцать пятого, м сяца Мая пятого дня.
maiąc żadego na to prawa у przywileiu, Передъ нами судьями головными, на триtak od antecessorów naszych, świątobliwey буналъ у великомъ князств Литовскомъ
pamięci królów ichmości nadanych, iako изъ воеводствъ, земель и пов товъ на годъ
też у od nas za szczęśliwego teraznieyszego теперешный вышъ писанный обраными,
panowania naszego approbowanych, targo- постановившее очевисто панъ Миколай
we у inne podatki wybieraią, a prawie Стаховскій, опов далъ и покладалъ .листъ
gwałtem wydzieraią, tak iż, miasto zarobku его королевское • милости, пана нашого
у pożytku swego, nierówno większą szkodę милостивого, належачій рыбакомъ м ста
ponosić muszą у przez to niszczeią у do столечного Виленского, на речь меновите
ubóstwa przychodzą. Czemu wcześnie za- въ нимъ помененую, который передъ нами
biegaiąc у takiego ukrzywdzenia nikomu, положивши, просилъ, абы до книгь головile nie, należnym osobom, czynić nie do- ныхъ трибунальныхъ принять и актыкоpiiszczaiąe,' waruiemy to im у po ww. ванъ былъ. Мы еудъ, того листу оглёдавwszytkich mieć chcemy, aby się żaden ta- пш' и читаного; подостатку вислухавши,
kowy, któryby nie miał prawa у przywileiu, вел ли есьмо его до книгъ вписать и впиod przodków naszych nadanego у od nas суючи слово до слова такъсевъ соб маapprobowanego, więcey iuż od daty tego етъ:
listu naszego nie śmiał у nie ważył tarWładysław czwarty, z Bożey łaski król
gowego, у innych niiakich podaktów wy-' polski, etc. Wszem wobec у kożdemu
bierać у samych o to despektować, sub zosobna, komu by o tym wiedzieć należało,
paena nostra arbitraria, którą, zanaymniey-' a mianowicie marszałkom trybunalskim у
szą ich skargą, adexemplum drugim serio podwoiewodzim Wileńskim, teraznieyszym
extendowac у do exekuciey przywodzić у napotym będącym, wiernie nam miłym,
każemy. Dan w Mereczu dnia; trzeciego łaskę naszą królewską. Wiernie nam mili!
miesięca Lipca, rokuPanskiegoMDCXXXIV, Przełożono nam iest imieniem rybaków
Viadislaus rex. Extat ibidem sigillum mi- miasta naszego Wilna, że się im przez
nus magni ducatus Lithuaniae appressum, niezwyczayne у niepowinne exactie ryb,
et subseriptio notarii manus talis: Krzysz- na targu będących, wielkie bezprawia
tof Korvin Gąsiewski — pisarz wielkiego dzieią. Czemu my z zwierchności maiexiestwa Litewskiego. Quod actis praesen- statu naszego zabiegaiąc, żądamy у chcetibus est consignatum (locus sigilli). Sub- my mieć po wierności waszey, abyście ww.
scriptio talis: Ex actis officii consularis we wszystkim, podług dawnych zwyczaiów
civitatis regiae Vilnensis depromtum. Al- у porządków zachowuiąc, onych depactoterius vero instrumenti ex actis tribunali- wać substitutom swym nie dopuszczali у tartiis Vilnens. die quinta Maii, anno milie- gowego niezwyczaynego od onych wybiesimo sexcentesimo trigesimo quinto de- rać zabronili, dla łaski naszey z powinprompti, ea series verborum.
ności swey, inaczey nie czyniąc. Dan w
Выписъ съ ЕНИГЪ головныхъ трибуналь- Warszawie, dnia dwudziestego siódmego mie-

— 257 siąca Lutego, roku Pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego piątego, panowania królewstw naszych polskiego у szwedzkiego
trzeciego. У того листу печать великая великого князства Литовского притиснена
одна, а подпись руки его королевское
милости и писарское тыми словы: Vladislaus rex. Marcian Tryzna—referendarz,
pisarz wielkiego xiestwa Litewskiego. Который тотъ листъ есть до книгъ головныхъ
трибунальныхъ уписанъ, съ которыхъ и
сесь выписъ подъ печатью земскою воеводства Виленского рыбакомъ Виленскимъ
есть выданъ. Писанъ у Вильни (locus sigilli). Sequuntur subscriptiones inhuncsensum: Krzysztof Ohodkiewicz — kasztelan
ziemski, marszałek trybunalski, Michał
Kolenda—deputat woiewodztwa Wileńskie-

.

go; Янъ Еоленда—писарь; Adam Owsianny—podsędek у deputat powiatu Lidzkiego; Jan. Podlecki—deputat powiatu Wilkomirskiego, Chrystof z Jasieńa AYoyna»
s. i. k. mości, Witepski deputat; Mikołay
Krzyczewski—deputat woiewodztwa Brzeskiego; Jan Żyzemski, deputat Orszański,
Heliasz Alexander Wołodkowicz—deputat
woiewodztwa Mscisławskiego ręką swą;
Konstanty Kazimierz Alexandrawicz—deputat Grodzieński; Jarosz Kopeć—deputat
p. Mozyrskiego; Adam Szablowski—deputat Ezeczyckiego powiatu; Jan Wrostowski—deputat woiewodztwa Mińskiego. Deputat съ Пинска Федоръ Достоевскій^
Скорикговалъ Стаховскій. Quae literae'
sunt actis consignatae praesentibus.

1631 г. Августа ЗО дня.
Изъ книги № 5346, за 1663—1665 г., л. 224—230.

47. Продажная запись отъ Варвары Мамоннчоішы Жоховской князю Гедройтю,
на Фольварокъ Повілыіо и н сколько доповъ въ г. Вильв .
Варвара Мамоничовна, по мужу Жоховская,
нуждаясь въ деньгахъ, какъ по причин выдачи
своихъ дочерей замужъ, такъ и дороговизны, продаетъ половину своего родоваго фольварка Повилъна въ Опшянскомъ у зд , каменный домъ въ г.
Видьн , въ гостшномъ ряду и 5 домовъ на его

предм стьи Зар чьи, ІІолоцкому подстолію кн. Гедройтю за 2,200 копъ нав чное время, подъзарукой такой же суммы и обезпеченіемъ на другихъ
им ніяхъ въ случа
несоблюденія настоящей
продажной записи.

Iudicium opportunum et criminale feria
tertia ante festum sancti Lucae, die decima
sexta mensis Octobris, per generosum dominum Stephanum Carolum Bylińskisacrae regiae maiestatis secretarium, ad-

vocatum et nobiles ас spectabiles dominos
scabinos Vilnenses bannitum est anno Domini 1663.
Ad affeetatkmem et legitimam requisito"
nem magaifici ca generosi dommi Andreae
33

-
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Kurpski Jarosławski, districtusUpitensis suc- demnitati suae consulendo, recognotionem
camerarii atque illustrissimae ducissae Cae- infrascriptam authenticam, latine et ruciliae Griedroyciowna Kurpska Jarosławska, thenice scriptam, denuo in eadem acta scadistrictus eiusdem Upitensis succarnevariae, binalia Vilnensia, propter omnemeventum
coniugum, per internuntium suum factam, alieuius periculi et amissionis ad ingrosdeputati sunt ex iudicio generosi domini sandum exhibuerunt, petentes ut actis
Stephani Caroli Eylinski — sacrae regiae praesentibus ingrossetur: nobiles itaque domaiestatis secretarii, advocati, et nobilium mini scabini supra scripti, exaudita magdominorum scabinorum Vilnensium ad in- nifici domini succamerarii et magnificae
frascripta excipienda acperagenda, nobiles dominae coniugis ipsius affeefcatione ac poac %pectabiles domini Petrus Tulkiewicz stulatione, instrumentum authenticum venet Joannes Zakrzewski—scabini, cum no- ditionis latine et graece (sie) praeconeeptario ordinario. Oorain quibus iudicialiter tura, de manibus illorum pereeperunt, atdeputatis personaliter comparentes in la- que ad acta iudicii praesentis deferentes
pidea Krzeczkiewiczowska hospitantes apud obtulerunt. Cuius instrument! tenor de verfamatum Albertum Thomaszewicz, passa- bo ad verbum sequebatur estque talis:
mentarium Vilnensem, praefati generosi doJudicium opportunum et criminale femini terrigenae, generosus quidem succa- ria tertia ante festum nativitatis beatissimerarius, utique solus per se, generosa ve- mae virginis Mariae proxima, die secunda
ro consors ipsius, tanquam sexus fae- mensis Septembris, per nobilem ac speetamineus; per nobilem dominum Geor- bilem dominum Simonem Bolądziewicz, praegium Mackiewicz, camerarium Upitensem, consulem, locum generosi domini advocati
actus praesentis tutorem de exigentia tenentem, et nobiles dominos scabinos Viliuris et deconsensu praesentaneo magnifici nenses bannitum est anno Domini millesimo
ac generosi domini mariti sui sumptum, sexcentesimo trigesimo primo: Generosam
recognoverunt: Quodex quo acta publica dominam Barbara Lukaszewna Mamoniczowcivitatis Vilnensis desunt, ex quibus re- na, olim generosi domini Wolodimiri Żocognitio venditionis bonorum immobilium chowski morte vidua relicta, personaliter coinfrascripta authentice emanata, per gene- ram eodem iudicio comparens, sana per
rosam vero olim dominam Barbaram Ma- omnia existens, palam ultro et disertis vermoniczowna, olim generosi domini Wolodi- bis, per generosum dominum Hilarium
miri Żochowski viduam, coram iudicio sca- Czyż, generum suum. actus sui praesentis
binali Vilnensi, sub anno millesimo sexcen- tutorem, iudicialiter de forma iuris magdetesimo trigesimo primo, die secunda men- burgensis sibi assumptum et confinnatum
sis Septembris recognita fuit. Id circo recognovit. Quia illa propter cortas causas
inhaerendo constitutioni anni millesimi sex- et rationes, scripto suo parato ad iudicium
centesimi quinquagesimi octavi sub titulo per se ipsara obiato, inferius descripto,
gecitritas, qua cautum est, ut in quibus- і expressas, realiter summam peeuniarum
cunque territoriis acta publica desunt, aut ab generoso domino Martianno Giedroyó
per incursionem hostilem penitus exusta, subdapifero Polocensi, certam aeeipiendo
et eine faeta sunt, providendo sibi et in- et levando, eidem inedietatem integram
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praedii sui paterni et materni, Powilno tibus 'permittendo, nobiles ac sepcetabiles
nuncupati, cum omnibus eius pertinentiis, dominos Joannem Dygon et Samuelem
foro civili Vilnensi perpetuo pertinentis, Grliński - scabinos, cum Michaele Lenkowcum medietate quoque lapidearum Tyszyń- ski—notario, iuratos, ad faciendam introskie vocatarum, in civitate Vilnensi in missionem (salva iurisdictione civili Vilplatea aciali contigue ad lapideam donmui nensi, oneribus et obedientia in perpetupublicam hospitalem, Gościnny dom dic- UQI) deputavit. Qui functi rnunere suo retam, sitarum, turn et domos quinque li- deuntes ad indicium, in vim officii sui
gneas in suburbio Zarzecensi iacentes, iure scabinalis, retulenmt: Quod generosum docerto, ut in eodem scripto suo exprimitur, minum subdapiferum Polocensem, legitiab sorore sua gerniana legitima, olim ge- mum praedictorum emptorem, realiter panerosa Marina Mamoniczowna Chrisztofowa cifice et sine cuiusquam contradictione
Wicka sibi pertinentes, in perpetuuin ven- intromisserunt, porrigendo ЇЩ mollas ibididit, praesentibusque cum omni iure, do- dem existentes, prata, fundos, aquas, riminio, proprietate, propinquitate tituloque vos, fodinas, silvas et pertinentias quaslihaereditario vendit, ac de summa certa ibi- bet, ad praedictum praedium Powilno andem specifitata quietat, nihil iuris sibi, tiquitus spectantes, turn et quinque domunsuisque successoribus ad praedicta amplius culas in littore fluvii Wilna, contigue ad
conservando, relinquendoque, sed totum ac pontem molendum palatinalis iacentes, а
integrum in eundem dominum subdapife- quibus infrascripti hactenus se quotannis
rum omnemque eius posteritatem trans- pensionem dedisse ad illustrem et magniferendo, transfundendoque, illumque per fieum dominum Janusium Tyszkiewicz,
iudicium praesens in ea realiter exnunc palatinum Trocensem, retulerunt, nempe:
intromitti permittendo, ad habendum, te- Michael Naruszewicz—mollitor per grosnendum, possidendum, tenendum, utifru- sos sexaginta, Woyciechowa Winogrodzendum, colendum, dandum, donandum, ka—czapniczka, vidua grossos sexaginta,
vendendum, alienandum, in omnesque be- Afanasowa młynarka vidua, grossos sexane placitos usus perpetuo convertendum. ginta, Jakub mularz bierze naymą od
Pro cuius qualibet impetitione iuridica Jana Borysowicza na rok ośm et Stephaevincere secum • obligavit, et inscripsit nus Woyciechowicz, grossos sexaginta lithiuxta formam iuris civitatis magdeburgen- vanicos. Similiter venientes ad lapideam
sis, recognoscendo singulariter, quod con- contigue domui hospitali contiguam, et ad
stituat in plenipotentem suum dominum alteram contigue quoque illi vicinam, quae
seniorem scabinum ad resignandum ea om- Tyszyńskie antiquitus vocantur, easdem
nia in iudicio exposito bannito residentem, supradicto emptori, uti proprietario, tradiabsentem tanquam praesentem in forma derunt, porrigendo illi portas illarum ad
generalissinia, cavendo de rato omnium manus, prout vetusta huius civitatis congestorum.—Quam quidem generosae do- suetudo observat. Cuius quidem intromisminae Żoehowskiey verbalem et scriptis sioni nemo contradixit, nisi quod prioris
compraehensam reeognitionem, palam in inhabitator d. Cosma Sczehleyski—civiset
iudicio lectam, iudicium acticari praesen- negotiator Vilnensis, generoso domino Da-
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nieli Poniatowski, castri Vilnensis iudici,
alterius vero Paulus Tandetnik, generoso
domino Samueli Kuniewicz, terrestri Lidensi
notario, a quibus illas inhabitant, nuncium
se daturos responderunt. Quae quidem
omnia ad instantiam supradicti domini subdapiferi Polocensis, acticata sunt praesentibus, praesente iurato iudicii praecone
Bartholomaeo Grabowski. Sequitur contractus scripto ruthenico per dominam Zochowska ad iudicium oblatus*.
Я Барбара Мамоничовна Владимировая
Жоховекая, земянка господарская пов ту
Виленского, сознаваю тымъ моимъ продажнымъ в чистымъ листомъ кождому, кому бы
в дать належало, ижъ я потребуючи суммы
п незей, такъ на посагъ и выправу дочокъ
моихъ, яко тежъ на накладъ икоштъ немалый, ведучи право о маетность Петешскую, въ пов т Виленскомъ лежачую, зъ
вельможнымъ паномъ Александромъ Служкою, каштеляномъ Жомойтскимъ, который
мене о тую маетность Петешскую, въ пов т Виленскомъ лежачую, черезъ часъ
немалый до розныхъ судовъ позывалъ, хотечи оную отъ мене одыскати; не мней
тежъ и для голоду великого и на поживенье подданыхъ своихъ, немаючи ихъ чимъ
живити; еъ тыхъ и зъ иншихъ причинъ не
маючи я на то всее суммы готовой у себе
п незей, а не могучи ниакшимъ способомъ
промыслити и тые потребы свое ратовати
и оное успокоити, тогды я Барбара Малоничовна Владимеровая Жоховская,маючи
я власность свою отчистую и материстую,
никому вперодъ даты того листу моего
не заведенную, аеи отъ мене записаную,
половицу фольварку, названого Ловильна,
въ пов т Виленскомъ, подъ присудомъ
земскимъ и м стскимъ, надъ Вильнею р кою лежачого, съ половицею каменицъ,

названыхъ Тишинскихъ, въ м ст Виленскомъ, подле Гостинного ^дому лежачихъ,
и домовъ пяти на Зар чу будучихъ, нижей въ томъ лист
урочищемъ помененыхъ и описаныхъ, въ которой то половицы того фольварку, каменицъ и домовъ,
которые я на часть мою въ ровнымъ д л отъ сестры моее рожоное отъ пани Марины Мамоничовны Криштофовой Вицкой
достала; тую помененую половицу того
фольварку, каменицъ и домовъ своихъ
продаламъ на в чность въ моць, въ держенье и въ спокойное уживанье врадовне
пустиламъ его милости князю Марціяну
Кгедройтю , подстолему воеводства Полоцкого, ему самому, паней малжонц , д тямъ
и потомкомъ и щаткомъ ихъ милостей,
при половицы и части той, которую его
милость панъ подстолій Полоцкій передъ
тымъ одъ тое сестры моее рожоное, одъ
пани Марины Мамоничовны в чнымъ правомъ досталъ, за певную сумму п незей,
то есть—за дв тысечи и дв ст копъ
грошей литовскихъ, которая сумма п незей
мн одъ его милости пана подстолего Полоцкого за то все зуполеа вжо на тую
продажу дошла, с ь которое сумы его
милости квитую. Которую ту маетность
половица Повильна продала есьми зъ дворомъ подле млыиовъ проховныхъ и ;п> иншими млынами, зъ млыномъ папернымъ,
зъ млыномъ мучнымъ, зъ фолюпіомъ, зъ
галтаромъ, и зъдв ма млынами проховными и зъ ихъ всякими всима нарядами, зъ
ставами, зъ сажавками, зъ бл хами, домами до тыхъ млыновъ и блеховъ, пляцами и огородами заживаючими, зъ кгрунтами ос лыми и неос лыми, пашными и
и непашными, съ пущами, л сами, борами, зарослями, зъ р ками и р чками
и ловеньемъ въ нихъ рыбъ, зъ с ножать-
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ми болотными, мурожными, зъ прикуплями и закуплями, а меновите: Унковчизною и со всими приналежностями, яко се
то им нье Повильно фольваркъ здавна въ
соб м лъ и теперь маетъ. До того и
каменицы дв въ м ст его королевское
милости Виленскомъ, въ которыхъ мн
половица належала, отъ Острое Брамы
идучихъ въ рынокъ, по л вой руц , водле
дому м ского Гостинного, подъ м стскимъ
правомъ лежачіе, называемые Тышинскіе.
и зъ склепами тыми, которые небощикъ
малжонокъ мой панъ Владимеръ Жоховскій презыскъ одержалъ, яко се сами въ
соб тые каменицы маютъ: одну каменицу Тышинскую, піто водле самого дому
Гостинного лежить, которая впередъ того
войту Слуцкому Михайлу Купріяновичу
въ певной сумм п незей, въ пети сотъ и
десети копахъ грошей литовскихъ, заставою заведена была, а теперъ держачимъ
есть судья кгродскій Виленскій панъ Даніелъ Понятовскій; а другую каменицу,
тужъ прилеглую, Тышинскую, которую
впередъ того держалъ небощикъ панъ Андрей Монтовтъ въ чотырохъ сотъ и девяти копахъ грошей литовскихъ, —а теперь
оное держачимъ есть его милость панъ
Самуель Кончевичъ—писарь земскій Лидскій. До того тежъ пять домовъ, йдучи ко
млыну, до воеводства Виленского приналежачого, на Зар чу, надъ р кою Бильною,
подъ м стскимъ присудомъ лежачихъ, въ
которыхъ то дом хъ половица мн належить, а другая половица належала сестр
моей рожоной пани Марин Мамоничовн
Криштофовой Вицкой, на которыхъ дом хъ жадного долгу н тъ. И то есми его
милости пану подстолему Полоцкому при
томъ фольварку Поішльну и при каменицахъ, в чиыми часы въ одного продала,
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въ моць въдерженье и уживанье врадовн пустила. А яко каменицы тые дв ,
такъ о тыхъ домовъ вольно будетъ его
милости пану подстолему Полоцкому у
держачих!, правомъ доходить и освободить, а дошодши яко свою власную заживать, дать и даровать и якимъ кольвекъ
способомъ записать, яко воля его милости
пана подстолего самого и ей милости пани малжонки будетъ. Кгдыжъ, яко соб
самой, такъ д тямъ своимъ, повиннымъ и
никому зъ обцыхъ особъ, жадное части
съ того фольварку Повильна, каменицъ
и домовъ помененныхъ не зоставую, ани
уймую, але все огуломъ, зрекшисе права
своего прирожоного, отчистого и материстого, такъ тежъ набытого, на его милости пана подстолего, на ее милость патта
малжонку, д ти и потомки ихъ в чными
часы вливаю и врадовне продавши пускаю,
и вси справы, належачіе на тые маетности, вышей помененые, до рукъ его милости пана подстолего Полоцкого отдаламъ.
Вольный будучи въ тыхъ добрахъ пожитковъ соб примнажать, розширатьсе и бубоватьсе, чого я сама и нихто именемъ
моимъ боронити не маетъ и неповиненъ
будетъ. А што се дотычетъ тестаменту
небощика малжонка моего, пана Владимера
Жоховскаго, которымъ власность мою еынови Владиславу Жоховскому, не маючи
отъ мене малжонки своее, ниякого права, ани запису, оному тотъ фольваркъ
Повильно, съ тыми каменицами Тышинскими и домами записалъ, тогды что въ рукахъ малжонокъ мой не м лъ, того тежъ
записовати не могъ, зачимъ тотъ записъ и
воля малжонка моего въ томъ паравграф _ иеправный и неважный; о што я
процесъ правный о то по смерти малжонка моего учинила. Который то сыта »ot
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о то его милости пана подстолего и кож- малжонка его милости и д ти ихъ мидого держачого тыхъ маетностей отъ лости и кождый держачій отъ ихъ милоего милости самого и потомства ихъ ми- стей, яко своей власносте певенъ былъ.
лости позывати и ніякой трудности зада- А гдыбы я Барбара Мамоничовна, превати не маетъ и неповиненъ будетъ, кгдыжъ помневши того моего листу, который паниякого приступу ему самому и никому ракграфъ въ томъ листі; помененый наруне зоставую. Подъ которою то евикцію шила и досыть тому не учинила, не заподдаю и обтежаю маетности свое лежа- ступовала и не очистила, тогды за кождый
чіе и рухомые, а меновите: маетность мою таковый пунктъ и паракграфъ нарушоный
власную, названую Порудомину, и часть и невыполненый маю и повинна буду, я
маетноети Петешское, которые дочки мое, сама, а по мн д ти мое и кождый дершодши замужъ, задосыть учиненьемъ имъ жачій по мн добръ моихъ, заруки заплаотъ мене зреклисе до мене. То тежъ тымъ тить его милости пану подстолему дн тылистомъ моимъ варую его милости князя сечи копъ и дв ст копъ грошей литовМарціяна Кгедройтя и ей милости пани скихъ, ку тому вся шкоды и наклады, на
малжонц его, д тямъ и потомкамъ ихъ голое слова р ченье его милости самого
милостей и кождому, Ловильно, каменицы пана подстолего и пани малжонки его,
и тыхъ домовъ звышъ помененыхъ; если кромъ ніякого доводу и присеги т лесное,
бы хто зъ близкихъ кровныхъ моихъ и заплатить. О што все и о шкоды наруобчихъ людей о половицу тую мою фоль- шенные паракграфъ, вольность даю коварку Повильна, о каменицы и о домы ждому себе позвати до вшелякого суду и
тые огуломъ о все, альбо о якую часть пов ту, до суду земского, кгродского, триего милости пана подстолего, самого и ей бунального, и до суду задворного и прамилости пани малжонку его, д ти и по- ва майдебурского, рокомъ и позвомъ татомки ихъ и держачого отъ нихъ позы- кимъ, якимъ сторона похочетъ, кладучи
валъ, трудность якую, альбо перешкоду тые позвы на маетности моей на Порудовъ кгрунтехъ, въ будованыо чинилъ, тог- мин , въ пов т Виленскомъ лежачой,
ды я Барбара Мамоничовна Владимеро- черезъ возного которогожъ кольвекъ повая Жоховская, а по мн д ти мое и кож- віту, кромъ стороны шляхты; а я, будучи
дый держачій маетности моей Порудоми- якимъ кольвекъ' способомъ позваная, альн , за ознайменьемъ его милости пана бо заказаная, такъ очевисто, альбо заочее,
подстолего и даньемъ мн знать о томъ маю и повинна буду сама, альбо черезъ
черезъ листъ свой обв щоный, покладаючи умоцованого своего передъ кождымъ враоный на той маетности моей Порудомин , домъ, гд бымъ позвана была, стать, не
передъ припастьемъ права за нед ль дв , закладаючисе жадными причинами, въ прасвоимъ грошомъ и накладомъ у кождого в земскомъ и въ прав майдебурскомъ
права и суду, у права земского, кгродско- описаными, ани хоробою своею, ани умого, трибунального, майдебурского и задвор- цованого своего обложною и большою
ного заступовати, очищати и очистити и справою вальною и одлеглостію м стца,
вспокоити маю и повинна буду, такъ, и иншими новоприпалыми причинами, и
ижъ-бы его милость панъ подстолій и пани ничимъ року и позву, хоть неслушного,
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не беручи, съ права не сходечи, не беручи соб ку помочи ни въ чомъ жадныхъ статутовъ и конституцій и иншихъ
справь хрестіянекихъ, съ того запису, ани
съ позву за згубою копій, не беручи зволокъ жадныхъ, ани апеляцій, ни въ чомъ
заживати не маю, чого мн ани умоцованому и врадъ заступити не маетъ, а згола въ намн йшую контроверсію зъ стороною и зъ судомъ не вдаючисе, за кождымъ разомъ позванья, преречоную заруку жалобливому платить маю. А кгдыбымъ ку праву не стала, або ставши а
не заплативши прочъ одышла, тогды моценъ будетъ кождый судъ и врадъ, передъ
который бы се то приточило, такъ за станьемъ, яко и вънестаныо моемъ запозваньемъ, иле разъ потреба будетъ, въ запозваной речи всказанье учинити и кромъ
складанья ратъ статутовыхъ, на заплату
на томъ им нью моемъ Порудомин , а
въ невынесеныо заруки всказаное и на
веякихъ маетностяхъ моихъ лежачихъ и
рухомыхъ, шацункомъ статутовымъ отправу уд лати маютъ; которому всказанью
и отправу кождого враду я ни въ чомъ
противна, судъ менечи о злый всказъ, а
сторону менечи о неправный переводъ права, позывати не маю и не буду могчи.
А по заплаченыо тое, бы не по однокротное заруки, праве сесь листъ мой продажный во всимъ при зуполной моцы и
речи, въ семъ лист продажномъ описаное,
у кождого суду и права вцале, в чне захованъ и держанъ быти маетъ. A в дьже
тое очиіцепье отъ мене его милости князю Марцілну Егедройтю—подсто.іему Полоцкому и малжонц его милости не далей служить одъ обцыхъ, только до л тъ
десяти отъ даты сего листу моего, а отъ

д тей, ближнихъ, кровныхъ и повинныхъ
моихъ дотуль, покуль того потреба указовать будетъ. А кгды мене въ живот не
станетъ, тогды д ти мое, або хто на добра мое наступить, съ того им нья моего
Порудомина и зо веякихъ добръ моихъ,
подъ якимъ кольвекъ правомъ зосталыхъ,
вс мъ пунктомъ и обовязкомъ моимъ, якомъ
се обвезала и описала, кождому держачому того запису моего, досыть чинить во
всемъ маютъ и повинни будутъ. И на томъ
я Барбара МамоничовнаВладимеровая Жоховская дала помененому его милости князю Марціяну Кгедройтю, подстолему воеводства Полоцкого, и малжонц его милости пани Барбар Войнянц сесь мой
листъ в чистое продажи своее записъ, подъ
печатью моею, съ подписомъ руки моее
власное, письмомъ польскимъ, а для л пшое в ры и певности того моего листу о
приложенье печатей и о подпись рукъ
просиламъ устне ихъ милостей пановъ
пріятель своихъ, его милости пана Гиляріуша Чижа, пана Криштофа Еричевского и пана Езофа Коленду Кустинского,
которые ихъ милость панове пріятели мои,
за устного прозьбою моею, до того листу
моего в чистого продажного, имении нижей
меноваными, печатьми своими приложили
и руками своими подписать рачили. Писанъ у Вильни, л та отъ нароженья Сына
Божого тысеча шестьсотъ тридцать первого, м сяца Августа тридцатого дня.—
Extractus in eodem contractu, apposita sigilla quatuor et subscriptiones tales: Barbara Mamoniczowna Włodymerowaia Źochowska ręką swą; Hilarius Czyż własną
ręką; Józepli Kolęda Kuczyński ręką; Krzysztoph Krzyczewski ręką swą. Haec itaque onmia praemissa, iuxta relationem do
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minorum scabinorum, ad instantiam mag- praesentibus consignata, et authentice iisnificorum dd. recognoscentium, sunt actis dem cum originali extradita.

1634 г. Ноября 20 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663-1665 г. стр. 643-646.

48. ІІоетаиовденіе гражданъ, жввуіцихъ на нредивстьнгь города Вильны, объ
учрежденій собствевной денежной кассы.
Виленскіе м щане, живущіе на предм стьяхъ дующее условіе: вибрать 4-хъ лучшихъ м щанъ,
Бильны, желая избавиться отъ разныхъ насилій, передать въ ихъ в д ніе общественную кассу и
причиняемыхъ имъ во время отбыванія квартир- хлопоты по вс мъ спорнымъ д ламъ. •
ной повинности, согласились между собой на сл -

Sabbatho infra octavam nativitatis Domini nostri Jesu Christi proxima, dievigesima nona mensis Decembris, anno Domini 1663. — Coram nobili officio consulari
Vilnensi, actisque eiusdem officii personaliter constituti famati Adamus Walentynowicz, Andreas Paszkiewicz, Joannes Pleynowicz, Nicolaus Juszkiewicz, Petrus Burba, Gregorius Bohdzewicz, Josephus Kasprowicz, Joannes Koztowski, Martinus
Czerkas, Simon Kownianin, Georgiiis Aresztowicz, Christophorus Perski, Andreas
Łowkis, Stanislaus Liniewicz, Georgiiis
£adziul, Nicolaus Żudziewicz, Theodorus
Kochanski, Alexander Oreszkiewicz, Simon
Iwaskiewicz,, Simon Koyrayc, Theodorus
Kozakiewicz, Athanasius Otroszkiewicz, Albertus Pruaklis, Joannes Skiba, Stanislaus
Burakowicz, Joannes Tomkiewicz, Komanus Sobolewski, Daniel Symonowicz, Demetrius Omelianowicz, Christophorus Kur-

cinowicz, Albertus Lutostanski, Adamus
Gieldowicz, cives in suburbiis Vilnensibus,
domicilia et possesiones suas, sub iurisdictione civili Vilneasi magdeburgensi habentes, suo aliorumque concivium, ibidem
degentium nomine agentes, exhiberunt
authenticum ordinationis suae respectu, certorum gravaminum se concernentium, documentum et per decretum nobilis officii
consularis Vllnensis, in anno millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio, die decima octava mensis Novembris approbatum,
et ex actis eiusdem officii depromptum
integrum, salvum, illaesum, omnique suspitionis nota carens, petendo, eandem ordinationem, ob defeetum actorum hostili
igne conflagratorum, iuxta mentem constitutionis millesimi sexcentesimi quinquagesimi octavi anni, adacta suscipi et immetricari. Cuius iustae affectationi nobüe officium consulare Yilnense annuendo, eo-
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dem documento ordinationis publice lecto,
ac reviso, ad acta praesentia suscipi, ac
per depromptum extradi permisit, in sequenti verborutn tenore: Feria quarta ante
festum praesentationis beatissimae virginis
Mariae, die decima octava' rnensis Novembris, anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo tertio. Ad officium consulare praesens Vilnense personaliter venientes
famati Theodosius Wasilewicz, Nicolaus
Sabila, Michael Żackiewicz, Basilius Roginski, Sebestianus Piotrowicz, Bohdanus
Sobolewski, Stanislaus Kozlowski, Andreas Rackiewicz, Alexander Poliksza, Andreas Wysocki, Gregor ius Theodorowicz,
Georgius Stefanowicz, Petrus Szulha, Dawid Danüowicz, Christopliorus Siekierski,
Joannes Ilicz, Joannes Matwieiewicz, Jacobus Chomicz, Stanislaus Balaban, Adamus
Mieszkuc, Joannes Rakowski, Simon Danilewicz, Michael Borysowicz, Andreas
Boiarzynowicz, Athanasius Fiedorowicz Pasternak, Lucas Fiedorowicz, Joannes Wasilewicz, Joannes Gilewicz, Jacobus Rakowicz, Joannes Browka, Romanus Korolkiewicz, Simon Browka, Maximilianus
Okuszko, cives in suburbiis Vilnensibus domicilia sua et possessiones habentes, suo
aliorumque concivium, ibidem degentium,
nomine exhibuerunt eodem officio ordinationem infrascriptorum se concernentium, libero et unanimi omnium consensu unitam
susceptam, et conclusam petendo, eandem
decreto officii approbari, et actis praesentibus ingrossari tenoris talis:
Stanęło postanowienie zgodne nas wszytkich mieszczan iego królewskiey mości
у pospólstwa, na przedmieściu Wileńskim
pod iurisdictią mieyską mieszkaiących, takowym sposobem: iż my z łaski szczodrobliwey
iego królewskiey mości, pana naszego miło-

-

ściwego, maiąc dwiema dekretami, pokóy
у wszelkie bezspieczeństwo sobie warowane, iakobyśmy tak od iazdy, iako у piechoty żadnemi stacyami у exactiami aggravowani nie byli, prawa że potrzebowali
tego po nas, iakoby inposterum w dobrym
rządzie zostawały, у my podczas różnych
do miasta ziazdów od iakiegoż kolwiek
stanu ludzi, bezprawia, a to względem
gwałtownego się wdzierania w domach
swoich nie ponosili, ale chcąc pod takowy
ziazd każdemu z wygodą gospod przez
podanie urzędowe było, tedy postanowiliśmy unanimiter z sobą takowe porządki:
Naprzód. Mamy cum consensu magistratus annuatim z pośrzodku siebie czterech
osób obierać: dwóch religiey rzymskiey, a
dwóch religiey graeckiey, sąsiadów naszych,
ludzi godnych у osiadłych, pod iurisdictią
mieyską będących, u których ludzi skrzynka przedmieska wdisposiciey zostawać ma.
A gdzie by te osoby w powinnościach swych
czułemi byli, tedy ta skrzynka, przy dożywotnym każdego z nich zawiadowaniu
zostawać ma; adoniey teżkluczów dwóch,
ieden z rzymskiey, a drugi z graeckiey
strony być maią, to dla tego aby prawa
nasze w całości zostawały, у іак w naylepszym porządku, tak też przystoynym
chowaniu у zawiadowaniu były. Zaczynana
obronę tych praw у wolności naszych pozwoliliśmy у dobrowolnie pozwolamy, z każdego domu, bez uciążenia iednak roczną
składankę, tak z siebie samych, iako у tych,
którzy znaymu albo czynsu komorą z nami mieszkaią, z tey przyczyny, ponieważ
oni pod żadne ciężary niepodlegaiąc zarówno z nami iedney że wolności zażywaią, a
teraz u nas komorami mieszkawszy napotym sobie domów nabywaią. A ta dobrowolna składanka nasza ni na co inszego
34
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ma się ściągać у obracać, tylko na obronę
praw naszych, iakobyśmy przykładem inszych miast wszelkie bespieczeństwo na przedmieściu у domach swych mieli, warunków
у dekretów z decisiey iego królewskiey mości, pana szczęśliwie nam panuiącego, przez
ichmościów panów marszałków, tak koronnego, iako у wielkiego xiestwa Litewskiego ferowanych. Z czego wszytkiego przy
zdawaniu skrzynki ci dozorcy nas że, tak
z spraw, iako dochodów у roschodów liczbę
czynić będą powinni, którym powinność należeć ma, iż podczas wszelkich ziazdów
głównych у particularnych (strzeż Boże)
kto śmiał у ważył się iakim koi wiek sposobem na przedmieściu w domach naszych
insolentie, albo bezprawie iakie czynić, albo
privata sua authoritate, sine adminiculo magistratus, gospody sobie zapisować, у w one
się violenter wdzierać; tedy waruiąc to sobie
tak postanawiamy: Iż ci panowie dozorcy
powinni będą do magistratu ichmościom
panom radnym wszytkim tym do wiadomości przywodzić. A gdzieby ichmość podtenczas pro maiori takowemi sprawami byli
zatrudnieni, gdzie wygadzaiąc potrzebie iakowey sami recenter niczym sienie zakładaiąc, tym przed kim będzie należało prawo
swoie pokazać, у onego omnimode bronić
powinni będą, у tego postrzegaiąc, iakoby się
w rozdawaniu gozpod, żadnemi exemptami
duchownemi, albo szlacheckiemi, iakiey
inney iurisdictiey obronami nie zasłaniali.
A gdzieby w czynieniu dosyć te przerzeczone

osoby cztery temu wydołać nie mogły, więc
wolno im będzie dla pomocy ieszcze dwóch
młodszych na przedmieściu, z pod iurisdikciey mieyskiey, sobie przybrać, w czym
wszytkim magistrat authoritate sua ma nam
dopomagać, у tego postrzegać, aby tolaudum у postanowienie nasze, iako w naylepszym porządku wiecznie zostawało, nie
includuiąc iednak w to innych domów, pod
iurisdictią mieyską nie będących, oprócz
ieśliby zarówno z nami te wszytkie ciężary
chcieli ponosić, у na urzędzie naszym mieyskim ratione onerum civilium zapisać, tedy
maią być przyięci. Które to laudum у
dobrowolne nasze postanowienie, aby immutabiliter perpetuis temporibus in suo
robore zostawało, dla lepszey wiary у wieczności, daliśmy sobie do ksiąg mieyskich
radzieckich zapisać, uniżennie za tym prosząc o przyięcie. Działo się w Wilnie dnia
dwudziestego Nowembra, roku tysiąc sześćset czterdziestego trzeciego. Officium consulare Vilnense publice lecta eiusmodi ordinatione et bene considerata, communicato cum toto magistratus nobili Vilnensi
consilio, eandem, ut iustam et aequitati
consonam, decreto suo approbavit, ratificavit et actis praesentibus ingrossandam
demandavit. Quae et actis praesentibus est
consignata. Sequitur subscriptio Domini notarii in hunc modum: Ex actis nobili officii
consularis civitatis regiae Vilnensis. Quod
acticatum est.
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1646 г. Сентября 17 дня.
Изъ книги № 5109, за 1611 г., л. 348.

49. Комяиссарское опред леніе по д лу между Виленскнмъ магисіратомъ і ц е хомъ р звиковъ.
Виленскіе р зники подали жалобу на магистрата, что онъ прит сняетъ ихъ незаконными
сборами въ пользу города съ мясныхъ рядовъ, такъ
что по королевскимъ привилегіямъ имъ бы сл довало платить только 500 злотыхъ въ годъ, а съ

нихъ взимаютъ по 1000 злотыхъ безъ в дома и
согласія всего общества. Королевскіе коммиссары
нашли д йствія магистрата противозаконными, но
аппеллировать ему къ королю позволили. Но об
| стороны отъ аппелляціи отказались.

Albrycht Stanislaw, xiąże na Otyce у Nie- czynszu z jatek ich mięsnych przychodząświżu, kanclerz wielki w. x. Lit., Piński, cego, który przed tym po złotych piąciuset
Pniewski, Tucholski, Kowieński, Grieranow- ogułem w kożdy rok oddawali, mimo wolą
• ski у Lipniski starosta , Krzysztof Rudo- у wiadomość i. k. m. у przeciw ordynacyiey ś
mina Dusiacki, kasztelan Połocki, Franciszek pamięci króla iego mości Zygmunta pierwDolmat Jsaykowski, referendarz у pisarz szego, pod datą roku tysiąc pięćset trzyw. x. Litewsk. proboszcz Wileński, Giera- dziestego szóstego, miesiąca Septembra dzienowski у Grodzieński. Krzysztoph Prze- wiątego dnia. w którey warowano iest, iż
clawski—kanonik Wileński, kommiszarze rada mieyska Wileńska, bez pospolitego
od i. k. m. pana naszego miłościwego, na człowieka, żadnych płatów nowych stanosłuchanie liczby magistratu mieyskiego Wi- wić nie może privata authorite, bez zgody
leńskiego z prowentów mieyskich у z con- у przyzwolenia communitatis, auctiją uczytrybucyi wszelakich, tudzież na sporządze- niwszy, sowito po tysiącu złotych odbierali.
nie у wprawienie onych w dobrą rezę ze- Za tym ciż żałobliwi rzeźnicy zniesienia
słane, wiadomo czyniemy tym listem de- tey auctii, iako niesłusznie у nieprawnie
kretem naszym, iż w roku teraźniejszym uczynioney, у przysądzenia pieniędzy sześciu
tysiąc sześćsetuym czterdziestym szóstym, tysięcy złotych polskich nad zwyczay przemiesiąca Septembra dnia siedmnastego, prze- branych domawiali się. Na te szlachetny
kładana była nam skarga od rzeźników magistrat Wileński, iustyfikuiąc się powiemiasta Wileńskiego przeciw magistratowi dzieli: iż iako insze dobra różne w possesyi
Wileńskiemu, iż oni excedendo metas będące, tak у jatki rzeźnicze przywileiami
officii sui, od roku tysiąc sześćset trzydzie- ś. pamięci króla i. ni. у wielkich xiążąt
stego trzeciego, aż do teraźniejszego cza- Litewskich zdawana magistratowi mieyskiesu, przez lat dwanaście, wprzód pożyczo- mu Wileńskiemu na ozdoby у potrzeby
wszytkiego miasta publiczne są nadane,
nym sposobem, a po nim pod praetextem
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wolno tedy że to magistratowi, maiąc te
jatki we władzy у dyspozycyi swoiey, gdy
wszystkich rzeczy cena w górę idzie, prowent z nich przychodzący, który nie na
przywatne magistratowe potrzeby, lecz na
publiczne mieyskie expensa obraca się, podwyszać у oraz na wszytkie jatki auctiją
wkładać, lubo one poiedynkiern plus offerentibus, tak iako folwarki, kamienice у inne
dobra bywaią deponowane, zawodzić. A co
żałobliwi rzeźnicy udaią, iakoby magistrat
w niektórych leciech, miał wziąć od nich
pożyczanym sposobem po piąciu set złotych,—ponieważ na to żadnych recognicyi,
ani assecuracyi nie pokazuią, niepotrzebnie
to wnoszą, aby tedy osoby w magistracie
będące od tey, iako niesłuszney actii będące oppressyi uwolnione byli, affektowali. My
tedy kommisarze, controversyi stron obudwu przesłuchawszy, bacząc, iż magistrat
Wileński mimo ordynacyą ś. pamięci króla
i. m. Zygmunta pierwszego, którą stanowienie nowych płatów bez pospolitego cykla onym zabronione iest, bez woli у wiadomości i. k. m. tudzież bez przyzwolenia
communitatis, privata authoritate, czynsz,
który przed tym od wszystkich ogułem jatek po piąciu set złotych do roku płacili
у nadto po tysiącu złotych postanowili, у
przez lat dwanaście odbierali, przeto tę

auctiją, iako nülliter et illigitime uczynioną, annihiluiemy у approbuiemy, żeby na
potym nie więcey, ieno po złotych piąciu
set ogułem ze wszystkich jatek swych rzeźnicy płacili nakazuiemy. O wybranie zaś
w przeszłych leciech po uczynieniu takowey prywatney auctii na pięć set złotych
doroczney pensyi, po drugich piąciu set
złotych wolne, prawo tym że rzeźnikom do
magistratu mieyskiego Wileńskiego zachowuiemy. Na którym takowym dekrecie naszym szlachetny magistrat Wileński nie
przestaiąc, do sądu i. k. m. zadwornego appellacyą salvo recessu interponowali. Y myśmy onym tey appellacyi dopuścili, z takową iednak deklaracyą, iż na tę sprawę magistrat nie ъ prowentów mieyskich publicznych, ale z swych własnych dóbr koszt
spendować maią. Rzeźnicy zaś o szkody w
tey sprawie podięte przeciw magistratowi "
protestowali się. A dnia ninieyszego strony obiedwie przed nami postanowiwszy się,
szlachetny magistrat Wileński appellacii
przed sądem i. k. m. interponowaney, a rzeźnicy salwy sobie do magistratu o przebrane w przeszłych leciech czynsze zachowaney odstąpili. Działo się w Wilnie, roku
Pańskiego tysiąc sześćset czterdziestego szó- •
itego, miesiąca Septembra ośmnastego dnia.
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1654 г, Ноября 17 дня.
Изъ книги № 5112, за 1655—1663 г., л. 4.

50. ІІрнвилегія короля Яеа Казиміра, предоставляющая Полоцкимъ м щанамъ
разныя льготы.
Король Янъ Казиміръ, по ходатайству н которыхъ сановниковъ, принимая во вниманіе какъ
в рноподданство Полотанъ, такъ и разореніе, нонесенное ими во время Московскаго нашествія,
предоставляетъ имъ сл дующія льготы: увольняетъ

ихъ отъ повинностей р чи-посполитой и м стныхъ,
отъ подсудности судамъ гродскимъ и земскимъ,
отъ уплаты стараго мыта, отъ жолнерскихъ постоевъ; сохраняетъ ихъ при древнихъ привилегіяхъ
| съ правомъ судиться въ королевскомъ суд ;

Eoku tysiąc sześćset piędziesiąt piątego Rosczewski—consul, Theodorus Rozmysłomiesiąca Ianuaryi dwudziestego dnia.
wicz, Matrinus Cyhanowicz, consulares, et
Na urzędzie zamku iego królewskiey mości Glregorius Druhowina, scabinus civitatis
Wileńskiego, przede mną Adamem Dębskim, Polocensis, produxerunt ad acta literas sapodstarościm Wileńskim, od iego mesci crae regiae maiestatis Domini nostri ele• pana Pawła Marcinkewicza, sędziego ziem- mentissimi, quibus sua regia maiestas
skiego Upickiego, podwoiewodziego Wileń- oranes in Universum cives Polocenses, proskiego na sprawy sądowe wysadzonym, tunc a fide paro hoste Moscovitico e civistawszy oczewisto pan Stephan Iwanowicz, tate propulsos, circa omnia iura, immunitamiesczanin у kupiec miasta iego królew- tes ac libertates, olim a serenissimis anteskiey mości Potockiego, przynosząc extrakt cessoribus suis clementer eidem civitati doprzywileiu iego królewskiey mości z xiąg natas, conservare dignatus, quarum literaławniekich miasta iego królewskiey mości rum, publice in praetorio lectarum, haec est
Kowna,mieszczanom Potockim służący,)pok- series verborum quae sequitur: Jan Kaładal, prosząc aby do xiąg urzędowych zamku zimierz, z Bożey łaski król polski, etc.
iego królewskiey mości Wileńskiego przyięty Wielmożnym у urodzonym woiewodom, stay'upisany byt. Który, wpisuiąc do xiąg urzę- rostom у urzędnikom ziemskim, grodzkim,
dowych zamku iego królewskiey mości Wileńiako też у urzędom mieyskim prawa mayskiego, stówo do słowa tak się w sobie ma:
deburskiego uprzeymie у wiernie nam miIudicium opportunum feria sexta die łym, łaskę naszą królewską. Wielmożni у
vigesima
septima Nowerabris eelebra- urodzeni. Supplicowałi nam mieszczanie mia-

tum est, anno Domini milesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, constituti
personalster coram iudicio praesenti scabinali Oannensispectabilesachonorati Petrus

sta naszego Potockiego, ukazmąc stateczną
swą wiarę nam у rzeczypospolitey dochowaną, przez to, że podczas teraznieyszey niespodzianey meursiji tey у obięcia
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fortecy Połockiey, woleli domostwa swego przysięgłym miasta każdego obywatelom,
у wszytkiey niemal substantiey swoiey, nie bez żadnego zatrudnienia у praepeditiey у
mogąc gwałtowney impressyii nieprzyiaciel- bez żadnych datków у ciężarów, tak uchwaskiey sami przez się resistere, odbieżeć у łą rzeczypospolitey, iako też у miastu każopuścić, a niżeli wiarołomnemu nieprzyia- demu wielkiego xiestwa Litewskiego zwycielowi Moskowicinowi poddać się, prosząc czaynych; tudzież też posług mieyskich,
niektórych rad у urzędników naszych, aby nawet uwalniaiąc od wszelakich jurisdictiey
za takową ku nam у rzeczypospolitey zacho- zamkowych, grodzkich у ziemskich trybuwaną wiarę pożądaną od maiestatu naszego nalskich, ale poddaiąc ich pod samą iurisodnieśli consolatią, o co w fceraznieyszym dictią mieyską maydeburską w miastach
wygnaniu swoim supplices prosili у otrzy- naszych wielkiego xiestwa Litewskiego gdzie
mali od nas: naprzód, aby iako w mieście na- kolwiek residować będą, gdzie tak w spraszym stołecznym Wilnie, tak po wszytkich wach kriminaluych, iako у civilnych odpokoronnych у wielkiego xiestwa Litewskie- wiadać powinni będą, warując iednak rzeczgo zwyczayne handle swoie у targi, także pospolita , ieśliby ciż mieszczanie nasi
szynki у rzemiosła odprawowali, względem Połoccy przypozwani byli przed urząd mieyczego od podatków wszelakich, tak skar- ski maydeburski o długi dawne, ieszcze
bowych, iako у mieyskich, także exactiey przed obięciem od nieprzyiaciela Połocka
żolnierskiey uwolnieni byli, zostawuiąc przy zaciągnione, także też у о zdanie opiek
prawach ywolnościach zdawna temuż mia- sobie od magistratu tamecznego Połockiestu naszemu Polockiemu od antecessorów j.go powierzonych; tedy onych in genere et
у przodków naszych nadanych; któremi specie wszytkich w tym punkcie pod proosobliwie warowano, żeby myta starego nie tectią naszą królewską bierzemy у serio
płacili, у iurisdictiey zamkowey у grodz- przykazuiemy, aby według tego przywileju
kiey, także ziemskiey nie podlegali, ale у rescriptu zachowani byli. Co wszytko
tylko mieyskiey magdeburskiey у od sądu uczynicie, uprzeymość у wierność wasza, nie
naszego zadwornego dependecyą maiącą. tylko dla łaski naszey, ale też у dla poliDo którey my suppliki у prośby łaskawie towania chrzesciiańskiego. Dat. s kancelsię skłoniwszy, a uważa iąc teraznieysze laryi naszey, roku Pańskiego tysiąc sześć
utrapienie у niedostatki mieszczan naszych set piędziesiąt czwartego, miesiąca NovemPołockich, które pocieraiąc cudze kąty bra dnia siedmnastego, panowania królestw
sustinere muszą, dla sustentatiey poczciwey naszych polskiego a szwedzkiego siódmego
onych że samych, iako też у dziatek ich, roku. (Locus sigilli minoris magni ducapozwoliliśmy у tym listem naszym pozwa- tus Lith. cum subscriptione nianus sacrae
lamy do szczęśliwe у da pan Bóg recupe- regiae maiestatis). Jan Kazimierz król;
ratiey tegoż miasta Poloekiego, w mieście Alexander Naruszewicz—pisarz wielkiego
naszym stołecznym Wilnie, iako też у wszyst- xiestwa Litewskiego. Quae sacrae maiestatis
kich miastach у miasteczkach naszych ko- literae, ex vero originali de verbo ad verronnych у wielkiego xiestwa Litewskiego, bum desumpto, per modum privilegii inwolne odprawowanie handlów у wszelakich timatae ad instantiam superius transmissakupli, rzemiosła у szynków nie inaczey, iako rum praesentibus consignatae et exinde
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extraditae sunt. U tego extraktu pieczęć
miasta iego królewskiey mości Kowna z
podpisem ręki temi słowy: Ex actis scabinalibus civitatis Counensis ex termine. Który to extraktem do xiąg urzędowych zamku

-

iego królewskiey mości Wileńskiego iest
wpisany, s których iest widymus pod
pieczęcią urzędową у z podpisem ręki pisarskiey stronie potrzebuiącey wydań. Pisań w Wilnie.

1655 г. Мая 11 дня.
Изъ книги № 5112, за 1655—1663 г., л. 27.

51. Постановлене Внленскаго магистрата о выдач изъ доходовъ оного тысячи
пятисотъ злотыхъ депутатаиъ, отиравляеиымъ на сеймъ.
Виленскій магистрата отправляетъ своихъ депутатовъ на сеймъ въ Варшаву. Не им я наличныхъ
денегъ на дорогу своимъ посламъ, онъ занимаетъ
у двухъ купцовъ 1,500 злотыхъ и для уплаты этого

Л та отъ нароженья Сына Божого тысеча шестьсотъ шесьдесятъ первого, м сеца Декабря десятого дыя. На врад
господарскомъ кгродскомъ Виленскомъ, передо мною Яномъ Окгинскимъ, маршалкомъ
Волковыскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ,
постановившисе очевисто славетный панъ
Симонъ Еонстантивовичъ, м щанинъ и
купедъ м ста его королевское милости
столечного Виленского, опов далъ и ку
яктыкованью по отвореныо кгроду воевод- |
ства Виленского докнигъ кгродскихъ Виленскихъ подалъ листъ одъ шляхетныхъ
.ть милости пановъ бурмистровъ, райцовъ и всее рады м ста его королевское
милости Вильна даный и належачій осо-

долга передаетъ имъ ключи отъ важчаю (в соваго)
столба съ т мъ, чтобы помянутые купцы пользовались доходами съ вожчаго до т хъ поръ, пока
не возвратятъ всего своего долга.

бомъ въ томъ лист иено'ванымъ, на речь
нижей выражоную, просечи, абы до книгь
принять, актыкованъиуписанъ былъ. Который уписуючи у книги слова до слова
такъ се въ соб маетъ:
Burmistrze у гаусе tegoroczni miasta
i- k. m. Wilna, oznaymutemy, tym pismem
naszym у tą declaracyą naszą, iż w roku
teraznieyszym tysiąc sześćset piędziesiątym
piątym, dnia iedenastego miesiąca Maia,
gdy była pilna potrzeba, aby ichmość panowie posłowie od miasta iego królewskiey
mości Wilna do Warszawy na seym, teraz
blisko przypadaiący, iachali, więc na ten
wyiazd że niemało kosztu potrzeba było у
spezy ważyć na potrzebę tego miasta, a tego

-
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"kosztu niskąd na wyprawę tychże ichmości panów posłów na tenczas s publicznych mieyskich dochodów mieć nie mogliśmy; tedy panowie szafarze' prowentowi
mieyscy, a communitate tegoż miasta naznaczeni, mianowicie sławetni pan Wulf Krygier у pan Symon Konstantynowicz, mieszczanie у kupcy Wileńscy, ze swego własnego gotowych pieniędzy złotych półtora
tysiąca polskich wygodzili; za którą to wygodę tedyśmy onym pozwolili: aby na odebranie tey summy klucze od słupa luażcsego, gdzie od poważczego przychód wszystek idzie, aż do wybrania zupełnie przy
sobie mieli, у z tego słupa według regestru pana pisarza ważczego te poważcze
do siebie odbierali tak długo, aż te półtora tysiąca złotych zupełnie sobie odbiorą;
waruiąc у to, aby żaden tym czasem, póki
oni te poważcze w zapłatę tych półtoru
tysięcy złotych odbierać będą, na borg nie
ważył, ale zaraz gotowemi płacił pieniędzmi;
a to dla tego, żeby pomienieni panowie
szafarze tym prędzey te półtora tysiąca złotych polskich odebrali, a odebrawszy znowu według dawnego zwyczaiu klucze od
tegoż słupa w komorze mieyskięy, kędy

proventa wszytkiego miasta Wileńskiego
przychodzą, maią się zachować. Na co
wszytko у ichmość panowie szafarze magistratowi proventowi tegoroczni, to iest imć
pan Mikołay Rychter z imć panem Prokopem Dorofieiewiczem, гаусу Wileńscy,
zezwolili. Y na to dla lepszey wiary przy
podpisie pisarza naszego pieczęć naszą ratuszną Wileńską przycisnąć kazaliśmy. Pisań na ratuszu, dnia iedynastego Maia roku tysiąc sześćset piędziesiątego piątego.
У того листу при печати врадовой магистрату м ста его королевское милости
столечного Виленского, подпись руки писара м стского тыыи словы: Na własne
roskazanie ichmość panów burmistrzów у
radziec rocznych Wileńskich podpisałem
ręką swą: Krzysztof Wobolewicz—pisarz miasta iego kr. mści Wilna. Который же
тотъ листъ, за поданьемъ до актъ черезъ
особу верху мененую, есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уписанъ, зъ которыхъ и
сесь выписъ, подъ печатью врадовою и съ
подписомъ руки писарское пану Симону
Еонстантиновичу, м щанину и купцу Виленскому, есть выдалъ. Писанъ у Вильни.
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1657 г. Мая ЗО дня.
Изъ книги № 5112, за 1655—1663 г., л. 132.

52. Ивструкція, данная Вилепскимъ иагистратомъ Виленскому войту, Осипу Коірелевичу, на время м роваго пов трія въ Вильн .
Виленскій магистрата, оставляя городъ всл д- мощниками должны быть избираемы другіе; 5) проствіе мороваго пов трія, даетъ войту сл дующую изводить ежедневныя ревизіи домовъ и училищъ,
инструкціго: 1) завести п хоту для надзора и об- чтобы туда не входили грабители; 6) магистрата
щественной безопасности; 2) отбываніе судебныхъ желаета, чтобы отворялась только одна Рудницкая
зас даній и равбирательствъ передается войту и брама, a другія чтобы запирались и ключи храниего помощникамъ; 3) имущество, остающееся по- лись у войта; 7) всл дствіе увеличенія пожаровъ,
сл смерти горожанъ, должно быть сберегаемо въ магистрата желаетъ, чтобы отворены были городбезопасноиъ м ст ; 4) на м сто умирающихъ, по- скіе водопроводы.

Nąprzód, dla warunku у bezpieczeństwa
dóbr wszystkich у towarów w mieście Wileńskim pod tenczas zostaiących ma pan
Józeph Koyrelewicz z collegami swemi
trzydzieście piechoty zebrać porządney,
która we dnie у w nocy obchodząc codzień
miasto, kamienice, kramy у sklepy wartować będzie, iakoby się ubogim ludziom
naymnieysza szkoda nie działa przez złoczyńców, którzy nocnym у dziennym sposobem
iuż у teraz sklepy łupić у dobywać się poczynaią, na со у koszt albo pieniądze na
to składane złotych tysiąc za całe półroka
zastawuiemy. A ieśli by który z tey piechoty, podczas teraznieyszy niebezpieczny ustąpił, ma zaraz przybierać drugich, żeby ta
liczba trzydziestu piechoty zawsze zupełna
była. Godziło się w prawdzie więcey piechoty mieć do tak wielkiego miasta, ale że
niemało ludzi nie przyłożywszy się do tey
składanki wyiaehało, obiecał imó pan woieModa teramieysisy swoiey piechoty dwadzie-

ścia do piechoty mieysckiey przydać, która
teyże warcie pomagać у swowoleństwu
różnych ludzi zabiegać będzie.
Druga. Sądy wszelakich spraw, tak criminalnych, iako у ciwilnych у potocznych
woytowskich, wóyt, burmistrze, гаусу, ławnicy zupełnie- panu Józephowi Koyrelewiczowi у collegom iego, pod ten czas moro.wego powietrza oddawszy, żądaią, aby wszelakiemu swowoleństwu zabiegaiąc występnych według prawa sądzili у karali, a który by się zwierzchności ich sprzeciwił у
osądzoney rzeczy dosyć czynić nie chciał,
recurs na takowego do imci pana woiewody
zostawuiemy.
Trzecia, Dobra у rzeczy wszystkie, po
zmarłych powietrzem mieszczanach у obywatelach pozostałych, pozwala magistrat panu Józephowi Koyrelewiezowi t collegami
iego inventowao» do warownego sklepu składać у za swoim kluczem trzymać", ай do powrotu szczęśliwego wszytkiego magistratu.
35
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Czwarta. Z panów substitutów teraznieyszych, na urząd zostawionych, któryby kolwiek ustąpił, maią wszyscy in vi vis pozostali
zaraz in locum zeszłego poczciwego, osiadłego у niepodeyrzanego mieszczanina obierać у zasadzać.
Piała. Częste у codzienne rewizie czynić po wszytkich kamieniach, piwnicach,
sklepach, pustych у ciemnych kramach, postrzegaiąc, aby tam hultaie, złodzieie nocni
nie taili się, у schadzek swoich у namów
na szkodę ludzką nie mieli, owszem takowych ludzi, którzy nie maiąc żadney zabawy, zdrowi będąc, na łup do miasta tylko
przychodzą, z miasta wypędzali.
Szósta. Życzy magistrat, aby brama
tylko iedna Rudnicka otwarta, ieśli można
rzecz była, у ta żeby zawczasu zamykana
bywała, у klucze żeby tak od tey bramy,

iako у od innych do pana Józepha Koyrelewicza oddawane były. A przy zamknionych bramach maią postrzegać у dozór
pilny mieć, aby tak w murach, iako у sztakietach żadnych dziur nie podkopywali zli
ludzi, co maią przy otwarciu у zawarciu
bram czynić.
Siódma. Ponieważ ognie teraz ieszcze
z wiosny grassari poczęły nie tylko w niies'cie, ale у na przedmieściach; starać się
pilno pp. substitutowie, aby publiczne rury
do gaszenia ognia otwarte były, у straż
przedmieszczan, na przedmieściu mieszkaiących, tamże na przedmieściu odprawowana
ma bydź. Co wszystko aby iako naylepiey
być mogło, dexteritati р. Koyrelewicza у
collegów iego pilno recomendatur.—Dat.
w Wilnie, dnia 30 Maia, anno 1657.

1658 г. Мая 10 дня.
Изъ книги № 5111, за 1642—1663 г., л. 105.

53. Жалоба русскихъ старшннъ Вилепскаго саиожпнчьяго цеха на католическаго
старшаго того же цеха по поводу захвата цеховой кассы и не возвращеніе ея.
Русскіе старшины сапожничьяго цеха, принося
жалобу на бывшаго католическаго старшину Станиславовича, что онъ во время нашествія непріятелей на Вильну забралъ съ собой цеховую казну,

золотыя и серебрянныя вещи, предметы костельной утвари и 850 золотыхъ деньгами и не желаегь
возвращать ииъ, не смотря на неоднократныя ихъ
требованія.

Feria sexta ante dominicam jublitate, die
10 mensis Maii, anno 1658. Honoratus Fiodor Jakubowicz—senior ritus graeci confuberaii sutorum Vilnensium, nomine suo

ex totius contubernii agens, ad acta iudici
et nobilis officü consularis Vilnensis personaliter veniens, protestationem scripto parato praeconceptam, contra Petram Sta-
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nisławowicz itidem sutorem Vilnensem, ad
acticandum obtulit tenoris sequentis:
Uczciwy Fiedor Jakubowicz у PiotrDemianowicz, starsi tegoroczni cechu szewskiego z graeckiey strony, swoim у wszystkiey
inney braci swey tegoż rzemiosła imieniem
czyniący, solennem zanoszą protestationem,
у z wielkim żalem swoim opowiadaią przed
sądem у urzędem w. mm., pp. na Piotra
Stanisławowicza', tegoż rzemiosła szewskiego mistrza, o to у w ten sposób:
Iż pomieniony obżałowany Stanisławowicz, będąc w roku 1655 zasadzony na
starszeństwo z rzymskiey strony, wszystek
skarbiec cechowy, bez consensu у pozwolenia ruskiey strony, w disposicyą у zawiadywanie swoie wziął у trzymał. Więc gdy
w tymże wyżey pomienionym roku trwogi
у niebespieczeństwa na miasto Wileńskie
następowały, obawiaiąc się, aby to in direptionem nie poszło, chcieli у domagali
się, aby ten skarbiec cechowy między bracią godną у osiadłą przez takową incursią
po części ad redditum rozdany był. Obżałowany iednak Stanisławowicz, nie respektuiąc ni naco, żadną miarą na to pozwolić
nie chciał, ale mimo wiadomość żałuiących

-

у innych wszystkich braci у spółkollegów
swoich wszytkie rzeczy kościelne we srebrze, w złocie, w apparatach у tym podobnych, iako się z osobliwego inwentarza
czasu prawa pokaże, w gotowiznie zaś złotych siedmset, a osobliwie złotych półtorasta na składankę, którey xięża imść na
tenczas po mieszczanach potrzebowali, nagotowanych pieniędzy (które u tegoż Stanisławowicza obżałowanego zostawały), sam
ieden zabrawszy z miasta uiachał; teraz
zaś, za powrotem onegó, gdy częstokrotnie
bracia wszyscy tych rzeczy wszytkich, tak
kościelnych, iako у gotowych pieniędzy
przezeń zabrannych у wywiezionych upominaią, nie wiedzieć z iakich miar у przyczyn
oddać у wrócić niechce у zbrania się. Zabiegaiąc tedy wszelkiey szkodzie swey, wyżey namienieni żałuiący ze wszytką bracią
swoią, a chcąc o to wszytko, tak o srebro,
apparata kościelne, gotowe pieniądze z obżałowanym Stanisławowiczem prawnie czynić у tego na wszelakich dobrach onego
dochodzić, dali tę swoią protestatią doxiag
urzędowych zapisać. Quod connotatum est
actis praesentibus.
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1661 г. Мая 8 дня.
Изъ книги № 4246, за 1679 г. л. 122.

54. Привилегія короля Владислава IV, иодтверждающая привилегію короля
Яна Ш, которою н щапе Виленскаго городничества освобождаются отъ квартврной повинности.
Король Владиславъ IV подтверждаетъ Вилен- ще такихъ горожанъ отъ всякихъ квартирныхъ
'скииъ м щанамъ, находящимся подъ юрисдик- повинностей во время сеймовъ, трибуналові, сейціей городничества, листь своего предшественника миковъ и другихъ собраній, происходящихъ въ
Яна ІІІ-го, который освободилъ вс хъ вооб- г. Вильн .

Roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt pierw- żacy, mianowicie: aby podczas trybunałów,
szego, miesiąca Maia ósmego dnia.
koronnych seymików, roków, roczków у
Na urzędzenie iego królewskiey mości Ho- inszych wszelkich ziazdów publicznych у
rodnictwa Wileńskiego, przede mną He- privatnych, panowie senatorowie у urzęliaszem Janem Staszkiewiczem, podhorod- dnicy wielkiego xiestwa Litewskiego, w doniczym Wileńskim, stanowszy oczewisto imć mach ich dworzan, sług, młodzi, piechot,
pan Krzysztof Szwarc, pan Kazimierz Jagie- dragunii у cugów nie stawiali, potwierdzić
łowicz у pan Krzysztof Anichiewicz, imie- raczył, Y wniesiona iest do nas przez paniem wszystkich mieszczan, przywiley nay- nów rad у urzędników naszych proźba,
iaśnieyszego króla iego mości Jana trze- abyśmy pomieniony list mocą у powagą
ciego, na pewne wolności mieszczanom iu- naszą królewską stwierdzili у zmocnili.
ryzdyki Horodnictwa Wileńskiego służący, My tedy Jan król do pomienioney panów
do aktu podali w te słowa pisany: Jan rad у urzędników naszych za mieszczanatrzeci z Bożey łaski król polski etc. Oznay- mi naszemi Wileńskiemi, pod horodnicką
muiemy tym listem naszym, komu to wie- iuryzdykcią będącemi, wniesioney proźby,
dzieć należy, Pokładany był przed nami iako słuszney, łaskawie skłoniwszy się, wylist, ręką naiaśnieyszego święty pamięci kró- żey mianowany króla iego mości Michała
la iego mości Michała, antecessora nasze- list. confirmacyiny, iakoby tu słowo w słogo, podpisany, pieczęcią wielką wielkie- wo był inserowany, we wszystkich punkgo xiestwa litewskiego zapieczętowany, pod tach , condiciach , clauzurach у paragradatą w Warszawie dnia XX-o miesiąca fach mocą у powagą naszą królewską stwierMarca, roku Pańskiego MDCLXXII-o, któ- dzamy, zmacniamy, approbuiemy—przy Цrym przywiley naiaśnieyszego króla iego bertacyi w nim wyrażoney mieszczan namości Władysława czwartego mieszczanom szych Wileńskich horodmekich teraz у па
naszym Wileńskim, pod horodnicką iuryz- potym będących cale у nienarusznie wiedykcyą będącym, na pewne wolności słu- cznemi czasy zachowuiemy. Na co dla

— 277 lepszey wiary ręką się naszą podpisawszy
pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Krakowie na
seymie koronacyi naszey dnia XXI miesiąca Marca roku Pańskiego MDCLXXV1 panowania naszego roku 1. U tego przywileiu podpis ręki króla iego mości temi
słowy: Jan król. Przy podpisie pieczęć
wielka wielkiego xiestwa Litewskiego! Kon-

firmacyia mieszczanom horodnickim Wileńskim prawa od króla iego mości Władysława IV nadanego, a od króla iego mości
Michała potwierdzonego.—Griełgud pisarz
wielkiego xiestwa Litewskiego. Cancellariatu
ikmci Christophorus Pac. Suscepit Casimirus Joannes Woysznarowicz, regent cancellariae maioris s. r. m. secretarius.

1661 г. Мая 16 дня.
Изъ книги № 5110, за 1600—1684 г., л. 110—118.

55. Судебное опред левіе Внленскаго магистра по д лу между цехоиъ солодовников ь и цсхмнстрояъ ихъ Григорієм. Богдевичемъ.
Солодовничій цехъ ввесъ жалобу на своего
бывшаго старшину Богдевича, что онъ завлад лъ
цеховой кассой въ 300 ЕОПЪ И двумя серебрянными
подсв чниками. Богдевичъ потребовалъ свид тельскихъ показаній. Въ назначенный день свид тели
показали, что онъ покупалъ на деньги цеховыя
пшеницу и продавалъ ее разнымъ лицамъ, въ
томъчиси и родственникамъ свид телей. Въсвою
очередь Богдевичъ доказывалъ, что цеховую кассу
съ серебрянными подсв чниками онъ закопалъ въ

костел св. Марій во время нашествія Москвитянъ,
но потомъ не нашелъ ихъ; въ чемъ об щалъ представить свид телей. Эти посл дніе показали, что
они д йствительно носили цеховой сундукъ въ
костелъ св. Марій, но были ли тамъ деньги и вещи, они не знають. Судъ призналъ Богдевича
виновнымъ и по учиненій присяги свидетелями
постановилъ взыскать съ него захваченное имущество; но обвиненный подалъ апелляцію въ королевскій судъ, которая и была ему разр шена.

W poniedziałek, dnia 16 Maia, roku 1661,
na instancią sławetnych Pawła Mackiewieza, Andrzeia Juchniewicza, Mikołaia Inelemcza, Jakuba Dąbrowskiego, Marcina
Puniszki, Stanisława Buńkiego, Krzysztofa
Ryhałtowicza, Walentego Kurelewicza, Matyasssa Joduszki, Baziłego Krywiańskiego—
słodowników у mieszczan Wileńskich, swoim у wszystkich młodszych .słodowników

imieniem czyniących, zapozwany iest na
dzień dzisieyszy przed sąd у szlachetny
urząd radziecki Wileński pozwem słownym
przez uczciwych Kazimierza Bernatowicza
у Onisiego Kozlowskiego, sług przysięgłych,
oczewisto podanym, sławetny Grygier Bogdzin — słodownik у mieszczanin Wileński
do takowej proposiciey: iż on w roką tysiąc sześćset piędziesiątym piątym, Щ&що
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starszym cechu słodowniczego, ieszcze przed
świątkami sam ieden maiąc skrzynkę bracką cechową w ręku, a braci wszystkich
według zwyczaiu у prawa cechowego nie
obwieściwszy у nie dołożywszy się, z teyże
skrzynki gotowych pieniędzy kop trzysta
trzydzieści у parę lichtarzów srebrnych z
innemi rzeczoma cechowemi wziął у kilka
razy bonis modis requisitus cechowi wrócić у oddać nie chce, prosząc у domagaiąc się, aby pozwany per sententiam adrestitutionem tych pieniędzy у lichtarzów
compulsus był. Pozwany osobiście у s plenipotentem swoim szlachetnym Michałem
Prokopowiczem stawaiąc, salvis omnibus
iuris, beneficiis et exceptionibus, terminum
respondendi ad futuram iuris diem petiit
et obtinuit.
W piątek, dnia 20 Maia, roku 1661
sławetny Grygier Bogdziewicz—słodownik у
mieszczanin Wileński, na terminie dzisieyszym ku responsiey przeciw instanciey sławetnych Pawła Mackiewicza, Andrzeia
Juchniewicza, Mikołaia Janelewicza, Jakuba Dąbrowskiego, Marcina Puniszki, Stanisława Bunickiego, Krysztofa Rybattowicza, Walentego Kurelewicza, Matyasza Jodeszki, Bazilego Krywiańskiego-słodowników, swoim у wszytkich braci młodszych
imieniem czyniących,o nieoddanie kop trzech
set trzydziestu у pary lichtarzów srebrnych
sobie przez całą iuridikę intentowaną przypadaiącym, z szlachetnym Michałem Prokopowiczem, plenipotentem swoim, stanąwszy wniósł: iż tak pieniądze, których aktorowie dochodzą, iako y. lichtarze srebrne
za wiadomością kollegów swoich, którzy
pomarli, z skrzynką cechową wziąwszy przed
następującym na miasto Wileńskie woyskiem Moskiewskim w kościele panny Marii zakopał у powróciwszy, za dzierżenia
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moskiewskiego, do Wilna wykopane у pobrane pieniądze у lichtarze nalazł, Replikuiąc aktorowie, a iż pozwany za te
pieniądze na swoią potrzebę pszenicę kupił у kupioną po kilkunastu beczek daiąc
drugim borgował
iąc na inkvisitią zabieralisię.—Sąd у szlachetny urząd
radziecki Wileński: ponieważ . actorowie
inquisitione chcą dowieść, iako pozwany
za pieniądze brackie, w proposicyi mianowaną, pszenicę kupował у różnym ludziom
borgował, zaczym sam urząd zeyść obiecał.
W niedziele, dnia 22 Maia, 1661 roku,
w sprawie у аксіеу sławetnych Pawła
Mackiewicza, Andrzeia Juchniewicza, Mikołaia Jenelewicza, Jakuba Dąbrowskiego,
Marcina Puniszki, Stanisława Bunickiego,
Krzysztofa Rybałtowicza, Walentego Kurelewicza, Martyasza Jodeszki, Bazilego Krywiańskiego—słodowników у mieszczan Wileńskich, swoim у wszystkich braci młodszych
imieniem czyniących o nieoddanie kop trzech
set trzydziestu у pary lichtarzów srebrnych
z innemi rzeczoma, przed zawoiowaniem
miasta Wileńskiego wziętych, sławetnemu
Grygierowi Bogdziewieżowi—słodownikowi у
mieszczaninowi Wileńskiemu, przed sądem у
szlachetnym urzędem radzieckim Wileńskim przeszłych iuridik intentowaney, tenże sąd у szlachetny urząd radziecki Wileński czyniąc dosyć submissiey swoiey,
zszedł z cechu słodowniczego у odprawił
inquisitia tym sposobem: Naprzód uczciwy Woyciech Dawalewiez—starszy bywszy
cechu słodowniczego, przy bytności tegoż
Bogdziewicza zeznał: Iż pomieniony Bogdziewicz z pszenicą piąciudaesiąt za wysss
pomienione brackie pieniądze kupione wziął
na swoią część beczek dwadzieścia, pszenica kupowana była po złotych dwunastu.
Tenże Bohdsewiez nam braci eechowey,
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kiedy pieniądze у lichtarze z skrzynką bra- sąd у urząd odprawiwszy, utrique parti
cką brał, nie opowiedział Michał Wa- dnia iutrzeyszego spraw attentare nakazał.
lentynowicz Kieystut powiedział: iż z teyW poniedziałek dnia 23Maia, roku 1661—
że pszenice, za brackie pieniądze przez p. przed sądem у szlachetnym urzędem raBohdziewicza kupioney, nieboszczyk oyciec dzieckim Wileńskim osobiście stanąwszy
iego Walenty Kieystut dziesięć beczek we- Paweł Mackiewicz, Andrzey Juchniewicz,
dług powieści pomienionego Bohdziewicza Mikołay Janilewicz. Jakub Dąbrowski, Marwziął, у iuż po wzięciu Wilna za Moskwy cin Puniszki, Stanisław Bunicki, Krzysztof
u niego, iako successora, zapłaty upominał Rybaltowicz, Walenty Kurelewicz, Matyasz
się. Tenże Woyciech Dowalewicz, Piotr Jodeszko, Bazili Krzywiański—słodownicy
Omelianowicz у Krzysztof Sokołowski у у mieszczanie Wileńscy, przez szlachetneiego bracia przyznali, że często mianowany go Piotra Lipińskiego—plenipotenta affekBogdziewicz z pszenice, za brackie pienią- towali, aby relacia inquisiciey w sprawie
dze bez wiadomos'ci cechu kupioney beczek swoiey o rzecz wyżey mianowanemu Gryszesnaście Woyciechowi Piotrowiczowi, be- gierowi Bogdziewiczowi—słodownikowi inczek zaś iedynaście Tomaszowi Pluskow- tentowaney, przez urząd dnia wczorayszego
skiemu przedał. Mikołay Kołodziński—sło- odprawioney, uczyniona była. Po którey
downik powiedział, iż Bohdziewicz, beczek inquisiciey in paenis utriusque partis uczypiędziesiąt siedin pszenice po złotych dwu- nioney relaciey, aktorowie ex quo inquinastu za brackie pieniądze kupił у onemu sitione per viros omni suspicione carentes
kilka beczek na borg dawał, których nie deposita dedueitur, że pozwany pieniądze
brał. Krzysztof Sokołowski, iako pisarz brackie publiczne na skupowanie pszenicy
cechowy, powiadał у zeznawał: iż gdy dla siebie у drugich obrócił у ц debitorów
rzeczy brackie cechowe, pieniądze, srebro pieniędzy za tą pszenicę upominał się. Do
у inne przed powietrzem roku tysiąc sześć tego sam ieden te pieniądze у lichtarze inset piędziesiąt trzecim następuiącym cho- scio contubernio pobrał, prosili ad restituwali, tedy dwanaście osób o mieyscu scho- tionem summae et candelabrorum citatum
wania wiedzieli, a o tych pieniądzach у lich- compelli. Pozwany zaś inquisitionem per
copias sibi (communicandi) et terminum retarzach kiedy pan Bogdziewicz brał
chował, nikt nie wiedział. Wszyscy bracia futandi eandem ad futuram iuris diem petiit.
starsi у młodzi zeznali, że ieśli suknie,
W piątek, dnia 27 Maia, roku 1661—
fanty у dobra swoie Bogdziewicz z Wilna sławetny Grygier Bogdziewicz—słodownik
wywiózł у cale zachował, daleko więcey у mieszczanin Wileński, na terminie dzisrebro у pieniądze brackie, któremi lepiey sieyszym ku refutaciey przeciw inquisiciey,
się mógł w drogę opatrzyć, wywiózł. Na- w sprawie słodowników, młodszych у wszytkoniec sam Grygier Bogdziewicz przyznał, kiego cechu pro supra insinuatis inteniż te mieysce у skrzynię, w którey skrzy- towaney et dilatione officiosa przypadaiąnia z pieniędzmi у lichtarzami schowana cym z szlachetnym Michałem Prokopowtbyta, po zawoiowaniu zakopane nalazł, ale czem—-plenipotentem swoim/ stawaiąc wnobrackiey skrzynki у pieniędzy nie nalazł. sił: iż ta inquisitia subsistere nie mole,
Którą inąuisioią pomienionym sposobem dla tego, że testes non citati, noa iurati» do
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tego in depositione sua variant, a co wic milczeli, za to niech dziękuie pozwany, bo
сеу, ex ira et invidia przeciwko oneniu te- mu czasu do upamiętania użyczali, a iestimonia deponunt; insuper żadnego żywe- żeli actio debiti non persecuta, daleko więgo słodownika, któremu by pszenicę za cey boni publici et ecclesiastici, iako ta
brackie właśnie pieniądze kupioną przeda- sprawa o pieniądze cechowe publiczne у
wał, nie pokazuią у przed urzędem nie lichtarze srebrne kościelne, a do tego sam
stawaią, tylko iednemi szczegnlnemi nara- pozwany, powróciwszy za niepusk do Wilbiaią powieściami, a chocia by у stawić po na protestacyi у manifestacyi o wykupiestaremu był pozwany, uti omni nota suspi- niu pieniędzy у lichtarzów nie zaniósł,
cionis carens, bliższy se expurgare. Co conspectią urzędową mieysca poruszonego
się tknie ignorantiam wszystkiego cechu o nie obwiódł, prosząc у domagaiąc się, aby
zakopaniu pieniędzy, tey nie mogą propo- pozwany lichtarze wrócił, у pieniądze, nie
siciey swey popierać, dość na tym, że za schodząc z urzędu, ex quo manifeste in
wiadomością collegów swoich ręcznych, któ- suum commodum privatum convertisse aprych wszyscy dobrowolnie obrali, lichtarze paret, zapłacił. Sąd у szlachety urząd raу pieniądze zakopał, protestaciey też o to aż dziecki Wileński, przychylaiąc się do reguły
do tego czasu aktorowie nie czynili, ow- prawney, która idem licere reo, quod et
szem iako wiadomi wykopanie przez nie- actori decrevit, pozwanemu testes, adquos
przyiaciela tych pieniędzy у lichtarzów sta- provocavit, in futura iuris die stanowić nałego milczeli, у dali by pokóy, kiedy by kazał.
nie iedna złość у nienawiść onych podbuW sobotę, dnia 25 Iunia, 1661 roku—na
rzała, Iednakże tenże pozwany, chcąc nie- instancią sławetnego. Grygiera Bogdziewiwinność swoią wyświadczyć, iże te pieniądze cza—słodownika у mieszczanina Wileńskiez lichtarzami pospołu w kościele p. Marii za- go, zapozwani są do sądu у szlachetnego
kopał, ad testes provokowat у do evasiey, uti urzędu radzieckiego Wileńskiego pozwem
propior de iure, zabierał się. Beplikuiąe słownym przez uczciwych Andrzeia Pioaktorowie, a iż inquisitio est valida, że trowicza у StefanaWęcławowicza—sługprzytestes per adminiculum officii do cechu ięgłych, oczewisto podanym, uczciwi Piotr
zgromadzeni, viribonae fidei sub conscien- Jankiewicz, Marcin Pietruszewicz—miesztia zeznali veritatem, iram et invidiam czanie Wileńscy, a to do zeznania świaопущ zadawać nie może, bo iego dobrzy dectwa, iako z nim pieniądze у lichtarze
przyiaciele у starszeństwo iego tych lat w kościele panny Mariey przed zawoiowatowarzysze, zmarłych też ludzi wskrzeszać niem Wilna zakopał. Który osobiście stado świadectwa trudno, do tego de iure nie nąwszy et de vera fidelique depositione adtylko ex visu, ale też auditu et scientia moniti his formałibus reeognoverunt. Piotr
testis est validus. Evasia zaś pozwanego, Jankiewicz zeznał: Iż ia przed wzięciem
uti sine ulla ordinaria probatione potkać Wilna, służąc u pana Grigiera Bogdzienie może, kollegami swemi zmarłemi za- wicza, skrzynkę z cechu słodowniczego zakopania pieniędzy у lichtarzów nie dowie- wiozłem do kościoła p. Maryi, ale nie wiem
dzie, bo nonentisnulłaprobatio. A żepro- ieżeli pieniądze у lichtarze brackie w tey
testacii o to przeciwko niemu nie czynili у skrzyni byty. Marcin zaś Petraszewicz po-
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wiedział: Iż ia skrzynię nie wiedzieć zaczym z cechu słodowniczego na cmentarz
przy kościele p. Maryi będący, zawiozłem,
ale nie zakopywałem; o pieniądzach у lichtarzach cechowych, ieżeli w tey skrzynce
były, niewiem. Po takowym zeznaniu świadków pozwany Bogdziewicz do evasiey zabierał się. Refutuiąc aktorowie, a lubo pozwany deficiens in probatione z tey racyi,
że deponentes testes nie wiedzieli у nie
wiedzą o pieniądzach у lichtarzach, ieżeli
w skrzyni były, albo nie, de iure ruerunt
totaliter in causa, iednakże przy inquisiciey ex parte sua odprawioney dwuch aktorów ad iuratnentum zabierali się. Sąd
zaś у szlachetny urząd radziecki Wileński
pro ferenda sententia ad futuram iuris
diem deliberavit.
W piątek, dnia 8 Iulii, 1661—w sprawie
у akciey, którą sławetni Paweł Mackiewicz,
Andrzey Juchniewicz, Mikołay Ienelewicz,
Jakub Dąbrowski, Marcin Puniszko, Stanisław Bunicki, Krzysztof Rybałtowicz,
Walenty Kurelewicz, Matyasz Iodeszko,
Bazili Krywiański—słodownicy у mieszczanie Wileńscy, swoim у wszytkich braci młodszych у całego cechu imieniem czyniąc o
nieoddanie kop trzechset trzydziestu у pary lichtarzów srebrnych sławetnemu Grygierowi Bogdziewiczowi słodownikowi, przed
sądem у szlachetnym urzędem radzieckim
Wileńskim intentowali. Tenże sąd у szlachetny urząd radziecki Wileński, expediendo deliberationem suam supraferenda sententia nuper facta, takową uczynił deeisią:
Ponieważ pozwany, bez wiadomości braci
wszytkich pieniądze у lichtarze srebrne z
skrzynką dla następuiącego nieprzyiaciela
przez się zakopanych, nie dowiódł, lecz na
świadkach swoich, do których provocowal
ustał, protestaciey, manifestaciey, tak też
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conspectiey urzędowey względem wykopaney'iamy у pieniędzy z lichtarzami nie
uczynił, owszem iako z inquisiciey przez
aktorów wywiedzioney (na którey boni viri
sub iuramento niemal zeznali) patet, że
pieniądze brackie na kupowanie pszenicy
obrócił, у kupioną za takowe pieniądze
pszenicę na borg drugim słodownikom
rozdał; in super circa has probationes dwuch
z aktorów ad iuramentum zabieraią się,
pozwany zaś, nudis verbis qualificativam
responsionem suam affirmans, simpliciter
ad evasionern trahit; zaczyni przychilaiąc
się do prawa, które nec actori, nec citato
sine praecedentibus protestationibus defferri
iuramentum nakazuie, bliższych dwuch z
aktorów circa inquisitionem et alias probationes superius specificatas do przysięgi
intentował. (lako pozwany pod *)
trzydzieście trzy у pary lichtarzów srebrnych kościelnych bez wiadomości wszytkich
braci z skrzynką cechową wziął, onych nie
zakopywał, to właśnie za te pieniądze pszenicy kupił у drugim słodownikom rozborgował у przedał, dekretem swoim uznał.
Po którey przysiędze ma pozwany kop
trzysta trzydzieści zapłacić у lichtarze srebrne aktorom wrócić. Appellował pozwany
od takowego dekretu ex eo, że nie iest
bliższy ad evasionem uznany, do sądu iego
królewskiey mości; sąd у urząd honorificentissime tey że appellaciey dopuścił. Aktorowie zaś po pozwanym kauciey de parendo iuri domagali się. Pozwany zaś non
teneri se cautionem exeo, że nondumconvictus est et a bene possessionato de iure
non petitur cautionem dare inferens petiit
se liberum prönunciare. Sąd у urząd, ex
quo officio bene constat de positione citati
*) Вылиняла строка.
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et ad praestandam cautionem uti diversam civitate cautionem protestantibus actoribus
actionem non est citatione proventus, Za- de damnis litisque expensis subsecutis et
czym adinvenit non praestandam esse а subsequendis.

1663 г. Февраля 16 дня.
Изъ книги № 5346, за 1663—1665 г., стр. 28—29.

56. пред леніе Виленской иагдебургін по д лу о волшебств*, пастушки.
Настоящее опред леніе Виленской магдебургіи спросила дочь Пастушки, къ чему бы могъ служить
состоялось по сл дующему случаю: у купца Филип- этогь м шокъ, та отв чала, для выд лки сыровъ.
повича была служебница Сташевская, которая слы- На основаній такихъ показаній отъ магдебургіи
шала отъ ІІастушки чаровницы такія слова: „если требовали подвергнуть Пастушку пыткамъ. Магдеменя удалять изъ этого дома, то сг нимъ случитсябургія, разсмотр вши это д до, а равно и обвитоже самое, что случилось въ дом сапожника^ неніе противъ м щанки Еулаковской, постановила
прогнавшаго меня изъ костела", а въ дом сапож- д ло это прекратить, какъ не доказанное и вздорника забол ла чахоткой его жена, причиною ко- ное. Къ опред ленію этому относится еще три доторой была Пастушка; когда Сташевская впустила кумента; заявленіе Сташевской, судебное разсл въ избу курицу, то она поверт лась на одномъ дованіе, и настаиваніе Мигуры.о нреданіи казни,
м ст и окол ла; наконецъ Сташевская вид ла которыя ном щаются въ вид нрим чанія.
м шокъ, приклеенный воскомъ къ ст н , и когда

Judicium opportunum et criminale feria
sexta ante dominicam reminiscere, die 16
mensis Februarii, per «renerosum dominum
Stephanum CarolumByliński—sacrae regiae
maiestatis secr. advocatum et nobiles ac
spectacles dd. scabinos Vilnenses bannitum est, anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo tertio.
In causa et actione, quani nobilis ac
spectabilis olim Samuel Filipowicz — consularis Vilnensis, dum adhuc in vivis extaret, per generum suuni famatum Steplianum Migura, post decessum vero ipsius

haeredis, una cum vidua lionestissima
Regina Kostrowicka continuando illam, criminaliter intentaverant Helenae Durkowna,
olim Joannis Kulakowski viduae derelictae,
nee non Christinae Nicolai Łukaszewicz,
consortis ratione praesagiorum et maleficiorum, quasi illae prius affectionem liydropicamdeindeinortem praefato nobili domini
Filipowicz causaverunt et intulerunt. I u dicium expediendo deliberationem, talem
inter partes pronunciavit sententiam: Quandoquidem pars actoroa, solis tantummodo opinionibus et praesumptionibus inni-
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xa, in volvit qudminus per quaestiones et metseptima manu in eam rotam: Jako patorturas inculpatae de maleficiis obiectis nu Filipowiczowi nie były przyczyną choet per ipsas omnimode negatis examinaren- roby, także śmierci, ani żadnych czatur, dispositiones vero iuris communis, tum rów nie czyniły,—Deo et sancta passione
et pragmaticae sanctiones doctorum non illas adiuvante. A qua sententia nuin apaliter permittunt procedere ad torturas cum pellationem ad sacram regiam maiestatem,
inculpatis, nisi praecedant indicia sufficien- dominum nostrum clementissinium, interpotissima et indubitata, idcirco decernitur nere debeat, nec non, post quam cum aliis
moderaas citatas, uti pleni iuris et in si- consuccessoribus conferentiam inibit, dominus
mili delicto nunquam hactenus, accusat Stephanus Migura - declaratorem se pronee ut. ex inquisitione etiam patuit dif- miseit.
famatas, propiores esse ad evasionem
Лрим чаніе 1-е.

1663 г. Января 26 дня.
Изъ ііпагп ЛІ 5346, aa 1663—1665 г., стр. 10—11.

Разсл дованіе Виленской магдебургіи о чарод йств
Judicium opportunum et criminale feria sexta
n crastino festi conversionis saneti Pauli apostoł
die 26 mensis Januarii per generosum dominum
Stephanum Carolum Bylińskki, s. r. in. secretarium,
advocatum et nobiles et spectabiles dominos scabinos Vilnenses bannitum est anno Domini 1663.
Famatus Stephanus Migura—civis et negotiator Yilnensis, tanquam plen. et gener, nob. ac spectabilis domini Samuelis Filipowicz, consularisVilnen
sis aegre decumbentis, contra Helenam Durkowna,
Iwani Kułakowski viduam, nec non contra Christinam, Nicolai Łukaszewicz, polentarii Vilnensis,
consortem, inhaerendo protestationi nomine eiusdem principalis sui ad iudicium et aeta praesentia sub data anni praetentis, die deeima septima,
mensis Januarii delatum crirainale proposuit: Quod
illae, non habita ratione timoris divini, nec veritas paenas legum contra maleficas et incantatrices maleficiorum sancitas, ausae sunt, una ii larum nempe Helena Durkowna vidua procurare,
altera vero Christina Łukaszewiezowna spe demoпі8 afficere et infascinare memoratum dm. consu-

Дурковны и Лукашевичовой.

larem principalem suum ita, ut quotidie malescendo tumores in pedibus et supra ventrem maximum illi periculum amissionis vitae minanturcontra quas urgebat paenas promeritas decerni,'
et in quantum non agnoscerent factum, ut ex indieiis et suspicionibus, per eandem protestationem
enumeratis, ut sufficientibus quaestionibus et torturis tradantur. Ad quam quidam eiusmodi criminalem instantiam ex carceribug adduetae memoratae mulieres, praemissa solenni protestatione de iniusta incarceratione contra, partem actoream per suum defensorem dm. Michaelem Prokopowiez opponebant, nemiuem captivari et longe
magis incarcerari posse, antequam іцге victus fuerit, proinde prius se ex carceribus liberari petierunt, anteaquam suam innocentiam іц obiectis iustificabunt. Verum parte actorea replicante, quod
inculpatae modernae non debent dimitti ex detentione praesenti, tanquam suspeetae et vilea persoaae, donec se totaliter in obiectis expugarveriat, expurgare vero se nequaquatn possunt, siquidem signa manifesta maleficiorum in mansione,

— 284 hactenus in domo lapidea praefati actoris habuerunt, deprehensa sunt, post recessum et migrationem illarum per Reginam Fedorowa Staszewska,
utpote sacculus vacuus, nescitur in quem finem
caera parieti applicatus, deinde gallina per eandem Staszewska in eadem mansione imraiissa vix
potuit durare spacio duorum dierum, quia eiusmodi praestigiis maleficiorum ad interimendum homines et modernum actorem ordinati vivis praesumitur sublata, quae maleficia praecesserunt etiam
crebrae comminationes illarum, et impropria nunc
ad effectum deducta. Citatis vero ea omnia, uti

Прим чаніе 2-е.

emendicata suffragia non posse quidquam nocere,
uti mulieribus pleni iuris et nunquam hactenus
in simili crimine notatis, allegantibus, et ad eväsionem metseptima manu trahentibus. Judicium priusjde
vita, moribus et conversatione illarum inquirere volendo, propter meliorem informationem ex medio
sui nobiles et spectabiles Simonem Nowomieyski et Georgium Pawłowicz cum notario ordinario deputavit, ad quam peragendam captato
opportuniori tempere ex instantia eiusdem domini
actoris desscendent, et aecurate ipsarum conversationem et mores investigabunt.

1663 г. Января ЗО дня.
Изъ вапгя J6 534С, за 1663—1665 г., сгр. 14.

Заявленіе членові Внленскаго магистрата о волшебств Христины пастушки.
Judicium opportunum et criminale feria tertia
ante festum purificationis beatae Virginis Mariae, die 30 mensis Januarii, per generosum dominum Stephanum Carolum Bylinski, sacrae regiae maiestatis secretarium, advocatum et nobiles
ac spectabiles dominos scabinos Vilnenses bannitum est anno D. 1663.
Ex instantia nobilis ac speetabilis domini Samuelis Filipowicz — consularis Vilnensis, aegre decumbentis, per generum suum famatum Stephanum Migura, civem et negotiatorem Vilnensem,
ad iudicium nuper et die hodierna iterato faeta, deputati ex medio iudicii nobiles ac sp-іез Simon
Nowomieyski et Georgius Pawłowicz—scabini cum
notario ordinario, qui praesente iurato iudicii fa.
mulo Andrea Piotrowicz ad excipiendum testimo niuiu de maleficiis et infascinationibus, per Helenam Durkowna, Joannis Kuiakowskividuam proeuratis, perque Christianam Nicolai Łukąszewicz—polentarii Vilnen. uxorem, vulgo Pastuszka dictam, in
domo praedicti nob Samuelis Filipowicz—consularis
nefarie patratis, praesentatam Reginam Fedorowa Stasz ewska et deponentem sequenti domo audiverunt.
Gdy mię imci pan Filipowicz—гауса zaciągnął,

abym w kamienicy iego mości gospodynią była,
Pastuszka, na imię Krystyna, z tym się dała słyszeć przedemną: kto mię ztąd wypędzi, nie rozżyie się, у to go potka, co szewca, kiedy mię z
monastyru wyrugował, bo słyszeć to było, że szewcowa ciężko była zachorzała у schła, ale te suchoty iakoby taż Pastuszka odyskała. Którey pochwałki obawiaiąc się taż Staszewska, gdy się
do tego mieszkania wprowadziła, pierwiey kokosz
wpuściła, którą nazaiutrz osowiałą, a potym drugiego dnia kręciwszy się zdechła. Powiedziała у
to, że worek z surowego płótna w tym te mieszkaniu przylepiony woskiem, nalazła, a gdy u córki tey to Pastuszkiey pytała: na co by ten worek tak przylepiony był, powiedziała, £e matka
moia sery w tym worku robiła у tak zostawiła.
Naostatek у to powiedziała taż Staszewska: gdym
razu iednego w rynek szłam z służebną iegomość
pana wóyta Wileńskiego, tedyśmy potkali dziewkę
Iwanowey Kułakowskiey, która przestrzegła, aby
od paniey iey nie brała piroga, ieśliby przyniosła
у ofiarowała, coby w tym za sekret był, nie powiadała.
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Прим чаніе 3-е.

1663 г. Февраля 3 дня.
Изъ книго JV° 5346, за 1663—1665 г., стр. 85—86.

, Настаиваніе Стефана Мигуры о подвержены гіыткамъ Дурковной Пастушки за волшебство.
Judicium opportunum et criminale feria tertia
post dominicäm invocavit, die decima tertia mensis Februarii per generosum dominum Stephanum
Carolum Bylinski , sacrae regiae maiestatis serc.
advocatum, et n-les ac sp-les ds. scabinos Vilnenses bannitum est, anno Domini 1663.
Famatus Stephanus Migura continuando aetionem criminalem contra Helenam Durkowna, olim
Joanis Kułakowski viduam, nee non Christinam
Łukaszewicz polentarii Yilnensis uxorem, vulgo
pastuszka dictam, eo magis illas accusavit et
criminalius instabat, quatenus ad quaestiones per
torturam condemnentur, ex quo maleficiis suis mortem acceleraverunt defuncto nobili Samueli Filipowicz, qui nocte proxime praeterita e vivis decedendo, totam culpam et causam decessus sui ab
iisdem accusatis processisse profitebatur, et ne impunita sint eorum talia scelera, etiam moriendo
uxorem suam, nee non modernum instantem, uti
generum suum, vel maxime rogabat. Verum inculpatarum defensor d. Michael Prokopowicz, cum
eiusmodi instantiam uti nullis certis documentis,
sed sola ftuda aecusatione et praesumptionibus atque suspicionibus vanis innixum refelleret, et quod
nuper peraeta inquisitio, uullum robur et valorem

habeat, siquidem, a solius et vicae mulieris depositione videlicet Staszewskiey, cuius testimonium in iure nihil operatur, non possunt condemnari ad quaestiones, declararet, quinimo ex quo
deficit ^actorea pars in probatione per inquisitionem attentata liberas de piano pronunciari affectaret. Judicium deliberans de superferenda sententia, causam praesentem ad futuram iuridicam reiecit. Interim Maruszka, de bonis Giedroicie dictis oriunda, protunc in obsequiis apud Stephanum
Hornostayski—pictorem, existens, iudicialiter praesentata et serio examinata, in quem finem praecustodiebat d-nam Staszewską, ne panem triticum,
alias vernacula lingua pirog denominatum, suscipiat
et sumat, si et in quantum domini ipsius humanitatis, ergo misisset sub iuramento cum elevatione
duorum digitorum recognovit his formalibus: Iż
ia nigdy nie przestrzegała panią, Staszewską, iako
ona udaie o ten pirog, J owszem nj c niewiem o
czarach, tylko to kilakroe słyszałam, iako bywsza moia pani Helena Kułakowska złorzeczyła у
przeklinała pana Filipowicza—raycę, ż e i e y n a .
kładów nie wrócił, które łożyła na kamienicę onego. Quod acticatum est.
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1663 г, Іюня 20 дня,
Изъ книги № 5346, за 1663—1665 г., стр. 264—269.

57. Дарственная запись отъ Употскаго подкоморія Авдрея Курбскаго, князю Гедройтю на нлацт, въ город Вильн .
Упитскій лодкоморій "Андрей Курбскій и его исходила отъ перваго брака съ Путятой и была
жена (изъ рода кн. Гедройтевъ) записываютъ дочери въ замужеств
за Полоцкимъ подчашіемъ Корсаи внукамъ жены Курбскаго плацъ пустой земли комъ.
на Зар чьи на в чныя времена; дочь эта про-

Judicium opportunum - et criminale feria sexta ante dominicam octavam post
pentecostes,die 6 mensis Julii pergenerosum
dominum Stephanum Carolum Byliński, sacrae regiae maiestatis advocatum, secretarium et nobiles ac.spectabiles dds. scabinos
Vilnenses, bannitum est anno Domini 1663.
Ad affectationem et legitissimam requisitionem magnifici ac generosi domini Andreae Kurpski Jarosławski, districtus Upitensis succamerarii, atque illustrissimae
ducisae Caeniliae Giedroyciowna Kurpskiey
Jaroslawskiey, districtus Upitensis succamerariae, coniugum, per internuncium suum
factam, judicium nobile scabinale Vilnense, ad infrascripta excipienda ab iisdem
magnificis ac generosis dominis coniugibus,
de medio sui nobiles ac spectabiles dominos Stephanum Karaś, Andream Gierkiewicz et Georgium Pawtowicz, scabinos,. cum
notario iudicii sui ordioario deputavit, coram quibus iudicialiter deputatis personaliter comparentes suprascripti magnifici do-

mini instantes in lapidea religiosarum virginum, ad aedes sanctissimae Trinitatis ritus graeci propria, in platea Końska dicta,
hospitales, palam, libere ac benevole, magnificus quidem dominus succamerarius
ipse per se, illustrissima vero ducissa, uti
faemineus sexus, per, tutorem, ad hunc solummodo actum de exigentia iuris magdeburgensis sumptum, nobilem
*)
Wysocki, expressis recognoverunt bis verbis.
Quia illi ex speciali favore et inclinatione
paterna etmaterna erga generosum dominum Vladislaum Korsak, pocillatorem Polocensem et generosam dominam Barbaram
Puciacianka coniuges, generum et filiam,
in recompensam amoris, obedientiae, ei obsequiorum filialium sibi praestitum, fundum, seuaream rasam in suburbio Zarzecze, certis graniciebus infra descriptis sitam et iacentem, suam propriam et haereditariam, praefatis coniugibus, genero et
*) Въ подлинник имя пропущено.

-

287 —

filiae, posteritatique illorum gratuito de- xiężnie Grieydroyciownie, z nieboszczykiem
derunt, donaverunt, et in perpetuum ab- iegomością panem Puciatą Nikołaiem.
scesserunt, ad habendum, tenendum, uten- sekretarzem iego królewskiey mości spłodurn, uti fruendum, aedificandum, dandum, dzoney, pomienionemu iegomości panu Władonandura, vendendum, commutandum, alie- dysławowi Korsakowi, podczaszemu Ponandutn et in quosvis meliores usus suos, łockiemu, у małżonce iego mości, iey mosuorumque successorum convertendum, ści paniey Barbarze Puciaciance Korsakocum omni iure suo, dominio, proprietate, wey, podczaszyney Połookiey, ichmościóm
propinquitate et haereditate, nihil sibi, et obadwum samym, dzieciom у potomkom
suis quibusvis aliis successoribus et haere- ichmość.daruiemy у zapisuiemy pod Wildibus, ad eandem aream ad praesens do- nem miastem wielkiego xiestwa Litewskienatam iuris reservando, verum totum ac go stołecznym, w woiewodztwie Wileńskim
integrum ius, quod et qualecunque sibi leżącem, na Zarzeczu nazwanym, plac grunserviens haberunt, in personam generoso- tu goły, w ograniczeniu pewnym leżący,
rum dominorum donatariorum coniugum mianowicie: bokiem iednym od placu klatransfundendo ac derivando intromissionem sztora ich mość xięży Augustyanów, przy
per eosdem dds. officiales delegatos dari rzece Wilnowce, drugim bokiem od mostu
permiserunt, idque iuxta li teras donationis ku młynowi Woiewodzińskiemu, w wierzch
latius, polonico idiomate praeconceptas et ma- rzeki Wilniowki, a końcami—iednym końnibus suis propriis ac sigillatorum subscriptas cem do rzeki Wilniowki ze wstępem wolet ad manus eorundem dd. officialium, ad id nym w tey rzece Wilniowce ryb łowieniem,
deputatorum, porrectas; quarum literarum drugim koncern od ulicy Zarzeckiey drogi
is est, uti sequitur, de verbo ad verbuni tenor: gościńca zwyczaynego, która ulica z miaJa Andrzey Kurpski
Jaroslawski— sta ku młynowi Woiewodziemu przez most
podkomorzy powiatu Upitskiego у ia Ce- idzie. Na którym tym placu wolno będzie
cilia xiezna Giodroyciowna Andrzeiowna iegomości panu Korsakowi, podczaszemu
Kurpska Jarostawska, podkomorzyna Upit- Potockiemu, małżonce iego mości, budować
ska, czyniemy wiadomo у zeznawamy у tym domem, od nas sobie darowanym,
tym listem naszym dobrowolnym wie- zapisanym, władać, wszelakie pożytki sobie
czystey darowizny zapisem, donosząc do wynaydować у komu chcąc dać, darować,
wiadomości wszem wobec у zosobua, ko- zapisać у wiecznemi czasy szafować, iakoż
mu by o tym teraz, у w przyszły czas wielu w moc, w dzierżenie urzędownie w introludziom wiedzieć należało, iż my zwysz oso- missią podaliśmy. Na tośmy dali ten list
by wierzchu mianowane, doznawszy życzli- nasz pod pieczęćmi у podpisy rąk naszych
wey ku sobie miłości у usługowania po У ichmościów panów pieczętarzów, od nas
iego mości panu Władysławie Korsaku, oczewisto uproszonych. Pisań w Wilnie
podczaszym у po małżonce iego mości, iey roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzeciego,
mości paniey Barbarze Puciaciance Wła- miesiąca Junii-dwudziestego dnia. Sequundysławowey Korsakowey, podczaszyney Po- tur subscriptiones manuum, videlieet ma*
łockiey, córki mey rodzouey, ranie Oeciliey gnificorum dominorum recognoscentium, et
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hunc modum: Andrzey Kurpski—podkomorzy powiatu Upitskiego mp. Cecilia Griedroyciowna Kurpska, ręką swą. Proszony
pieczętarz oczewisto od ichmościów pana
Andrzeia Kurpskiego, podkomorzego powiatu Upitskiego, у samey ieymości paniey Ceciliey xiężney Giedroyciowney Kurpskiey—podkomorzyney Upitskiey, do tego
listu Jerzy Packiewicz—komornik ziemski
Upitski ręką swą. Proszony pieczętarz od
osób wyż mianowanych Jan Tomkewiczmp.
Löci sigillorum. Quae eiusmodi recognitiones magnificorum dominorum donantium
iidem, qui supra domini officiales subdelegati iudicii, atqueinscriptis ad inserendum
actis sibi oblata, visa, ас lecta, eidemque
in haerendo, vigore deputationis suae, ad

memoratum fundum, seu aream adpraesens donatam descendentes, praesente iurato iudicii praecone Stephano Wenclawowicz, secundum morem ас consvetudinem
huius civitatis adhibitis iuris solennitatibus,
generosos dominos donatarios, superius specificatos, memine impugnante, intromisissae
ad idem iudicium reversi pertulerunt, salva iurisdictione ciyili et oneribus omnibus,
ex codem fundo pendi ac observari solitis,
quam generosi domini donatarii moderni stipulatamanu teneripromiserunt,acsese obligaverunt. Quae omnia modo praemisso expedita, actis praesentibus sunt consignata
et parti. postiilanti, generosis dominis donatariis, authentice sub sigillo cum originali extradita.

1663 г. Сентября 7 дня.
Изъ книги № 5346, за 1663—1665 г. стр. 399-401.

58. Допросъ и разсд д ваніе подъ пыткою о воровств

служанки Зоськи.

У пож щика Рудомшш служанка Зоська (Софія) украла н сколько серебряныхъ "вещей, шитье
и б лье; эти вещи она продала какому-то В льскому и скорнячк . Ключи она брала у служанки
скоршгаш. Разсл дованіе по этому д лу произ-

водилось въ магистрат подъ пытками. Преступница созналась въ иодробностяхъ своего воровства
посл н сколькихъ пытокъ, которыя былипрекращеии Рудоминою, довольствовавшимся настоящиаъ сознаніеиъ.

Judicium opportumim et criminale feria
sesta invigilia festi nativitatis beatissimae
virginis Mariae, die septima mensis Septembris, per generosum dominum Stephanum Cafolum Byliński, sacrae regiae ma-

iestatis secretarium, advocatum, etnobiles
ас spectabiles dominos scabinos Vilnenses
bannitum est, anno Domini 1663. Bequirente generoso domino Thoma Budomina,
сашае superius insinuatae actore, persona-

-

289

liter in iudicio hodierno residentes nobiles
ас spectabiles domini Andreas Gierkiewicz
et Joannes Zakrzewski, scabini cum notario iurato, publicam fecerunt relationem,
quomodo in praesentia iuratorum iudicii
famulorum, nempe Jacobi Wasilewski et
Casimiri Taranowski, ad locum designatorum, torturis adducta fuit damnificatrix
Sophia, in obsequiis eiusdem generosi domini actoris existens, et prius admonita,
ut libere potius profitęretur eas, quae desiderantur, furto ablatas res domini sui,
quam cruciatis et quaestionibus committere
corpus. Quae sie cum magno eiulatu iustificabat se ad quaelibet interrogata deputatorum ex medio iudicii.
Naprzód, gdy ta Zośka przywiedziona
była przed sklep, gdzie mieysce examini
torturarum designowane iest, pytana była
od urzędu, ieśli by więcey srebra у rzeczy
iegomośei pana Rudominy nie brała: powiedziała, że nad konew srebrną у trzy
łyżki nie brałam, więcey; z rzeczy zaś у
fantów tylko wzięła czapkę haftowaną perłami у sukienkę.
Pytana: ktoby radą у powodem był do
tey kradzieży; powiedziała: że nikt, alem
się sama tego złego uczynku domyśliła.
Kaśka tylko, która u kusznierki za piastunkę była, ta mi naraiała Bielskiego у do
znaiomości z nim przywiodła, z którym,
dawszy mu srebro zwyż mianowane у sukienkę, uiachałam z Wilna.
' Pytana: ieśli wiedziała kusznierka, że na
otwarcie klucz pożyczała; powiedziała: iako
у przed całym sądem przeszłey iuridyki, że
nie, ale tylko udawałam, że na otwarcie
spiżarni, do którey klucz rzkomo zgubiłamAd confrontationem przywiedziona Kaśka,
co się tknie tego, żeby ona miała przywieść
do poznania ъ BielsMm, negowała fortiter,

-

to tylko zeznawała, że Bielski ten, pokumawszy się z kusznierka, często u niey
bywał, у z tey okaziey przyszła z nim do
znaiomości Zośka; iako z nim namówiła
się, у potym uiechać miała, powiedziała
Kaśka, że nic nie wiedziałam. Potym gdy
ad ipsum locum torturarum przywiedziona
była Zośka.у urząd ią napominał, aby nie
daiąc ciała swego dręczyć, prawdziwie powiedziała, ieśliby więcey srebra w tey kradzieży było у gdzie by one podziała, tedy
firmiter negabat, a te 'srebro, do którego
się znała, że przy Bielskim zostało, asse-,
rebat. Perły zaś, które z czapki haftowaney wypróła, trzy tylko sznury przedąłam
kusznierce. Pytana, ieśli kusznierka wiedziała o tym, że te perły z skrzynie imci
pana Rudominy wzięte były, z razu powiedziała, że nie wiedziała, ale gdy ad confrontationem przywiedziona Kaśka referebat, żem ia na tenczas, kiedy te perły
przyniosła, nie postrzegłam, tylko słyszałam zdaleka, kiedy kusznierka oney pytała w te słowa: Dla Boga, czy niewie o tym
Kaśka, skąd domyślawam się, że musiała
wiedzieć kusznierka, skąd ie Zośka miała.
A gdy urząd ultimate Zośkę napominał,
aby prawdę sczyrą zeznała, iako ten klucz,
у wiele razy brała, У ieśli wiedziała kusznierka, na co ten klucz pożyczała, tedy
także zeznawała: Przyniosłam z razu koszulę tkacką, która była w praniu do, kusznierki, chcąc oney przedać, ale kusznierka powiedziała, że nie potrzebnie
tkackiey koszule, ale ieflibyś rąbkową miała, tedy ią kupię, Zaczym ią wprzódy pożyczywszy u dziewki kusznierczyney klucza, otworzyłam skrzynię, у wyiąłam koszulę rąbkową У czapkę perłami haftowaną, z którey sprówszy trzy sznury pereł
przyniosłam dokusmierki; barao rada by37
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ła siostra panna Jadwiga tym perłom, у
pytano mię, ieśli by Kaśka wiedziała o
nich, a gdym powiedziała, że niewie, dopiero dali mi za nie cztery złote. Potym
drugą rażą pożyczyłam tegoż klucza u
samey kusznierki, którey zwierzyłam się,
że mam у srebra do przedania у inszych
rzeczy, ale ona na to powiedziała: Kiedy

.

-

by co nieznacznego—kupiła bym, bo obawiam się, abym nie była w kłopocie, kiedy lice poznaią. Zatym imć pan Rudomina, contentuiąc się tym zeznaniem, ab ulteriori examine supersedował, a interim.
ad sequestrum obwinionych' wzięto. Reliquum huius causae scribe, prout sequitur
infra.

1663 г. Сентября 27 дня.
Изъ книги № 51Т5, за 1663—1665 г., стр. 528.

59. Жалоба старшинъ Виленскаго сапожничьяго цеха на бывшаго цеховаго старшину Станиславовича и цеховаго писаря Гавриловича по поводу невозвращепія
ими цеху цеховаго сундука съ имуществоиъ.
Цеховые старшины еапожничьяго цехаприносятъ жалобу на своихъ предм стниковъ въ томъ,
что во время взятія Вильны непріятелями имъ поручены были на храненіе вс цеховыя д ла, касса

и разныя вещи,, но они не возвратили имъ до сихъ
поръ н которыхъ преддетовъ; одинъ изъ нихъ
постригся даже въ священическій санъ и вышелъ
изъ-подъ юрисдикцій магистрата.

Ad acta nobilis officii consularis Vilnensis personaliter venientes honesti Paulus Dundul et Theodorus Jakubowicz, seniores annui contubernii sutorum Vilnensium, suo totiusque contubernii nomine
agentes, solennem protestationem, scripto
parato praeconceptam, contra honestos Petrum Stanisławowicz, Climontem Hauryłowicz, itidem sutores Yilnenses, obtulerunt
tenoris sequentis:
Uczciwi Paweł Dundul у Fiedor Jakubowicz, starsi roczni cechu szewskiego, mieszczanie Wileńscy, swoim у wszystkiey braci
swoiey starszych у młodszych imieniem czy-

niąc, solenniter protestuią się na uczciwych
Piotra Stanisławowicza у Klimonta Hauryłowicza, iako starszych przed wzięciem Wilna rocznych, a pana ŁukaszaToezyłowskiego,
Mikołaia Czerewacza, Marcina Klimowicza,
iako wiedzących o tych rzeczach cechowych,
szewców Wileńskich, o to: iż pomienieni obżałowani, maiąc w swoim zawiadywaniu przed
wzięciem Wilna wszytek cech у dobro braterskie, apparata kościelne, skrzynkę z pieniędzmi у przywileiami, gdy nieprzyiaciel
następował, tedy p. Stanisławowicz, iako
roczny, z pomienioną swą bracią namówiwszy się, wszytkie rzeczy cechowe z sklepu

-
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zabrawszy, miał wyprowadzić na bespieczne
mieysce. Jakoż kupiwszy konia za cechowe pieniądze wyprowadzili у wywieźli z
panem Andrzeiewskim—pisarzem na tenczas cechowym, który teraz xiedzem został. A że powróciwszy nie mało rzeczy,
co naylepszych nie dostaie, ybędącciż obżałowani kilkakrotnie upomnieni, ani starać
się o to, ani też sprawy o sobie dać, gdzieby podzieli, niechcą, pono na swóy własny pożytek obrócili; tedy chcąc z nimi.
o te rzeczy cechowe prawnie czynić, takowy regestr podaią: skrzynkę z pieniędzmi
cechowemi, złotych półtora tysiąca w niey
było, nie wiedzieć gdzie podzieli, znać pieniędzmi między sobą się podzielili; aksamit cechowy na mary nowy, kosztuiący
złotych siedmset trzydzieście, o tym pan
Marcin Klimowicz ma wiedzieć, gdyż tam
pospołu był; także atłas dziecinny na mary,
kosztował złotych trzysta dziesięć; chorągwie trzy cechowe, prochi у inne rynsztunki, które w zawiadywaniu swym mieli, wywiozszy nie przywieźli; lichtarze srebrne
wielkie, kosztujące złotych siedmset, bez
consensu braci cechowey у protestantów,

nie wiedzieć na iaką potrzebę zostawili, Tak
też o legaciach różnych, które od braci ku
chwale Bożey na ołtarz legowane, żadney
nie daią wiadomości, ale na swóy pożytek
obracaią, mianowicie: pan Mikołay Czerewacz w sklepie, na cech legowanym, pod
iurisdictią popowską leżącym, mieszka, a
żadnego pożytku у czynszu do cechu nie
daie; u pana Mikołaia -_ Mieszkiewicza złotych czterdzieście na oblig winno; u pana
Łukasza Toczyłowskiego drzwi od sklepu
cechowego żelazne, tak też czterdzieści par
botów, po iednyin bracie pozostałych, da
cechu należących, pasek srebrny kosztuiący kop ośmnaście, łancużek od kop dziewięciu. O tych tedy wszytkich rzeczach
wysz pisanych chcąc protestantes, iako roczni starsi, (occurrendo aby onych negligentiae non imputaretur у cechowe dobro
nie ginęło), wiedzieć у na wysz rzeczonych
obżałowanych dochodzić, dali tę protestacią
swoią wespół z regestrem do ksiąg burmistrzowskich radzieckich Wileńskich zapisać.—Quae protestatio est actis connotata
praesentibus.
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1664 г. Іюія 2 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663—1665 г., стр. 1060—1061.

60. Листъ короля Яна Казиміра къ Виленскому магистрату и вс мъ Виленскимъ
жителяиъ о тот,, чтобы въ виду ириближенія Московская непріятеля никто
не осм лился оставлять города.
Въ виду приближающаяся къ Вильн непріятеля
король Янъ Казиміръ настоящимъ листомъ строго
предписываетъ Виленскимъ горожанамъ, чтобы ни
одинъ изъ нихъ не см лъ отлучаться изъ города

Feria secunda in crastino festi sancti
Laurentii martiris., die undecima mensis
Augusti anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto.
Ad nobile officium consulare Vilnense veniens personaliter generosus dominus Maranowski, ex commisso illustrissimi ac magnifici domini thesaurarii magni ducatus Lithuaniae, tanquam sub tempus modernae generalis totius ducatus Lithuaniae expeditionis
supremi civitatis huius gübernatoris, a sacra
regia maiestate, domino nostro clementissimo, instituti, obtulit eiusdem sacrae regiae maiestatis literas universales, quibus
nobile officium consulare publice cum ea,
qua par est, reverentia lectis et protinus
communitati, tam mercatoriae, quam etiam
singulorum contuberniorum artificum convocatae universitati intimatis, et ad notitiam deductis, actis publicis connotari demandavit. Quarum literarum haec est,
quae sequitur series:

подъ страхомъ конфискаціи имущества, чтобы предприняли вс м ры къ противод йствію непріятелю
и во всемъ повиновались назначенному на сей предметъ губернатору.

magistratowi, tudzież pospólstwu miasta
naszego stołecznego Wilna, pod czyią kolwiek iuriśdictią mieszkaiącym, wiernie nam
miłym, łaskę naszą królewską. Szlachetni,
sławetni wiernie nam mili! Za wzięciem od
wielmożnego woiewody Smoleńskiego, hetmana polnego w. x. Litewskiego, dostateczney o potędze nieprzyiacielskiey wiadomości у о zamysłach onego, obawiamy się,
aby miasto nasze stołeczne nie miało na
się iakiego insultu. Obmyślaiąc tedy wcześnie securitatem onemu, chcemy mieć po
wiernościach waszych у serio roskazuiemy,
aby żaden z obywatelów, tak w mieście,
iako у po przedmieściach mieszkaiących,
sub confiscatione bonorum, absentować się
od miasta nie ważył się, у owszem aby
wszyscy do obrony onego przygotowawszy
się, mężnie impetom nieprzyiaeielskim, (gdyby strzeż Boże na nie nastąpił), wstręt dawali, powinności w tey mierze dosyć czyniąc у nam nienaraszoney wiary dotrzymuJan Kazimierz, z Bożey łaski król polski iąc. Co fusius imieniem naszym wielmożetc. Szlachetnym, sławetnym wóytowi, bur- ny podskarbi wielki wielkiego xiestwa Limistrzom, raycom, ławnikom ywszytkiemu tewskiego, gubernator od nas postanowio-
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ny, exponet w. w., którego abyście ww. we
wszystkim słuchali у iego ordinansom podlegali, pod surowym roskazuiemy karaniem. Dan w Warszawie, dnia wtórego miesiąca Sierpnia, roku Pańskiego MDCLXIY,
panowania naszego polskiego у szwedzkiego XVI roku. Extat ibidem subscriptio manus serenissimae maiestatis talis: Jan Kazimierz król; et sigillum maius magni ducatus Lithuaniae cum subsciptione ad calcem

-

eiusdem sigilli. Andrzey Kotowicz—pisarz
w. x. Litewskiego. Quod quidem. sacrae
regiae maiestatis, domini nostri clementissimi, literarum universalium originale, modo
praemisso exhibitum, ad acticandum oblatum ad notitiamque omnium civium deductum praefato illustrissimo ac magnifico
domino thesaurario m. d. Lit. ad eius requisitionem est restitutum et extraditum.

1665 г. Марта 17 дня.
Изъ книги № 5346, за 1663—1665 г., л. 605.

61. Жалоба Виленскихъ позуиептщиковъ иа своего дов ревваго Томашевича ио
иоводу сд ланиого имъ подлога въ королевской привилегіі.
Виленскіе позументщики подаютъ настоящую
протестацію по сл дующему случаю: всл дствіе споровъ, возникшихъ у нозументщиковъ съ евреями,
былъ командированъ кь Варшаву позументщикъ
Томаш вичъ къ королю Владиславу IV, съ ходатаіствомъ о д лахъ своего цеха. Д йствительно
Тозгашевичу удалось выхлопотать у короля подтвердительную нривилегію для своего цеха; но
только въ эту привилегію были включены такіе

пункты, которые явно противор чили интерессамъ
цеха. Томашевичъ внесъ эту привилегію въактовыя книги Виленской консисторіи *) когда подлинникъ бы.ть затерянъ, то Тозіашешічъ возобновись
ея текстъ изъ памяти, приложилъ дв печати отъ
другихъ актовъ одну Виленскаго бискуда, а другую
в. кн. Литовскаго, подвелъ королевскую руку и
требуета, чтобы эта привилегія была приведена
въ исполценіе.

Judicium opportuuum et criminale feria
tertia post dominicam laetare, die 17 mensis Martii, per nobilem ac spectabilem dommum Nicolaum Kliczewski, proconsuli
locutn gener osi domini advocati tenentem,
et nobiles ac spectabiles dominos scabinos
Vilnemes, bannitum est, anno Domini 1665.
Ad iudicium acteque scabinalia Vilnensia personaiiter venientes famati Henricus

Fombeniger et Petrus Szreder, eives et.
passamentarii Vilnenses, suo et socioram
eiusdem artis passamentarii nomine, paratani in scriptis protestationem suam
contra famatum Albertum Tomaszewioz,
Petrum Dunkel et Adamum Znoskiewicz,
itidem cives et passamentarios Vilaeoses,
de re intro eontenta ad acticandum obtalerunt in teaore sequenti: Äalowaü у

Правщегія

ета
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lenniter protestowali sławetni pan Henrych Fombeniger у pan Piotr Szreder—
mieszczanie у pasamanicy Wileńscy, swoim у wszystkich towarzyszów tego rzemiosła pasamanniczego imieniem, na sławetnych panów Woyciecha Tomaszewicza,
Piotra Dunkla у Adama- Znoskiewicza—
passamaników у mieszczan Wileńskich, ale
primario et principaliter na pomienionego
pana Tomaszewicza, o to у takowym sposobem: że pomieniony pan Tomaszewicz,
będąc wysłany w roku tysiąc sześćset pięćdziesiątym od cechu wszystkiego dla poparcia sczegulnego, sprawy z żydami, do
Warszawy, którą sczęśliwie wygrał, według
przywileiu za świętey pamięci króla iegomości Władysława czwartego, pod rokiem
tysiąc sześćset trzydziestym trzecim dnia
dwudziestego wtórego Julii, zgodnie za wolą wszystkich braci młodszych у starszych,
także towarzyszów у za consensem szlachetnego magistratu Wileńskiego na wszystkie punkta у artykuły, w nim specificowane, tamże wyrażonym, którym przywileiem wszyscy bracia у towarzysze contentowali się, у z wielką pilnością, uczciwością, za prawo gruntowne mieli. Ale że
przerzeczony pan Tomaszewicz, nie kontentuiąc się tymi punktami у artykułami,
w pomienionym przywileiu wyrażonemi,
wymyśliwszy sobie tam w Warszawie inszych wiele nowych punktów in praeiudicium spółbraci swoich у towarzyszów, nie
maiąc na to consensu od cechu у braci
swoiey, także od szlachetnego magistratu
Wileńskiego, ale privata authoritate ettemerario ausu otrzymał confirmacią za teraźnieyszego, sczęśliwie nam panuiącego
króla iegomości, pana naszego miłościwego, pod rokiem wysz mianowanym tysiąc
sześćset pięćdziesiątym, dnia dziewiątego

Augusta, z którą confirmacią przyiachawszy do Wilna, gdy produkował in officio,
chcąc aby była przyięta ad acta: ale szlachetny urząd na tenczas roczny, przeczytawszy onę cum debita reverentia, a po~
strzegszy, że nowe punkta zmyślone przyłożono przeciwko prawu, z pierwszemi artykułami nie zgadzaiące się, na które consensu magistratowego nie było, nie przyiął
do swoich akt. Jednakże pomieniony Tomaszewicz, nie ustaiąc w. przedsięwzięciu
swoim, ale chcąc koniecznie swego dokazać, ku szkodzie żałuiących teraznieyszych
у towarzyszów ich,aktikowawszy tę confirmacią inforo spiritualiwconsistorzu Wileńskim,
desertował, у nie brał wypisem aż dopiero w
roku przeszłym tysiąc sześćset sześćdziesiąt
trzecim, sami sobie w domu swoim,
nie w cancellariey napisawszy pod datą swą iako podali. Tenże Tomaszewicz
Woyciech, dostawszy у pieczęci niebosczyka imć xiedza Tyszkiewicza—biskupa Wileńskiego, od listu iakiegoś oddarszy, sam
Tomaszewicz do tey acticatiey przyłożył.
Mało na tym maiąc, napisawszy znowu
osobliwie tęż confirmacią poślednieyszą, z
punktami у artykułami, przez się samego
wymyślonemi, ad instar privilegii (bo sam
original za Moskwy zginął) imię króla iegomości, pana naszego miłościwego, ad normam podpisu królewskiego, ręką swoią
podpisał, у oderwawszy pieczęć wielkiego
xiestwa Litewskiego od iakieyś sprawy
do tey confirmaciey przycisnął, udaiąc że
to confirmacią, którą król iegomość podpisał; a to iest fałsz, у zdrada sczera, bo
sam oryginał zginoł, iako się wyżey pomieniło. Zaezym mhaerendo inculpati takowym artykułom przez się zmyślonym,
у confirmaciey onych poślednieyszey, ni©
tylko authoritatem radieii criminalis nie-

-
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należnie usurpuiąc sobie w sprawy, sądowi gaynemu do sądzenia należące, wtrącacie się, sądzą у exequuia, ale też у do nienależnego sądu, mianowicie duchownego
ratione boni regiminis, czyniąc to in convulsionem iurisdictionis evokuia. Na ostatek ciż inculpati, od pana Fombenigera

-

wziąwszy na potrzebę kościelną złotych sto
ośmdziesiąt cztery, do kościoła nie., oddali,
ale na swoią potrzebę po części obrócili.
Czego wszystkiego dowiodszy onym, ą chcąc
z nim, ad paenas de raeritis czynić, podali
tę protestacią ku zapisaniu do xiąg, prosząc, aby była przyięta у zapisana. :-h

1665 г. Декабря 28 дня.
Изъ книги № 5116, за 1664—1668 г., стр. 196—199.

62. Актъ миролюбивой сд лки между ВиленсЕимъ магистратомъ и купечествомъ
касательно городекаго устройства.
Въ, этомъ документ приводятся разныя по- классами, участіе въ городскомъ хозяйств и подробн|6ти миролюбивой сд лки между Виленскими винностяхъ, въ городскомъ управленій иконтрод
кущами—съ одной стороны и Виленскимъ мдги- надъ городскимъ хозяйствомъ и расходами, и др.
етратомъ.съ другой. Подробности эти указываюсь предметы. На основаній этой сд лки об догована причины, производившія раздоры и несогласія ривающіяся стороны обязались не испрашивать у
между горожанами. Таковы были неопред ленныя польскихъ королей новыхъ привилегій, могущихъ
сословныя отношенія между этими городскими нарушать эти добровольныя условія.

Wóyt, burmistrze у гаусе, ławnicy у pisa- nie maią panowie roczni burmistrze żarze miasta iego królewskiey mości Wilna • - dnych sobie wymagać darów. Ciż afcomoznaymuiemy tym naszym ugodliwyra, asse- munitate praesentowani, a od panów roczcuracyinym listem, iż uspakaiaiąc niektóre nych obrani, szoferze, urgente necessitate,
miedzy nami, a communitatem kupiecką za- za wiadomością у consensem communifatis,
chodzące differencie, takoweśmy miedzy nihil derogando ordinationi, powinni będą
sobą postanowili punkta, które, iako my swymi założyć pieniędzmi, które potym masami, tak у sukcessorowie nasi manute- ią przed wszytkiemi іппещі potrzebami
nere powinni będą perpetuis temporibus. z proventöw mieyskich odbierać. Szafarze,
A naprzód magistrat roczny z dziesięciu od magistratu przydani, absit aby mieli
kandidatów, a commumtate praesentowa- mieważae infuturam szafarzów communinyeh, na szalarstwo do wagi у do komór- tatis, ale onych w przystoynym poszaaoki, dwóch ma obierać, którzy bysufficien- waniu mieć. Eachunki s prowentówpublicites byli. W którym takowym obieraniu nych у ex pensów, zaraz na mmkz po grom-;
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nicach co rok maią bydź expediowane. Boże) trwogi, iako przed tym była, tak у
przywileia у prawa wszytkie porządnie teraz wprowadzona ma bydź ex publico aemaią bydź wpisane w metrykę; do których rario. Co ante omnia pp. szafarze postrzewolny panom starszym będzie zawsze przy- gać maią у niedbałych rurników karać.
stęp, aby wiedzieli de contentis illorum, a Pierwsza to powinność będzie panów roczpóki nie będzie restaurowany ratusz у ar nych magistratowych postrzegać, aby vic. chiwum w nim, aby na, iakim mieyscu wa- tulia przez przekupniów na przedmieściach
rowanym chowane były, starać się mamy у w polu nie- były przeymowane, ale na
Utrumque subsellium, tak radzieckie, iako rynek prowadzone; a który by z przekupу ławnickie, lubo hac iniuria temporum niów у przekupek ważył się w polu albo
nie może przyśe ad talem, iako w ordi- na przedmieściu, nawet у w rynku do gonaciey świętey pamięci naiaśnieyszego kró- dziny dziewiątey co kupić, tedy у ta rzecz
la Zygmunta pierwszego opisano, nume- kupiona, ma bydź na szpitale confiskowarum, iednakże sensini będziemy się starać, na, у sama osoba więzieniem, albo arbiaby complementowane były. W sprawach traria paena karana. Wolność bezmytną
wszelakich mamy у powinni będziemy dis- patriciis у osiadłym ludziom dobrze zasłupositionem iuris magdeburgensis sequi żonym, a też za intercessią panów mężów
у według oney sądzić, chyba in defectu ex communitate, iako przed tym było, conillius, dopioro ad ius commune recurrere. ferować mamy. Ad magistratum gerendum
Wielkierz aby ad normam miasta Krako- lubo nam samym prawu służy obierać subwa sporządzon był, aby magistrat, non sua iecta, iednakże potiorem mamy miiie repropria authoritate iako przedtym było, spectum patriciorum et literatorum f męale una cum communitate et plebe, tak żów, którzy in senioratu nayduią się, byle
, ratiorie niektórych zwyczaiów, iako у do- tylko wolnego urodzenia osiadli ląidzie bychodów iuridicznych spisał у stanowił, że- li. Na seymy, convocatie у inne rzeczypoby prawdziwym był plebiscitem. A. iako spolitey ziazdy, iako ex magistratu dwuch
magistrat, tak у communitas żadnych no- posłów, iednego z rzymskiey, a drugiego
wych artykułów у porządków, nad wiado- z ruskiey ławicy, mamy wyprawować, tamość у consens magistratu, u króla iego- kowych osób, którzy by nie miały swoich
mości, od daty tego postanowienia, wypra- własnych spraw, tak у communitas kupiecwować nad prawo sobie służące, nie ważył ka ma trzeciego posła swego z porządku
się. Toteż obiecuiemy po sobie, że żadne- sześciudziesiąt mężów, alternatim raz z rzymgo z mieszczan nie mamy publice in loco skiey, a drugi raz z ruskiey strony, przez
mdiciorum słowy dotkliwemi znieważać et edną zgodę obrać у przydać do tychże
in corrigendo exuderare, gdyprzydzie ko- magistratowych posłów, który powinien bęgo napomnieć; dla czego у więzienie pocz- dzie pospołu, cokolwiek do obrony praw
ciwe osobom znacznieyszym ma bydź, za
przywileiów miasta tego będzie należało
spólnym staraniem eomiminitatis, obmyślo- pracować. У na tych wszytkich trzech pone. Woda na mieyscach publicznych dla słów ma bydź koszt ex publico aerario.
potrzeby nie tylko priwatnych ludzi, ale у Żadnego in posterum kupca у mieszczanipmego miasta in casum iakowey (nie day na Wileńskiego mie mamy od poshig miey-
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skich у opiek uwalniać, a ztego, co się kie- racać powinni będziemy. A że eiż żydzi
dy przed tym wzięło przez panów rocznych za lat dwie nie wydali tey pensiey, tedy
iuż post hostilitatem, wyrachować się po- iuncta z panami kupcami manu iure agewinni przy innych proventach, od łokci, re o te retenta powinniśmy. Do składafuntów, garców у innych miar, które się nek wszytkich, у panów kupców uchwaokażą bydź sprawiedliwe, nie maią pano- lonych proportionalną magistrat • powiwie гаусу roczni więcey brać, tylko po sze- nien będzie quotą у specifice: Baldaściu groszy; a ieśli by poszlakowana była chim, na szczęśliwy ptzyiazd króla ie^o
miara w łokciach, albo w gwichtach у gar- mości sprawiony, aby in archiyo, zostawä,
cach fałszywa, tedy dopioro paena arbitra- oddawszy resztę za materią należącą, starać
• ria ma bydź ten excessiv pokarany. W się koniecznie mamy. Muszkiety aby od
przymowaniu do mieyskiey, iako też у do pp. kupców, którzy wolność wzięli, odyskane
regestru kupieckiego magistrat у comrau- były nie zaniedbamy. Do opiek po kupcach
nitas maią pilnie postrzegać, aby byli lu- у rzemieślnikach, zwłaszcza conditionis medzie wolnego urodzenia, co maią attesta- lioris pozostałych, wtrącać się nie mamy,
ciami у świadectwem ludzi niepodeyrza- chiba który z nas testamentem będzie nanych dowodzić. Novitates у uchwał żadnych, znaczony, na tencza^s osobie magistratowey
które by praedicarent communitati merca- wolno będzie przyiąć. A ponieważ to offitortae, nie mamy stanowić. Miasto dla stan- cium iest publicum у miedzy wysługami
cyi panów deputatów, zrewidowawszy po- mieyskiemi rachuie się, tedy powinien" bęspołu cum communitate, na trzy części sto- dzie sine ulla exceptione et differentia to
\% sui|c się do divisiey króla iegomości Wła- onus przyiąć każdy mieszczanin. Obiecuiedysława rozdzielić mamy, aby cale exdivi- my communitati mercatoriae, wyiąwszy nas i | w swym zostawała walorze. Cegielnie sze teraznieysze w magistracie osoby będące
у Tolwarki aby w zaniedbanie у dalsze spu- iż żadnemu w przyszłe czasy, d g
a
remium'
stoszenie nie szły, spólney cum communita- magistratumque wchodzącemu, nie pozwolete zażyiemy ich rady. Assekuruiemy pp. my zabawy kupieckiey tractare, ażby się
kupców, iż z przysłuchania rachunku pro- według praw у przywileiów communitatis
ventow z mostu albo przewozu, na szpital do regestru kupieckiego wpisał, у ieśliby
ś. Troyce należącego, przychodzących, ma zaszło iakie pozwolenie, to pro irrito ma być
dway pp. kupcy ex parte romana, a podług rozumiane. Względem grosza drugiego, z
przywileiu Sigisrnundi Augusti 1545 przy- wagi beczkowego у brukowego idącego,
tomni bydź, aby panowie stanownicze, od po wysłuchaniu rachunku, aby na zniesienie
nas na zapisanie gospod naznaczeni, za długów (których wszytkich porządny będzie
coruptiami drugich kamienic nie uwalnia- spisany regestr) był obrócony, spoinie z pali у złych ludzi, gości, mieszczanom nie ny kupcy namówić się mamy. Na kupców *
naprowadzali, alias in hoc puncto deliquen- У mieszczan zasłużonych, a osobliwie pates, za instantią pp. kupców communi- triciuszów, per miuriam temporis podupadtati, skarać nieodwloeznie powinni będzie- łych, wzgląd у baczenie, za intercessią commy. Summę złotych sześciu set, od żydów munitatis, zwłaszcza w conferowaniu wanależącą, merę na restauratią murów ob- kansów, po kupieckiey zabawie correspon38
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duiących, mieć powinni będziemy. Pan pisarz ważczy aby do odpowiadania w wadze
towarów nie należał у panów kupców żeby
nie znieważał, serio upomniemy; inquantum
by zaś napomnienia niedbał, podług prawa
indelate sprawiedliwość ,z niego ukrzywdzonemu uczynić mamy. Względem candidatów a communitate podanych cale przywiley communitatibuś zachować mamy, у
nie podanych a communitate wtrącać nie
powinni będziemy. . Contrybuciami wszelakiemi kupieckiemi panowie starsi roczni
communitatis merćatoriae zawiadywać maią
у z nich wyrachować się corok powinni.
Beczkowe у brukowe nie doma u pana
pisarza proventowego, ale w komorze przez
panów szafarzów odbierane bydź ma Następuiących czasów z listami panów kupców
у mieszczan wysłać nie powinni będziemy,
in causis levioribus, ani takowych narzucać posług, lecz naiąwszy ex publicó
kozaka poszlemy. Względem pieńkr z Rusi
przychodzących, iako żadnych podziałów
stanowić, tak у panów kupców od nabycia
oney odbiiać żadnemi sposobami nie mamy,
owszem każdemu kupić pozwalamy, byle
by szkodliwych nie było podkupów. Do
skutków przywieść mamy, aby mostowe u
Spaskiey у Bernardyńskiey bramy na rzece
Wilence, podług przywileiów nie ginęło. Mamy też unanimiter zabiegać, aby kramy
ciemne w dalszą nie szły ruynę. Zwyczay,
który wszelakiemu prawu był, iż magistratową osobę razy kilka do zaniesienia na
niey protestacyi tak in civilibus, iako in
criminalibus pozwem pisanym przypozwać
trzeba było, znosiemy, ale ma być każdego
czasu у od każdey osoby przyięta, eopraecustodito, aby in criminalibus famosa nie
była przymowana od pp. pisarzów naszych
protestatia, aż ъ dołożeniem officii et iudicii.

-

A ieśliby cokolwiek ieszcze panowie kupcy
praetendowali ydiferentią iakową zachowały,
tedy podług assecuratiey naszey, w roku
tysiąc sześćset dwudziestym pierwszym, dnia
piętnastego Nowembra daney, in amore et
candore sopire mamy. Assecuruiemy w tym
panów kupców communitatis merćatoriae,
że względem tak podanych nam exorbitancyi, iako у teraznieyszego postanowienia
naszego żadnych, ani w sądach у urzędach
pomst, ani privatnych vindikt czynić niemamy. Które wszytkie wysz pomienione puncta, tak też ordinatią króla .iego mości
świętey pamięci Zygmunta III, przywileia,
decreta commisarskie у artykuły communitatis sacrosancte dotrzymać obiecuiemy,
byle у sama communitas kupiecka słuszne
oddawała magistratowi posłuszeństwo у też
prawa у przywileia w takowey, iako przedtym miała у teraz ma, zachowała observantiey. A ieślibyśmy w czym kolwiek przeciwko temu naszemu postanowieniu у ordinaciey, dekretom commissarskim wykroczyli, tedy winom w dekrecie komisarskim
podlegać mamy. Y na tośmy ten nasz ugedliwy у* assecuracyiny list communitati sexaginta virorum dali. Pisań w Wilnie, dnia
dwudziestego ósmego Decembra, roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt piątego.
Mikołay Rychter—burmistrz roczny;
Mikołay Kliczewski—burmistrz;
Eustaehiusz Szpirkowicz—burmistrz;
Paweł Boimlek—i. k. m. b. W.;
Salva ab utrique ordinatione et iuribus
ante et post unionem tam magistratu,
quam communitati consensis. Stanisław
Gawłowicki — burmistrz Wileński mp.
Piotr, Władysław Byliński Rwocki mp.
Bartłomiey Oinaki—гауса Wileński; Andrzey Gierkiewiezr. w-; Prokop Dorofiewicz—
burmistrz roczny mpp.; Alexander Bo-
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manowicz ręką; Jan Ohurcewicz — bur- tarz—burmistrz Wileński; Grzegorz Kostmistrz Wileński; Jan Kukowicz—burmistrz rowicki; Samuel Szycikmp.; Jan Zakrzewmp.; Henrik Mones—iego kr. mości sekre- ski; Stephan Konstantinowicz.

1666 г. Января 11 дня.
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Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 606—617.

63. Три декрета комиссарскаго суда о педопущеніи диссмдевтовъ къ должвостяиъ бургоиистровъ и радцовъ и объ отчетвостн по госпиталю, подлежащеиъ
духовному в домству.
Въ этихъ трехъ декретахъ комиссарскаго суда
были разсматриваемы спорныя д ла, касавшіяся
городоваго самоуправденія въ Вильн . Первое д ло
касалось опред ленія диссидентскихъ правъ на
занятіе магистратскихъ должностей; хотя католики выхлопотали у короля запрещеніе, но наличный диссидентъ Монесъ и былъ оставленъ
до конца своей жизни на магистратской должности; на будущее время занимать таковыя
диссидентамъ запрещено. Второе д ло было воз-

буждено уніятами противъ православныхъ также
по поводу занятія посл дними т хъ же магистратскихъ должностей: уніяты требовали лишенія
званія бургомистра Дорофеевича; д £ л о э т о было
отложено до разсмотр нія документовъ; третье д ло о расходахъ госпитальныхъ в имуществахъ,
постановлено выслушивать подробный отчетъ провизоровъ въ присутствіи магистрата и члена
коммиссарскаго суда.

Ad nobile officium et acta praesentia consularia Vilnensia personaliter venientes nobiles domini Petrus Bylinski et Andreas Gierkiewicz, annui consulares ritus romani. trina
decretacommissariaiia dere in iisdem decretis
contenta, ad acticandum obtulerunt. Quorum
unius is est, qui sequitur tenor verborum:
Roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt szóstego, miesiąca Stycznia dnia iedynastego.
Przed nami Krzysztophem na Baksztach Zawiszą, marszałkiem wielkim
w. x. Litewskiego, Krzysztophem Pacem, kanclerzem wielkim w. x. Litewskiego, Cyprianem Pawłem Brzostowskim,
referendarzem у pisarzem w. x. Litew-

skiego, Michałem Druckini Sokolińskim,
marszałkiem Orszańskim, kominissarzami
iego królewskiey mości, na sądach commissionis zasiadaiącemi, comparuit wielebny
iego mość xiadz Alexander Kotowicz—kustosz Wileński, regent cancellarii w. x.
Litewskiego, iako delegatus przewielebney
kapituły Wileńsldey, która ex vi officii et
decreti sui postrzegaiac indemnitatem praerogativarum cultorum orthodoxae fidei catholicae, detulit nam to: iż przeciwko prawom, przywileiom у ordinatiom królów iehmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich, ante unionem w. x. Litewskiego z
koroną nadanych, у contra praeseriptum

300 mris municipalis magdeburgensis, miastu Moness, za consensem iego królewskiey
temu ad instar Krakowa pozwolonego, do mości у za electią ordinum civitatis у mamagistratu Wileńskiego dissidentes in reli- gistratu obrany, wzięty do ławice, у iuż od
gione professiey evangelicanae, iako p. Hen- dawnego czasu w niey zostaie, owszem roku
ryk Moness у drugi pan Reynhold Wit- przeszłego za burmistrza obrany, do przymacher, augustianae professionis, są wzię- sięgi у functiey urzędu swoiego przypuci. Na którą propositią odpowiadaiąc ma- szczony, sine contradictione, on skończył;
gistrat Wileński tak iustificował: iż ławi- prosił tedy, se circa ius nactum conservari.
ca religiey rzymskiey katolickiey, na któ- My tedy commissarze iego królewskiey morey medietas magistratus constituitur, nie ści, wysłuchawszy obudwu stron controverma w sobie ani cierpi żadnego dissidenta sii, revisis iuribus et privilegiis miasta,
in religione; iakoż prosi, aby in posterum ponieważ z pokładanych у przed nami
wiecznemi czasy, według praw mieyskich, czytanych tych że przywileiów у ordinacyi
у ordynacyi królów jichmościów polskich mieyskich, evidenter pokazało się, iż do
у wielkich xiążąt Litewskich, przed unią prawa maydeburskiego, miastu temu stonadanych у uczynionych, dekretem naszym łecznemu ad instar Krakowa od królów ichzabroniony był dissidentom cuiuscunque mościów polskich у wielkich xiążąt Litewprofessionis et sećtae accessus do magistra- skich ante Unionen nadanego, у od wszyfctu у urzędów mieyskich. Tamże in atti- kich urzędów mieyskich stanu tylko ludzie
nenti ozwał się magistrat religiey ruskiey, religiey katolickiey ruskiey są przypuszczeni
- który constituit alteram niedietatem magi- у capaces declarowani, a lubo to pauca alstratu Wileńskiego, z tym: iż lubo panów egantur exempla, iż przeszłych czasów
dissidentów wyżey mianowanych do ławice dissidentes in religione do rady mieyskiey
swey przyięli antecessorowie ich ' ieszcze byli wzięci, to iednak to contra cardinalia
ante hostilitatem, z których ledwo teraz i ara miasta działo się, pro abusu privilektóry in vivis superstes, uczynili to za li- giorum et exorbitantia uznawszy, tym destem iego królewskiey mości, który że cretem naszym nakazuiemy: aby in pomiał być za panem Monessem, allegabant sterum wiecznemi czasy do rady ławice у
więc, iż na nich wymogła to authóritas na urzędy wszelakie miesckie pospólstwo
nieboszczyka xiążęcia iego mości Janusza у magistrat Wileński, tak ławice rzymskiey,
Radziwiła, woiewody protunc Wileńskiego, iako у ruskiey ludzi dissidentes in religioza nim solide interponowana, у insze ur- ne jakiey koi wiek professii у sekty inter
'gentes adferebant rationes. Pro parte zaś candidatos nie podawali, ani ich ullo praemianowanych dissidentium allegowano, iż textu za burmistrzów, radziec, ławników,
dawnieyszych czasów practicabatur, iako piszarzów у za inszych officialistów obiemianowali kilkoro exempla, że ad magi- rali, ani takim między sobą mieysca zasiastratum wzięci byli dissidentes yfuncti of- dać, officio functi dopuszczali, owszem aby
ficio aż do śmierci, więc że ieden z nich, się przeciwko temu oppoaowali у integritaiako to pan Witmaeher wyniósł się z mia- tem praw swoich postrzegali, a to sub
nullihte olectionis у paenis na magistrat
sta do inszych państw, przez co renunciaex aiuitrio iego królewskiey mości in cavit iuri civitatis у magistratus; drugi pan
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sum contraventionis temu dekretowi naszemi irremissibiliter extendendis. A co się
dotyczę teraznieyszego in magistratu zasiadaiącego szlachetnego Henryka Monessa — hurmistrza, ponieważ ieszcze ante
hostilatem przez urząd illius temporis był
do rady za rescriptem, ut allegatur, iego
królewskiey mości wzięty, tedy w tym, ieżeli przytym urzędzie zostawać ma ad vitae suae tempora, pro declaratione iego
królewskiey mości odsyłamy, mocą tego
dekretu naszego,—Pisań w Wilnie,roku,dnia
у miesiąca ut supra. Extant circa adinipressa sigilla subscriptiones eorundem, qui
supra illustrissimorum dd. commissariorum.
Alterius vero decreti commissarialis sequens est contextus verboruin:
Roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt szóstego miesiąca Januarii dnia iedynastego.
Przed nami Krzysztophem na Baksztach Zawiszą, marszałkiem wielkim
wielkiego xiestwa Litewskiego, Krzysztophem Pacem, kanclerzem wielkim w. x.
Litewskiego], Cyprianem Pawłem Brzostowskim, referendarzem у pisarzem w.
x. Litewskiego, Michałem Druckim - So
kolińskim, marszałkiem Orszańskim, commissarzami iego królewskiey ( mości, na
sądach commissionis zasiadaiącemi. comparuit wielebny ociec Marcian Białozor—
archimandryta Wileński cerkwie ś. Troyce,
także у magistrat ławice ruskiey, w uniey
świętey z kościołem rzymskim będący, postrzegaiąc całości praw, przywileiów у praerogatiw, ludziom religiey ruskiey w uniey
będącym, od świętey pamięci wielkich xiążąt Litewskich у królów polskich nadanych,
osobliwie w mieście tym stołecznym Wileńskim zostawaiącym, przekładali przed
nami: iż ludzie religiey ruskiey w disuniey zostawaiący, przeciwko prawom у zwy-
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czaiom, także ordinatiom około electiey na
urzędy miesckie opisanym, ważą się variis
artibus do magistratu у urzędów mieysckich wdzierać się; iako niedawnych czasów
pod electią na burmistrzowstwo szlachetny
Prokop Dorofiewicz, za factią niektórych
electem został, lubo temu wielebny ociec '
archimandryta contradicował у rescripta"
iego królewskiey mości dwoiakie pokładał, pierwszy tenoris talis; Jan Kazimierz etc. urodzonemu Stephanowi Bylińskiemu, wóytowi Wileńskiemu , sekretarzowi naszemu, także slachetnym у sławetnym burmistrzom, raycom, ławnikom у
wszytkiemu magistratowi Wileńskiemu miasta naszego stołecznego Wilna, wiernie nam
miłym, łaskę naszą królewską. Urodzeni , szlachetni у sławetni, wiernie nam
mili. Lubo nie wątpiemy, że wierność
wasza morę et instituto maiorum suorum, według praw sobie od świętey pamięci
królów ich mościów nadanych, у o d nas
potwierdzonych, także podług deeretów różnych, transactii commissarskich, у opisania porządków około obierania osób do rady mieysckiey postępować zwykliście, iednak nam należy to ww. intimować, chcąc
mieć у roskazuiąc, abyście w tym iako
nayostróżniey sobie postępowali, у (j 0 j a _
wice ruskiey nieunitów przymować nie
ważyli się, ale podług dawnych przy electiach porządków sprawowali się, strzegąc
pilnie convulsio'nem w tym praw у swobód, miastu całemu służących, żeby nieponosiły. Inaczey ww. z powinności swey
У dla łaski naszey nie utrzymuię. Dan w
Mohilowie dnia trzeciego miesiąca Aprilis
roku Pańskiego MD0LXIV, panowania królewstw naszych polskiego у szwedzkiego
XVI roku. Jan Kazimier;, król, (locus sigilli minoris magni ducatus Lithuaniae).

302

-

Cyprian Paweł Brzostowski, referendarz у trio nostro in contravenierites, toties quopisarz w. x. Litewskiego.—Drugiego zaś ties irremisibiliter irrogandis, nie uczynicie
rescriptu iego królewskiey mości tenor ta- dla łaski naszey królewskiey у z powinlis: Jan Kazimierz etć. Urodzonemu Ste- ności swey. Dan w Warszawie dnia XXVI
phanowi Bylińskiemu, , sekretarzowi nasze- miesiąca Stycznia roku Pańskiego MD0LXV,
mu, wóytowi Wileńskiemu, szlachetnym panowania królewstw naszych polskiego у
burmistrzom, raycom, ławnikom у wszyt- szwedzkiego XVIII roku. Jan Kazimierz
kiemu magistratowi 'miasta naszego sto- król; locus sigilli maioris magni ducatus
łecznego w. x. Litewskiego, to iest Wilna, Lithuaniae. Cyprian Brzostowski—referenwiernie nam miłym, łaskę naszą królew- darz у pisarz w. x. Litewskiego.—Którym
ską. Urodzoni, szlachetni, wiernie nam wyżey opisanym rescriptom przez pana Domili! Nie bez podziwienia wielkiego nasze- rofiewicza у magistrat Wileński contrago odbieramy tę od wielebnego xiedza bi- ventium, kiedy поп obstantibus his ad
skupa Wileńskiego у od inszych panów electionem onego na burmistrzowstwo przyrad у urzędników, przy boku naszym bę- stąpili, .prosili tedy у domawiali się, abydących, przestrogi, żeww. contra funda- śmy tę elęctią za nieprawną liznąwszy, pomental i, iura, swobody, wolności, sobie у mienionego pana Dorofiewicza officio pricałemu miastu od antecessorów naszych vowali, et inposterum decretem naszym
świętey pamięci nadanych у od nas approbo- warowali, ażeby magistrat Wileński na
wanych, passim delinquentes, kiedy in sum- żadne urzędy mieysckie disunitów obierać
raum abusum te prawa nasze przywodzą у przymować nieważył się.
się, a zwłaszcza in electionibus ^ad; magiJn contrarium wielebny ociec Daniel
stratum personarum in reli'gione christiana
Dprofiewicz, starszy Wileński cerkwie ś.
dissidentium, któremi zagęszczać się ławice
Ducha, także у szlachetny Prokop Dorotameczne indebite et illicite zaczęły, bo iako
fiewicz, obrany burmistrz tegoroczny, imienas słusznie afficere musi, tako oraz ww.
niem swym у wszytkich panów mieszczan
postrzegamy, aby się przez takie ausus in
Wileńskich w disuniey będących, wywopericulum swoich de libera electione osób,
dząc to z przywileiów miasta, osobliwie od
do magistratu zgodnych, nie podawali.
ś. pamięci króla Kazimierza danego w
Napominamy za tym ww. serio у przez
Parczowie w roku 1451, także ex pactis
ten rescript nasz iniungimus, aby się abconventis między obywatelami koronnemi
hinc żadnych in reli'gione catholica dissiу w. x. Litewskiego religiey graeckiey,
dentes ad magistratum przypuszczać, et
tak w uniey będących, iako у nie będących,
intra candidatos admittere nie pozwalali,
na electiey ś. pamięci Władysława króla
ale żeby się podług praw, sobie antiquispisanemi, у constitutią roku 1636 approtus nadanych, in electionibus zachowali,
bowanemi, tudzież ex antiquo usu et
alias musieli byśmy te wszytkie in derosapraxi actu tego, iż disunici iako do prawa
tionem et convulsionem iurium odprawiomieysckiego maydeburskiego, tak do wszytne electie invalidare, у ten actus, iako ilkich wolności, praerogatyw у urzędów, zalegitime uczyniony, pro irritis declarare. Inarówno z ludźmi religiey katolickiey są
czey tedy in posterum subpaenis ex arbiprzypuszczeni, iakoż у obwiniony terazniey-
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iuż od lat szesnastu iest wzięty, et in possessione ac functione gestorum magistratum, bez żadney contradictii dotąd zostawał, у novissime na burmistrzowstwo tegoroczne, iako bene meritus miastu, iest obrany. Upraszali tedy nas, żeby iako pomieniony p. Dorofiewicz, obrany burmistrz
do wykonania przysięgi na burmistrzowstwo у do zasiadania mieysca swego, odprawowania functiey burmistrowskiey był
przypuszczony, tak żeby wolny był additus
do magistratu у urzędów mieysckich ludziom religiey graeckiey, nie będącym w
uniey.
Na co replicando powodowa strona, panowie unici •z wielebnym oycem archimandritą swoim wnosili, iż za allegowanemi
przywileiami у prawami panowie dissidenci, ad gerendos. magistratus wmies'cie nie
mogą być przypuszczeni, ponieważ wszytkie przywileia mieysckie, nadane ludziom
religiey ruskiey referuią się do unitów, a
nie dissidentów, ani przywiley świętey pamięci Kazimierza króla w roku 1451, w
Parczowie dany, o którym fit mentio, sehizmatyków wesprzeć ich może, ponieważ ex
intentione principis dany był, na wolność
od podwod mieszczanom Wileńskim, a nie
na prawo maydeburskie, у ta clausula subrepticie per appendicem tam irrepsit, a
nie allegatus usus, iż brano diśunitów do
rady im opitulatur, ponieważ zawsze ich
obierano cum pacto conversionis ad unionem, iako у teraznieyszego pana Procopa
Dorofiewicza hac lege do ławice у magistratu wzięto; w ostatku gotowi by byli wariis privüegiis, decretis, rescriptis królów
ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich, także у іпаевіі dokumentami wywieść; iż na praerogativa gerendorum nia-

gistratuum w mieście Wileńskim samym
uuiatom należy, у od takowych urzędów
excluduntur disunici, ale że dla następuiących niebespieczeństw niedawnych czasów
od nieprzyiaciela postronnego, у woli у rozkazania przewielebnego oyca metropolity'
swego, archivum iako zinszemi rzeczami,
tak у z takowemi przywileiami у sprawami
unionem concernentibus, ad alia tutoria
loca, opodal (bo extra ducatum magnum
Lithuaniae) wysłali у wywiedli, у tak prętko ich odyskać nie mogą; tedy upraszali
nas, abyśmy in competentem delationem,
ad productionem tych munimentów у przywileiów pozwolili, a interea aby obrany p.
Dorofiewicz ad iuramenta у zasiadania mieysca burmistrzowskiego ad decisionem litis
supersedował, ponieważ zachodzą] in an- .
garium electionis iego kr. mości rescripta,
w sądzie naszym pokładane. A tak my
commicarze i. kr. mości, wysłuchawszy
obudwu stron controversü, poniewasz magistrat religiey graeckiey, w uniey będący
у wielebny oycieć archimandrita Wileński
alegowawszy, iż dla niebespieczeństwa od
nieprzyiaciela na wielkie xiestwo Litewskie
у miasto Wileńskie zachodzących, archivum z decretami, do sprawy tey należącetni, za dispositią wielebnego oyca metropolity swego, na mieysce dalsze у bespiecznieysze z klastoru ś. Tróyce, gdzie deponowane było, wysłali, у ad manum tego
wszytkiego nie maiąc, producować in subsidium causae suae nie mogą: użyczenia
dilatiey ad munimenta, у ad productionem
privilegiorum prosili, tedy aby non revisis
iuribus ich et incognita causa sądzeni nie
byli, dilaciey im do przyszłey sessiey naszey, która przypadać będzie m reassmmptią
sądów naszych commisarskich, przez ubtescentią pozwalamy у dopuszczamy, ш
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deroguiąc niwczym prawa: stron, na którym terminie obiedwie stronie z prawami
у przywilejami swemi stawać bez żadnego
przypozwu będą. A co się dotyczę electii
у przysięgi na burmistrzowstwo tegoroczne szlachetnego Prokopa Dorofiewicza—
obranego burmistrza, — ponieważ rescriptami iego kr. mości, w sądzie naszym producowanemi, magistratowi iniunctum est,
aby do ławice rzymskiey nieunitów przymować nie ważyli się, tedy my condescendendo in cognitioriem onych, ani praeiudicando iuribus, usui et privilegiis partimn
punctom ieśli, obrany Dorofiewicz przed decisią sprawy, do wykonania iuramentu na
burmistrzowstwo tegoroczne przypuszczony
być ma у zasiadać mieysce w ratuszu Wileńskim w radzie burmistrzowskiey, pro declaratione iego kr. mości odsyłamy. A interea aby sprawiedliwość, święta zatamowana nie była dopuszczamy, aby' magistrat
we wszystkim, morę dotąd usrtato, postępował, mocą tego dekretu naszego. Pisań
w Wilnie, roku, miesiąca у dnia wyż mianowanego. Extrakt, circa sigilla et subscriptiones propriarum manuum eorundem, qui
supra, illustrimorum dominorum commissariorum.
Tertii vero decreti, ad acticandum oblati, ea est quae sequitur series.
Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt
szóstego miesiąca ianuarii szesnastego dnia.
Przed nami Krzysztophem naBaksztach
Zawiszą, marszałkiem wielkim w. x. Lit.,
Krzysztophem Pacem kanclerzem wielkim w.
x. Lit. Cyprianem Pawłem Brzostowskim—
referendarzem w. x. Lit. Michałem Drackim—Sokolińskim, marszałkiem Orszańskim kommissarzami iego kr. mości, na sądach commissarskich zasiadaiącemi, comparuit wielebny iegomość xiadz Alexander

Kotowicz kustosz Wileński, regent cancellariey wielkiey w. x. Lit., iako delegatus capituły Wileńskiey, która ex vi officii
et debiti sui, postrzegaiąc indemnitatem et
integritatem dóbr szpitalnych, intulit, iż
szlachetny magistrat Wileński, contra exigentiam privilegiorum, rescriptorum у ordinationum miasta tego, dobra szpitalne
nie arenduie, iako powinien, plus offerentibus, ale ie sam trzyma, z ubliżeniem
prowentów szpitalnych, domawiaiąc się, aby
z administratiey swoiey sufficientem calculum in praesentia deputatorum ex venerabili capitulo uczynili, a in posterum dobra
takowe plus offerentibus arendowali. Na
którą propositią, odpowiadaiąc magistrat Wileński, wniósł, iż gotów iest przez administratorów swoich, którym concredowane dobra szpitalne były w zawiadywanie, in defectu arendarzów, uczynić rachunek, gdy
będzie podany у institutus proboszcz szpitalny post fata teraznieyszego, któremu ex
vi decreti regii, a nie przewielebney capitule z proventow szpitalnych powinien rachować. Na to replicando ex parte przewielebney capituły Wileńskiey powiedziano:
Iż capitulum sede vacante może in defectu
praepositi supplere vices iego, у postrzedz
szkody szpitalney, iako supremi protectores
piorum locorum. A tak my commissarze,
wysłuchawszy obudwu stron controversii, у
one dobrze wyrozumiawszy, ponieważ xiadz
proboszcz szpitalny ś. Tróyce fatis cessit,
do którego należało słuchać rachunków z
prowentów szpitalnych; tedy in defeotu iego
wskazuiemy, aby administratores dóbr tych,
una cum magistratu sufficientem calculum
et rationes tam perceptorum, quani distributorum, na tenczas przed imść xiedzem
plebanem Wileńskim у wielmożnemi ichmość panami collegami naszemi, imć panem
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referendarzem w. x. Lit-go у imć panem
marszałkiem Orszańskiiii uczynili, у allegata swoie werifikowali, a to dnia iutrzeyszego. A gdy dzień iutrzeyszy przyszedł, odebrawszy relatią od ich mościów panów collegów naszych: iż takowe rachunki w tak krótkim czasie przeyrzane у werifikowane bydź nie mogły,
to iednak nam intimatum, iż imć pan podwoiewodzi Wileński proventa szpitalne za
rok tysiączny sześćsetny sześćdziesiąty pierwszy na się wybierał. My tedy commissarze, odebrawszy takową od ichmościów panów collegów naszych relatią у calciilatią
wyżey mianowaną, у werificatią iey do dalszego у sposobnieyszego czasu, który reassumptią sądów naszych poprzedzić ma, odkładamy. Powinien tedy magistrat będzie z
administratorami swemi za obdestinatią imć
pana marszałka Orszańskiego у od. nas

deputowanego, na mieysce naznaczone stawić у ze wszytkiego się wyrachować, у е~
rificatią na gruncie expensarum et reparationis dóbr szpitalnych, także perceptorum
z nich przed imścią uczynić. Aintereä in4
iungitur magistratui, aby o proventa, in debite przez imć pana podwoiewodzegd у
inszych, którzyby się pokazały, zabrane,
prawnie w sądzie iego królewskiej mości
indelate czynili, у onych dochodzili, mocą ninieyszego decretu naszego. Pisań w Wilnie,
roku, miesiąca у dnia wyż mianowanego.
Extant circa sigilla, ibidem adimpressa,
subscriptiones manuum illustrissimorum dominorum eorundem, qui supra commissariorum. Quae quidem decreta, in ea.uti
praemissum est, tenoris abloquentia in
se contenta, actis consignata sunt praesentibus.

1666 г. Января 21 дня.
Изъ книги № 5117, за

1666—1668 г , стр. 56—58.

64. Онред леиіе Виленекаго магистрата по д лу между членами шапочническагоцеха.
Между членами шапочническаго цеха возникли
споры по сл дующему поводу: во время выборовъ
въ цеховые старшины двое изъ кандидатовъ получили неравное количество шбнрателышхъ голосовъ—одинъ 14, а другой 4, но утвержденъ былъ
въ званій получившій меньшее количество голосовъ, нротивъ чего и протестуете обиженный; ма-

1

гистратъ командировалъ радецъ для разсл дованія д ла на м ст . Оказалось, что д йствительн»
цехъ призналъ права стар йшинства за кандидатомъ, получивнгамъ меньшее количество голосовъ.
Такъ какъ при этомъ оба кандидата еще подрались, то цехъ предложилъ имъ идти на мировую,
что и было сд лано съ раар шенія магистрата,

W prawie w akciey utsciwego Mikolaia leńskiego, iako starszego tegorocznego, swoKościuszki—czapnika, mieszczanina Wi- im у wszytkiego cechu czapniczego ioiie39
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niem utsciwemi Piotrowi Kozłowskiemu,
także czapecznikowi, mieszczaninowi Wileńskiemu, o to: iż on, nie będąc legitime
у zgodnie od braci cechu czapniczego na
ten rok za szafarza obrany, za promotią
tylko iednego pana Nikifora, starszego z
strony graeckiey, klucz'od skrzynki cechowey podany sobie niaiąc, mieysce szafarskie indebite zasiadszy, w obrębie у w cechu niespokoynie sprawuie się, przez co
do różnych szkód, intrat bracią cechową
przywodzi, aby mieysce iego utsciwy Andrzey Okuszko, podług artykułów, tak od
szlachetnego magistratu Wileńskiego, iako
у przywileiów, od królów ich mościów nadanych у potwierdzonych, zgodnie obrany
zasiadł, przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim intentowaney. Tenże szlachetny urząd burmistrzowski у radziecki Wfortelri» po odprawioney po dwakroć przez szlachetnych
panów Piotra Bylińskiego у Grygiera Rostrowickiego, radziec Wileńskich, przy bytności mnie pisarza у sług urzędowych, utsciwych Kazimierza Bernatowicza ,y Jerzego Kozłowskiego, w cechu czapniczym, w
kamienicy szlachetnego pana Andrzeia Gerkiewicza, гаусу Wileńskiego, w zachodzących praetensiach verificatii у one dostatecznie namieyscu urzędowym wysłuchawszy, takową ferował sententią: lubo się z
relatii ich mościów panów radziec to pokazało, iżKuszko cztyrnaście kresek, a Kozlowski tylko cztyry na szafarstwo miał,
ale iż mu zasieść u stołu starszego у przy
skrzynce brackiey pozwolili, a co większa
klucz do teyże skrzynki cechowey oddali,
o co żadney przez tak długi czas contradictii ani protestacii nie uczynili; a pozwiny circa usum et possessionem urzędu s.V; go et circa honorem do przysięgi na tym,

iż był zgodnie od wszytkiey braci na szafarstwo obrany у klucz do skrzynki cechowey za pozwoleniem wszytkiego cechu,
przez ręce pana Nikifora—starszego na ten
rok obranego, dobrowolnie miał sobie oddany, у dotąd w spokoynym mieyscu swego zasiadania у używania urzędu szafarskiego zostawał, zabieraiąc zachowania przy
tym że szafarstwie, tudzież у nagrodzenia
szkód у nakładów prawnych potrzebował,
у też przysięgę iednemu z braci puszczał,
którey iesli by acceptare niechcial, tedy
daremne aby dwie przysięgi nie były, oraz
na zbiciu swoim, które od Kościuszki bydź
mienił, podług dekretu urzędu wóytowskiego w roku teraznieyszym 1666, miesiąca Januarii dwudziestego pierwszego dnia
ferowanego, z iednego et super officio przysięgę wykonać declarował; przeto urząd z
racyi wysz potiiienionych, przysięgę temuż
Kozłowskiemu na punctach wzwysz wyrażonych, nie wdaiąc się in causam facti,
dnia trzeciego tu przed sobą wykonać nakazał. Po którey wykonaniu przy urzędzie
szafarskim przez ten rok zostawać powinien będzie. Do którey aby nie przychodziło, obie strony w nadziei ugody do
iego mości pana Grzegorza Kostrowickiego—
rąycy Wileńskiego, odsyłaią się. Gdzie z
przyiacielskiego pomiarkowania to stanęło:
iż za zgodą wszytkiey braci cechu czapeczniczego przysięga, którą super officio wolnego obrania na szafarstwo Kozlowski miał
wykonać, iest condonowana wzaiemnym sposobem boiu swego z przysięgą, podług dekretu wóytowskiego Kozlowski z szkodami у nakładami prawnymi odstąpił. Winę
iednak na urząd wóytowski Kościuszko za
tenże bóy zapłacić submittowat. Do którey
mediaty szlachetny urząd burmistrzowski у
radzieckiWileńskiprzychilaiącsię, przy urzę-
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dzie szafarskim Kozlowskiego zachował, a w artykułach cechowych opisanemi nakazał.
przyszły czas spokoynie obudwum stronam Co wszytko do xiąg burmistrzowskich у
przy przywileiach iego królewskiey mości radzieckich Wileńskich iest zapisano.
zochować serio у pod winami w tychże

1666 г. Января 25 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 48—50.

65.

Прввилегія короля Яиа Казиміра, которою овъ утверждаетъ члевоаъ магистрата двссвдента Іонеса.

Король Янъ Казиміръ, принимая во впиманіе
съ одной стороны годичное нребываиіе диссидента
Монеса въ званій бургомистра, а съ другой — привилегіи королей, лишающія диссидентовъ такихъ

правъ, настоящей привилегіей оставляетъ :;а Монесомъ бурмистровское достоинство, во шб жаніе
нанесенія ему безчестія.

In frequenti sessione et consessu nobi- cima Januarii ex solenissimis partium conlium dominorum proconsulum, consulum, troversiis factae, circa оШсіцщ consulatus
consularium, scabinorum Vilnensium spor- nobilem dominum Непгісищ Mones, ex
tulis cancellariae, ut moris et iuris est, ad rationibus ibidem insinuatis, ad vitae temactum praesentem studio congregatorum, pora conservarc dignata est, petens easdem
comparens personaliter nobilis dominus ad acta praesentia immetricari et se circa
Henricus Mones—sacrae regiae maiestatis gratiam sacrae regiae maiestatis, quae ad
secretarius, proconsul Vilnensis, thelonei diesvitae protraxeritconservari, quarum quimagni ducatus Lithuaniae administrator, | dem literarum is est, qui sequitur, tenor
exhibuit literas s. regiae maiestatis, domi- vevborum: Лап Kazimierz, z Bożey łaski
ni nostri clementissimi, ad nobilem magi- król polski, etc. Urodzonemu Stephanowi
stratum Vilnensem, de data Varsaviae, die Carolowi Bylińskiemu--wóytowi, szlachetvigesima quinta mensis Januarii, anno Do- nym у sławetnym burmistrzom, raycom, ławmini 166(5 scriptas. Quibus sacra regia nikom у wszytkiemu magistratowi miasta
maiestas, dominus noster clementissimus, naszego Wilna, wiernie nam miłym, łaskę
praememoratum nobilem dominum procon- naszą królewską. Urodzony, szlachetni у
sulem Vilnensem, vigore remissae decreto sławetni, wiernie nam mili! Zpodziwieniem
commissariali, non ita pridein Vilnae in to niemałym przychodzi nam wiedzieć, że
anno feliciter currenti 1666 die unde- ww. in praeiudicium praw у przywilejów
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«erectionis prawa maydeburskiego, od święte y pamięci królów ichmościów ww. nadanego, у od nas potwierdzonego, ważyliście się szlachetnego Henrika Monesa, in
religione christiana dissidentem, przez magistrat, ante hostilitatem będący, do rady
przyiętego do burmistrzowstwa tak rok przypuścić, przez co silą іщ-ibus et libertatibus
tego miasta derogaturn iest. Jakoż у wielmożni у urodzeni commissarze nasi, na
zrewidowanie praw,' temu miastu nadanych,
у na weyrzenie we wszytkie porządki mieyskie у sporządzenie onych, także na rozsądzenie praetensionum zesłani, hunc abusum dekretem swym in perpetuum znieśli,
a względem szlachetnego Monesa, który
snąć per rescriptum nostrum, ad male narrata z cancellariey w. x. Litewskiego otrzymany, do rady wszedł, ieśli w niey zostawać
ma, do nas declarationem odesłali; tedy
my uważywszy, że szlachetny Mones, non
per temeritatem suam, ale-per ignorantiam
praw, temu miastu służących, beneficio -rescriptu naszego, lubo nulliter otrzymanego,
do rady wszedł, maiąc "respect na wygodne
ku паш у ku dobra ozeczypospolitey posługi iego, nieehcąc aby pro meritis suis
in dishonore zostawał, tą naszą declaratią
onego w radzie magistratu Wileńskiego
ad vitae eius tempora zostawuiemy, co iednak w przyszły czas in exemplum trahi

-

niema, у praeiudicare iuribus miasta Wileńskiego nie będzie mogło. Chcemy tedy
mieć po ww. aby szlachetny Mones przy
tey łasce у declaratii naszey, sine ulteriori
obolo osoby iego disquisitione, był zachowany. Wszakże abyście in posterum żadnych do magistratu, ani do ławice dissidentem in religione quocunque nomine nazwanych, podług dekretu noviter przez
wielmożnych у urodzonych commissarzów
ferowanego, przypuszczać sub nullitate electionis et privatione officii obranego, a na
ostatek sub paenis arbitrarie irremissibiliter
in contumaces irrogandis nie ważyli się,
inaczey ww. nie uczynicie z powinności swey.
Dan w. Warszawie, dnia XXV miesiąca
Januarii, roku Pańskiego MDCLXVI, panowania królestw naszych polskiego у szwedzkiego XVIII roku. Sequitur subscriptio
manus s. r. m. domimi nostri clementissimi in hunc sensum: Jan Kazimierz król.
(Locus sigilli maioris m. d. Lit.) Quibus
literis s. r. m. domini nostri clementissimi, in eo, uti praemissum est, tenore publice relectis, nobilis magistratus Vilnensis cum ea, qua par est, reverentia, ad
acta sua consularia suscepit; cuius orginale
in archivo officii sui deposuit. Praesens
vero instrumentum parti requirenti per
depromptun extradi permisit.

— 309

-

1666 г. Января 25 дня.
йзъ книги № 5117 за 1666—1668 г., стр. 35—48.

66. Привнлегія короля Япа Казиміра, даиеая Внленсшшу православному м ша
пиеу Прокоиію ДороФесвичу на отправленіе должности бургомистра.
Король Янъ Казиміръ всл дствіе просьбы Продаетъ за нимъ это званіе съ оговоркою, что эта
•коиія Дорофеевича, православнаго Виленскаго бурмилость королевская должна распространяться толь.гомистра, вопреки проискамъ уніятовъ и римко на личность Дорофеевича и о т н ю д ь н е н а
ско-католиковъ, настоящею привилегией утверждругихъ православныхъ м щанъ.

Feria quinta post festum purificationis
пае Vilnensis et magistratus »таесі in
gloriosissimae Mariae virginis, die quarta
unione sancta cum ortodoxa ecclesia romensis Februarii, anno Domini 1666, in
mana existentis, ad decisionem litis cum
frequenti sessione et consessu' nobilium
disunitis conservare dignata est, petens
dominorum proconsulum, consulum, coneaasdem literas ad acta praesentia immetrisulariura ac scabinorum Vilnensium, sporcari et se circa gratiam sanctae regiae
talis cancellariae, uti moris et iuris est,
maiestatis conservari. Quaruni quidem liad actum praesentem studio congregatoterarum iste est,qui sequitur, tenor verborum.
rum, comparens pers onaliter nobilis domiJan Kazimierz, z Bożey łaski król polnus Procopius Dorofieiewicz—consul Vilnenski etc. Urodzonemu Stephanowi Bylińskiesis, exhibuit literas sacrae regiae maiestamu - wóytowi, szlachetnym у sławetnym
tis, domini nostri clementissimi, ad nobilem
burmistrzym, raycom, ławnikom у wszytmagistratum Vilnensem, de data Varsaviae
kiemu magistratowi miasta naszego stodie vigesima quinta me nsis Januarii, anno
łecznego Wilna, wiernie nam miłym^ laskę
Domini 1666 seriptas, quibus sacra regia
naszą królewską. Urodzony, szlachetni у
maiestas, dominus noster clementissimus,
sławetni, wiernie nam mili! Dano nam sprapraememoratum nobilem dominum Dorofiewę, iż gdy przed wielmożnemiy U r o d z o n e _
iewicz vigore remisso decreto commissoriami commissarzami naszemi, od nas do miali, non ita pridem Vilnae in anno feliciter
sta naszego Wileńskiego w pewnych dla
currenti 1666, die undecima Januarii, ex
zrewidowania praw у przywileiów temu
solennissimis partium eontroversiis factae,
miastu służących, także у dla postanowiecirca officium consulatus, ex clementia sua
nia porządków у rozsądzenia praetensii w
fegia, et rationibus ibidem insinuatis, sine
zachodzących sprawach zesłanemi, contropraeiudicio tarnen iurium et privilegioversia miedzy unitami у nieunitami, w rarum inclitae huius civitatis metropolitadzie у [magistracie będącemi, względem.

-

310

obrania Prokopa Dorofiewicza na burmistrzowstwo tegoroczne zaczęła; tedy w tey
sprawie wielebny. xiądz Białozor, nominat
episcopii Pińskiey, archimandrita Wileński,
per interventionem swoim y. magistratu
w unii będącego imieniem stawaiąc у wykonania przysięgi na burmistrzowstwo szlachetnemu Dorofie wieżowi, obranemu iako
nieunitowi broniąc, na pokazanie (praw у
przywileiów, in partem Kusi, w unii będącey, służących, dilätii potrzebował, którey
pomienieni wielmożni у urodzeni commissarze nasi onym nie bronili у tę sprawę
do powtórnego swego na contiuuatią commissiey za innoteścentią ziazdu swego odłożyli. A ratione szlachetnego Dorofiewicza, na burmistrzowstwo tegoroczne obranego, ieśli ma" lite pendente na ten swóy
urząd przysięgać у mieyśce swe, będąc
nieunitem, zasiadać, ponieważ rescripta
nasze in contrarium zaszły od nas pro declaratione odesłali. My tedyruważaiąc wszytkie tey sprawy okoliczności, у bacząc-tö,
że ieszcze samo oney principale ńegotium
do rozsądku commissarskiego nie przyszło,
a niechcąc aby przez to sprawiedliwości
świętey nie ubliżyło się, zwysz rzeczonego
szlachetnego Prokopa Dorofiewicza, przy
teraznieyszym urzędzie burmistrzowskim,
na który obrany iest, z elementu naszey
królewskiey zachowuiemy, który aby bez
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żadnych disquisitii у contradietii do wykonania na ten urząd przysięgi był przypuszczony, mieć chcemy. Co iednak nic
niema praeiudicować prawom у przywileiom in partem unitów służącym, у teraznieysza nasza deklaratia tylko osobie szczegulney szlachetnego Dorofiewicza, usque
ad decisionem ultimariam causae praesentis miedzy unitami у nieunitami, o zasiadanie у obieranie do każdey religii ruskiey
służyć będzie. Zaczym obyście ww. do
tey wyrażoney naszey (sine praeiudicio praw
unitom służących) declaratii skłoniwszy się,
szlachetnego Dorofiewicza do przysięgi у
do zażywania urzędu burmistrzowskiego
przypuścili, chcemy mieć у roskazuiemy,
inaczey nie uczynicie z powinności swey.
Dan w Warszawie, dnia XXV miesiąca Januarii, roku Pańskiego 1666, panowania
państw naszych polskiego у szwedzkiego
.XVIII roku. Sequitur subscriptio manus
s. r. m. domini nostri clementissimi, in hunc
modum: Jan Kazimierz król, (locus sigilli
maioris m. d. Lit.) Quibus iuris s. r. m.
domini nostri clementissimi, in eo uti praemissum est tenore publicae relectis, nobilis
magistratu s Vilnensis, cum ea, quae par
est, reverentia adaeta sua consularia suscepit; cuius orginale in archivo officii sui
deposuit, praesens ut instrumentum parti
requirenti per depromtum extradi permisit.
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67. Опред леніеВоленскаго магистрата по поводу н которыгь безпорядковъ. возннкшяхъ
въ цех шаиочииковъ между ринско - католическим^ его членами и православными.
Виленскій магистратъ, разсмотр вши обоюдныя
жалобы шапочниковъ ринско-католическаго испов данія и православнаго по поводу н которыхъ
безпорядковъ въ цех и выслушавши дознанія и
показанія радцевъ по этому д лу, сд лалъ постановленія сл дующаго содержанія: виновныхъ под-

вергнуть соотв тствующему наказанію, а на будущее время цеху воздержаться отъ пьянства въ
присутствіи королевскихъ привилегій; общественныхъ денегъ не расходовать на частныя и безполезные расходы, а прежде всего на церковь и
оказывать должное почтеніе старпщцъ.

W sobbothę dnia trzydziestego miesiąca Ja- skiego w cechu czapniczym, p r z y o t w o _
nuarii, roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt szó- rzoney skrzynce, we wszytkich praetensistego, w sprawie у akciey, którą uczciwi ach у differentiach ab utrinque zachodząStepan Walentynowicz—starszy cechu czap- cych, verificatii у oney dostatecznie in loco
niczego Wileńskiego ex parte romana, у iudiciorum wysłuchawszy, takową we wszytJan Sawicki, swoim у wszytkiey braci po- kich punktach, ex mutuo actoratu zachomienionego cechu imieniem, uczciwemu Ja- dzących promulgował sententią: A naprzód,
nowi Horoszee, także starszemu tegoż ce- ratione starszeństwa p. Horoszki na ten
chu ex parte graeca, podług protestaciey rok, iż po wykonaney przysiędze starsze
apud acta praesentia w roku ninieyszym miejsce zasiadł, żadna przy tey że przytysiąc sześćset sześćdziesiąt szóstym., dnia siędze у potym nie zaszła contradictio, у
dwudziestego szóstego miesiąca Januarii w swey protestacyi starszeństwo onemu
zaniesioney, a przeciwnym sposobem, Jan przyznawaią, przeto circa offrcium suum,
Horoszko pomienionym starszym czapeez- na które raz przysiągł, zostawać powinien
niczym w punctach niżey wyrażonych ad będzie. W drugim zaś punkcie względem
invicem przed szlachetnym urzędem bur- uczciwego Andrzeia Charnałowicza, na ten
mistrzowskim radzieckim Wileńskim in- czas młodszego brata, którego, iż nie pritentowali. Ten że szlachetny urząd bur- vata authoritate, ani sam ieden pan Homistrzowski radziecki Wileński, po odpra- roszko, ale z Basilim Jośkiewiczem—stołowioney przez szlachetnych pp. Piotra By- wym у Hrehorym Siemienowiczem — smlińskiego у Grygiera Kostrowickiego—ra- farzem, о \шпе nieposłuszeństwo у пі dziec Wileńskich, przy bytności mnie pi- uszanowanie panów starszych urzędowi dosarza у sług urzędowych uczciwych Kazi- niosszy, cum n<ui. ilculo iegomości pana
mierza Bernatowicza у Jerzego Kozłow- Jana Ohurcewicza—burmistrza Wileńskie-

— 312 —
go na ratuszu osadził, gdzie dzień у noc
siedzieć musiał, iż nieposłusznych przywileia у artykuły cechowe więzieniem karać
pozwalaią, Horoszko od impetitiey takowey
wolnym ma zostawać. A co się tknie dwuch
czapek na Walentynowicza, iedney za złotych piętnaście, drugiey za złotych dwanaście, w obrębie przez Horoszkę przedanych, te, iż mieni być Horoszko zapłacone, tąż asertią swoią cielesną przysięgą dnia
trzeciego potwierdzić powinien będzie, do
którey aby iako w rzeczy małey nie przychodziło, na ugodę do szlachetnego pana
Konstantynowicza гаусе obie strony odsyłaią się. Względem zaś czapki, przez Horoszkę u Charnałowicza wziętey, za którą
sześć złotych residui praetendował, iż się
z inquisitiey pana Koloszki — gospodarza
cechowego, to pokazało, że to residuum
weszło w porachunek, kiedy się do cechu
Charnałowicz wkupował, "przeto y# w tym
punkcie Horoszko wolen zastawać będzie.
Co zaś strony pieniędzy cechowych połtoraset złotych za starszeństwa pana Sielawy,
Stephana Adamowicza, starszych cechu czapnicżego, Stephana Wekiery — stołowego,
przez Jana Horoszkę, iako na tenczas szafarza tegoż cechu, od sławetnego Andrzeia Wierzbickiego, kupca mieszczanina Wileńskiego, odyskanych, a przez Horoszkę
iakoby na swóy pożytek obróconych; iż się
pomienione pułtorasta złotych w regestrach
perceptowych nayduią, które nie przez iednego p. Horoszkę, ale przez wszy tek cech,
iako się z wydatków у regestrów roschodowych daie widzieć, na zbytki są obrócone, a podług praw у przywileiów, od
świątobliwych królów wszytkim cechom nadanych, nie na co innego przychody cechowe z skrzynki brackiey, tylko na ołtarz
у chwałę Bożą, apotym na potrzeby pub-

liczne, iako to na chorągiew, bębny, dardy, muszkiety, prochy, ołowy у inną ammunicią cechową obracać się maią. Przeto
pomienioną summę naydaley za ośm niedziel wszytek cech czapnicki contribuere у
do skrzynki refundere rokiem zawitym powinien będzie, serio in futurum przykazuiąc, aby w przyszły czas dochody cechowe
ni na co innego, tylko na ołtarz, przy cerkwi świętey Tróycy ruskiey będący, a na
publiczne potrzeby wyżey pomienione obracane były. A że się to pokazało, że pan
Stanisław Szymkiewicz—kusznierz, względem zabawy czapeczniczey małżonki swey
dwie dardzie sprawić do cechu czapniczego obiecywał, a oni dziesięć złotych gotowemi wzięli, у to in luxuni obrócili, tedy
nieodwłocznie dwie dardy z proporcami porządne do cechu sprawić powinni będą.
Nakoniec względem złotych ośmnastu, na
świecę do cerkwi przed Bożym narodzeniem przez Horoszkę wziętych, iż dziesięć
złotych wydał, a residuum circa retentores, to iest, przy samym że Horoszce półtora złotego, przy Walentynowiczu także
półtora złotego, у przy Juszkiewiczu tyleż, niewydaney na świece składanki, zaległe, to indelate oddać, у świece z tych
pieniędzy sprawić powinni będą. A z actoratu Jana Horoszki przeciw uczciwemu
Janowi Siwickiemu oto, iakoby do czapek
zlotogławowych, passamany у koronki bantaierowe przyszywaiąc za złote miał udawać у przedawać, ponieważ się nic takiego na pana Siwickiego niepokazało, przeto pan Siwicki wolen. W drugim zaś punkcie: iż to na uczciwych Stephana Walentynowicza у Jana Siwickiego, starszych przeszłorocznych, pokazało, że oni na urząd
starszeństwa nie przysięgaiąc cechom raądzili, dochodami у roschodami szafowali,.
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wczym się przywileiom iego królewskiey
mości у artykułom cechowym, od szlachetnego magistratu nadanym, sprzeciwili, a
zatym w winy siedzenia w więzieniu, w
tych że artykułach o nieposłusznych opisanego, popadli у na większe karanie zasłużyli, którą paenę urząd moderuiąc, półkamienia wosku na ołtarz bracki starsi
przeszłoroczni, a drugie półkamienia wszytek cech za to, iż urzędowi wcześnie o niewykonaney przez starszych przysiędze nie
oznaymił, nieodwłocznie dać powinien będzie. A in futurum serio urząd у pod wi-
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nami, tak w artykułach cechowych iako у
w prawie pospolitym opisanemi, cech czapniczy napomina, aby żadnych piiatyk у
zbytków przy przywileiach iego królewskiey mości у otwartey skrzynce nie czynili,
pieniędzy cechowych ni na co innego, tylko na chwałę Bożą у na potrzeby cechęCwe obracali, starszych w należytym poszanowaniu mieli, starsi zaś młodszych w cichości rządzili, у cech sprawowali, postrzegaiąc na się win, w tychże punktach opisanych. Co iest zapisano.

1666 г. Февраля 8 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 52.

68. Жалоба Вилевскнхъ кожевниковъ на р зниковъ потому поводу,
посл дніе незаконно продаютъ сырыя кожи.

что

эти

Кожевники приносять жалобу на р зниковъ и цамъ только для покрытія товаровъ и витинъ
кунцовъ, что они занимаются продажей сырыхъ въ остальнихъ же случаяхъ чтобы кожи подвер,
и выд лашшхъ кожъ и требуютъ, чтоби р зни- гались конфискации и вырученныя отъ продажи
камъ разр шено было продавать только т кожи, деньги чтобы шли на ремонта городскихъ ст нъ.
который остаются у нихъ посл боя скота, а куп-

Instantiam facientibus honestis Petro Malkiewicz et Casimiro Barszczewski, annuis
contubernii cerdonum Vilnensium sonioribus, suo totiusque eonfraternitatis nomine
agentibus, citati simt ad nobile officium
consularo Vilnense famati Joannes Baezyuski et Ueorgius Beczys—contubernii lanionum Vilnensium seniorcs, contra quos personaliter comparontes et terminum hodicr-

num attentantes,pernobilem Michaelem Prokopowicz—plenipotentem siium, reproducta
protestatione in anno felicitcr currenti 1606,
die tertia meusis Februarii, apud acta praesentia contra souiores lanionum focta, eosdem accusabant in eo: Quod videlicet łanioncs non iam pecora, veruin otiam cutes
ot coria, in рпшішііеішц cerdonum,
mant, Innionibusquc senioribus cut
cutes ex
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pecoribus mactatis detractas cerdonibus vendere inhibeaiit ac impediant; prołnde uti
refragarios pro eiusmodi inhibitione, paenis arbitrariis puniri, et cutes bovinas in
macellis iuxta antiquam cxmsuetudinem venui exponi petierunt, vetante praesertim
privilegio confirmationis divae memoriae
Vladislai quarti, in annó 1636, Vilnae die
15 Septembris contubernio cerdonumbenigne
indulto , ex cuius originali, paragraphum
transumptum obtulerunt, sequentis tenoris:
Tak też strony skór kupowania, ale surowych, niewyprawionych, aby niewolno było
przekupionom wszelakim, także też Żydom,
Tatarom, także у kupcom z inszych miast
у miasteczek przyiezdżym, na kożdym у
wszelakim mieyscu, iawnie у pokątnie skupować, krom braci у mistrzów tego rzemiosła kożemiackiego, białoskurników; krom
kupców "Wileńskich, tym wolno będzie dla
przykrywania towarów, które wożą, tak na
wozach, iakó też у na wicinach, a daley
inszym niewolno pod utraceniem tych skór
na urząd burmistrzowski у radziecki Wileński, które także maią bydź obracane
na poprawy murów mieyskich. Także też
rzeznicy aby żadnych skór nie kupowali у
skupowanych aby nie przedawali, krom tych,
które sami u siebie z bydła bitego maią,
także aby żadnemi skórami surowemi у
wyprawnemi nie handlowali у z miasta
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nie wywozili, pod utraceniem tych skór na
poprawę murów miesckich, a to tak sami
przez się, iako też per subordinatas personas, aby się tego nie ważyli. Na te skóry
grabione mieysce pewne ma bydź pod ratuszem, które za co się przedawać przez
szafarze mieyskie będą, spisać się maią, у
poprawa z tego murów miesckich bydź ma.
Także skupowanie у handlowanie skórami
wszytkiemi у inszym rzemieśnikom zabronione bydź ma, pod winą utraceniem wszytkich skór, iako się iuż wyżey mianowało.
Czego wszytkiego starsi bracia tego cechu
białoskurnickiego doglądać у postrzegać
maią. A -takowe uporne do urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego opowiadać,
z których zarazem sprawiedliwość ma bydź
uczyniona, у te grabieży do nich maią
bydź oddawane. Quo paragrapho publice
relectó, circa eiusmodi privilegium se conservari postularunt, et ne in futurum cutes,
a lanionibus, tam privatim, quam publice
coemantur, mactatorumque boum coria in
macellis venui exponantur, sententia officium cogi petierunt. Quam actorum propositionem citati exaudita per nobilem Arnolphum Zaleski—patronum suum, terminum
revidendi privilegii una et respondendi concedi sibi petierunt, et per interlocutoriam
officii ad primam iuris obtinuerunt.
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69. Жалоба Виленскихъ солодовниковъ на другигь цеховыхъ, д лающихъ подрывъ ихъ ремеслу.
Виленскіе солодовники приносять жалобу на
поименованныхъ, въ этомъ же документ разныхъ
ремесденниковъ,что они скупають привозный хл бъ,
м ряютъ своими частными м рами, д лаютъ солодъ и пиво и тайно продають горожанамъ, ч мъ

Ad instantiam honestorum Christopliori
Pipirowicz, Marci Maciulewicz, Stanislai
Słuszkiewicz—civium polentariorum Vilnensium, citati sunt ad nobile officium consulare Vilnense, per famulos officii iuratos
honestos Casimirum Bernatowicz et Georgium Kozłowski, honesti Stanislaus Liniewicz, Petrus Paszkiewicż—lanio, Nicolaus Żudziewicz — lupularius, Simon Januszkiewicz, Petrus Budrewicz—cives Vilnenses, contra quos, nomine totius contubernii sui per nobilem Michałem Prokopowicz, propositionem in scripto parato obtulerunt tenoris sequentis:
Sławetni Krzysztof Pipirowicz, Marek Maciulewicz у Stanisław Słuszkiewicz—starsi
cechu słodowniczego Wileńskiego, imieniem
swoim у wszytkiego cechu słodowniczego
czyniąc,dali zapozwać przed szlachetny urząd
burmistrzowski у radziecki Wileński sławetnychStanisławaLmiewieza- garbarza, Piotra
Paszkiewicza—rzeźnika, Mikołaia Żudziewicza—chmielnika, Symona Januszkiewicza—
bywszego dragarza у Piotra Budrewicza—pilnika, mieszczan Wileńskich, o to: iż oni,

причиняють убытки не только солодовникамъ, но
и городу. Ссылаясь на 13 и 18 §§ своего устава
солодовники требуютъ воспрещенія такихъ и.
подобныхъ д йствій подъ страхомъ конфискаціи
незаконныхъ товаровъ.

maiąc swoie rzemiosła у zabawy, (w których im actorowie żadnym nie przeszkadzaią sposobem), in convulsionem nie tylko
praw у przywileiów, cechowi słodowniczemu
od ś. pamięci królów iego mościów polskich
у wielkich xiążąt Litewskich, a osobliwie
naiaśnieyszego króla iegomości teraznieyszego, szczęśliwie nam panuiącego, miłościwie
nadanych, ale też у wszytkiemu miastu
służących, ważą się: Naprzód, z domów
swych, na przedmieściu będących, a od pola
niedalekich, na gościńce różne wybiegać у
do siebie goście у podwody ze zbożem
wszelakim na targ przyiezdże zaprowadzać.
U których drożey, niżeli na rynku zboże
przekupiwszy, miarą swą privatna, a podobno nad słuszność większą, gubiąc provent publiczny, od teyże miary przychodzący, odmierzaią, a potym takowe zboża na
słody przerobiwszy, różnym ludziom potaiemnie z domów swoich, nie wkupiwszy się,
ani wpisawszy się do cechu słodowniczego,
przedaią у piwa na wyszynk robią. E l i »
ich występki, iż wyraźnym dwóm artykułom w przywileiu, cechowi słodowniczemu
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nadanym, niżey położonym,—mianowicie:
trzynastemu у ośmnastemu są przeciwne,
domagaią się actorowie, aby pozwani za to,
że z domów swych w pole wybiegaiąc, zboże
przekupuią, winą o przekupniach opisaną,
per sententiam nobilis officii karani byli,
у in futurum żeby się tego nie ważyli się
sub paenis maioribus inhibere. Powtóre,
słody wyrobione przez nich że samych, у
zboża nierobione przez tychże pozwanych
kupowane, у w domu ich nayduiące się,
aby zabrane były, у per medium tak na
restauratią murów mieyskich, iako у do
skrzynki cechu słodowniczego, obrócone
były. Potrzecie, ponieważ do miary provent należący gubią, iako publicum bonum, a niemal, contractant sami in crimen
et paenam peculatus popadli. Po czwarte,
ex quo słody, iako towar riobie nienależący у prawem zabroniony, w domach swych
wyrabiaią у piwa robią, у one słody wyrobione ludkom potaiemnie przedaią, aby
confiscatio słodów tych- podług artykułów
adinventa była, у żeby in perpetuum, (póki
do cechu słodowniczego nie wpiszą się у
nie wkupią) słodów wyrabiać, ani przedawać, sub paenis, in privilegio expressis,
nie ważyli. Co podaią salvo iure addendi,
corrigendi, minuendi meliorandique cetera
reservato, protestantes de damnis et litis
expensis.

-

dy brat zabawy słodowniczey ma mieć
moc wychodzić przed bramę na przedmieścia, na drogi у takich donosić, którzyby
z mieszczan miasta tego ważyli się zboża
wszelakie po drogach przymuiąc, lubo ku
swemu prywatnemu pożytkowi, a zgubie
publiczney, lubo po części, tak у na rynku zakupować ogułem, lubo albo do sklepów na drogość zsypować, takowego każdego
doniesionego magistrat zabraniem zboża,
a per medium na poprawę murów mieyskich у na cech słodowniczy obróceniem, ieśli
by był doświadczony, inszych zaś według
występków karać będzie.
Artykuł ośmnasty. Ponieważ słodownicy, pilnuiąc swey zabawy, kupcom у innym
rzemiosłom nie przeszkadzają, siła iest takowych kupców у innego rzemiosła ludzi,
którzy przy kupiectwie у rzemieśle swym
cechowym słody robią у z nich piwa robią; zaczym aby takowe w robieniu słodów pod zagrabieniem onych, których dwie
części na cech słodowniczy. a trzecia część
na urząd mieyski Wileński należeć ma,
przeszkody słodównikom nie czynili. A ieśliby rzemiosłem słodownickim bawić się
у żywić chcieli, aby do cechu słodowniczego wkupili.
Contra quam propositionem citati nomine superius specifitati, per nobilem Araolphum Zaleski plenipotentem suum, terАгіуШ
trzynasty: Takowemu że prze- minum respondendi petierunt, quem de
kupstwu zabiegając to stanowiemy, że każ- beneficio iuris obtinuerant.
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1666 г. Мая 15 дня.
Изъ книги Л° 5117, за 1666—1668 г., стр. 238.

70. Жалоба Виленскаго сапожничьяго цеха на Виленскаго же купца Качан вскаго но поводу незаконной торговли посл днииъ сапогами.
Сапожники, ссылаясь на свои привилегіи и
указывая на незаконный по ихъ мн нію д йствія
купца Качановскаго, продавшаго 20 паръ сапоговъ другому купцу, требуютъ, чтобы купцамъ
воспрещено было заниматься торговлей сапогами
на томъ основаній, что въ привилегіяхъ сапожни-

Sabbatho pridie dominica iubilate, die
decima quinta mensis Maii, anno Domini
1666. Citatus est ad nobile officium consulare VilnensB,- pro die hodierna, famatus Theodorus Kaczanowski, civis et negociator Vilnensis, ex instantia famatorum
Stanislai Pieczurowicz et Theodori Sawicz,
seniorum contubernii sutorum Vilnensium
etPetri Wersocki atque Andreae Buywilczyk, dispensatorum eiusdem contubernii
annuorum, nomine totius contubernii sui
sutorialis et suo agentium, qui inhaerendo privilegiis suis, a serenissimis regibus
benigne collatis, propositionem suam per
nobiłem Joannem Lisiecki, causae praesentis patronum, contra supra nominatum Theodorum Kaczanowski, de re in ea expressa formatam, in scriptis obtulerunt, in
hunc qui sequitur modum.
Intentowana iestactia od panów szewców
panu Fiedorowi Kaczanowskiemu, kupcowi Wileńskiemu, ratione convulsionis
privilegioruui sacrae regiae maiestatis, od
naiaśnieyszyoh ichmościów królów pol-

ковъ ясно сказано: что купцы получаютъ' свои доходы отъ купли и продажи, а ремесленники отъ
работы и продажи; при этоыъ сапожники съ разр шенія магистрата им ютъ свои лавки и плотятъ городу, пошлины за право торговли.

skich Stephana у Zygmonta nadanych: iż
pan Kaczanowski ważył się przedawae
boty par z dwadzieścia w Wilnie kupcowi drugiemu przeciwko prawu у wolnościom, cechowi szewskiemu nadanych. In
confirmationem propositionis suae producuią actores przywiley iego królewskiey
ś i Zygmunta
Z
t
t i e g o którym
k
mości
trzeciego
g
y
tak pisze: Nolumusque a quoquam in domibus tam publicis, quam privatis per
alterius conditionis homines calceos divendi, vel aliunde incivitatem Vilnensem advehi, cum id maxime reipublicae ordinem
turbare, et commodis ipsos magistros opificii defraudare consueverit; in contrarium
uon facientes, officium, subcuńis iurisdictione tales reperti fuerint, advertere tenebitur, et advertendi plenam facultatem habebit, quos nemo tueri sibi praesumat.
Drugi przywiley Stephana króla: Nemo
audeat propolis ex illorum coria ad divendendum labores sutoreos exercere, saß
Armenis, vel hospitibus ad hospitium commune civile—vulgo safian dieto, ex corio
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illorum labores, seu calceamenta conficere. nie wolno suknem, ani korzeniem kupczyć
quae deinde hie Vilnae in damnum et de- у one przedawać, tak у kupcowi nie woltrimentum totius contubernii, inde sibivi no tym kupczyć, czym się rzemieśnik życtum quaeritantis, divenderint, quando qui wi у handluie. A to dla tego, że ordo
dem huic artificio operam. non dederint, aninia rerum у ex communi illo principio:
neque illud non didicerint. Verum tarnen quam quisque norit artem, in hac se exeliberum erit fratribus labores propolis et rceat. Accedit у to, że gdyby kupcowi wolArmenis ex illorum fiorio diversi generis no było botami handlować, toż у sukniami
conficere, si videlicetex urbe exportarent, gotowemi, czapkami у innemi towarami,
ac eveherent in alia loca ad divenden- które z rąk rzemieśniczych pochodzą, ob
dum, Unde loculenter patet, że żadeu wa- paritatem rationis, у było by u iednego
żyć się niepowinien botów tu w Wilnie kupca wszytko, contra ordinem totius reiprzedawać, ale ich każą za miasto wywo- publicae, w którey distinetio miedzy knpzić, albo wynosić' na insze miesyca ku cem a rzemieśnikiem, у miedzy kupcem a
przedaniu.
kupcem observatur, bo distincta ratio błaKtórym przywileiom applauduiąe magi- watnika od sukiennika, sukiennika od kostrat destinävit locum publicum et privi- rzennika, у innych, daleko więcey szewców
legiatum do przed awania botów, od które- od kupców.
go mieysca pewną w rok szewcy płacą
Ad extremum consuetudo ipsa, która opkwotę magistratowi, nie poJmbarach tedy, tima est legum interpres, у samo codziennie po sukiennych, ani korzennych kra- ne uczy nas doświadczenie, że żadnemu
mach, boty przedawane bydź rnaią, ale in kupcowi nie wolno botami handlować tu
loco publico, ad id destinato. Militątpro w Wilnie, у nie tylko tu w Wilnie ab anparte loci aequitatis" ratio, quae semper tiquo, ale у w innych miastach żaden kuhortatur ad optima: a naprzód etymon piec botów nie przedaie, ale ie sami szewyocis, bo kupiec dicitur od kupienia у prze- cy przedaią, iako to w Lublinie, w Kradania, rzemieśnik od robienia yprzedania, kowie, w Warszawie у wszędy, gdzie szewу іако kupcowi primo essentiale est kupić cy swoie iatki maią. Że tego tedy przedу przedać, rzemieśnikowi także essentiale tym nie bywało, toć у teraz być nie ma,
zrobić у przedać, skąd patet luculenter, że iako to novitas odiosa.
kupiec to tylko przedawać ma у tym hanGdyby to miało impune uyść panu Kadlować, co kupi, a nie to, co rzemieśnik czanowskiemu, kupcowi Wileńskiemu, tolzrobi. Interest to ad bonum regimen ci- lerentur iura et privilegia królów ichmovitatis, aby każdy podług stanu swoiego ściów, ab antiquo nadane, tolleretur locus
swoiey pilnował zabawy у handlu, kupiec privilegiatus, a magistratu designatus; etyłokcia у wagi, która mu należy dokupiec- mon vocis nil sonaret, bonum regimen citwa; rzemieśnik . wzaiem swoich instru- vitatis evanesceret; commiscerentur quamentów, które mu należą do rzemiosła; drata rotundis, nulla esset disparitas et
iako sukiennik sukna, korzennik korzenia Jisctinctio, miedzy kupcem, a rzemieśnikiem
pilnować ma, tak rzemieśnik rzemiosła,
miedzy kupcem a kupcem, tolleretur dezkąd pożywienie ma. Y iako rzemieśnikowi j nique consuetudo generalis, in regno Po-
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loniae magnoque ducatu Lithuaniae recepta; tolleretur denique fundus kaplice ś. Anny, od oyca świętego uprzywileiowaney, bo
by tolleretur ratio essentialis contubernii
szewców, przywileiami królów ichmościów
dobrze obwarowana. Proszą tedy szewcy,
aby te boty były na urzędzie pokładane,
które są iudicialiter zaaresztowane, aby podług praw у przywileiów na szpital albo
na kaplicę ś. Anny byli oddane; a pan
Kaczanowski (ne alii tam illicitos audeant
ausus) aby mulctam et emendam iudicii

-

zapłacił. Co do sądów waszmościów miłościwych panów , actores podaią, salvo iure
addendi, minuendi meliorandique sibi reservato, protestando de damnis etlitis expensis secutis, et subsequendis. Contra quam
propositionem replicandi et privilegia contubernalia sutorum Vilnensium revidendi,
terminum per octavam nobilis Joannes Вег^*
kinowicz—referendarius Viluensis, nomine citati Theodori Kaczanowski et communitatis mercatoriae Vilnensis pro eodem
Kaczanowski interveniere accepit.

1666 г. Мая 22 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 262—267.

71. Возражевіе Внленскаго купечества на жалобу сапожничьяго цеха, въ которой купецъ Качановскій обвивенъ въ незаконной продаж 20 паръ сапоговъ.
Въ этомъ возраженіи купцовъ противъ протеста еапожниковъ повторяются прежніе доводы со
ссылками на §§ городоваго права. Купцы остаются
при своихъ мн ніяхъ, т. е., что привилегіи сапожниковъ выхлопотаны у королей и исправлены
безъ в дома и соглаеія магистрата, всл дсгвіе

Nobilis Joannes Berkinowicz, referendarius
Vilnensis; uti et tanquam defensor causae
principalis sui citati Theodori Kaczanowski
et communitatis mercatoriae Vilnensis, pro
eodem Kaczanowski interveniens, dilationi
in eo obtentae satisfaciendo, replicam contra propositionem sutoram exhibuit scripto
sequenti exarattm tenoris eiusmodi: BepUЫ na przywihk p puncta panom szewcom
siarszym a communiłałe podana. Produ-

чего они требуютъ пересмотра этихъ привилегій;
что купцы, хотя и не иіі ютъ въ своихъ привилегіяхъ опред леннаго указанія на торговлю сапогами, т мъ не мен е въ нихъ и такіе товары
обозначены общимъ назвашемъ „artefactis".

kowali panowie szewcy privilegium sacrae
regiae maiestatis Sigismundi tertii, który
wyprawili u króla iego mości in anno 1597,
die 20 Martii, w którym tak opisuie; Et
quoniam pro ornatu altaris sumptus facere,
oneraque civitatis proferre tenebuntur, dignum esse iudicamus, ut nemo in civitate
Vilnensi, cuicunque mrisdietioni subiectus,
artem exereere audeat, qui in fraternitotem inscriptus et susceptus non sit, nota-
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mus a quoquam in domibus tarn publicis,
per alterius conditionis homines calceos
divendi, vel aliunde in civitatem Vilnensem advehi, cum id. maxime reipublicae
ordinem turbare et commodis ipsos magistros opificii defraudare consveverit. In eontrarium facientes officium, sub cuius iurisdictione tales reperji- fuerint, advertere
tenebitur et advertendi plenani facultatem
habebit, quos nemo tueri sibi praesumat.
Na ten prywiley talis responsio.
Panowie szewcy bez consensu nobilis magistratus u króla iegomości ten przywiley
wyprawili, a mamy wyraźne prawo: Jur.
Mun. artyhuł dziewiętnasty glos. rzemieśnicy
wszyscy, by też у miasto wolne było, a pana
nad sobą miało, abo nie miało, także у
mieszczanie wszyscy podlegli władze у гоskazaniu burmistrzów у radziec, choćby też
burmistrze у гаусе pana abo króla nad
sobą mieli; bo iż pan abo król wszytkiego,
co ku dobremu rzeczypospolitey należy,
sam doglądać nie może, przeto namieysce
swe obiera у wysadza urzędniki у przełożone,
którzy tego doglądaią.

nobilis magistratus weyrzawszy w artykuły
co dobrego' approbat, co szkodliwego wyrzuca.
Item producowali drugi przywiley Stephana króla in anno 1579, die 1-ma Julii: Nemo audfiat propolis ex illorum corio
ad divendendum labores sutoreos exercere,
aut Armenis vel hospitibus, ad hospitium
commune civile, ex corio illorum vulgo
saphan dieto, labores seu calceamenta conficere, quod deinde hie Vilnae in damnum
et detrimentum totius contubernii, inde
sibivicturn quaeritantis divenderent, quandoquidem huic artificio operam non dederint, neque illud didicerint. Verum tarnen liberum erit fratribus labores propolis,
et Armenis ex illorum corio di versi generis conficere, si videlicet ex urbe exportarent et eveherent in alia loca ad divendendum idoneum; gdzie prawią, żaden
ważyć się niepowinien botów tu w Wilnie
przedawać, ale ich każą za miasto wywozić.
R. Lubo ten przywiley nihil contra nos, ale
to naprzód wnaszamy, iż у ten przywiley
bez conaensu . szlachetnego magistratu w.
2. Ci żadnych ustaw, ani wilkierzów sta- mościów gdzie wiem to refutuiąc.
nowić sobie ku pożytkowi swemu nie moBył na tenczas król iegomość w Wilgą bez woli у pozwolenia radzieckiego, nie; nie prosząc nobilem magistratum o poabo pana ziemie oney, abo przełożonego w twierdzenie artykułów, panowie szewcy u
mieście, a to się rozumie o sprawach, któ- króla iegomości wyprawili. Co czytam z
re by potwierdzenia potrzebowały, bo w ichże przywileiu: Proinde cum hie Vilnae
rzeczach małych, które żadney szkody mia- principaliores viri artificii sutorum ad nos
stu nie niosą, potwierdzenia nie potrzebuią. venissent, humiliterque nobis per certos
3. Jeśli by też cech którykolwiek listów consiliarios nostros supplicassent, ut coinabo potwierdzenia na porządki swe potrze- munitatem seu contubernium fraternitatis,.
bował, iako gdyby listy im pierwiey od in ipso eorum artificio, itemque ius sive
miasta dane pogineli, tedy o insze radziec statuta, quibus se regere et moderare debeprosić, у oni one im dać mogą. Jur. Mun. bunt, authoritate nostra regia approbarc,
artykuł 44 glos. to tu expresse wyraża, że ratifieare, confirmareque dignaromur, in
pierwiey od magistratu maią prosić o po- liunc subsequenteui modum; to iuż nie od
twierdzenie porządków, a to dla tego, iż szlachetnego magistratu, ale od samego
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króla imości. A co napisano: Nemo popiołami, solą, śledziami, tureckiemi у
audeat propolis, uti superius scriptum, sie perskiemi kobiercami, oponami, kilimami
refutatur; w tym przywileiu nie pisze: etc. etc., у różnemi napoiami etc. у iakiego
nemo audeat mercator, ale nemo audeat kolwiek nazwiska podobnemi towarami; tu
propolis, a propolis significat partacz, któ- notandum ambarnemi, artefactis towarami,
remu zakazuią z ich skór, vulgo safian, ro- kiedy co kupiec da robić rzemieśnikowl у
bić, a pogotowiu przedawać Ormianom abo zapłaci, wolno z kramu przedać, iako magościom, który by na przeszkodę wszyt- my in simili, da kupiec urobić ze srebrem'
kiemu cechu abo uymy pożywienia każde- uzdeczkę złotnikowi, za robotę zapłaci у
go cechowego był, ponieważ się tego nie przeda ie z kramu komu chce, rzemieśnik
uczył. W tym że przywileiu prawi: Verum także, co urobiwszy w domu, niesie do kuptarnen liberum erit fratribus labores pro- ca na Ambary у przedaie, iako ślosarz, muszpolis et Armenis illorum corio diversi ge- kiety, bandolety, pistolety, obuszki różne,
• neris conficere, si videlicet ex urbe expor- alias siekierki, szkatuły, obicia do kramów;
tarent et eveherent in alia loca; ale ku- kowale: gozdzie różne łatne у guintowe, zapiec nie robi sam, lecz daie szewcowi, ma- wiasy; siodlarze—siodła; rymarze szleie, pagistrowi, z różnego safianu boty zrobić sy różne, uzdeczki; żamsznicy amelie, mieу zapłaci od roboty komuż? szewcowi. Tedy cznicy szable oprawiaią, na Anibary kupiuż kupcowi wolno przedać, bo ku lepsze- com przedaią; szewcy także boty urobiwszy
mu onym, że gdy da kilkadziesiąt par bo- kupcowi, za robotę biorą. A do teso non
tów urobić szewcowi, kilkadziesiąt złotych satisfacerent toti reipublicae panowie ceod roboty weźmie. t)o tego mamy artykuł chowi, gdyby iako antiquitus z miast in13 w porządkach kupieckich: Cum consen- nych różni kupcy towary różne nie przywosu nobilis magistratus deinde idem articuli zili, a kupcom znowu przeda wali, y. g. ze
confirmati privilegio prineipis Vladislai Gdańska, z Królewca różney cyny, miedzi,
quarti 1636, die 3-tia Septembris, gdzie ołowa kupiec przywiozszy, wolno mu koten artykuł tak opiewa:
mu przedawać у na sztukę
kramy
z

Wszyscy tu w Wilnie urodzeni, którzy
kolwiek w zabawach kupieckich od rodziców swoich postępek iaki wzięli, у on dotąd continuią, у wszyscy przychodzy, którzy z młodszych lat w mieście Wileńskim
u panów swych posługuiąc około handlów
kupieckich rozmaitych, lub to na łokieć,
wagę у miarę suknem, axamitami у różnego nazwiska iedwabnemi czamletami,
grubrynami, muchaiarami у hanszkotami,
płótnem, rąbkami, korzeniem różnym, cyną, miedzią, otowem, żelazem, ambarnemi
artefactis towarami, mehtą, skórami, woskami, toiami, chmielami, lnem, konopią, j

przedawać iako misy, talerze , flaszy
cynowe , kotły, banie у inne wszelkie a
wszelkie towary, które wolno kupcowi handlować, ile czym zechce, podług praw у
porządków communitatis у nunquani satisfacerent panowie cechowi reipublicae, a u
kupców wszytkiego dostanie.
Contra 1-mam rutiomm. Piszą od panów
szewców, iż którym przywileiom applauduiąc magistrat destinayit loeuni publicum,
et privilegia, tam do pmdawania dał locum ad vendendum nobilis magistratas,
ale prosi commuaitas nobilem magistratom,
aby de nova radice dane były artykuły pa41
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- nom szewcom, które oni ad trutinam nobili magistratui podać maią, co szkodliwego reipublicae będzie wyrzucić wolno ich
mościom, deinde erit confirmatio principis
iako communitas ma, у inne cechy, bo
idzie de bono regimine civitatis et universae reipublicae.
Contra 2-dum. Militat pro parte vis aequitatis, bo kupiec dicitur od kupienia у
przedania, rzemieśnik zaś od robienia у
przedania. To prawda, że kupiec kupiwszy
skóry daie dorobienia rzemieśnikowi, iako
у teraz uczynił nasz kupiec pan Kaczanowski, lecz nie sam robił, dał szewcowi
robić у zapłacił za robotę, ale wolno kupcowi wszelkiemi towarami handlować, ile
iakiemi kolwiek może.
Contra 3-tium. Interest ad bonum regimen civitatis, aby każdy podług stanu swo:
iego swoiey pilnował zabawy у handlu; kupiec łokcia у wagi, rzemieśnik wzaiem swoich instrumentów, lecz Тшріес nie tylko
łokciem, wagą, ale różnemi towarami, dołożono też to w artykułach arhfactis, to
iest rzemieśniczą robotę przedawać wolno.
Contra 4-tum. Grdyby wolno było botami
kupcowi handlować, toć у sukniami gotowemi, mówiemy że wolno, bo dawszy rzemieśnikom z skór vulgo safian urobić,
wolno у przedać.
Contra 5-tiim. Consuetudo ipsa, która
iest optima legum interpres, у same codzienne uczy nas doświadczenie, że żadnemu kupcowi niewolno botami handlować,
bo nie tylko tu w Wilnie ab antiquo, ale
w innych miastach żaden kupiec botów
nie przedaie: iako przed tym kupcom niebronno było kupować у przedawać, ale
zawsze wolno było nie tylko botami, szablami, strzelbą, kulbakami, tureckiemi skórami, a innemi różnemi towarami у оаро-

iami handlować (nie iako teraz, że у szewc
szynk ma, у inni cechowi co nie powinni
mieć, prosi nobilem magistratum communitas, aby im szynki wszelkie zakazane byli per admonitionem w mieście primario, gdyż napotym secundario gdy się
ważyć będą, wszytko communitas zabierze
podług praw у przywileiów swoich), tedy
iako przedtym wolno było dać robić rzemieśnikom у zapłacić, tak у teraz nie mogą zabronić.
Contra 6-tum. Gdyby to miało impune
uyść panu Kaczanowskiemu, tollerentur
iura et privilegia królów ichmościów ab
antiquo nadane; lecz utsuperius scriptum,
że haec' privilegia principum impetrata
absque consensu nobilis magistratus, a tu
p. Kaczanowski w tym nic nie winien, bo
z skór własnych tureckich dał robić, tedy
ie nie sam robił, kiedy szewcowi zapłacił
za robotę.
Prosi tedy communitas nobilem magistratum, żeby te przywileia królów ichmościów, które absque consensu waszmościów
boni regiminis impetrata, porządki swoie
trutinam nobili magistratus podali, ne sit
nocivum toti reipublicae; pan Kaczanowski
aby z aresztu był uwolniony, у со daremno pana Kaczanowskiego panowie szewcy
turbowali, aby to dekretem swoim nobilis
magistratus nakazał, expensas pana Kaczanowskiego aby szewcy onemu wrócili,
у aby się więcey nie ważyli turbować panów kupców, mulctam etemendam iudicio
zapłacić, walutę założyć pro arbitrio w.
ichmościów, aby abbinc żaden nie był z
kupców turbowany, wszakoż irnże pożytek,
kiedy kupiec onym daie boty robić.
To wszytko podawszy w. mościom, naszym miłościwym panom, communitas, salvo et fflaeso iure addendi, minuendi, me-
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liorandique, protestatur de damnis et litis sae patronum nobilem Joannem Lisiecki
expensis, secutis et subsequendis. * In con- duplicare volentes, terminum ad futurum
trarium seniores contubernii sutorum, in iuris concedi petierunt et obtinuerunt.
prima instantia denominati, persuum cau-

1666 г. Мая 24 дня.
Изъ книги te 5117, за 1668—1668 г., стр. 269.

72. Вторичное возражение Ввлевсквхъ сапожвиковъ протнвъ купца Качавовскаго
и всего купечества.
Въ этомъ вторичномъ возраженіи сапожниковъ
противъ Виленскаго купечества повторяются т же
самые доводы и по поводу т хъ же обстоятельствъ,
которые были уже изложены въ первомъ ихъ
протест ; разница заключается только вън которыхъ частностяхъ и способ выраженій. Сущность
этой полемики заключается въ томъ, что сапожники отстаиваютъ свои права на торговлю сапогами и требуютъ, чтобы купцы или записывались

въ цехъ, или же отказались отъ этого вида торговли. Справедливость этого вывода они основываютъ какъ на томъ, что было бы весьма несправедливо дозволить купцамъ извлекать двойную выгоду изъ одного и того же предмета, что противно законажъ божескимъ, такъ и самой привилегіи, дарованной купцамъ, въ которой ничего не
сказано на счетъ продажи сапоговъ.

Diłationi ad duplicandum obtentae satisfaciendo nobilis Joannes Lisiecki, uti
et tanquam plenipotens contubernii sutorum Vilnensium, scriptum duplicationis contra replicam famati Theodori Kaezanowski — civis et negotiatoris Vilnensis, tum
et communitatfs mercatoriae Vilnensis, produxit, eum tenorem, prout infra inseeontinentem. Na replikę pozwanego, za którym
się tota communitas bierze, duplicant actores
sequentibus:
Replicat citatus у przy nim communitas,
że te przywileia aktorów są sine consensu
magistratus, alleguiąc prawo iuris municipalis. art. 19—21 glos. Rzemieśniey etc.;

duplicant actores quo ad consensum primo:
Że te przywileia są cum consensu, bo ordinatio loci a magistratu do przedawania
botów sine consensu reali bydź nie mogła;
a nie tylko magistrat, ale у sami kupcy
na to pozwolili, bo na tenczas nie eontradikowali, ; ale milczeli; a powiadaią: qui tacet
consentire videtur. Działo się to inter praesentes, mogli intra annum et diem contradiceretemu. Który konsens magistratu całego iest stwierdzony dekretem commissarskim
anni 1646, die 18 Septembris, bo gdy magistrat, naznaczywszy miejsce do przedawania
botów у one uprzywileiowawszy, domagał
się od szewców po dwie kopie od siewców, od
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łokcia, szewcy supplikowali, kazano tylko po wiley naiaśnieyszego króla imci Władysłakopie płacić od mieysca. Za czym nie tylk wa czwartego anno 1636, у artykuły, sobie
consensus, ale yconfirmatio huius consen- nadane od magistratu anni 1629. Düplisus per decretum iest ferowana у confir- cant actores: co się tknie artykułów, to są
mowana. Quoad ius tak duplikuią; że lu- privata authoritate in anno 1629 postanobo by consensus nie był, tedy by szewcy wione, a potym anno 1636 stwierdzone; zaprzy swoich wolnościach zostawać mieli, czym po aryiansku ich krzścili, acz w lat
prawo takie iest iuris municip. że to rozu- sześć nie simul et semel, zaczym maią
mieć się ma o rzeczach, które by iaką bydź excomunikowane ab ecclesia romana,
kolwiek szkodę miastu przynosili. A że sive a republica romana. Insuper że ta
to przywileia nonimminent damnum rei- approbatia iest indifferens do tych, albo
publicae et magistratui, ale ieszcze pro- do inszych artykułów. A co naywiększa,
vident bono regimini. Zaczym haec lex il- że tam w artykułach nie piszą, że wolno
los non stringit, zwłaszcza kiedy to perti- botami kupcom handlować, gdzie wszytkie
iiet ad bonum regiminis, zaczym haec lex handle у zabawy in genere etspecie kupillos non stringit, zwłaszcza kiedy to per- com są opisane у ocerklowane; zaczym
tinet ad bonum regimen civitatis, aby kupiec powiadaią: ne sutor ultra crepidam, merkupiectwa, rzemieśnik rzemiosła pilnował. cator ultra niercem.
2-do. Item, że pierwiey magistrat poCo się tknie przywileiu tak duplikuią:
stanowił cechy, a potym kazał się onym że on nil facit contra actores, bo tam pastarać o przywileia cechowe, naznaczył onym nom kupcom nie pozwalaią botami hanmieysca do przedawania w targach do or- dlować: a lubo by у to było, nihil contra
dinku, w popisach do porządku, wproees- nos valeret, bo się nieprętko ocknęli pasiach iuxta prioritatem privilegiorum, iako nowie kupcy, a communis reguła iuris est:
na popisie z orężem, na processyi z świe- Qui prior tempore, potior iure. Przywiley
cą, tak у na targu z towarem ieden dru- szewców starszy lat 107 od kupieckich.
giemu praeire у praepedire nie może, prop- Pro secundo, że w naszym przywileiu exter potioritatem et prioritatem privilegio- presse położono, aby tu w Wilnie nikt alrum, toć iuż musiał bydź consensus na terius conditionis homo, okrom szewców
przywileia, kiedy był ordo iuxta privilegia botów ne przedawał, ale ie z miasta wyod magistratu nadany.
woził у wynosił, in alia loca. Zaczym ex3-tio. Co się tknie textu przywileiu Ste- pressa docent, suppressa vocent; aonisupphana króla, niechay idą do szkoły, a tam presse tylko dochodzą y.wiccey sobie poim lepiey wytłumaczą, obserwuiąc construc- swalaią, łaią, niźli im pan doktor kazał,
tionem grammatieam et voeis sonantiam, a 3X rebus falsis, coniecturalibus et fatilibus
niechay niżey przeczytaią w tymże przy- n verbis articulo 13expressis, imbarnemi
wileiu, że to expresse każą boty z Wilna artefactis towarami; imbarne zaś towary
wywozić ad divendendum in alia łoca, dla artefacta są różne od towarów rzemieśnitego, że się panowie kupcy tego rzemiosła czych; bo iako rzemieśnik nie kupczy towanie uczyli.
rami ambarnemi, tak imbarnik nie powiZbiiaią przywileia nasze, alleguiąc przy- nien kupczyć rzemiesniczymi, у iako im-

-

325

barnikowi wolno kupczyć artefactis, które
kupi u rzemieśnika na zysk swóy, у to
temi, które nie są przywileiami ikmci zakazane, tak у szewcy pozwolili by na to
imbarnikom, aby oni u nich boty kupowali
у potym przedawali, gdyby tego w przywileiach onym nie zabraniano, bo by tym
samym szewcy większy pożytek mieli у
prędszy odbyt na boty, ale by nie było z
wielką szkodą у oszukaniem ludzkim, gdyby naprzód szwiec u imbarnika skóry na
boty, a potym imbarnik boty u szewca; a
na ostatek ubogi szlachcic u imbarnika
boty kupować miał, dwoiaki by imbarnicy mieli pożytek у na botach у na skórach, a dwoiaki pożytek ex una re iure divino prohibitus est, iako у naduplexcensus.
Pierwszą ratią replicuiąc proszą, de nova radice aby były dane artykuły szewcom, nie wiem quo iure, quo fine pierwszych antecessorów ruinować statuta у
decreta w tey sprawie ferowane łamać; co
za artykuły bydź maią, ieżeli niecto, żeby
szewcy boty dobrze robili, у podług słuszności przedawali; zaczym sami nie wiedzą,
czego się im chce: displicet Deo stulta promissio, atque petitio. '
Secundam replikuiąc rationem, etymon *)
videlicet voeis, tak się wymawiaią: że kupiec nie robi botów, ale płaci od roboty у
dopióro przedaie. Insza to iest kupić у przedać, iako etymon vocis sonat, a insza od
roboty tylko zapłacić у przedawać, czego
nie tylko etymon vocis, ale у przywileia
iego królewskiey mości nie pozwalaią.
Terfiam rationem replikuiąc circulum
*) Въ подлинники: ethimum.

-

vitiosum querit, quomodo quis affectus, ita
de aliis et de se ipso iudicat, rozumie, że
со onemu placet, hoc übet.
Quarta ratio była: że było by uwszytkich wszytko у u kożdego wszytko; oni
replicant, że wolno, a wolności tey nie pokazuią у rozumu się nie radzą, iako było
u wszytldch, było wszytko, gdyby było
wolno wszytkim wszytko, у iakoby non miscerentur quadrata rotundis.
Quintam rationem replikuiąc principia
petunt, et quod asserant, non probant. My
zaś ukazuiemy w przywileiach, że to nie
tylko robić, ale у robione do Wilna przywozić у tu w mieście Wileńskim one przedawać nie wolno żadnemu alterius conditionis człowiekowi, okrom szewców.
Ex quo tedy przywileia szewców są starsze у pierwsze stem lat od kupieckich na
które у consens magistratu iest dekretem
commissarskim approbowany, in quibus dołożono expresse у fusissime obwarowano
aby żaden się nie ważył botami handlować*
prosiemy aby te boty były na urzędzie pokładane, у na ołtarz wydane, у w m a s „ _
dowi aby była zapłacona, podług praw у
wolności, panom szewcom nadanych.
Którą duplikę panowie szewcy podaią,
salvo iure addendi, minuendi, meliorandique reservato, protestando de damnis et
litis expensis, secutis et subsequendis.
Ex adverso citata pars, videlicet Theodorus Kaczanowski et communitas mercatoria Vilnensis, contra duplicam sutorum
triplicare volens, per suum causae defensorem nobilem Joannem Berkinowiez terminum sibi impetrare rogarunt, quem de
beneficio iuris consecuti sunt.
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1666 г. Мая 26 дня.
л

Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 278.

73. Вторичный отв тъ Виленскихъ купцовъ на второе возраженіе сапо ж ни чья го
цеха.
Въ этомъ докумёнт купцы возражаютъ противъ протестація сапожниковъ, доказываютъ имъ,
что на основаній привилегій они им ютъ право
торговать и сапогами,, ставять на видъ сапожникамъ, что они платятъ только 1 копу локтевой

пошлины вм сто двухъ, наси хаются надъ ихъ
выраженіями въ протестацій, что они ставятъ1 на
алтарь не св чи, а сапоги, и требуютъ у магистрата взысканія за превшпеніе сапожниками сво| ихъ правъ.

Feria quarta post dominicam cantate, die
26 mensis Maii, anno Domini 1666, nomine communitatis mercatoriae Vilnensis pro
famato Theodoro Kaczanowski — cive et
negotiatore Vilnensi, intervenienti termino hodierno satisfaciendb nobiles Joannes
Berkinowicz, uti defensor causae praesentis eorum, triplicam suam contra scriptum
duplicationis, perpartem actoream, nempe
sutores in praeterita iuridica reproductam,
exhibuit, in tenore sequenti. ^
Na duplikę panów szewców triplicando to
inferunt: Jakośmy civitas, alleguiąc prawo
iuris municipalis art. 19 glos., że sine consensu nobilis magistratus żadnych praw у
wilkierzów rzemieśnicy stanowić nie mogą,
sie duplicando odpisuią, że te przywileia
są cum consensu, ale nie nobilis magistratus, tylko merę samych panów szewców,
bo prawie ordinatio loci a magistratu do
przedawania botów sine consensu reali bydź
nie mogła, że consens nobilis magistratus
loci do przedawania botów panom szewcom był; ergo у na wszytkie artykuły szewcom był consens. Negatur consequentia,'

iakoby sub intelligitur: że baculus iacet in
angulo, ergo pluit; 2-do. Nie tylko prawie
magistrat, ale у sami kupcy na to pozwolili, bo na tenczas nie contradicowali, ale
milczeli; a powiadaią: quitacet, consentire
videtur. I owszem nobili magistratui nostra
communitas zawsze o tym intimowała, у
teraz via iuris z szewcami idą consequenter у z drugimi agent, że inordinata privilegia absque consensu nobilis magistratus, propria authoritate mimo magistrat, sobie wyprawuią u królów ichmościów, co
powinno temu zabiegać; a co piszą: qui
tacet, consentire videtur; radzi by szewcy z
swemi przywileiami milczeli, lecz communitas o to agit, iż iako sama communitas
cum consensu nobilis magistratus artykuły
ma od waszmościów miłościwych panów deinde confirmationem principum, tak koniecznie domaga się communitas, aby у szewcy
у inne cechi via ordinaria artykuły mieli
cum consensu waszmościów miłościwych panów. Działo się to prawie jntra praesentes,
niogli intra annum et diem contradicere
temu, ba у owszem gdy król imośó świę-
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tey pamięci Stepban w Wilnie był, to pewna, że у magistrat Wileński był w Wilnie
у działo się to intra praesentes, ale oni
pominąwszy magistrat u króla imci przywiley wyprawili, a nie tylko inter annum
et diem zasnęli z tym przywileiem, lecz
we stu leciech się ocknęli, kiedy ich communitas pobudziła; consens prawie iest całego magistratu stwierdzony dekretem commissarskim anno 1646, die decima octava
Septembris, bo gdy magistrat, naznaczywszy mieysce do przedawania botów у one
uprzywileiowawszy, propria authoritate domagał się od szewców po dwie kopy od
łokcia, szewcy suplikowali, kazano tylko
po kopie płacić od mieysca; zaczyni nie
tylko consensus, ale у confirmatio huius
consensus per decretum iest ferowana у
confirmowana. To magistratowy consensus
na ławki szewcom był, a nie na artykuły;
snąć szewcy w botach artykuły gdzie wszyli, albo do ławek przybili. Quoad ius tak
duplikuią, że lubo by consens nie był, tedy by szewcy przy swoich wolnośeiach zostawać musieli, daią tę ratią, bo to się rozumieć ma o rzeczach, które by iaką kolwiek szkodę miastu przynosili, lecz expressum ius habemus, nie maią sobie praw
wielkierzów robić; domaga się communitas,
aby mulctam et emendam urzędowi za tę
ratią zapłacili szewcy, bo maiori authoritate chcą mieć, niżli maią.
2-do. Batio mobilium, iako na ławki magistrat Ipostąpił, tak do ordynku w popisach у porządku w processiach iuxta prioritatem privilegiorum. A inne artykuły
gdzie? czy też to artykuły ławki у processie? a nie mówią, że non possunttoti reipublicae satisfacere. Co się prawie tknie
przywileiu Stephana króla, niechay, prawi, do
szkoły idą, bo expresso każą boty z

Wilna wywozić, albo wynosić, у owszem
kiedy nie znaią szkoły, niech się drugiego
uczonego pytaią, co to iest propolitae, a
tam expresse in privilegio 'principis, пеню
audeat propolis. Żaden się niech nieważy
z partaczów, у partaczom każą wynosić.za
miasto, ale nie knpcom, bo kupcy wyraźne
artykuły maią, artefactis liberum handlo-/
wać, kupować у przedawać.
Zbiiaią prawa у przywileie nasze, alleguiąc swóy przywiley króla Władysława у
artykuły nadane od magistratu, duplicant
to szewcy: Artykuły te są privata authoritate "
postanowione, apotyin stwierdzone; protestatur solenniter communitas na szewców, у
domaga się paetiy, bo snąć coeci, penes^viam
sedentes, maiąc atykuły kupieckie w ręku,
czytali ie od kogo dane, stwierdzone a nobili magistratu, niech że oczy w ręce wezmą, ponieważ tak nie widzą.
Przywiley szewców prawie starszy lat stein
у siedmiu od panów kupców, у consens
prawie magistratu iest decretem commissarskim approbowany. Tom uti superius napisał, consens na ławki, a nie na artykuły, у dla tego, że są ławki, nie wolno kupcom botów przedawać, dawszy do roboty
szewcom, proszą tedy, aby boty na urzędzie
pokładano у .na ołtarz oddano. Niech szewcy świece na ołtarz stawiaią, a nie boty,
communitas prosi, aby aresztu byli wolne
boty pana Kaczanowskiego, aby szewcy winę urzędowi zapłacili, expensas wrócili, na
ratuszu starsi zostali, przywileia aby na urzędzie pokładali у aby się więcey nie ważyli turbować kupców; walutę abyście waszmość założyli, domaga się salvis ulterioribus damnis et expensis Iltis, sequendis
et subsecutis.
Adversus quod triplicationis soriptum

-

328 -

modo superius praemisso per partem cita- affectationem actoreae partis eisdem conces' tam exorat, quadruplicandi terminus ad sus est ad diem nonam Junii.

1666 г. Февраія 27 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 87—92.

74. Протестъ Вплепскихъ купцовъ пиотпвъ солодовничьяго цеха.
Виленскіе купцы приносятъ жалобу на Виленскихъ же солодовниковъ, что эти посл дніе безъ
в дома и согласія магистрата выхлопотали себ
у короля привилегію, идущую въ разр зъ съ такою же привилегией всему городу. По этому поводу купцы и указывают, на 9 пунктовъ привилегіи своихъ противниковъ, въ которыхъ заключаются явныя противор чія. Наибольшей обидой

для себя купцы считаютъ стремленіе солодовниковъ выйти изъ-подъ городской юрисдикцій; несоблюденіе- установленныхъ формъ для полученія
званія мастеровъ, а именно не представленіе образцовыхъ работъ; стремленіе подчинить своему
контролю магистратскую прислугу и подорвать
хл бную торговлю исключительно въ свою пользу

Sabbatłio antefestum s. Casimiri confessoris proxima die 27 mensis Februarii-anno
D. 1666. Nobilis dominus Joannes Sebestianowicz—notarius communitatis Vilnensis, nomine eiusdem interventionem in causa intra polentariorum superius- notatorum
in scripto obtulit talem: Communitas mercatoria sexaginta virorum, w sprawie cechu
słodowniezego niektórym panom kupcom, to
iest p. MikołaiowiŹudzie wieżowi, p. Stanisławowi Liniewiczowi у Symonowi Januszkiewiczowi, dragarzowi słudze kupieckiemu, o
to; iż mimo przywiley iego królewskiey mości,
cechowi onych nadany, słody у piwa z nich
robią, zboża kupuią, у przywileiowi ich
sprzeciwiaią się, przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim intentowane у interveniendo, a przychilaiąc się do protestatiey, a prima noti-

tia wyprawienia tegoż przywileiu na panów
słodowników zaniesioney, pro informatione
szlachetnego magistratu Wileńskiego to
wnosi: iż ten iego królewskiey mości, pana
naszego miłościwego, przywiley, z artykułami swemi, nulliter, illigitinie, et ad male
narrata, contra iura et privilegia civitatis,
a zatym et communitatis, ex his rationi-bus otrzymany, ac per consequens incom-petentes actores, et actio.
1-nio. Contra ius expressum magdeburgense civitatis Vilnensis, od ś. pamięci ww
xiążąt Litewskich, apotym królów ichmościów polskich, ante unionem nadane у approbowane, które у fundamentem miasta у obywatelom iego obroną iest, у podług niego każdemu cechowi o nadanie artykułów у porządków u magistratu starać się trzeba, panowie
słodownicy przywiley iego królewskiey mo-

sei otrzymali, a do tego nie tylko prawo
maydeburskie każdemu mieszczaninowi Wileńskiemu iawne, póanw słodowników wiodło, ale też у dekret iego królewskie)7 mości świętey pamięci Zygmunta trzeciego,
na relacyinych sądach miedzy szlachetnym
•magistratem "Wileńskim a nieboszczykiem
panem Chaleckim, wóytem bywszym Wileńskim, w roku 1620 dnia 11 Maia ferowany, z którego wyraźnie patet his verbis:
(contubernium mechanicorum artificumor"dinationes) magistratowi cechom artykuły
nadawać należy; ale у oprócz dekretu mogło by się domyślić у wyczytać, o sposobie
starania się porządków cechowych у z
wielkierza po polsku drukowanego, każdemu wiadomego, gdzie są takowe wyraźne
słowa: cechów у rzemieślników porządki
magistratowi albo urzędowi burmistrzowskiemu у radzieckiemu stanowić należy. A
zatym iuż у król imść ademit sibi potestatem przez nadanie takowego prawa
magistratowi.

wszyscy mieszczanie vpowinni bydź posłuszni zwierzchności radzieckiey, a niewybiiać
się z ich posłuszeństwa, choć by też у miasto wolne było, у innego pana nad sobą
wyższego mieli, abyswoiey przysiędze dosić uczynili. Z którego prawa iawnie pokazuią się panowie słodownicy posłuszeń^
stwu przysięgą na mieyskie prawo potwierdzonego przestępni, у maią za to bydź karani.
3-iio. Przestąpili panowie słodownicy у
przysięgę swoią na starszeństwo cechu swego (ieżeli się ieszcze de iure nazwać cechmoże), urzędowi wykonaną у gdy w ^ ш .
że przywiłeiu naprzód nie prosili o dołożenie tego artykułu, aby słody sprawiedliwie
nie mieszaiąc (iako у inne cechy swe rzemiosła bez przysady odprawuią) wyrabiali,
aby ustawami nowemi nikogo nie obciążali,
a oni nie tylko miasto, ale у wszytkich
obywatełów w. x. Lit. 'obciążyli, gdy to w
przywilej- swóy włożyli, aby kożdy od beczki słodu na targ przywiezioney po gr. 6
Secundo, Ten przywiley iego królewskiey Litewskich do skrzynki cechowey płacił,
mości panowie słodownicy otrzymywa- iako w artykułach patet.
iąc, obedientiam magistratowi zawsze prae4-ło. Każdy cech z porządkami у artystandam, lege et iuramento firmatam, prze- kułami swemi, na takowym fundamencie
stąpili, gdy o nadanie artykułów cechowi ma bydź zakładany у potym zachowany:
swemu prosiwszy у declaratią od ichmo- Primo, aby fałsze w rzemieśle nie były;
ściów panów magistratowych otrzymawszy powtóre, aby ludzie wolnego у przystoynetakową, iż panowie słodownicy wam będą go urodzenia do cechu przyimowane byli;
artykuły, z prawem maydeburskim у przy- potrzecie, aby miał maystrowstwa swego
wileiami miasta Wileńskiego zgadzaiące opisanie podług należytości у słuszności sasię, sine ullo praeiudicio wydane, oni ta- mey sztuki. U panów słodowników zaś we
kową wzgardziwszy declaratią, dokąd in- wszytkim przywiłeiu у artykułach tego nienąd rzucili się. Z którego postępku iawne niasz, aby falszerzów postrzegano, bo ponieposłuszeństwo, у z tego nieposłuszeń- dobno by z szkodą ich było, gdyby do
stwa arguit prawo iur. mun. art. 19 z zboża dobrego у świeżego —gaiłego у przyporządku prawa maydeburskiego his for- tęchlego nie mieszali, do pszenice kąkołu
malibus: rzemieślnicy, za których panowie nie kładli, у ięczmienia z owsem nie braslodownicy ieźełi maią bydź rozumiem, у cili у innych zbóż transformatiey nie czy42
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nili. Drugą w ten że przywiley nie włożyli:
aby ludzie wolnego у poczciwego urodzenia do cechu przymowali, niechcąc podobno zrzec się powinowactwa z wielkiemi pany; połrsede, żadney sztuki maystrowstwa
swego nie^opisali, wiedząc podobno dobrze
o tym, że у naylichszy chłop a natura
umie|słody robić. Mogli«by przynamniey panowie słodownicy prawny przywiley na cech
swóy wyprawuiąc, o informacią drugich
cechów, iako to panów złotników, cyrulików, krawców prosić, ale że wiedzieli o
tym, żenon subsistent, otrzymali, iaki chcieli.
5-/o. Ten przywiley iego królewskiey
mości, w artykule trzecim przez panów
słodowników in convulsionem privilegiorum,
na exdiwisia miasta, na trzy części dla
stanciey panów deputatów od króla iego.mości nadanych, przez panów slodowników.
otrzymany iest, gdy libertacią kamienicy
swey, od wszelkiey'stanciey, w tenże przywiley włożyli; przez co iawnie patet convulsia przywileiu, całemu służąca miastu,
ut videre licet in privilegio exdivisionis.
Na со у decreta są commissarskie anno
1646 et 47 otrzymane, aby żadne kamienice, nawet klasztorne, które nie są ante
unionem libertowane, pod ten ciężar na
stancią panów deputatów podlegali.
6-to. Ciż panowie słodownicy artykuł
dziesiąty, in opprobrium nobilitatis magistratu "Wileńskiego takowym paragrafem:
więc która by osoba w magistracie będąca, lub też pozeyściu oney pozostała małżonka, honestum victum szukaiąc, tę zabawę słodu robienia chciała odprawować,
to iey bez wpisu do regestru wolno bydź
ma, iednak że czeladzi wpisać; przez co
nie tylko opprobrium magistratui inferunt,
ale też nobilitationemmagistratus mechanico
artificio contraminare usiłuią у ieszcze iuris-

dictionem nad czeladzią magistratową, nad
którą у imć pan wóyt nie ma podług wilkierza, usurpare intendunt.
7-то. In oppressionem privilegiorum
communitatis mercatoriae aby panowie kupcy, ieśli chcą słody robić, przed niemi opowiadali się, у do regestru wpisywali; przezco nic inszego zamyślaią, tylko aby zbożem panowie kupcy nie handlowali, a iakoż może bydź kupiecki handel, iako zbożem, którym kupcy handluiąc podług praw
у przywileiów tego dokazali, że żydzi, lubo wszytkiemi in genere handluią towarami, wyiąwszy cztyrech, więcey nie handluią zbożem, bo wyraźnie w przywileiu communitati mercatoriae nadanym sonat: wszelkim zbożem handlować.
8-vo. Na dimitmcią też powagi szlachetnego magistratu uprosili sobie, ratione contraventionis privilegio winy, których dwie
części wprzódy do skrzynki ich slodowniczey iść, a trzecia magistratowi dostać się
ma, daiąc znać przez to, iż większey powagi cech słodowniczy, a niżeli magistrat,
у więcey trzeba iednemu cechowi na przepicie pieniędzy, a niżeli magistratowi na
obronę całego miasta у ich samych.
9-mo. Na iawne monopolium у przekupstwo prawem z porządku prawnego fol.
274 у fol. 276 zakazane, otrzymali takową klauzulę w przywileiu swym: z gumien
iednak szlacheckich ogniem zbóż na
słody zaciągać, у one do miasta przywozić wolno będzie slodownikom cechowym.
To iuż iawne monopolium sobie uprosili,
za które trzeba winą wtym że porządku
pisaną skarać. Patet tedy z tych racii, iż
przeciwko prawa w otrzymaniu artykułów
swoich panowie słodownicy postąpili.
Nakoniec w samym przywileiu słodowniczym pro coronide ta iest położona clau-
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sula (inquantum iuris est), te nadaią się
у approbuią artykuły. A że ten przywiley
у artykuły, contra expressum ius wyprawione, per se ipsum nullitati subiaceret, za
tym prosi communitas mercatoria, incompetentia actoratus et actionis adinventa

nas, in iure descriptas, extendi. Co podaie
communitas, salvo iure addendi, corrigendi, minuendi, meliorandi et in toto reservando ac protestando de damnis litisque expensis
Cuiчі ш
interventioni
seniores polentariorum
I i i ,
.
'^"«a,
№ і І Ш і , ш ш »cuiures
poientanorum
tych kupców, pro quibus intervenit, liberos contradicentes, terminum responsionis popronunciari, a na panów słodowników рае- I stularunt, quem consecuti sunt.
j.

i.

i
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1666 r. Іюня 9 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666-1668 г. стр. 302-306.

75. Четвертое возражеиіе Виленскаго сапожпичьяго цеха на возражеоіе Виленскаго купечества.
Цехъ сапожниковъ приносить вторичную жалобу на Виленскихъ купцовъ по поводу споровъ,
возникшихъ между этими согражданами изъ-за
различнаго пониманія привилегій: сапожники поставивъ на видъ купцамъ, что право торговій сапогами предоставлено только лицамъ, занимающимся этимъ ремесломъ, требуготъ, чтобы Виленскіе купцы или отказались отъ торговли, или же
записались въ цехъ и несли общія издержки и
на содержаніе алтаря и на городъ; толкованіе же
слова ргороіа въ значеній partacza (самод лыци-

Feria quarta post dominicam exaudi die
9 mensis Iunii anno Domini 1666.
Satisfaciendo termino et dilationi obtentae nobilis Joannes Lisiecki, patron uscausae Stanislai Pieczurowicz et Theodori
Sawicz, seniorum contubernii sutorum
Vilnensium, Petri Wersocki atque Andreae Buywitczyk, dispensatorum eiusdem contubernii et totius contubernii illorum, quadraplicam in scriptis, contra triplicam partis citatae, obtulit in tenore, qui
sequitur tali:

ка) считаютъ неправильнымъ, потому что по словарю Кнапіуша это слово означаем перекупщикадал е указываютъ, что занимаются торговлей сапогами съ в дома и разр шенія магистрата, всл дствіе чего и платятъ локтевую пошлину'городу;
наконецъ указываютъ на давность своихъ привилегій и не соглашаются на ремиссъ, потому что
таковой можетъ быть допущенъ закономъ только
въ случа обоюдныхъ недоразум ній, а право сапожниковъ не подлежите никакому сомн нію

Na triplikę pozwanego quadpuplicant
асtores:
Chcąc pozwany actorów oczy zamydlić,
coraz to im iakieś artykuły na oczy wyrzuca, których tu szewcy nie producowali;
ale producowali przywileia: Jeden króla
Stephana anno 1579, a drugi Sigismundi
tertii 1597, zaraz post unionem nadane;
w których przywileiach nie pisze żadnych
artykułów, ale tylko rationes duas primo
essentiałes у constitutivas contubernii sutorum: Pierwsza aby żaden botów nie robił
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który nie iest w cechu, a druga aby żaden contubernio, ponieważ у oni tego się nie
nie handlował botami alterius conditionis uczyli rzemiosła, a ieśli im na tym mało,
homo, albo ten, który się tego nie- uczył o toć maią w przywileiu drugim expresse
rzemiosła. Te zaś dwie rationes in duobus у universaliter: у wszytkich alterius condifundamentis sunt positae, in eultu • videlicet tionis ludziach. A co pisze, że*propola znaDei et ornatu altaris у in oneribus civita- czy partacza, niechay w Knapiusza *) weytis, bono videlicet publicp civitatis, bo tam rzą, a naydą propola — przekupień, nie
expresse pisze: Et quoniam pro ornatu al- partacz.
taris sumptus facere, oneraque civitatis perPro fundamento causae pozwany kładzie
ferre tenebuntur, dignum esse iudicamus, ut ius municipale, art. 19, że te przywileie
nemo in civitate Vilnensi, cuiuscunque iu- są sine consensu nobilis magistratus wyrisdictioni subiectus, artem exercere audeat, prawione. Ukazuiemy consens a parte rei,
qui in fraternitätem inscriptus non sit, no- locum videlicet publicum do targu nie prolumusque a quopiam per alterius conditio- buiemy actis, bo poginęły per hostilitatem,
nis homines in domibus, tarn publicis, quam ale re ipsa dowodząc tego ab honesto, ab
privatis calceos divendi vel aliunde in ci- utili, у ab absurdo, id ex contrario sequevitatem Vilnensem advehi etc. Otóż tu retur, bo vertitur in hoc authoritas y dexunum propter' aliud consęnsuni dla chwaty teritas nobilis magistratus Vilnensis, który
Bożey у pożytku miasta, zakazano vicever- ad nudam tylko petitionem szewców nie
saliter omnibus in genere et specie alterius • mógł locum hunc destinare, ale musieli
conditionis hominibus botów robić у prze- szewcy producere te przywileia swoie, które
dawać, sublato.tedy uno, tolletur et aliud, magistrat dobrze uważywszy, nie temere,
sublata ratione fundata, tolletur у ratio ale reflexe у considerate pozwolił szewcom
fundandi: ieśli kupcy boty przedawać chcą, to niieysce do przedawania botów, alias
to powinni pro ornatu' altaris sumptus fa- nesciret, quid et pro quo concederet, quod
cere et onera civitatis perferre, у do cechu dicere est absurdum. Za czym у pozwawpisać się maią, iuxta privilegium contu- nemu absurdum est negare id, ex quo tale
sequeretur absurdum. A. nie tylko mieybernii huius.
Na ten tedy przywiley nic nie odpisuią, sce do przedawania botów na targu, non
na Stephana króla iiności przywiley tak recusante per tot annos communitate, szewcy
odpisuią: że to tylko rozumieć się ma, uti od magistratu otrzymali iuxta privilegia,
litera docet o partaczach, o Ormianach у 'ale у mieysce do ordynku na popisie, do
gościach, a nie o Wileńskich kupcach. Nie- porządku na processiey, iuxta prioritatem
chayże przeczytaią, dla czego to broni Or- у potioritatem privilegiorum maią. Zaczym
mianom у gościom, a naydą w przywileiu, realem consęnsum od magistratu maią,
że propter damnum et detrimentum totius bo nie tylko to iest honestatis, aby w stocontubernii, siquidem huic artificio operam
non dederint, neque illud didicerint; toć
*) То есть, Словарь Кнапія, Thesaurus Poloob paritatem rationis idem est sentiendum
у о tuteysznych kupcach, gdyż у przez nich no-latino-graecus Greg. Cnapi. Cracoviae 1623—
idem damnum et defcrimentum immineret 1626, Caesarii 1643.
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łecznym mieście ladä partacze rzemiosła
nie robili, ale też у utilitatis, że ten cech
zarówno z drugiemi cechami onera civitatis perferre musi, у pewną co rok miastu
od łokciów płaci quotę, gdyby tedy na
im barach boty przedawać wolno było, toby
łokciów nie potrzeba było.
Quoad ius municipale, to pro nostra
militat parte, bo tam expresse dołożono
paragraph ten: A to się rozumieć ma o
rzeczach, które by potwierdzenia potrzebowali у szkodę iaką miastu przynosili; a
przywileia actorów potwierdzenia nie potrzebuią, szkody żadney miastu nie niosą,
у owszem pożytek, bo w nich pierwiey położono: Et quoniam pro ornatu altaris sumptus facere, oneraque civitatis perferre tenebuntur. Też dopiero botami handlować
у onych robić wszytkim zakazano alterius
condiotionis ludziom у tym, którzy nie są
do cechn wpisani.
Utwierdzaiąc ius municipale alleguią constitutią 1550 in verbis: cechy tylko dla
rządów у porządków kościelnych zachowuiemy. Qua tedy authoritate, quo iure panowie kupcy cech actorów ruinuią, który
iest dla kościoła Bożego, dla ciężarów mieyskich postanowiony ab antiquo?
Piszą pozwany у communitas, że o to z
szewcami za wżdy iure agebant у teraz
a^unt. Ukażcie choć ieden dekret; przez
lat sto у siedm mogła by się była у skończyć ta sprawa. Teraz mówi, agunt, ale
tylko per modum interventionis, która nihil valet.
Piszą, że actores non sufficerent toti
reipublicae; у nie powinni, ani to podobna
tutecznym szewcom toti sufficere reipublicae, bo w każdym mieście iest pełno szewnów, którzy debent sufficere civitati. Za
czym у szewcy ieśli sufficiunt civitati in

elaborando, daleko więcey tu in vendendo,
bo snadniey bót przedać, niżli go zrobić;
zaczym nulla ratio pozwanych. Piszą, źe u
nich w artykułach pisze, że wolno handlować artefactis, ale przydaie: imbarnemi
artefactis towarami, a boty nie są towary
imbarne, ale cechu szewskiego, które na
1
łokciu nie na imbarach—maią bydź prze
dawane. Czemu w artykułach pisze skó-.•-'
rami, iuchtami, cimcami, safianami, woskami, łoiamii a nie pisze botami, świecami,
bo się tym ubodzy ludzie żywią, a skóry
у łoie u kupców kupuią.
A luboby у expresse dołożono w artykułach botami, co na to mówicie, że to
przywileia nasze starsze są lat 107 od waszych, którym wy przez tak wiele lat, ani
żaden inny nie contradicował? Co na to
mówicie, że przywileia nasze wyraźne, a
wy consequenter tylko do skór do botów
się interesuiecie? Przez krupy do iagiet niesiągaycie, bo to expressa docent, expressa
nocent. Regula iuris est, qui prior tempore, potior iure, czemu directe у cathegorice nie odpisali: ad consuetudinem generałem ab antiquo receptom tu w Wilnie,
ad etyinon sen sonantiam vocis, ad bonum
regimen civitatis, że to ieden drugiemu w
handlach przeszkadzać niema? czemu to
wszytko tacita chcecie praeterire silentia?
a qui tacet, de iure conseutire videtur.
Propter haec tedy allegata у probatä proszą szewcy, aby circa privilegia, których
per tot annos nemine probante zażywali,
na które у consens nobilis magistratus re
ipsa, lubo nie actis, pokazali, у prawo iuris municipalis art. 19 у constitutią 1550
allegowali, aby przy tych przywileiach у
wolnościach byli zachowani: a pozwany
aby ratione conviilsionis privilegiorum był
karany; aby boty zaaresztowane na urzę-
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dzie cum muleta et emenda pokładał, nakłady prawne wrócił. Co podaią actores,
salvo iure addendi, minuendi, meliorandique, protestando de damnis et litis expensis secutis et sequendis.
A in quantum by pozwany у przy nim
communitas remissyi domagał ex eo principio, że cuius est condere, eiasdem interpretari; tedy im to^ pozwolono bydź nie
ma, bo remissa tylko in ambiguis bydź ma;
a przywileia actorów są iawne у wyraźne,
pnrsecundo że w przywileiu Sigismundi
terfcii dołożono ten paragraph: in contraium vero facientes iudicium, sub cuius

iurisdictione tales reperti fuerint, a l e r tere tenebitur, et advertendi plenam facultatem habebit, quos nemo turbare sibi praesumat. Za czym ta remissa byłaby у contra rationem allatam, у contra punetum
hoc privilegio allegatum.
Post cuius quadruplicae lectionem, cum
partes totum negotium causae praesentis
decisioni officii commisissent atque eandem
desuper ferri postularent, nobile officiuin
consulare Vilnense, pro auscultanda eadem,
terminum comparendi in futura iuris assignavit.

1666 г. Октября 18 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 480—487.

76. Возраженіе Вилевскнхъ купцовъ протпвъ цеха солодовниковъ.
Виленское купечество на протестацію солодовниковъ даетъ сл дующіе отв ты:
1) купечество настаиваетъ, что солодовники получили привилегію безъ в дома магистрата, потому что о разр шеніи ничего въ немъ не говорится, и сл д. „ad male narrata;"
2) сов туетъвъ д лахъ оффиціалькыхъ бол е
ссылаться на права и законы, а не на личныя
разглагольствованія;
3) доказываете, что действительно солодовники злоупотребляютъ 6 грошовой пошлиной и взимаютъ ее даже съ прі зжихъ, не смотря на то
что такихъ частныхъ пошлинъ не см етъ назначать р чь-посполитая даже въ самихъ критическихъ обстоятельствахъ;
4) обвиняетъ солодовниковъ въ томъ, что они
принимают* въ сиой цехъ кого угодно (а не legitimi ortus), не представляють образцовыхъ работе

(майстерштуки) для полученія званія мастера,
и указываете на т способы нриготовленія солода
и пива, которые практикуются въ Гданск и которые представляють собой спеціальное знаніе д ла;
въ противномъ же случа предлагаете уничтожить
цехъ, такъ какъ приготовить солодъ съум юте и
простые пивовары;
5) обвиняетъ солодовниковъ такжз въ томъ,
что переводъ домовъ купеческихъ изъ подъ одной
юрисдики въ другія совершается по вліянію самихъ солодовниковъ;
6) въ запрещепіи купцамъ выд лывать солодъ
общество видитъ такое же явленіе, какое можетъ
предложить и солодовнивамъ, чтобы они не см ли
покупать хл ба, а только выд ливать изъ него
солодъ;
7) въ остальныхъ пунктахъ купеческое общество представляетъ дальн йшія объясненія по
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обвиненіямъ солодовниковъ и представляєте, что лодовникамъ ad male narrata, противъ закона и
оно не идетъ противъ королевскихъ привилегій, прежнихъ привилегій, дарованныхъ городу и купа только указываете, что привилепя выдана со- | цамъ еще прежде уніи.

Feria secunda ipsa die sancti Lucae evangelistae, die decima octava mensis Octobris, anno Domini 1666. In termino hodierno ad duplicandum obtento comraunitas
mercatoria Vilnensis duplicam contra duplicam polentariorum obtulerunt sequentis
tenoris verborum: Communitas mercatoria
sexaginta virorum, duplicando contra re~
plicam cechu słodowniczego, a naprzód na
apolog, który na kilku racyikach nie potrzebnych ufundować pars usiłuie, tak infert.
1-mo. Cech słodowniczy zanosi protestatią, iż communitas cum citatis in condicto idzie, to iniuste obiicit, co condictamen sub dole у tacite odprawuie się, ale
to inaczey, gdy communitas, widząc incursionem, praw у przywileiów całego miasta
diminutionem, authoritatis szlachetnego magistratu convulsionem, także praw swoich,
tudziesz monopolium et caristiam upatruiąc nie następuie (iako pars asserit) na
przywiley iego królewskiey mości, ale invaliduie on ex rationibus, in iure et lege
fundatis, a quod iure fit, iuste fit, owszem
communitas protestatur na cech słodowniczy, iż nulliter et ad male narrata przywiley z niesłusznemi у prawu przeciwnemi artykułami sobie wyprawili.
2-do. Gdzie pars calumniose zarzuca, iż interventio communitatis temeraria, scommatica, et ex nullo termino; trzeba w tym parti erubescere,sine et contra legem loqui,
atque temeritatem у scommata sobie przypisać, bo tetemeritas na tenczas nazywaią się,
kiedy kto przy iakiey rzeczy sine ulla trzyma
się ratione, a tu ile racyi, tyle praw, ile praw
alegowanych interyentiey, tyle prawdy у

słuszności; scommałów zaś żadnych niemasz,
chiba ex eo, że prawdy panowie słodownicy nie lubią, bo oczy kole. Termin zaś
legitimus, bo panowie słodownicy teraz namnieyszych kupcach dokazać valorem у
executiey przywileiów swoich usiłuiąc, у
na większych potym kupcach, a zatym у
communitatem mercatoriam sirailia in similibus experiri zachcą, zwłaszcza otrzymawszy z teraznieyszemi pozwanemi dekret officii consularis do praw swoich teraznieyszych, ad male narrata wyprawionych, referuiąc się.
3-tio. Obiicit petulantiam communitati;
podobno niedawno z szkoły cech słodowniczy, bo też ieszcze drugi rok iako nastał,
у trzeba żeby znowu do niey powrócił, a
o lepsze postarał się epitetum, bo zapłonąć w
tym się trzeba, to co iudicialiter dzieie et allegatur szkolną nazywać petulantią. Nakoniec
w tym że apologu przypisuie pars communitati
exagerancia prawiąc, że sine assistentia panów radziec, także panów starszych swoich interventia podano; ale w tym nie dziwuię się stronie, co nie wie o porządkach
у prawach communitatis mercatoriae sexajinta virorum у dla tego życzę z dwiema
panami raycami, iako praesidentami podczas sessyi communitatis у starszemi czynić, a nie cum tota communitate sexaginta virorum nie tylko czynić, ale у postąpić
nie mogą. Communitas zaś wszytka, zgodziwszy się z sobą, podług wyraźnego artykułu
z przywileiu sobie służącego, wybornie czynić, stawać z odpowiadać może, a zwłaszcza respectu boni publici, nie tylko swego,
ale у całego miasta, у oraz niemal xiestwa«
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A do tego ma takie prawo, że ieden ex iest tak w rozum obnażona, żeby sine scicommunitate na to obrany może czynić, a tu officii consularis takowe wydawała coniako podług prawnego axioma specialitas sensa, zwłaszcza nigdy nie bywałe.
genereralitati może derogare, także econQiioad 2-dum. Gdzie roborem commuverso generalitas nie może specialitati de- nitate zadaie ex eo, że niepotrzebnie. cech
rogare, darmo tedy parti do takowego za- słodowniczy de non obtento u magistratu
rzutu, - który ią sälvare nie może, udawać consensu arguit; tu iuż nie pomału parti
się. Tak tedy apolog, cechu słodowniczego dżiwuię się, że sine fronte usiłuie ukazać
refutowawszy, przysfępuię ad ratiohes partis. consens, którego ani privatnego ani urzęQuo ad 1-mum, gdzie pars asserit, iż ten dowego od magistratu nie otrzymała, у
przywiley cum consensu magistratu za kró- nie może mieć; zaczym niech pars sama
lów ichmościów Zygmunta III, Władysła- erubescat, a nie drugiego o to przyprawuie,
wa IV у teraznieyszego pana szczęśliwie bo allegare to, czego probare nie może,
nam panuiącego nadany iest, to falsissime frustra, a kogo prawem arguunt de non
allegat; bo przywiley w roku przeszłym obedientia, prawem, nie racyikami wyma1665 z metryki wielkiey wielkiego xiestwa wiać się.
Litewskiego wydany, orginał zaś roku 1665
Qitoad 3-łkim. Iż każdy cech fałszu
wyprawiony, w którym począwszy od pier- powinien się warować, ale cech słodowniwszey litery. tytułu króla iegomości/ aż do czy niema у dokazać mu trzeba, to mu asostatniey litery, to iest daty tego przywi- serit: iż od beczki słodu przywoznego po
leiu, nigdzie nie. masz, iż te artykuły groszy 6 słusznie brać, iako in publicum
wprzód od magistratu nadane, ale simpli- commodum cechu swego może. Tu iuż saciter ad male narrata u króla iegomości, ma pars sobie non constat, gdy mówi fałin praeiudicium nie tylko obywatelów ale szu warować się trzeba, a czemuż na zaу całego miasta, uproszone. Tamże asse- bieźenie onemu w artykuły swoie winy у
rit, iż melioratio privilegii może bydź bez kary nie włożyli, zwłaszcza na takowego,
consensu, sine ullius praeiudicio, ale tu który by mieszał dobre . z przytęchłym у
całego miasta bo у magistratu у commu- z przygniłym zbożem, ięczmień z owsem,
nitatis, у innych bezprawnie, iako się w in- z którego mnieysza essentia, a pieniądze
tervenciey opisało; concludendo w tym punk- też, со у za ięczmieó, pszenicę z kąkolem,
cie znowu cofa się powiadaiąc, że у me- ale trzeba na to dowodu, a kiedy będzie
Horatią cum consensu otrzymali, ale ubi de dowód, co za paena, nulla w przywileiu
hoc, wszak cancellaria nikomu nie zawar- у w artykułach opisana. Wprawdzie móta, ieżeli iest w cancellariey, wydadzą, a ie- wią panowie słodownicy, że kiedy piwo z
żeli niemasz—trudno wydać, bo non entis słodu ze zboża przytęehłego albo przygninullae passiones. Imieniem zaś communi- łego zrobione, przez kubeł ciec nie może,
tatis gdy instantia do ichmościów panów to wrócić pieniądze, albo znaczną uczynić
. magistratowych zachodziła, buduiąca się w defalkatę, ale żeby na drugi raz tego nie
tym consensie na wyprawienie przywileiu ważył się, żadney nie masz paeny. Co się
panom słodownikom danym zawsze excu- tknie laudum sześcmgroszowego od beczki
zowali się ignorantią; cancellaria zaś nie słodu, te (iako się w intervenciey napisało)
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in opressionem wszytkich stanów, uchwa też miąs gniłych nie kupowano у nie
lone, aieżeliby (dato, non tarnen concesso) przedawano; słodowniczy zaś cech ieden
mogło by to laudum cechowi służyć, tedy ze wszytkiego świata w Wilnie у to bez
musiało by cum scitu magistratus uchwa- sztuki, у bez zabieżenia fałszu, bo wolno
lone bydź у to na tych, którzy civilis zo przytęchłe у przygniłe zboże przerobić na
staią' iurisdictionis, na przyiezdżych zaś ani słód, a mogli by po sztuk maystrowstwo,
de lege, ani de usu mogło by się exten- naśladując cech konwisarski, który gdy
dować; ale panowie słodownicy, pominąwszy sobie prawa у artykuły na stanowienie ce--ordinationem charitatis, która a se incipe- chu swego wyprawował do Gdańskicch cechre każe, na cudzych rzucili się, usiłuiąc mistrzów posłał, у ztamtąd copią dostawna wszytkich w. x. Lit. stanach dokazać szy u ichmość panów magistratowych wyswego, czego у rzeczpospolita, chiba aut prawił, posłać, a naybarziey żeby umieli, iako
urgente et praegnante necessitate, czynić słód szmelcować na piwo dubel nazwane któnie może.
ry słód z różnemi tam wyrabiają przyprawami,
Quodad 4-ńim. Cech słodowniczy na a ieśliby lenili się do Gdańska posyłać, przyratie fundamentalne, na których wszytkie naymniey tu by postanowili, wiele dni mocechy funduią się nie odpisawszy, powiada: czyć, rościć, a potym suszyć, przynaymniey
non omnia omnibus apta. Nie przeczy tego me tak by złe w Wilnie piwa naydowały
communitas, aby non omnia apta były, ale się, iako teraz. Co się tknie bołtuszników,
kiedy lex potrzebuie, trzeba aptare. Ordi- u tych iest sztuka, że' powinien każdy
natia commissarska miedzy magistratem у wstępuiący do cechu kożuch pewnym kształcommunitate roku 1646 stała, у rescrip- tem wystawić, za postrzeżony zaś w robocie
tami króla iegomości approbowana, tak też fałsz pewną maią opisaną karę; także у
decretami у praeiudicatami różnemi uro- garbarze. U panów słodowników zaś horum
borowana, wyraźnie po wszytkich mieszcza- ani wzmianki: w tym zaś punkcie powiada
nach przysięgłych potrzebuie: aby do miey- pars, że quamquisque norit artem, in hac
skiey у cechów, ludzi wolni et legitimi se exerceat: zaczym nie trzeba cechu słoortus przymowani byli, a u panów słodow- downiczego, bo nie mai każdy parobek у
ników na to artykułu w całym punkcie nie chłop, który za piwowara służy, umie romasz, podobno nie chcą z wielkiemi pany bić słód.
zrzec się powinowactwa. Względem zabieAd 5-tum. Ш allegowanąratione liberżenia fałszom у wystawienia sztuki allegant,
tatiey kamienice swey ordinaeią commissarże ex quo cech rzeżniczy, bołtuszniczy, a przy
ska strona nie odpisawszy, powiada: że ta
tym у garbarski, nie maią na to artykułów,
libertatia nie privatum ale publicum conna toż у im negatur allegatio. Co się tknie
cernit; to negatur, chiba iednego cechu
cechu rzezniczego, ten iako potrzebny po
privatissimum, iako powiadaią, щ c z a s z e
wszytkim świecie iest,y lubo sztukmaystrzowprzywileia króla imści, privilegia eum restwa ad instar drugich cechów nie ma, iedquirunt locum; za takową by partis illatią
nak pewne inne na to są ustawy, wzglężadney by na trybunał у szczęśliwy icgo
dem zaś fałszu pilno postrzegaią, aby byd- królewskiey mości przyiazd nie było kamieła chorego, zarażonego, przepędzonego, tak nicy, bo każdy by nie tylko na swe 'mię,
43
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ale na różne rzeczy starał by się o przyAd 9-nuni. Ratione monopolu nie odpiwileia. Tam że prowadzi conimunitatem, sawszy strona asserit, że dla tego zboże у
aby raczey postrzegała tego, żeby z pod iu- słody wyrobione skupuią, żeby podczas złey
rydyki mieyskiey kamienice do drugich drogi nie było caristiey. A iest że to prawiurydik nie przenoszono. A czy communi- da? nequaquam—bo iawnie każdemu patet,
tati iurisdictionem et* iudicia conservare kiedy droga zła, to zboże zawsze droższe, у
należy? Czy ona sądzi? A to widzę pars nigdy panowie słodownicy za złey drogi, tak
barziey magistratowi, ,a nie parti przyma- to nie iako za dobrey, nieprzedadzą słodu.
wia w tey mierze; a'co do tego, sami paAd 10-niwn. Gdzie pars instigatorowi
nowie słodownicy do tego są przyczyną, salvam ad communitatem ratione contrapodaiąc okazyią.. drugim wyniesienia się z ventionis pi'ivilegiorum s-ae r-ae mttis
iurysdikciey mieyskiey у uniknienia aequa- ! zachowuie actionem, tey communitas nie
litatis onerum, bo patrząc szlachta na ich obawia, bo non contravenit ex malitia et
liberatią, starać się у о swoie conantur.
| illegitime, ale ex rationibus in iure fundaAd 6-ium. Ratione convulsionis przywi- tis, uti ad male narrata uproszony invalileiu nobilitatis magistratu Wileńskiego co.m- dat, owszem communitas panu instigatorowi
munitas nic. nie odpisuie, nic nie wątpiąc, salvam do cechu słodowniczego, że oni
że post factam tych controversii przez imć contraveniunt iuribus et privilegiis, ieszcze
pana pisarza relationem magistrat zganić ante unionem, idque a prima civitatis
nie zaniecha niepotrzebny panów słodow- fundatione magistratui collatis, atque variis
ników affekt.
decretis sacrae regiae maiestatis, idque
Ad 7-riium. Ratione incompatibilitatis, relationum formatis, in damnum fisci, praeże nie może oraz bydź kupcem у słodow- iudicium nobilitatis et totius communitanikiem, to contra se pars obiicit;, słodów tis miasta Wilna, in monopolium et carisnie wolno robić (dato non tarnen concesso) tiam takowy przywiley у artykuły otrzymali
kupcowi, a zboża kupować wolno, tak e zachowuie actionem.
contrario nie wolno stodownikom zboża kuUkazawszy tedy у z interventiey, у z tepić a słody robić; a sublata causa tolli- raźnieyszey refutatiey, iż panowie słodownicy, na cech swóy sine scitu magistratur effectus.
Ad 8- мт. Że strona szczodrze ale nie tus, przeciw wyraźnemu prawu artykuły
z swego postępuię, nie dziwić się, bo cu- swoie у przywiley tam u iego królewskiey
dzym łatwo szafować, swoie niech cech da- mości wyprawili, prosi incompetentiam acruie pp. magistratowym—a nie cudze, na toratus et actionis adinveniri, se circa iura
które czyhaiąc obawiać się trzeba, aby у et privilegia conservari, citat03 liberos proswego nie utracono, podług onego daw- nuntiari, protestando de damnis litisque
nego przysłowia: kto przed kim dołki ko- expensis subsecutis et subsequendis, salvo
pie, sam w nie wpadnie. Co się tknie w iure addendi, minuendi, corrigendi, metymże punkcie ratione traductionis, darmo liorandi etc. reservato.
się o to frasować, bo gdyby w regestra parContra quamduplicamtriplicare volendo,
tis weyźrzano, pewnie by więcey począs- seniores contubemii polentariorum obtinutek, a niżeli potrzebnych naleziono rzeczy. erant terminum ad futurum iuris.
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1666 г. Октября 13 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., лтр, 473—478.

77. Протестъ цеха

СОЛОДОВНИЕОВЪ

противъ Виленскаго купечества.

Всл дствіе споровъ, возникшпхъ между Вй- совершено на основаній королевской привилегіи
ленскими купцами и солодовниками, посл дніе по- и им етъ въ виду общественные интересы; гораздали третью протестацію сл дующаго содержанія: до полезн е было бы со стороны купцовъ не пеСолодовники протестують протиБъ купеческа- реводить своихъ домовъ изъ-подъ городской юрисго обвиненія, будто они выхлопотали себ коро- дикцій подъ замковую;
левскую привилегію безъ в дома магистрата, потакъ какъ купцы пользуются правомъ хл бной
тому что они им ли разр шеніе во время короля торговли, то это уже и показываетъ, что они не
Сигизмунда третьяго; а что касается перем нъ им ютъ права д лать солода, чего не разр шавъ привилегии, то ктаковыя могли произойти и ютъ имъ и привилегіи;
безъ в дома;
солодовники протестують также и противъ обчто солодовники берутъ пошлины съ солода виненія купцовъ, будто они наносять ущербъ гопо 6 гр. съ бочки, это в рно; но они отдаютъ родскимъ доходамъ, когда покупають хл бъ безъ
*/з этихъ пошлинъ городу и только з оставля- городской м ры, ибо они платять городу *'s доютъ себ ;
ходу, и только Чз оставляють себ ;
требованіе купцовъ, чтобы солодовники представляли образцовыя работы при поступленіи въ
цехъ, совершенно незаконно потому, что есть и
другіе цехи какъ кожемяцкій, скорняжескій и р зницкій, которые тоже не представляють такихъ
работъ;
что солодовники освободили свою каменицу
отъ постоевъ, это в рно, но такое освобожденіе

протестують также и противъ оптовой закупки хл ба у пом щиковъ будто съ ц лью обогащенія, напротивъ того, солодовники производятъ
закупки въ видахъ сохраненія низкихъ ц нъ на
хл бъ и нисколько не запрещаютъ и другимъ лицамъ заниматься также торговлей, только не для
выд лки солода.

Honesti Cliristophorus Pipirowicz, Marcus Maciulewicz, Stanislaus Słuszkiewiez,
seuiores contubernii polentariorum, cives
Vilnenses, nomine totius contubernii agentes, responsionem contra interventionem
communitatis mercatoriae Vilnensis obtulerunt, in sequenti verboram contextu:
Panowie starsi cechu słodowniczego, nomine et cognomine in propositione specicificati, imieniem swym у wszytkiey braci
swego cechu, praemissa solenni protesta-

tione contra partem citatam, że nie chcąc
in accusatis et obiectis directe sprawić się,
podpadszy iuż stante lite eommunitatem mercatoriam, a idąc z sobą in condicto na
prawa у przywileia następuią, teraz interventio communitatis mercatoriae temeraria
et scommatica, in animo litem contestando,
(bo ex nullo termino imo petulanter interveniendo), ale tylko ne videatur sibi sapere, sequenti modo refutatur:
Ante omnia nim przydzie ad refutatio-
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nem ipsius interventionis, to nobili officio munitas de inobedientia panów słodowniconsulari Vilnensi notandum, że commu- ków przeciwko magistratowi, że iakoby abs• nitas mercatoria, iako plerumque exude- que consensu wyprawić mieli, co secus
rans, in publicis negotiis tractandis miasta pokazuie się; zaczym et arguens commutego^ sola per se, sine expresso, consensu nitas erubescere musi.
magistratus, et assistentia ichmościów paAd 3-tium. Że każdy cech ma tego wanów rayców utriusque ritus,. tak też star- rować się, aby bez przysady żadney у fałszych swoich rocznych, nie może quidquam szu żadnego rzemiosło swe odprawował,
attentare, ani się też komu sprawować mo- iest to tak, ale tego cechowi słodowniczegą, experienita tego ipsa docet, gdy bowiem mu niczym nie dowodzi communitas, zapozywaią communitatem, ex eo ipso pozwy czym daremnie to obiicit, ani też przez
burzą, że nie dokładaią ichmos'ciow panów to aggravatur miasto у wszyscy obywatele
rayców у starszych; także communitatis wielkiego xiestwa Litewskiego, że po gromercatoriae ta interventio nie wiedzieć, iako szy 6 od beczki słodu na rynku biorą. Rawypadła, sine consensu ichmościów panów tio, bo ta ad carbonam publicam, ieżeli
у starszych eiusdem communitatis, sine kiedy co wezmą, non in privatum, sed in
ullo termino, у nie miała bydź przyięta, publicum comraodum cechu tego, kaplicy
iako iudicialiter domagali się, ażby się ci- swey, różne onera ponosząc (czego pozwani
tata pars cum actorea parte finafiter ros- nie czynią) obracaią.
parła; a że visum facit nobili officio-conAd 4-tum. Że każdy cech te puncta
sulari Vilnensi na tę interventia odpisano,
ma observare, aby fałsze w rzemieśle nie
tedy non derogando quidquam iuri suo'
salvo etillorum actoratu, contra citatos in- byli, aby wolnego urodzenia ludzi przymoterventio communitatis mercatoriae sequen- wano, aby miał sztuki swego rzemiosła.
Bsp. Non omnia omnibus apta, ani wszytti modo brevibus refutatur.
kie cechy concordant w swoich artykułach
Ad 1-mum. Negatiir, aby absque con- у przjwileiach, quod iustum et aequum est
sensu magistratus przywiley miał być wy- powinni czynić у podług swych artykuprawiony, przeyrzeć się dobrze trzeba, że łów sprawować się. Ale żeby wszytkie ceza Zygmunta trzeciego praevio consensu od chy, nemine excepto, mieli mieć in omnimagistratu wyprawiony у otrzymany, za bus similes obligationes, iako to v. g. wolWładysława zaś czwartego znowu у teraz nych ludzi przymować, sztuki rzemiosła
szczęśliwie nam panuiącego approbowany swego praesentować, videtur esse incrediУ per copias z metrik wydany, ani tu re- bile, bo secundum assertionem communiquiritur consensus magistratus do wyięcia tatis trzeba by ze wszytkich cechów wiele
extractem per copias przywileiów. A ieżeli rugować, którzy zasiadszy, iura civitatis przymelioratio iaka privilegü stanęła, to mogło iąwszy, bo wielu pewnie w cechach zostaią;
by bydź sine consensu, gdyż nulli fit praecech iednak panów słodowników do tego się
iudicium, iednakże et meliorationem prinie zna, aby ludzi niewolnych miał przyviiegii non sine consensu otrzymali, który
mować. Ratione zaś sztuk swego rzemiosła,
consens ma bydź w cancellariey.
na tenczas się sprawować powinni będą,
Ad 2-dum. Nie potrzebnie arguit com-kiedy gdzie cechy v. g. koźemiacki, bał-
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tis pokażą, a teraz nim to pokażą, unus- in praeiudicium cechu.
quisque quam novit artem in hacseexerAd 7-mum. Nie iest to oppressio comceat, a ludziom potściwym inhabilitatem,
munitatis, że się każą panom kupcom opoiakoby mieli bydź partaczami, falsitate iawiadać у wpisywać się, ale iest to conserkoby mieli zboże fałszować, у kąkol do
vatio privilegii et iurium contubernalium,
pszenice sypać, obiicere etnonprobare nie
żeby ieden na drugiego w rzemieśle у zagodziło się, o co solenniter protestuiąc się bawach swych nie następował; wszędzie to.
ad paenas in iure descriptas będą czynić.
cavetur, gdyż to iest incompatibile, być
Ad 5-łum. Że kamienicę cechową liber- oraz kupcem у słodownikiem. Jeżeli panotowali od gości, ergo est convulsio privi- wie kupcy różnym zbożem nie robionym
legiorum civitatis—negatur, bo to liberta- handlują у na wiciny sypiąc wożą у przytio non privatum, sed publicum, quid civi- wożą, toż iuż muszą bydź odłączeni od siotatis concernit, gdy nie tylko de bono con- du у zabawy słodowniczey, do czego pratubernii, ale też de bono et commodo ci- wa nie maią, у słodowników za kupców
vitatis consultuią, a do tego privilegia sanc- czyniąc, daremno teraz bronią.
tae regiae maiestatis privilegiatum locum
Ad 8-vum. Nie iest diminutio honoris
requirunt. Słuszniey by communitati mer- magistratus, że dwie części winy na magicatoriae postrzegać tego, aby kamienice z strat, a trzecią część do skrzynki cechowey
pod miasta do prawa zamkowego nie prze- per privilegiuin kazano a contravenientinoszono, iako iuż wiele takich kamienic bus odbierać, gdyż to factuin est ex coniest у więcey będzie, iako niektórzy na sensu magistratus, ani w tym contradictio
tym seymie dokazać chcą, ale temu złu magistratu zachodzi, tylko to communitas,
obviare, aby iurisdictio civilis у osiadłości będąc curiosa, chciała by magistrat ponie odpadały od miasta, a niżeli per op- wadzić cum contubernio. A ieżeli o co nie
pressionem wsadzać gościa na dom uprzy- tylko trzecią część ex bonis confiscatis tewileiowany у pod miastem będący.
raznieyszych pozwanych, (których commuAd 6-łum. Jeżeli to communitas ma so- nitas niesłusznie broni), ale toć у wszytbie pro opprobrio, że personas, in magi- ko ofiaruią, non derogando iednak quidstratu existentes, do cechu słodowniczego quam prawu swemu. Ratione zaś tradueprzymuią, idąc urgente pauperitate; tedy tu tionis, iakoby mieli przepiiać intratę cechopro beneficio maleficium oddaie eommuni- wą, falsura iest, o co quam solennissime
tasA za to bowiem trzeba by ieszcze po- protestantur.
dziękować, a nie łaiać, gdyż factum est ad
Ąd 9-num. Że z gumien szlacheckich
instantiam quarumdam personarum in
zboże na słody ogułem kupuią, aby miało
magistratu niegdyś existentium; a że teraz
to bydź monopolium, negatur; gdyż to nie
communitas in opprobrium sobie bierze,
dla tego czynią, aby sami iedni kupowali
lubo nobile officium consulare Vilnense
у drogo przedawali, ale owszem wygadzanic o tym nie mówi, tedy panowie słodówiąc miastu, aby drożyny nie było, gdy na
nicy na to consentiunt, aby więcey perso?ią drogę zboże chowaią, na tenczas e?iпа in magistratu existentes, sub paenis,
dendo caristiam ogułem kupuią у drugim
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kto chce kupić nie zabraniaią, byle by nie
•na robienie słodu kupowali, co tylko samym panom słodownikom należy.
Dilatis tedy rationibus, per communitatem mercatoriam illatis, panowie słodownicy proszą nobile officium consulare Vilnense, aby nonobstante interventione nulliter illata, pozwani, in propositione specificati, directe ad proppsitionem sprawić się
et paenas iako contra transgressores legis et
contemptores privilegiorum sacrae regiae
maiestatis per sententiam subire mogli. A
ieżeli co communitas mercatoria ad par-

tem actoream ma, gotowi się sprawić, a
teraz daremno in condicto idąc facescere
chcą to negotium. Co podaią salvo iure
addendi, corrigendique in toto sibi reservato protestando etc. etc.
Eatione contraventionis przywileiom i.
kr. mości, praemissa soleani protestatioue
contra communitatem, salvam actionem instigatori reservamus, protestando de damnis etc. etc. Ediametro communitas mercatoria Vilnensis contra hoc scriptum polentariorum duplicaturam promissit.

1666 г. Ноября 3 дня.
Изъ книги № 5116, за 1664—1668 г., стр. 384—388,

78. Возраженіе цеха Виденскигь солодовниковъ противъ притязаній Вилепскаго же
купечества.
Посл продолжительныхъ и чрезвычайно витіеватыхъ разглагольствованій о разныхъ вопросахъ
въ большей или меньшей м р соприкасающихся
съ предметами спора, солодовники въ 9-ти пунктахъ указываютъ на безосновательность кулеческихъ требованій относительно правъ и привилегій, которыми пользуются солодовники. Такъ
они доказываютъ, что пріобр теніе привилегій
устроено съ в дома магистрата; что требова-'

ніе купцами образцовой работы—неум стно; ітобвиненіе въ подд лк солода—неосновательно,
равно какъ и заявленіе купцовъ, что нельзя быть
въ одно и тоже время и купцомъ и солодовникомъ
и т. д. Вообще въ документ этомъ солодовники
обнаружили сильное стремленіе къ краснор чивому и остроумному изобличенію неправоты, своихъ антагонистовъ.

Roku 1666, miesiąca Nowembra 3 dnia.
Sławetni panowie słodownicy, nomine
wszytkiego cechu słodowniczego, praemissa
protestatione contra scriptum, nec non famorfum libellum communitatis Vilnensis,
haec quae sequuntur inferunt:
Nim przydzie ad refutandas rationes
communitatis musi się cech słodowniczy"

zadziwić, że commuüitas Vilnensis in
limine controversiarum suarum irrationabiliter apologum, iakoby^ in aliquis
ratiunculis fundatum, wspomina, y przez
ten apolog, quid intendit, non constat. Wiemy bowiem ex definitione Ciceronis secunda ad Orat. iż apologus
nic inszego, ieno fabuła, in qua bruta
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tak ma rozumieć. Tu zaś w sprawie teraznieyszey non de fabulis Езорі, sed de conservatione privilegiorum s. r. maiestatis
tracfcatur.
л
Ad 1-mum. Uraziła się communitas,
że pars actorea praemissa protestatione condictamen obiicit et probat z pozwanemi
drugiemi słodownikami, których receptuie,
у czyni nulliter distinctionem condictaminis powiadaiąc, iż condictamen subdole
od prawuie się, a tu inaczey: bo prawie widząc inversionem iuriura et privilegiorum,
diminutionem authoritatis magistratus, monopolium, caristiam, nienastępuie na przywiley kr. imci panom stodownikom nadany,
ale tylko invaliduie. Na to respondetur. O
prawa szkoda się gniewać, bo to pewna
у iawna, iż in condicto idzie communitas
z pozwanemi, a tego facilis probatio, bo
iuż stante lite ingressi suntcommunitatem,
у teraz nie chcą stawać sami pozwani ex
persona sua, tylko communitas evincendo
broni. Condictamen też aby subdole et
tacite miał się zawsze odprawować (ut
communitas supponit) nego: gdyż pałam
et licite praesertim in contractibus bonae
fidei condictorie być może, bo condictum
sive condictamen est, quod in comrmmite
est dictum, id est promessio sive pactum invicem factum p. festas;' może tedy condictamen in bonam et in malam partem suminilicite, sine damno et praeiudicio proximi,
illicite (ut communitas) cum damno et
praeiudicio cechu słodowniczego teraz czyni. Item przystisguiąc się szlachetnemu magistratowi Wileńskiemu as3erit, iż nie następuie na przywileia króla у mości, tylko
invaliduie ex rationibus iuris. Quaeritur,
co za differentia tych stów nie nasłypuie,

ale tylko invaliduie, bo ieżli invaliduie>
toć iuż у następuie; następować zaś у invalidowaö sunt ista identica. Item quaeritur: kto dał communitati potestatem invalidandi et interpraetandi decreta s. r. maiestatis? podobno sama przez się communitas usurpat sibi iura maiestatis, ale iäko
to iest periculosum et vituperabile, może
się recoligować. Dosić by było communi-'
tati delatricem agere. A teraz nie wiedzieć,
iako stawa, czy to actrix, czy delatrix, czy
acusatrix, czy criminatrix, czy receptatrix,
czy praevictrix, czy instigatrix? Alecavendum communitati, aby temerario ausu in- validuiac cechowe przywileia у artykuły
swoich też nie nadweredziła.
Ad 2-dum. Że temerariam et ex nullo
termino interventionem nazwano, pro ealumniosa obiectione sobie communitas bierze, a przy tym parti actoreae erubescere
każe, iakoby sine lege loquenti temeritatem też prolibitusuo iako legislatrix interpraetuie, powiadaiącriżtemeritas natenczas
nazywa się, kiedy kto przy iakiey racyisine
ulla trzyma się ratione, a w interwentii
zaś swey, co ratio to prawo być powiada,
iako oracnla Appolinis. Тегщщит też interventionis powiada być legitimum, a to
ex ea ratione, aby na większych kupców
У na samą potym communitatem in simili,
czego nie ważyli się, tedy obviando huic
mało mnieyszych teraz obronią te futiles
rationes et tumultuantes sie diliguntur. Nie
iest to calumniosa obieetio, ale realis veritas, tylko że to communitas malitiose interpraetuiąc, sama sobie daremno przypisuie et parti actoreae erubescere pro se
każe. Temeritatem też chcąc evitare, dum
eam explicat, magis incurrit. A to gdy
sobie w skrzynce (sie) swym przypisuie,
! czego in rei veritate nie masz. Dla lep-
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szey informacyi у wiadomości, że iestvaria nem vexatoriam zanieść; 3-tio, privilegia s.
et triplex temeritas czytać S.S. lib. tertio r. maiestatis temere infringere et interpraearticulo 13, item iure münicipali articulo tari; 4-to, ichmość panów rayców у starszych
41-шо; tam sufficienter pisze de 3-plici swoich rocznych a publicis negotiis exclutemeritate, costudendo brevitati opuszczam, dere, pisząc barzo w interventii swoiey zucommunitas iako curiosa et otiosa pozwoli chwaleew te słowa: trzeba to wiedzieć parti,
sobie przeczytać y recolligować się może, iż pp. гаусу у pp. starsi communitatis nie
leźli też ex triplici temeritate aliquam tylko czynić, ale ani postąpić nie mogą.
non incurrit. Terminus też interventionis Communitas zaś sama przez się wybornie
nullus, chiba, iako sama asserit communi- czynić, stawać у odpowiadać (może). Jetas, ex causa interventionis, to iest, aby żeli takie prawo maią, trzeba one produ'actores in posterum nie ważyli się na star- cere. Quaeritur, na cóż ichmość pp. rayców
szych kupców, albo na communitatem, tedy rocznych ex magistratu do siebie proszą deteraz młodszych kupców (aż per iniustitiam) putare? na co starszych rocznych ex utbronią. Jeżeli to iest terininus interventio- roque ritu co rok obieraią? A gdy zawonis et ratio iuris, niechay się communitas dy prawne z różnemi cechami maią, quaeosądzi.
ritur: czemu będąc generice pozwani pozAd 3-tium. Nie masz o co się urażać, wy zrażaią? powiadaiąc, że sine expresso
ani actores do szkoły odsyłać, że petulan- consensu et assistentia ichmość panów raytem interventionem (iakoż tak iest), na- ców у starszych swoich rocznych nec actizywaią, nie tylko bowiem inter scholares, ve, nec passive comparere mogą. A w teale też temi czasy między ^ różnemi stany vaznieyszey zaś interventii swoiey nie tylko
plerumque in communitate petulantia nay- że ichmość panów radziec у starszych swoduie się у górę bierze. Przetoż propter ich nie położyli, ale prorsus per contempcoercendam eandem petulantiam, nie wadzi tum excludowali, powiadaiąc: że mamy
ex occasione definitionem oney wiedzieć: omnem potestatem bez ichmość panów raPetulantia est lascivia seu effranatio iin- dziec у starszych swoich agendi. A któryby
modica ad quodlibet vitium appetendo dicta. singulariter był in communitate tantae poCicer. in Cat. ma. Bardziey bysięcommu- tentiae żadnego nie mianuią, ani scripta
citas uraziła, gdyby improbam procacem insa- w interventii swoiey, ani verbo iudicialiter,
nam interventionem nazwano, gdyż podług у gdy actores pytaią, aby się declarowali,
tegoż Cicerona 2-do de orat. petulanter, idem s kim sprawę maią mieć, żaden się nie
est, quod jmprobe, procaciter, insaniter, lubo odzywa, у lubo to sententialiler nakazano,
tego per modestiam suam pp. słodownicy aby ichmość panów radziec у starszych
nie pisali у niechcą pisać. Jednak że com- swoich rocznych, ieżeli chcą via iuris czymunitas Vilnensis est petulans, mani- nić, ad interventionem wpisano, tedy nie
feste patet; a zaż to nie iest petulantia: tylko w tym nie chcieli parere decreto no1-mo stante lite pp. • słodowników cum ci- bilis officii consularis Vilnensis, ale iesztatis propter privatum commodum ad com- cze in maiorem contemptum declarowali
munitatem przyiąć; 2-go sine ullo termino się z tym in suo scripto: że communitas
interrumpendo cursum iustitiae, interventio- bez ichmość panów rayców у starszych swo-
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ich rocznych wybornie czynić może. Jadowodzi consensu, zabieraiąc się do samych
każ tu może być maior petulantia et inoże ichmościów panów rocznych, anno 1664
bedientia, kiedy przy swoich tak wielu pona tenczas w magistracie zasiadaiących,
mienionych exorbitanciach, nie chce mieć
mianowicie do iegomości pana Bohima у
nad sobą żadney zwierzchności? Qui aucollegi iegomości pana Kukowicza, iuż
tem potestati resistit, Deo resistit. Haec
zmarłego, postcuius decessum drudzy" suquae ad extravagantes et extra ordinarias
perstites ichmość panowie collegowie testirationes, in apologo specificatas; teraz quo
monium praehibebunt, że consens byHń'
ad rationes ordinarias, idque non animo
solenni forma otrzymany, т[п\ jegomość
contestandi, (bo nie wiedzieć cum quo
pan Kurowicz, iako Ordinarius pisarz, w
agere), ale tylko gratia informationis noręjm, idąc do sądów iego królewskiey m o bilis officii consular Vilnensis nie wypuszści tenże consens oddał iegomość panu
czaią, iednak ex reatu pozwanych haec
Piotrowiczowi, iako vices gerenti, iegomość quae sequuntur actores inferunt. Ad
pan Piotrowicz oddał pp. słodownikom, mia1-mum. Barzo to temerario ausu comnowicie panu Adamowi Griełdowiczowi у
munitas per adverbium falsissime wszytpanu Krzysztofowi Sokołowskiemu, którzy
kie trzy przywileia Sigisnrandi, Vladislai
podziękowawszy za ten consens szli'dogodet Ioannis Casimiri, feliciter modo regnanney pamięci iegomość pana wóyta Wileńtis znosi, powiadając, że gdy actores nie
skiego, recenter zmarłego, prosząc o radę
mieli consensum у nie mogą probare; trzeba
У promotią, aby za tym consensem przysię tu dobrze communitati recoligować, jewiley u króla iegomości wyprawić mogli;
żeli to ad rem wnosi, iakoby wszytkie trzy
iakoż iegomość pan wójt, pp. słodowników
przywileia serenissimorum supra insinuadirigowawszy z tym consensem do ieo-otorum absque consensu magistratus miały
mości pana Kotowicza—pisarza w. x. Lit
być przez panów słodowników otrzymane.
we wszytkim był pomocą у radą do wyJeżeli to tak iest, quaeritur: czemuż comprawienia przywileiu, który się referował
munitas, będąc curiosa, in omnibus cirdo pierwszych per hostilitatem zgubionych.
cumspecta za trzech królów, Zygmunta,
Inqimntum zaś quid obitur nobili offició
Władysława у Jana Kazimierza, szczęśliconsulari Vilnensi, tedy gotowi tego pp.
wie teraz nam panuiącego, wiedząc o tym
słodownicy iuramento comprobare.
cechu słodowniczym у о artykułach iego,
Ad 2-dum. Że panowie słodownicy, deżadney nigdy contradictii nie czyniła? ale
teraz, kiedy swoich kollegów у słodowników, fensive maiąc się, exprobratani inobedienad communitatem stante lite przyiętych, tiani contra ipsam communitatem retorcech słodowniczy szuka у z nimi czyni, te- quent, tedy o to non tam irascendimi, quam
raz communitas contradicit idque nulliter. potius erubescendum est, bo iuż probatur
A lubo cech słodowniczy nie powinien się consensus, który per commuaitatem procommunitati de consensu sprawować, tylko terve negabatur. Do tego arguit commuszlachetnemu magistratowi Wileńskiemu, nitas de inobedientia pp. słodowuików, ate
tedy у teraz, evitando omnem suspitionem, iako reverenter et obedienter sama communitas coram magistratu sprawuie się» pa44
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tet wszytkim ad oculum,. może wybornie
cech siodowniczy communitati powiedzieć:
quod tibi displicet in me, hoc tu ipsa corrige in te.
Ad 3-tiwm. Ratione fałszowania zboża
у słodów est mera imposturą. Odzaczęcia
cechu słodowniczego żaden o to nie skarżył, ani też który z^panów słodowników
o to był convictus. Że in articulis suis nie
dołożyli tego, że żadnego fałszu у przysady w zbożu czynić nie maią, przez to
non sequitur, ani się ma rozumieć, żeby
fałszowane zboże mieli robić. Więcey podobno w drugich cechach naydzie się de
falsitate suspectos" et convictos (ubi cautela będzie dołożona de non admittenda
falsitate), ale panowie słodownicy, lubo hanc
cautelam literaliter expresse nie maią,
iednak omnem falsitatem realiter evitare
usiłuią. Ratione zaś б gr. od beczki na
targu aggrayationem wszytkich stanów daremno allegat. Quaeritur: co to za ludzie
różnego stanu aggravantur? żadnego cornmunitas pewnie nie pokaże, aby się który
miał o to uskarżać na pp. słodowników;
bo ieżeli kiedy poögr. wezną, tedy tylko
od tych, którzy pobliżu miastu o mil kil-'
ka słody robią у przedaią, in praeiudicium
cechu, у to wybrawszy na bractwo kaplicy swoiey expenduia.
Ad 4-tum. Że decretem commisarskim
у rescriptem s. r. m. cautum, aby do mieskiey у do cechu ludzi wolnych et legitimi ortus brano, to conceditur, lecz że tego in articulis suis pp. słodownicy nie dołożyli, ideo non sequitur, пес probatur, aby
mieli przymować ludzi non pleniiuris et illegitimi ortus. Że dato tego non concesso,
by też który cech stante eiusmodi decreto
commissariali chciał przymować ludzi non

pleni iuris, dlatego communitati nulla iniuria infertur; gdyż beneficio pro se introducto cuilibet renuntiare licet. Ratione zaś
szlachetnego magistrowstwa w robieniu słodu barzo curiose servatur communitas,
chcąc aby ad instar inszych cechów sztukę iaką wystawili. Quaeritur: skąd tak wielka curiositas communitati, że w robieniu
słodu sztuk magistrowstwa chce widzieć? była stara communitas antecessoria modernae
communitatis, s tego cechu słody porabiano, piiano у dziękowano, a sztuk magistrowstwa nigdy się nie pytano, ani słodów na
czarne piwo smakować, ani do Gdańska
dla nauki w robieniu słodów nie odsyłano;
a ieżeli usilnie żądaią widzieć artem et
specimen w robieniu słodów, tedy może się
dowiedzieć u tych że panów słodowników,
których recentissime do siebie przyięli, in
praeiudicium praw у przywileiów cechu
słodowniczego.
Ad 5-timi. Dla libertacyi kamienicy cechowey aby trybunałowi у г. р. miało być
ciasno, negatur, gdyż podczas takowych
ziazdów wszytkiemu miastu ciasno bywa,
iako sama communitas doznawa у ieżeli
libertatią tey kamienicy cech słodowniczy
otrzymał, tedy to morę et exemplo drugich
cechów uczynił, idque propter conservationem privilegii s. r. maiestatis.
Ad 6-tum, Czemu communitas nie odpisuie nic na to, iakoby diminuendo authoritatem magistratus pp. stodownicy mieli
wpisywać ad conluberaium suum personas
in magistratu existentes, ale do relatii imć
p. pisarza odkłada, grożąc czym się? a pp.
słodownicy ni do czego się nie czuią, у
owszem circa hocpunctum, in ordine sextum in propositione specificatum stoiąc,
conservare.
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Ad 7-miim. Ratione incompatibilitatis, że
oraz być kupcem у słodownikiem implicat,
w tym punkcie barzo communitas subtiliter diskuruie, a ieżeli ad rem etiudiciose,
na decisią sądową pp. słodownicy puszczaią.
Ad 8- гіт. Nie interveniens communitas directe nie odpisuie, iakoby stąd miała
diminui authoritas magistratus, że ex bonis confiscatis część na magistrat, a na ołtarz dwie części ofiaruią. Insuper by у wszytko, iako się iuż raz declarowali, ani to z
cudzego będzie dano (iako supponit communitas), ale ex contubernio, contra quod peccarunt pozwani sub protectione communitatis zostaiąc.
Ad 9-num. Eatione monopolu że nie odpisano у teraz nie odpisuią, ratio bo nullum est monopolium, ani pars może probare, gdyż monopolium inter paucos plerumque exercetur, tu zaś cały cech słodowniczy, inhaerendo privilegio s. r. maiestatis, iako у drugie, cechy, sine praeiudicio aliorum sobie postępuią. Podług

zdania communitatis kożdy cech de monopolio accusaretur. Że evitando caristiam
zboże kupuią, a potym iusto praetio przedaią, stąd nie może się rozumieć monopolium, у owszem wygoda miastu.
Ad 10-mum. Concludendo pisze, iż communitas nie obawia się tego, że actores
salvam actionem instigatori zachowali, ratione contradictionis et nulliter invalidationis privilegiorum powiadaiąc, że to non ex
malitia czyni, ale ex rationibus in iure
fundatis. Która to praesumptio ieżeli ma
succedere communitati valde dubitatur. A
pp. słodownicy teraz in humilitate, refutatis rationibus intervenientis communitatis,
inhaerendo priori suae protestationi contra communitatem, ratione vexatoriae interventionis, turn et contra citatos ratione
praetensionum, sufficienter in propositione
specificatarum, proszą iudicialem decisionem. Co teraz podaią, salvo iure addendi,
minuendi corrigendique, in toto sibi reservato.
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1867 г. Февраля 19 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 713—715.

79. Отв тъ Виленскнхъ кожевниковъ на жалобу Внленскохъ же евреевъ по
поводу арестованія кожъ, вывозииыхъ изъ г. Внльны посл дннмн.
Виленскіе евреи подали на Виленскихъ же кожевниковъ жалобу, что эти посл дніе напали на
нихъ, насильственно Ьвлад ли кожами и сундукомъ, въ которомъ хранились разныя драгоценности, не смотря на то, что они им ютъ на право
торговли королевскую привилегію и декретъ. По
разсмотр ніи этого д ла оказалось сл дующее:
кожевники арестовали н сколько возовъ съ кожами
на основаній цеховыхъ своихъ привилегій и съ
в дома бургомистра; королевская привилегія выда-

Sabbatho post dominicam sexagesimae
proxima, die 19 mensis Februarii, anno
Domini 1667. In termino hodierno ad respondendum concesso, citati seniores contubernii cerdonum contra propositionem, iudaeorum scriptum respönsionis obtulerunt,
in tenore tali: Sławetny pan Andrzey Czuynowicz, Kazimierz Juchnowicz, Marcin Milkitowicz, Piotr Niewiera, starsi cechu garbarskiego, mieszczanie Wileńscy, contra propositionem iudaeorum Vilnensium brevibus
respodendo.
Ad 1-mum, inferunt, iż nemini facit
iniuriam, qui i u r e s u 0 utitur; zaczyni
у moderni citati, maiąc prawa у przywileia, od naiaśnieyazych królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich sobie nadane, a mianowicie od świętey pamięci króla imci Zygmunta Ш-go, de
data Yarsaviae na seymie walnym, dnia 6

на была только на 10 л тъ и срокъ ея давно уже
истекъ; сундукъ былъ открыть виленскими слесарями въ присутствіи радцевъ и нрисяжныхъ слугъ
и въ немъ найдено было н сколько шеляговъ, кусковъ матерій, н сколько хл бовъ и другія мелочи. Не смотря на это евреи въ числ 14 челов къ брались подтвердить истинность своей жалобы прясягой. Магистрата настоящую жалобу
призналъ не д йствительной.

miesiąca Kwietnia roku Pańskiego 1606,
a przez świętey pamięci króla imci Władysława IV, de data w Wilnie, dnia 18 miesiąca
Sierpnia roku Pańskiego MD0XXXVI confirmowane, któremi cautum est: iż nikomu
skór surowych.-tu w mieście Wileńskim,
tak na iawnym rynku, iako у pokątnie skupować nie wolno, a consequenter у wywozić. Maiąc tedy citati przestrogę, iż żydzi
wyieżdzać mieli z skórami tu w mieście
skupionemi, prosili dnia 9 Decembris z
wieczora imci pana burmistrza o przydanie sług, to iest, Kazimierza Podlickiego
у Grygiera Bynkiewicza, z któremi całą
noc citati na żydów strzegli; a w tym gdy
żydzi wyieżdżali, panowie garbarze skóry
przy sługach przysięgłych, wyżey namienionych, o godzinie czwartey do gospody
brackiey zaprowadzili. Przyczyna tego nie
inna, iedno że imci pana burmistrza, któ-

— 349
rysie ieszcze wczasował, turbowaó nie chcieli; przez co nihil peccarunt, bo gdy widniało, posłali iednego brata swego prosząc
o consilium, coby z tym czynić mieli, lecz
że to in commissis odnieśli, aby do domu sądowego zaprowadzili, iakoż mandatis paruerunt. Interim gdy do domu sądowego imć
pan burmistrz przyszedł, ad requisitionem
panów garbarzów, na revisia pomienionych
wozów ichmościów panów radnych deputować raczył, to iest: imci pana Stanisława
Rudnaka у imci pana Jerzego Pawłowicza—rayców Wileńskich, z imci panem
pisarzem у z sługami przysięgłymi Kazimierzem Bernatowiczem у Jerzym Kozłowskim; gdzie do tey że revisii pan Jan
Grronostayski, Stephan Gromadzki, woiewodztwa Wileńskiego ienerałowie, użyci byli.
Toć tedy nie gwałtownie, nec per vim, ale
praevio consensu officii, et cum admini. culo eiusdem officii consularis Vilnensis,
przy sługach z wieczora przydanych, są
zabrane skóry ich*, in praesentia ichinośó
panów radziec zrevidowane у przez imci
pana pisarza spisane, przeliczone msequestro zostaią. To tak wywiodszy citati, incompetentia actionis adinventa, libero a
termino et causa pronunciari, et se circa
iura et privilegia conservari proszą.
Ad 2-dum. Na rescript allegowany, że
żydom woskiem, łoiem, skórami wolno handlować, na to tak odpowiadam: iż de gratia
serenissimi principis żydom Wileńskim pomionemi towarami, nie więcey, iedno ad
decenniuni handlować pozwolono, decennium dawno expiravit; zaczym у privilegium ipso temporis lapsu upadło et minime suffragari potest.
Ad S-Mum, Decreti relationis, którym
iakoby miał bydź approbowany rescript,
czynią w propositii swey mentionem, a tą

-

in officio nie pokładaią, a prawo disponit; iż
non satis est allegare, nisi sequatur probare, alias—ius deficit, si probatio deficit; et
quod non probatur, pro non gęsto habetur. Toć tedy ten decret, ad causam praesentem. wyżey allegowany, namniey nie
służy, bo gdzieś tylko in spaciis imaginariis bydź pokazuią.
Ad 4-tmn. Na prawo allegowane tak ,
odpowiada się: Iż nie iniuste, ale iustissi- '
me są zabrane wozy z skórami, bo usitantur iure suo citati nie violenter bo z
wiadomością urzędową et cunradditione
familiae. Toć tedy mulctam et emendam
solvere non merentur. Co się tknie przy- '
sięgi, na którą się samoczternast żydzi zabieraią, tak odpowiadam: Iż ich ta potkać
nie może, bo to iest actio civiliter instituta
a in actionibus civilibus institutis nonnisi
unica, a naywięcey in tertia nianu, a nie
samoczternast zabierać] by się strony do
przysięgi miały, co iest przeciwko wyraźnemu prawu iuris saxonici. A. subboty у
criminaliter instituta była, tedy by to potkać żydów nie mogło, gdyż etiam in aetione criminalium nonnisi septem testium
requiritur praesentia.
Ad 5-tum. O zabranie skrzynki iakoby
gwałtowne у oney odemknienie w o-0spodzie privatney, et danmorum na gr. 2458
causatur. Tak się iustificuią citati: iż o
skrzynce nie wiedzieli, oney nie grabili у
priwatnie nie odmykali, zaczym ztądelicitttr, że żadnych rzeczy, tak we śrzebrze
pieniądzach, perłach, iako у bławacie nie
uszkodzili. Czego są oculati testes, słudzy
urzędowi przysięgli, którzy natenczas praesentes w gospodzie byli, toć tedy violentia nulla commissa; ale iż się % tych wozów czterech w iednym podczas rewiiiey
skrzynka, (którey żydzi ultro odbiegli), na-
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lazła, którą ichmość panowie radni slosarzowi odemknąć kazali, gdzie nie więcey
się nalazło, iedno szelągami złotych póltrzynasta у półtorak; atłasu czarnego Łukiyskiego łokci siedminaście, dwie kukle
chleba, piróg, karta po żydowsku pisana,
rzemyki do nabożeństwa, pieczenia; nie
tak, iako żydzi opacznie udaią у fidem
ichmośćiów panów radnych w tey mierze
in dubium vocant. O co słusznie by żydzi
karani bydź mieli, z któremi o to salvam
sobie in foro comretenti, zachowuią actionem citati. A a skrzynce, iako na tenczas
nie wiedzieli citati, nie grabili у oney nie

-

odmykali, tak у wiedzieć niechcą у teraz
oney że repetitionem a nobili magistratu
Vilnensi nie bronią. Nobiles itaque deduc•tis panowie pozwani, iako in primo puncto, tak у w tym incompetenti actione adinventa, liberas a termino et causa pronunciari, et se circa iura et privilegia conservari proszą, salvo iure addendi, corrigendi,
minuendi, meljorandi, in toto sibi reservato,
reprotestando de damnis et litis expensis, secutis et subsequendis.
Econverso iudaei supradicti, contra responsionem citatorum cerdonurn replicam
in scriptis dare submiserunt.

1667 г. Октября 31 дня.
Изъ книги № 5345, за 1491—1668 г., л. 548.

80. Жалова Виленскихъ портныхъ товарищей на своигь мастеровъ и старшипъ
по поводу нанесенія ііос.і дшіни побоевъ во время общей сходки.
Товарищи цеха нортныхъ внесли жалобу на
своихъ мастеровъ по сл дующему случаю: въ Вильну прі халъ изъ Риги съ лососями товарпщъ Вернике; портной Христіанъ пригласилъ его къ себ
на работу, об щая заплатить ему и за лососей и
за лошадь, но вс хъ денегъ не заплатилъ. Когда
Вернике потребовалъ денегъ, то Христіанъ не только не захот лъ отдать ихъ, а еще обезчестилъ ругательствами, такъ что Вернике принужденъ былъ
искать себ другого м ста. Прим ру его посл довалъ и другой товари щъ—Рейтеръ. Христіанъ
обратился съ жалобой на своихъ товарищей въ

дехъ; мастера въ своемъ зас даніи, заставивши
ждать себя очень долго, постановили: разложить
Вернике на скамь и выс чь нагайками. Вернике, узнавши о такомъ р шеніи бросился спасаться чрезъ окно, но мастера поймали его за волосы и били сколько хот ли; на шумъ приб жали
изъ своей избы товарищи и спасли отъ истязаній
Рейтера, сохранивши при этомъ вполн порядокъ и благопристойность. Всл дствіе изложенныхъ обстоятельствъ товарищи и обратились съ
жалобой на своихъ мастеровъ въ магдебургію.

Yenientes personaliter ad iudicium et
Feria secunda in vigilia festi omnium
sanctorum die 31 mensis Octobris anno acta scabinalia Vilnensia honesti Joannes
Wernike, Adamus Reyter et Martinus
Domini 1667.
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Brzost — socii artis sartoriae Grermanicae
nationis, suo et consodalium suorum nomine agentes, protestationem suam, in solenni forma conscriptam, contra famatos
Christianum Weinreich — sartorem, civem
Vilnensein, et alios magistros eiusdem artis
sartoriae, seniores et iuniores, complicesque eorum, ipsis melius notos, de introcontenta ad acticandum obtulerunt in tenore verborum sequenti:
Żałowali et quam solennissime protestowali w krzywdzie y obeldze nieznośney, pan
Jan Wernike, Adam Reyter у wszyscy towarzysze rzemiosła krawieckiego, na Krystyana Weynreycha magistra у na wszystkich
starszych у magistrów krawców cechowych,
tudzież у pomocników onych o to у takowym
spobem. Iż gdy przyiechał do Wilna pan
Wernike, maiąc dziewiętnaście łososiów Ryskich sprzedać, obżałowany Krystyan poczoł
go namawiać na robotę do siebie, razów kilkanaście posyłał, aby chciał zostać na robocie u niego, obiecuiąc większą contentacią dać, niż inszym у łososie zapłacić;
iakoż stargował kożdy łosoś za taler bity
bez groszy pięciu polskich, у za konia także
miał zapłacić pięć talarów bitych. Który to
protestans dał się namówić у postanowił tak
z Krystyanem AYeynreichem, póki sam protestans zachce robić u niego, dotąd miał
być. Interea z Bowska kupcowi, co za
łososie został winien, które na credit wzioł,
у na terminie miał pieniądze odwieść, iako
się sabmittowal, chcąc się uiścić protestans
kupcowi p. Wernike prosił u p. Krystyana
Weinreicha o te pieniądze za łososie, у
у za konia. Który to pan Krystian
wziowszy za urazę у nie chcąc płacić poїаіаї у posromocil słowy nieuczciwemi,
przymawiaiąc do matki, taki owaki synu,
musiał protestans z warstatu ustąpić. A po-

-

tym gdy nazaiutrz przyszedł protestans da
Wernike у upominał się poczciwie, ieżeli
stoi przy słowie swoim, że miał za wszystko
zapłacić, tak za robotę, za łososie у za
konia, odpowiedział mu inculpatus Krystyan: Idź do tego diabła, gdzieś był niepoczciwego, hultaiu, ieżeli nie póydziesz,
wnet cię każę haydukom obuchami zbić у
wypchać, iako niepoczciwego. Który zało-'
sosie, za konia talarów dwa reszty nie płacił, у za trzy niedziele za robotę złotych
trzy nie oddał; tedy musiał z wielkim contemptem do drugiego magistra odeyść na
robotę, póki dług odyscze za łososie, za ко- nia у za robotę złotych trzynaście, do pana
Jana Rayszy. Drugi pan Adam Reyter towarzysz, widząc wielką zniewagę towarzysza swego, żeby у onego toż nie potkało,
musiał iść także do drugiego magistra do
pana Neymana. Z tey przyczyny Kristian
Weynreich, pobuntowawszy wszystkich starszych у magistrat, aby towarzysze w niedzielę przeszłą, to iest, trzydziestego Octobra
do cechu pod wielką winą zakazani byli,
ażeby się zebrali. Którzy czyniąc dosić
posłuszeństwu cechowemu у roskazaniu,
zgromadzili się o godzinie zwyczayney z
południa na wtóra godzinę, nie wiedząc ni
o czym. co się z nimi stać miało, у w izbie
swey siedzieli skromnie, póki onym dadzą
znać według zwyczaiu, kiedy przyść maią do
izby. gdzie panowie starsi у magistratowie
siedzą. Nie dawali znać do samego wieczora, ale zwlekali umyśnie, żeby mogli w
wieczór protestantów zelżyć. Jakoż panowie starsi w wieczór iuż kazali zawołać
do siebie Jana Wernike у Adama Reytera.
Skoro weszli do izby, zaraz drzwi zasczepili,
wrota zamknąć kazali, potym у drugich
dwuch, którzy umieią po polsku zawołali,
żeby Wernikiemu przepowiedzieli po nie-

-
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miecku, iaki ma dekret ponieść w cechu.
Któremu to Krzysztofowi Anicewiczowi powiedzieli panowie starsi, żeby Wernikiemu
tłumaczył po niemiecku: iż maią dwanaście
magistrów, na zedlu rosciągnowszy, nahayką go pośrzód izby bić. Którzy gdy odpowiedział Krzysztoph Anicewicz panom
starszym, iż ia onemu nie mogę powiedzieć
ieden, żeby byli wszyscy towarzysze przy
tym, nie kazawszy przyść drugim, у żadney iustifikaciey nie przyimuiąc, Wiernika
zaraz tego Krzysztofa poczęli łaiać, do
matki przymawiaiąc у nahayką bić, mianowicie Konstanty, у gdy pośrzód iżby zedel postawili, chcąc Wernika wziąć у rosciągnąć wędrownego, у w rzemieśle biegłego
towarzysza, musiał nieborak przez okno
uciekać. Tamże go w oknie za kudły porwawszy, targali у trzymali, a drudzy z
izby wypadszy w oknie w pół wiszącego,
kiiami у nahaykami byli na ćwierć godziny,
iako hultaia iakiego, у gdyby nie domyślił
są oknem uciekać, Bóg wie coby się z nim
działo, gdyż у okna kazali pozamykać,
żeby ciemno było, mógł by drugi ,nożem
z rankoru w pociemku w gromadzie przebić. Reytera zaś porwawszy na podwórzu,
który miał chustkę na szyi, ciągnęli za koniec wziąwszy ieden do drugiego, у mało
go nie udąwili, gdyby towarzysze drudzy,
którzy siedzieli w izbie swey, wypadszy
nie odratowali, pewnie by bez wątpienia'
udawili, у zamordowali, tak rwali, aż się
chustka rozerwała, który iuż у wołać nie

-

mógł, zezerniał był na ziemi leżąc, a po
tym wszystkich zaczęli bić, czym kto mógł.
Jednakże towarzysze cicho wszystko znosili, • trzeźwemi będąc, у szpady odpasane w
izbie swey położone mieli у żaden po nią
nie szedł. A gdy iuż po tym hałasie było,
gdy iuż szli do domu, pobrawszy szpady
swe, tedy im gwałtem poodeymowali, których
dziewięć wzięto, kapeluszów dwa, płaszcz
ieden у do izby swey cechowey panowie
magistrowie zanieśli. Chcąc tedy towarzysze wszyscy z pany starszemi у magistrami
wszystkiemi prawem criminaliter 'in iudicio
composito czynić, dali tę swą żałosną protestacią do xiąg ławniczych Wileńskich
zapisać, prosząc aby przyięta у zapisana
była, у aby conspectia tego zbicia przez
sług przysięgłych odprawiona była, żądali.
Prout additi sunt honesti Joannes Siemionowicz et Samuel Odyniec. Qui facta et
expedita conspectione, in vim fidelis suae
relationis recognoverunt: Widzieliśmy u
Jana Wernika pieca zbite sinie, krwią zaciekłe, suknia zdarta, czoło pazurami zdarte, gdy go za włosy uciekaiącego przez
okno trzymali. U Adama Reytera suknia
podarta, w błocie wszystka, który się też
uskarżał, że go w tym razie chustką, którą
szyię obwiia, mało nie udawali. U Matyasza
Szypińskiego na prawey ręce znak krwią
zaciekły spuchły, od uderzenia kiiem. Ciż
się uskarżali, że niektórym płascze, niektórym szpady pobrano. Quod connotatum
est.
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1667 г. Іюня 7 дня.
Изъ «ннги te 5118, за 1668—1674 г.. стр. 179—185.

81. Опред лспіе короля Іоаіша Казияіра по д лу цеха Внлевсквхъ п зуиепщвковъ ватоликовъ съ диссидентам».
Въ задворномъ ассессорскомъ суд разематривалось спорное д ло между позументщиками р.-католикаии съ одной стороны и диссидентами—съ
другой по поводу затраты цеховымъ старшиной
Шреттеромъ цеховаго сундука съ нривилегіями и
деньгами и невсполненія диссидентами религіозныхъ обязанностей; по выслушаніи пов ренныхъ

об ихъ сторонъ, судъ постановили,: подвергнуть
Шреттера присяг , что онъ не по своей вин потерялъ цеховой сундукъ, а диссидентовъ заставить исполнять религіозныя обязанности, подъ
страхомъ взысканія камня воску за неповиновеніе
цеховымъ правиламъ.

Sabbetho pridie dominicaexaudi, die prima mensis Junii, anno Domini 1669. Ad
instantiam famatorum Alberti Tomaszewicz,
Adami Znoskiewicz et Petri Dunkien—civium et passamentariorum Vilnensium, citati sunt in diem hodiernam famati Petrus
Szreter et Henricus Fonbegen — cives et
passamentarii Vilnenses, ad exeeutionem
decreti sacrae regiae maiestatis Varsaviae
sub anno ad hunc millesimo sexcentesimo
sexagesimo septimo, die septima mensis
Julii lati. Contra q'uos comparentes personaliter et terrainum hodiernum peremptorium attentantes, reprodueto eodem decreto, in primis petierunt: Quatenus omnibus
contentis illius rełectis et ut meris est
cum debita reverentia publicatis et actis
praesentibus insertis, unus citatorum nempe famatns Petrus Szreter in primo puncto, iuramentum expediat, in rotam ibidem
doscriptam; in seeundo vero puneto, ex
quo citati niagistri passamentarii, in religione dissidentes, devotioni consuetae pro

quolibet quartuali, a tempore lati decreti
non adfuerunt, ideirco ut paenam in eodem decreto expressam lugeant, nempe tot
lapides cerae praestando, quot numero quartalia praeterlapsa sunt. Quam eiusmodi
instantiam citati qui supra passamentarii,
in religione dissidentes^ audiendo, quoad
primum punetum executioni decreto sacrae
regiae maiestatis unus illorum famatus
Petrus Szreter non recusabat, iuramentum
sibi iniunetum explere; quinimo fiexis genibus ad crueifixi imaginem, in facie fc>
tius nobilis officii seeundum rotam in eodem decreto sacrae regiae maiestatis descriptam, explevit. Quod vero attinet seeundum punetum, non debet extendi paena in decreto sacrae regiae maiestatis expressa, pro praeteritis absentiis, nisi quas
in futurum, post publicationem eiusdem
decreti, commisissent. Nobileofficium consulare Vilnense auditis utriusque partis |)ro
et contra rationibu3, oretenus per slios patronos induetis, in eo puneto, numa tem45
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роге lati decreti, vel a tempore publicationis modernae, paenam absentiaruin suarum lugere citati debeant, deliberare tantisper censuit, donee utraque pars easdem
rationes, pro et contra adductas, in scriptis porrigerent, instantibus vero iisdem citatis, ut in posterum, quilibet illorum notior esset de certo tempore, quo imminere
debet devotio quartualis, hoc idem nobile officium per interlecutoriam suam declaravit, quatenus annui seniores magistri in
posterum omnes contubernales suos per
schedulas pridie transmissas obdestinarent.
Decreti vero sacrae regiae maiestatis ad
inserendum actis producti, hie est qui sequitur tenor: Joannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae etc. Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest. universis et singulis, devenisse ad nos iudiciumque nostrum per viam appellationis. а
sententia nobilis officii consularis Vilnensis interpositae, causam. et actionem inter
famatos Albertum. Thomaszewicz et Adamum Znoskiewicz—cives et passamentarios
Vilnenses catholicae religionis, ab una actores, et famatos Petrum Szreter, nee non
Henricum Fonbegen—cives itidem ac passamentarios Vilnenses, dissidentes in religione, ab altera parte citatos; idque inprimis famatus Szreter ratione oppressionis privilegiorum, a serenissimis antecessoribus nostris contubernio passamentariorum collatorum, turn et munimentorum,
decretorum, in favorem eiusdem contubernü latorum, una cum, scrinio, in quo ducenti imperiales, poculum argenteum, cum
і ••

•

•

•

alus vigmti quinque vasibus argenteis continebantur, quae omnia idem citatus, sub
praetextu conservationis contra imminentem hostilem ineursionem, coniuneta manu cum Joanne Pill et Andrea Hibert,

-

nescitur quorsum evexit; pro seeundo uterque citati, ratione non observatae ordinationis, quöad munia et obsequia ecclesiastica, ex quo citati manifeste decreto commissariali contraveniendo, nullam prorsus
provisionem altaris, a promulgatione eiusdem decreti fecerunt, neque devotioni statutis temporibus interfuerunt, id circo paenas ordinationibus descriptas decerni postulabant. In qua causa, dilatione ad revidendum decretum commissariale, et ad
respondendum in utroque puneto citatis indulta et concessa, cum iidem citati iustificare se vellent, tum religiosus pater Zieleniewicz, ordinis minorum de observantia
conventus Vilnensis concionator ordinarius,interveniret, requirendo, quatenus iidem
citati, non solum iuxta ordinationes, in privilegio originali expressas propter non
praestitam hactenus provisionem altaris et
absentiam. cum necesse erat, attendere devotioai, in quolibet quartuali praeteritis
temporibus, sed etiam iuxta pactum conventum. e certo patente editum, subscriptioneque manus religiosi patris Thomae
Digon, protunc custodis religiosorum pastorum bernardinorum aliorumque patrum
munitum; citati vero. praemissa contra pactum .produetum protestatione, cum iidem
pactum uti privatam scripturam, et iis inseiis compositum, nihil in iure operari, de:
nde religiosos imponendi paenam contuberńalibus, uti saecularibus personis, non
habere tantam potestatem, idemque scrip;um ordinationi privilegio approbare, confcrarium esse inferent. In principali vero
causa iustificando ratione oppressionis privilegiorum et scrinii cum intro contentis,
unus ex citatis negaret, ac in subsidium
id inquisitionem provocaret, deputatique
з medio officii annui consulares, cum no-
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tario eandem expedirent; in qua omnes
contubernales recognoverunt, quod dictus,
Szreder, ante incursionem Moschoviticam
proxime et novissime ad contubernium adscitus fuit, nee eo tempore capax erat,
ut praerogativam senioratus tanquam adhuc tyro gereret, sed tunc temporis defuneti Joannes Pill et Joannes Kridner—
senioratum anrnram administrabant, apud
quos, uti seniores, scrinium cum privilegiis et tota suppelectili argentea, si quae
fuit necessario, et de requisito ordinationis, articulorumqne in privilegio expressorum reconditum erat, petendo se liberum
in eo puneto pronunciari. In seeundo vero puneto absentiam ab officio et obsequiis ecclesiasticis culpa ipsorum actorum,
qui senioratum gerendo, de ineidentia quartualis temporis notificare debuerant, et non
notifieaverunt, ut hac ratione suum intentum et conatus in oppressionem sui ordinatus, vel maxime promovere possint, contigisse affirmantes. Nobile officium consulare Vilnense, inhaerendo inquisitioni, per
omnes contubernales uniformiter depositae,
qua deduetum est, citatum ante ipsam niere hostilitatem ad contubernium susceptum
esse, eundemque non potuisse tarn cito,
nisi per gradus, ad senioratum contubernii sui sublimari, ac consequenter scrinium cum privilegiis in sua provisione non
habuisse; ideirco, uti ab incompetenti et
ferme mentali actione, citatum Szreder liberum pronunciaverat; salva tarnen repetendi manente a successoribus praefati Joannis Pill et Joannis Kridner—seniorum
pro tempore existentium. Nihilominus ob
defectum ipsius originalis privilegii illud
omnibus contubernalibus passamentariis,
communibus expensis ex metricis temeris magni ducatus Lithuaniae, quantociur

depromere et in posterum ad normam et
praescriptionem articulorum, ibidem contentorum, praeeavendo, ne sine additamento, procurata omnia munia, tam ecclesiaitica, quam contubernalia, traetare inquirent. In seeundo vero puneto, ex quo neglecta fuit hactenus provisio altaris, et non
adiverunt citati pro quolibet quartuali devotioni consuetae, ex culpa et occasione
ipsorum actorum, debere teneri in posterum omnes magistros, iuxta ordinationem
privilegii a serenissimo Vladislao quarto,
rege Poloniae, fratre nostro cbarissimo,
contubernio suo elargitae et non seeundum praescriptum privatum religiosorunr
patrum bernardinorum, regulari et in posterum inmuletandis excessivis et iis, qui
devotioni adesse noluerint, vel neglexerint, ad mentem eiusdem privilegii, se
gerere debere, omnesque reditus altaris,
hactenus retentos, sine omni exceptione,
pro prima congregitione sui contubernii
refundere demandaverat appelationemque
ab eadem sententia per actoream partem
interpositam, admiserat, processu causae
praesentis, latius die praemissis obloquente. In termino itaque hodierno, ex eadem
appellatione et recognotione nostra incidente et hueusque continuato, actorea per
nobilem Laurentium Minkiewicz, citata vero per nobilem Arnolphum Zaleski—plenipotentes suos, partibus comparentibus,
ac de validitate sententiae nobilis officii
consularis Vilnensis secum diseeptantibus
controversiasque, in inferiori subsellio allegatas, reassumentibus, ac nobili Simone
Kurowicz, nomine magistratus et communitatis Vilnensis interventionem ex eo, quod
si actorea pars additamenta noeiva, contra
iura et privilegia magistratui Vilnensi servientia, ad male narrata obtenta haberet,
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faciente; nos cum consulariis et iuris peritis nostris, auditis partium praefatarum
controversiis iisdemque bene trutinatis, sententiam nobilis officii consularis Vilnensis
melioraadam esse duximus. uti quidem
melioramus decernendo; quatenus citatus
famatus Petrus Szrejer, in primo puncto
corporali evadat iuramento, in eamrotam:
Jako na tenczas starszym nie był, skrzynki cechowey z rzeczoma, o które iest obwiniony nie brał, u siebie oney nie miał
у nie skorzystał; iako tey szkody przyczyną nie był. Post quod praestitum in hoc
puncto praedictum Szredter liberum pronunciamus. In secundo vero puncto, quatenus citati omnes magistri passamentarii,
in religione dissidentes, devotioni pro quolibet quartuali consuetae, in posterum sub
paena lapidis cerae, in privilegio nostro
expressa, irremissibiliter lucrida intersint,
aliaque obsequia et officia, tam ecclesiastica, quam et contubernalia, in ordinationibus privilegii serenissimi Vladislai quarti fratris nostris desideratissimi expraessa,
adimpleant et exequantur, iniungimus; salvam nihilominus nobili magistratui et cornmunitati Vilnensi, ratione nocivorum ad-

-

ditamentorum, si quae reperta fuerint, contra contubernium passamentariorum, reservamus actionera praesentis decreti nostri
vigore, pro cuius executione idem negotium ad nobile officium consulare Vilnense,
in termino, dum pars partem ad id legitime adcitaverit, peremptorie remittimus.
In cuius rei fidem sisrillum masrni ducatus Lithuaniae praesentibus est appressuin.
Datum Varsaviae, die septima mensis Junii, anno Domini millesimo sexcentesimo
sexagesima septimo, regnorum nostrorum
Poloniae et Sueciae decimo nono anno. Sigillum magni ducatus Lithuaniae et subscriptio manus: Christophorus Рас—supremus magni ducatus Lithuaniae cancellarius.
Revisum illustrissimi Christophoris Рас—
suppreini magni ducatus Lithuaniae cancellarii, Counens. Pinscen. Kozinecen. Kleszczelen., Wilkomir., Wilkionen., Ostrinen.
etc. capitanei, silvarum Neymonecen. praefecti,* oeconomiae Oliten. administratoris;
Casimirus Puchalski, decretorum curiae
magni duc. Lithuaniae notarius. — Correxit
Kotontay. Quae quidem omnia actis consignata sunt praesentibus.
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1667 г. Сентября 19 дня.
Изъ книги № 5347 за 1666—1668 г., л. 383 на об.

82. Жалоба Сноленскаго стражника Издебскаго на Виленскаго и щаннпа кузнеца Андреевича, о незаконномъ завлад пін плацомъ бывшей Вилсаской церкви св. Екатерины.
Вышепомянутой Изде8скій протестуетъ противъ
кузнеца Николая Андреевича, который безъ всякаго права завлад лъ церковнымъ плацомъ въ г.
Вильн , на Савичь улиц , принадлежащимъ не-

существующей бол е въ данное время церкви св.
Екатерины и т мъ нарушилъ права самаго Издебскаго на этотъ же плацъ. „
•

Feria secunda ante festum sancti Mathaei apostoli et evangelistae, die 19 mensis Septembris, anno 1667.
Generosus dominus Izdebski paratam
in scriptis protestationem contra Nicolaum
Andrzeiewicz ferrifabrum Vilnensem, de re
intro contenta ad acticandum obtulit in
tenore sequenti.
Roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt siódmego, miesiąca 3eptembra 19 dnia, na
urzędzie burmistrzowskim radzieckim miasta iego królewskiey mości stołecznego
Wilna, żałował у opowiadał imć pan. Mikołay Kazimierz Izdebski, strażnik Smoleński, ziemianin iego królewskiey mości
woiewodztwa Trockiego, za wzięciem pewney wiadomości, na sławetnego Mikołaia
Andrzeiewicza, kowala, mieszczanina Wileńskiego, o to у takowym sposobem: iż ob-

żałowany Andrzeiewicz, niemaiąc żadnego
przystępu у prawa, na swą służącego osobę, ale gwałtownie, mimo prawa dawne, żałuiącemu protestantowi imć panu
strażnikowi wieczyście służące, plac] cerkiewny, Katarzynowski nazwany, wmieście
iego królewskiey mości Wilnie, na ulicy
Sawicz naprzeciw szwieckiego cechu leżący, w roku teraznieyszym tysiąc sześćset
sześćdziesiąt siódmym obiowszy, z posessiey
imci wybiwszy у odebrawszy, następuiąc na
prawo wieczyste expulsia uczynił, a dom.
na nim zbudowawszy, dotąd mieszka у używa, do niego iużimć pana strażnika Smoleńskiego nie dopuszczaiąc. W czym imć
pan strażnik nie małą maiąc krzywdę, a
chcąc z przerzecmnym Andrzeiewiczem in
foro foriiure agere, dał to swoie opowiadanie do xiąg zapisać.
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1667 г. Декабря 1 дня.
Изъ книги № 5123, за 1676—1679 г., стр. 1182.

83. Универсадъ короля ЯнаШ-го воспрещающій ввозъ товаровъ въиред лы великаго княжества Лнтовскаго иодъ Фирмою шляхетскихъ товаровъ безъ уплаты
постановленной на этотъ предметі, пошлины.
Король Янъ III опов щаетъ вс сословія в. пошлинъ; король поставляешь на видъ такое уклокн. Литовскаго, въ особенности людей занима- неніе отъ пошлинъ шляхт и строго требуетъ на
ющихся торговлей, что государственный скарбъ будущее время точнаго исполненія закона, отнонесетъ значительная убытки всл дствіе уклоненія сящегося къ этому предмету.
подъ разными, предлогами отъ уплаты торговыхъ

Feria secunda in octava sancti Joannis
apostoli, postnativitatem Christi, inense Januario die tertia, anno Domini millesimo
sexcentesimo septuagesimo octavo. In termino hodierno, coram integro magistratu
Vilnensi, sessionaliter pro tractandis publicis civitatis negotiis eongregato, personaliter comparens nob. dominus Bartholomeus
Cynaki—secretarius s. r. maiestatis, administrator thelonei veteris m. d. Lit., proconsul Vilnensis, literas universales sacrae
regiae maiestatis de re, intra contenta, pubHce ad acta nobilis officii consularis Yilnensis suscipi et ingrossari petiit, quae sunt sequentis tenoris verborum.
Jan trzeci, z Bożey łaski król polski,
wielki xiąże Litewski etc. Wszem w
obec у kożdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie iaśniewielmożnym,
wielmożnym у urodzonym senatorom, dignatorzom, wszytkiemu rycerstwu у szlachcie, także w miastach, miasteczkach у

wsiach duchownych, xiążęcych, pańskich
у szlacheckich mieszkaiącym, wszelakiey
condiciey у niewiernym żydom, kupieckim
у handlami się bawiącym ludziom, łaskę
naszą królewską. Dochodzą nas wiadomości, że w wybieraniu ceł, myt starych, proventu stołu naszego wielkiego xiestwa Litewskiego, skarb nasz wielkie ponosi przeszkody у diminucye, kiedy niektórzy obywatele wielkiego xiestwa Litewskiego tak
zagranicznych, iako у tychże państw naszych korony polskiey у wielkiego xiestwa
Litewskiego, kupców, różnemi towarami
handluiącyeh, pod protekcye swoie biorąc,
z uymą intraty skarbu naszego, lądem у
wodą, mianowicie Dźwiną rzeką, lubo za
swe udaiąc własne, albo zakupione у nic
od kupionych nie płacąc zwyczaynie monetą dobrą, iako anteypost hostilitatem bywało, przeprowadzaią у sobie pożytki czynią; co że z krzywdą naszą wielką у przeciw prawu pospolitemu dzieie się. O przeszłe takowe szkodliwe skarbu naszemu po-
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•stępki in foro competenti z wykroczoneim
czynić kazaliśmy. A teraz tym universalnym naszym listem upominamy w. у ww.
у mieć chcemy, aby się nikt nie ważył
więcey kupieckie towary pod tytułem szlacheckim, iakimkolwiek praetextem, tak lądem iako у wodą przeprowadzać, у niiakim' sposobem skarbu naszemu uszczerbiać, sub confiscatione towarów у paen, w
prawie pospolitym wyrażonych, do czego
w. ww. iurisdictie maiące, abyście officialistom skarbu naszego, pomocnemi byli,
żądamy et iniungimus. Kupcy zaś, wodą
у lądem handluiące, żadnemi libertacyami, ad malam informationem otrzymanemi,
constitutiami wielkiego xiestwa Litewskiego zniesionemi, których у tym listem naszym kassuiemy, zasłaniać się nie maią.
Revisie tak na statkach wodnych, iako у
wozach, (któremi do domów swych bez
ukazania się pisarzowi lub substitutowi celnemu wieżdżać, ani składać towary nie
maią), maią bydź odprawowane, także prasłowie у wszelakie ludzie, kupuiące у przedawaiące podług dawnego zwyczaiu, do
skarbu naszego dość czynić у od towarów

-

z granicy w państwa nasze, także zagranicę wychodzące, monetą dobrą podług
danego instructarza powinni, od consumuiących у rodzaiu państw naszych nie przywoznych, ani odchodzących za granicę monetą szelążną płacić maią. Kryiomie umykaiących ceł myt naszych płaceniu wszelkienii sposobami skarb nasz powinien pościgać у towary takowe confiskować, za 7
biegaiąc sweywoli у defraudacyi proventu
naszego. A urzędy wszelakie pomocy potrzebney dodawać podług prawa maią; w
cancellariach wymagać, w skarbowych naszych sprawach у extorsie czynić nie będą.
In contra venientes zaś prawu danemu
у temu upominalnemu universałowi, skarbowi naszemu krzywdę wszelką serio dochodzić zlecamy. Dan we Gdańsku dnia 1-ma
Decembris, roku Pańskiego MDCLXVII
panowania naszego IV roku. Jan król. L.
s. Michał Drucki—Sokoliński.
Quae eiusmodi literae universales s. r.
maiestatis publice sessionaliter lectae et ad
acta nobilis officii consularis Vilnensis cum
facultate publicandi per affixionem copiarum
ad portam praetorianam susceptae sunt.
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1668 г. Февраля 27 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 1193—1197.

84. Возражевіе Велевскихъ иозуменщиковъ католиковъ на отв тъ нозуяснт*
щиковъ диссодентовъ.
Виленскіе позументщики по поводу взаимныхъ
споровъ съ своими, товарищами диссидентами дають объясненія на сл дующія обвиненія диссидентовъ: 1) что изм ненія своихъ привилегій они
добились совершенно законно, такъ какъ на основаній ихъ увеличены штрафы за непос щеніе диссидентами костеловъ; 2) что подлогъ королевской
подписи и печати в. к. Литовскаго нужно дока-

зать фактами, а не словами; 3) точно также н
расходованіе штрафныхъ денегъ на свои частныя
нужды. При этомъ католики возмущаются т мъ,
что Виленскіе диссиденты позволяготъ себ злоупотребленія, выходящія изъ ряда обыкновенныхъ,—
они не только не ходятъ въ костелъ сами, но
запрещаютъ ходить даже своимъ товарищамъ.

Feria secunda in crastino dominicae
reminiscere, die vigesima septima rhensis
Februarii, anno Domini 1668. Nobilis Laurentius Minkiewicz, famatorum Alberti
Tomaszewicz, Adami Znoskiewicz et Petri
Dunkien, plenipotens, contra citatorum responsionem replicam paratam obtulit, seriei
talis:
Sławetni panowie passamannicy catholici
actores, in propositione, de nomine et cognomine specificati, ad responsionem po zleconych panów passamanników mistrzów у
towarzyszów ich dissidentów, itidem de nomine et cognomine specificatos, sequenti
modo breviter replicant contra рггтгіт
piindum, gdzie pars citata proterve asserit et non probat, aby actores supra nominati, mianowicie pan Tomaszewicz, miał
in praeiudicium wszytkiego cechu passamaniczego, subdole et in suis aliis contubernalibus confirmationem privilegii z
przydaniem wielu nowych у niesłusznych

artykułów, wyprawować miał. Jeżeli confirmationem cum melioratione otrzymał,
tedy praevio consensu catholicorum et dissidentium, idque promovendo bonum contubernii sui et gloriam Dei, bo tego dokazał, per confirmationem iuste obtentam,
że pro absentia na pewne nabożeństwa,
iuż nie po sześciu groszy, iako przed tym
per conptemtum dawali, ale daleko większą
paenę, w dekrecie króla imości assesorskim, anno 1667 ferowanym, opisaną karani bydź maią. A że у dotąd dekretowi
króla iegomości przez to się absentuiąc od
nabożeństwa dość nie czynią, ale też manifeste contraveniunt, gdy confirmationem
privilegii obtenti et per decretum aprobati, temere invalidare usiłuią, żądaiąciakoby pieczęć w. x. Lit. у rękę iego królewskiey mości fingere mieli, a na dowód tego у protestatią, sub anno 1665 Martii 11,
ad acta iudicii scabinalis ііпепяіз zaniesioną produxerunt; quaeritur: z tą protesta-
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tią wyieżdżaią, która iuż ipso iure evanu- dawał, dla podpisu teyże acticatiey, imci
it. Dato non concesso, by też ta protesta- pana RudDaka, w domu swym miał, tractia miała aliquem valorem, tedy po stare- tował,i co probabitur regestrami, ręką własmu, praeter eiusmodi protestationem, re- ną pana Szretera pisanemi: groszy 33. ża
quirentur probationes, luce meridiano cla- wydanie acticatiey dał, lubo niedał, więcey
riores, a teraz żadnego dowodu nie maią. nad groszy 21, a w dwunastu złotych
Eatione pieczęci w. x. Lit. у uformowania ukrzywdził; w tych że regestrach dokłaręki iego^ królewskiey mości, gdyby co- da, że za pieczęć iakąś dał zlot. 2 gr. 2,
kolwiek było ad obiiciendum, dosyć czasu iakaby to pieczęć była, niech się pan Szr'6było, tak tempore commissionis, gdy się der declaruie.
prawowali o utaienie przywileiów у inszych
Contra 3-tiiim et 4-tnm. Toż citati, co in
rzeczy, iako też tempore iudiciorum asse- primo puncto wnosili, iteratis teraz wnoszą,
sorialium, gdy się panowie dissidentes pra- iakpby actores, praesertim pan Tomaszewowali у przegrali. Ratione certarum prae- wicz rękę króla iegomości uformowawszy tensionum, a naybarziey ratione confirmati у pieczęć, w. x. Lit. zkąd innąd wziąwszy,
privilegii, że у teraz per temerarias suas do tey confirmatiey przycisnąć miał; to
obiectiones confirmationem privilegii s. r. trzeba non nudis verbis asserere, ale per
m. et decretum assessoriale impugnando, exhibitionem uformowaney ręki iego krócontradicunt, idque praemissa solenni pro- lewskiey mości у pieczęci w. x. Lit. zkąd
testatione ratione eiusmodi contraventionis, innąd wziętey, probare incumbitur.
salva actio instigatori reservatur. Jura a parContra 5-tum. Aby causas criminales in
te citata contra obtentam confirmationem, contubernio kiedy mieli sądzić, tego także
absque consensu magistratus, nulliter alle- pars adversa niczym nie aprobuie; gdyby
gantur post causam lucratam, in iudicio iakie sprawy kriminalne były, sam by pewassesoriali, iako w krótkim czasie do exe- nie pan Szreter z panem Toniaszewiczem
cutiey będą actores przywodzić.
у z drugimi kollegami musiał by sądzić,
Contra 2-dum. Pieczęć imć xiedza bisku- ponieważ per bienium przy skrzynce brapa iakoby w lat circiter dziesięć od spra- terskiey był przysadnym, ieden klucz miał
wy iakieysi oderwawszy, ad acticandam con- pan Tomaszewicz, a drugi pan Szreter,
firmationem eiusdem privilegii przyłożyć ieden bez drugiego nie mógł czynić. Do
mieli, to iest falsum, a że exhibitionem tego kiedy? kogo? у о co sądzono? actis
confirmationis z pieczęcią iakoby inszą ci- contubernalibüs mieli by tego deducere, nie
tati domagaią się, tejiy pro verificatione było tam czasu do sądzenia spraw krimiproducunt actores, a pokaże się to, że iest nalnych, kiedy pana Znoskiewicza у pana
sigillum extra omnem suspitionem, cum Dunka na starszeństwo obrawszy, tegoż dnia
subsriptione manus notarii ordinarii, to iest zrzucili у skrzynkę zapieczętowali, у od
imci pana Rudnaka, ani o tym wiedział tego czasu per triennium żadney schadzki
pan Tomaszewicz, iako sam pan Szreter, nie mieli, do wykonania przysięgi na starprzez pana Znoskiewicza у pana Dunka, szeństwo nie przypuścili. Co non sinemaz ksiąg komis torskich wymował, pieniądze gno damno et praeiudicio aetorów terazeipendował, • w domu swym przepisowaó meyszyeh być musi. Ani sobie pars citata
46
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może naciągać criminale iudicium ex eo, maiest. et articulorum contubernalium, poże sprawuiąc się podług zwyczaiu у arty- winni na nabożeństwo do kościoła sub paekułów cechowych, kazano niektórym to- na, in decreto sac. reg. mai. expressa, bywarzyszom, na schadzkę przychodzącym, wać; czemu towarzyszom swoim, (którzyby
szpady pobrać у one na urząd oddać, to sami sponte radzi chodzili) do kościoła dla
licite et laudabiliter uczynili у czynić po- nabożeństwa chodzić zabraniaią. Nie masz
winni są.
tego po innych miastach, iako tu panowie
Contra 6-йж. Evocationem także per dissidentes wydziwiaią, bo nie tylko sami
totum nie mogą probare, bo ieżeli poży- superiorati contradicunt, ale też у towaczonych od consistoriuin.(quod non nega- rzyszów z sobą in eandeni contradictionem
tur), tedy ad instantiam instigatoris spiri- pociągaią, o co solenniter protestuią się.
tualis, pozywano, idque ex delatione pat- A teraz ponieważ in obiectis criminibus,
rum bernardinorum, którym incumbit pro- ut praemissum est, totaliter defecerunt, tedy
visio et cura ołtarza у nabożeństwa, na actores, inhaerendo propositioni suae, a czyktórych panowie dissidentes nie bywali у niąc criminaliter, petunt decerni paenam
niebywaią, lubo powinni bywać, осо у te- talionis podług prawa SS. lib. 2, art.
raz onyin ąctio intentabitur, przez co ac- 8-vo, ubi habetur: quod unusquisque vitores у nie są у nie będą culpabiles..
tare debet a falsa accusatione, quia alias
Conira 7-типі. Jako w każdym punk- sub paenam acusati. Item SS. lib 3, art.
cie, tak у w tym, iakoby actores pieniądze, 60 in glossa: Si vero per contumeliam quid
na ołtarz у na chwałę Bożą należące, contra eum opposuerit, eandem solus sumieli sobie in privatum commodum obró- ferre tenetur, quam ex odio et invidia contcić, barzo malitiose zadaią, a także nudis ra illum intentare voluit. Jeżeli też videverbis, ni czym tego nie probuiąc. Doma- tur nobili officio consulari et iudicio scagaią się exhibitionem regestrów et declara- binali Vilnensi paenam criminalem, videtionem: gdzie у na iaką potrzebę,iey dali licet paenam talionis, commutare in paeу obrócili. "Wżdyć takie rzeczy pisząc у nam mitiorem, tedy actores consentiunt
zadaiąc, ońym incumbit probare; wiedzą to praestito his conditionibus: 1-mo, aby tak
dobrze sami pozwani, że przez lat trzy sami mistrzowie, iako у towarzysze, którzy
szeląga niskąd do skrzynki intraty nie było, się pod suplikę podpisali у takie fałsze
zkąd by co mieli sobie przywłaszczyć. Je- podali, a nie dowiedli, z cechu precz ustążeli pan Fonbegen gr. 184 dał, tedy ,to pili, idque inevocabiliter, aby nigdy się do
nie na kościelne potrzeby, ale wkupnego cechu nie wracali у rzemiosło passamanicze
do cechu dał, temi też pieniędzmi nie kto utracili; 2-do, publice pod czas sądów aby
inszy disponowal, tylko sam że pan Szreter, cum solenni deprecatione actorów in supebędąc na tenczas przysiadnym przy skrzyn- rius wszytkie punkta iako fałszywe revoce, co regestrami probabitur; a teraz acto- cowali; 3-tio, aby in paenam zegar na
ribus per malitiam summam zadaią, czego ratuszu intra certum tempus wystawili;
probare nie mogą.
4-to, na wszytkie szpitale złotych trzysta;
Contrą 8-vum. Jeżeli sami panowie •-to, że przez odięcie roboty у towarzymistrzowie dissidentes, vigore privilegii s. r. szów przez lat trzy do szkody przywied-
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li actorów teraznieyszych, tedy refusionem de proprioaby uczynili in summa ad
minus tysiąc złotych; 6-to, damna et litis
expensas od lat trzech złotych tysiąc.
Co podaią, salvo iure addendi, minuendi,

-

corrigendique, in toto sibi reservato, protestando de damnis et litis expensis E converso pars citata duplicaturam se in octiduo declaravit.

1668 г. Марта И дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г., стр. 1215—1221.

85. Протестъ Внленскагь позументщиковъ диссндевтовъ нротивъ своихъ товарищей католикові.
Позументщики диссиденты, въ оправданіе свое
противъ обвиненій и нападокъ сотоварищей своихъ римско-католиковъ, представляють сл дующія
объясненія: 1) диссиденты всегда охотно пойдутъ
въ костелъ, но только чтобы туда ходили и католики (чего они не д лаютъ) и чтобы назначаемо
было для пос щенія костела такое время, когда
д йствительно отправляется церковная служба; 2)
диссиденты остаются при своемъ мн ніи, что
позументщикъ Томашевичъ выхлопоталъ привилегію Варшавскихъ позументщиковъ незаконно, приложилъ къ ней печать в. к. Литов. отъ другого
документа, на что они им ютъ неоспоримые доводы; З) д йствительно Шретеръ списывалъ копію съ привилегіи римско-католиковъ, но съ тою

ц лію, чтобы обстоятельн е познакомиться съея
содержаніемъ; за что заплатилъ 33 злотыхъ Руднаку; 4) готовы также доказать, что не только печать, но и подпись руки короля его милости совершенно подложная; римско-католики занимались
разбирательствомъ уголовныхъ д лъ и уже три года не возвращаютъ арестованныхъ соболей; 5) диссиденты доказываютъ, что не консисторія, а католики цеховые позывали ихъ къ отв ту за непос щеніе костела; наконецъ диссиденты съ удивленіемъ спрашиваютъ: отчего католики такъ настойчиво требуютъ отъ диссидентовъ пос щенія
костела и въ тоже время запрещаюсь ходить своимъ товарищамъ катодикамъ.

Feria quarta ante dominicam iudica proxima die 14 mensis Martii, anno Domini
1668.
Citati passamentarii, nominibus supra nominati replicam actorum passamentariorum, paratum duplicationis scriptam,
per eundem quem supra plenipotentem
obtulerant, in tenore tali:
Sławetni pan Piotr Szreter у Headrych

Fonbegen—passamanicy Wileńscy, dissidentes, którzy imieniem swoim у imieniem
towarzyszów duplicando contra replicam p.
Woyciecha Tomaszewicza, Adama Znoskiewicza, Piotra Dunka, katolików, to wnoszą.
Ad 1-mum. Powiadaią, iakoby p. Tomaszewicz, praevio consensu catholicorum et
dissidentium privilegium confirmationis, z
przydanemi wielu nowych у niesłusznych
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służący, miał wyprawować, per totum citati negant, ale tylko na to posłany był
pan Tomaszewicz do Warszawy, iako iuż
in responsione tactnm est, żeby tylko z
żydami Wileńskiemi sprawy poparł, a on
się domyślił proprio motu sam takowy przywiley z przydatkami nowych у niesłusznych
wielu artykułów wyprawować, у przywiozszy takowy przywiley z Warszawy w cechu
praezentował przed bracią, powiadaiąc: iż
to confirmatia króla imści, pana naszego
miłościwego, nam teraz szczęśliwie panuiącego, у podpis ręki własney króla imści
udawał у powiadaią actores, że daleko
większą paeną w dekrecie króla imści assesorskim, anno 1667 ferowanym, opisaną
karani być. maią. Со у citati affirmant,
że tak iest у nie sprzeciwiaią się temu
dekretowi iego kr. mości, ale zaś tak mówią citati: iż przywiley Warszawskich passamanników у artykuły nowe, które były
niesłusznie przydane, przez pana Tomaszewicza wyprawione, per decretum iego
kr. mości assesorale są zniesione, ale przy
przywileiu świątobliwey pamięci króla imści Władysława czwartego, są passamannicy Wileńscy zachowani, to manifestissime
patet, że się actores sami decretowi iego kró lewskiey mości, contraveniunt. Powiadaią
actores, iż citati у dotąd absentuią od nabożeństwa у dosić nie czynią. Na to tak
odpowiadaią citati: niech tylko sami acto-.
res pilnuią у nie absentuią się od nabożeństwa, iako zwykli, a citati iako chodzili, tak у teraz chcą chodzić у pilnować, bo actores zapowiedziawszy o godzinie ósmey na nabożeństwo, sami nigdy nie
bywaią, у żadnego o ósmey godzinie w
kościele przyszedszy nie naydą, tylko zwodzą, albo probuią, aby paenę ugonili. Na

paenę citati nie dbaią, kiedy są pilnemi
у sami chcieli citati, aby paena większa
była na nieposłusznych do nabożeństwa,
a to dla tego, że actores często sami absentuią się, do kościoła zakazawszy, sami
nie przychodzą; ale iuż od tego czasu potrzebuią citati, aby sługa urzędowy zawsze
był w kościele, kiedy czas bywa nabożeństwa, submittuią się słudze, zawsze płacić,
aby consurował, żeby • wiara dana była,
kto był w kościele, kto nie był. Co się
tknie protestatiey sub anno 1665, die 17
uczynioney per citatos, iakoby mieli z nią
przez lat trzy zapaść, także у z supliką,
у oto nie czynili, ale kiedy actores czynią
ad paenas emeritas, tedy z tą protestatią
wyieżdżaią, która ipso iure evanuit. Negatur, żeby nie mieli czynić, dowodzą citati notatią imć pana pisarza, że iest producta 'die 15 Aprilis, anno 1667, to non
evanuit, kiedy vigilabant. Zadaią у to, że
choć by у miała iaki valor ta protestatio,
tedy po staremu per eiusmodi protestationem requirentur probationes, luce meridiana clariones, a teraz żadnego dowodu nie
maią. JSfa to tak płacą citati: nie mogą
większe dowody być, kiedy evidenter się
pokazuie przy przywileiu
Warszawskich
passamanników pieczęć w. x. Lit. oddarta,
która pierwiey do iakieysi sprawy była
przyłożona, przez p. Tomasze wicza, to tu
iuż actores nie mogą się zapierać żadną
miarą. Który to przywiley coram nobiliofficio consulari Vilnensi gotowi citati producere, żeby się przypatrzyli dobrze actores, że nie inaczey było у teraz iest; biorą się у do przysięgi citati na tym, że od
sprawy iakieysi pddarszy pieczęć w. x. Lit
przyłożył do przywileiu Warszawskiego p.
Tomaszewicz у znowu oddart. Ą po przysiędze, aby, według prawa actores, miano-
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wicie pan Tomaszewicz karany był, którj szey sprawy, chowali zawsze w skrzynce
w przywiley, passamannikom Warszawskim cechowey w zamknieniu; a pan Szreter
służący, in praeiudicium tuteyszym passa- kazał był kopią przepisać, żeby się mógł
mannikom, wyprawił był pan Tomaszewicz, dobrze przeyrzeć, co w tym przywileiu iest,
do którego pieczęć był przyłożył, • od ia- у ludzi prawnych poradzić. Postrzegszy p.
kieysi sprawy oderwawszy, a potym odiął. Woyciech Tomaszewicz, na co p. Szreter
Citati przed ichmość pany kommissarzami kazał przepisać tę kopię, p. Tomaszewicz
praezentowali у skarżyli się, gdzie na ten uprosił u p . Szretera, mówiąc: iż te pismo
czas będąc imć pan Kurowicz—pisarz ra- nie piękne u tego przywileiu, gdzie piedziecki, praesens na ratuszu, czasu kom- częć królewska przyciśniona, ale daymyte
missii powiedział ichmościom: iż tu spra- kopią pięknie, którą przepisałeś, postaram
wa wielka, nie mało czasu weźmie, żebj się o podpis imć pana Eudnaka у otrzytu wprzód coram officio consulari Vilnen- mawszy to, że imć pan Rudnak podpisał,
si rozprawę wzięła, iednakże dekret ich- przyszedł p. Tomaszewicz z imć panem
mość panów commissarzów stanął, że przy Rudnakiem do domu p. Szretera, o-dzie
dawnym przywileiu passamanników Wi- imć pan Rudnak obiad iadł, potym do tey"
leńskich zachowano. Żadaią actores у to, kopiey maiąc u siebie oną pieczęć imć xięże nulliter iura a parte citata contra ob- dza Tyszkiewicza — biskupa Wileńskiego,
latam confirmationem absque consensu ma- iuż post fata w roku 1662 po recuperogistratus nulliter allegantur, post causam waniu Wilna przycisnął; bo іщс iądz bix
lucratam in iudicio assesoriali у salvam skup fatis cessit w Królewcu, w lat kilka.
actionem instigatorowi reservant, iako w Toć tedy citati tak dowodzą, że od iakieysi
krótkim czasie actores będą przywodzić. inszey sprawy pieczęć przyciśniona, nie moNa to tak płacą: iż nie citati dekretowi gą się actores zaprzeć, że po śmierci iuż
iego król. mos'ci assessorskiemu contrave- imć xiedza biskupa przycisnęli, choćby у
niunt, ale actores, kiedy się trzymaią War- ukazali podpis imć pana Rudnaka, że się
szawskim passamannikom przywileiu nada- podpisał, to zatym nie idzie у ш' będą
е
nego, który per decretum iest zniesiony, się mogli salwować у bronić tym, na zlot.
iak się iuż wyżey dość napisało, у przy przy- 33, iako dał p. Piotr Szreter, tak у teraz
wileiu ś. pamięci króla imci Władysława przy tym stoi, że dał zł. 33 część panu
czwartego zachowani są, domagaią się con- lomaszewiczowi, a drugą Adamowi Znostra actores ratione contraventionis paenas kiewiczowi, niechay się z b
so
ą
r a c huiądecerni, у niech położą dekret iego kró- maią regestra p. Szretera u siebie, maią
lewskiey mości assessorski, tam się przey- też у swoie. A nie pokaże się tak, iako
rzą, kto na paeny zasłużył.
actores powiadaią, że pan Szreter skrzywAd 2-dimi. Że traktował imć pana Eud- dził złotych trzynastą, iakoby ta pieczęć
naka p. Szreter у przepisać ten przywi- była, proszą actores, aby się deklarował p .
ley kazał, Warszawskim passamannikom Szreter, że dał zł. 20, na to taką declarasłużący, non negat, kazał przepisować, bo tią daie p. Szreter, iż od którego przywiten przywiley z pieczęcią królewską, którą leiu odtąl p. Tomaszewicz powiedział: iż
teraz oddarii, przyłożywszy od iakieysi in- ia ria tę pieczęć wydałem zlot. 20, №
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musiał wrócić р. Tomaszewiczowi р. Szreter, paenę ponieśli panowie actores, że się nie
Ad 3-Uum et 4rtum. Strony pieczęci swoiey rzeczy ważyli, kryminały odprawowaoddartey у ręki króla iegomości, dosyć iuż li w cechu.
w responsyi у tey duplice, wyżey dostateczAd 6-tum. Powiadaią actores: iż per
nie się wyraziło, a coraz się pytaią acto- totam evocationem citati probare nie mores, rozumieiąc, co mogą nowego wymagać gą, bo ieżeli pozywano onych od consistoukazuią citati ten przywiley przed szlachet- rium Yilnense, to ex delatione patrum bernym magistratem Wileńskim, у imię króla nardinorum ad instantiam instigatoris. Nie
iegomości podpisane, a nie własna ręka mogą actores negare prawdy, kiedy citati
króla iegomości, a p. Tomaszewicz udawał, dowodzą, że nie ex delatione patrum berże własna ręka króla < iegomości, pana na- nardinorum, ale ex delatione p. Tomaszeszego miłościwego.
wicza samego et aliorum eiusdem contuAd 5-tum. Powiadaią actores, iżkrimi- bernii seniorum, gdzie у pozew producere
nałów nie sądzili" w cecłra, citati powiada- gotowi corain nobili officio consulari Vilią, iż sądzili, bo towarzyszom dwum szpa- nensi de data 1665, die 25 Martii, prod.
dy od lat trzech wzięli, zda mi się у nie 26 Martii podany' na iutro. Dowiodszy cioddali, у składaią się p. Szreterem: iż per tati evocationem, domagaią się winy webiennium przy skrzynce braterskiey był przy- dług constitutii 1598 zł. 500 aby nie schosiadaiącym. Tym się nie mogą wymówić, dząc z urzędu zapłacili.
bo p. Szreter nie był na tenczas, kiedy
Ad 7-mum. Actores excusuia się, mówiąc:
sądzili у kiedy szpady zagrabili; do ksiąg Iż widzą to sami pozwani, że przez lat
kriminału nie zapisowali actores dla tego, trzy szeląga ni skąd intraty do skrzynki
aby mogli utaić у kary uyść у żeby do- nie było, skądby żeby mieli sobie co przywodu nie było, że sądzili. lako zaś powia- właszczyć, ieżeli p. Fonbegen zł. 184 dał,
daią, że na urzędzie są szpady położone; to nie na kościelne potrzeby, ale wkupneniechay probuią, iako zaraz od lat trzech, go do cechu dał, temi też pieniędzmi nie
skoro zagrabili, na urząd oddali, ieżeli po kto inszy disponował, ieno sam p. Szreter,
zaczętey sprawie; ieżeli iuż położyli po za- będąc na tenczas przysadnym przy skrzynczętey sprawie, to im ta sztuka nie uydzie, ce. Na to tak p. Szreter odpowiada: Poże będą musieli winę zapłacić, że się nie nieważ chcą actores regestrami probare,
w swą rzecz wtrącali; у znowu iustifikuią tedy у р. Szreter tego potrzebuie, gdyż
się tak actores, że sprawuiąc się według maią actores regestra p. Szretera u siezwyczaiu у artykułów cechowych, kazano bie у swoie własne, niech się rachuią,
niektórym towarzyszom, na schadzkę przy- gdzie у na co wydali; a ieżeli co iest, aby
chodzącym, szpady pobrać у one na urząd dodali do kościoła oycóm bernardynom na
oddać, to licite et laudabiliter uczynili у Bożą chwałę.
czynić powinni są. Na to tak respondeAd 8-vum. leżeli sami panowie mistrzotur: czemu niektórym tylko dwum, a nie wie dissidentes vigore prtvilegii s. r. m.
wszytkim? Toć tych sądzili, którym pobra- t articulorum eontubemalium powinni na
li, tym samym się wyznawaią, że sądzili, nabożeństwo do kościoła sub paena, in denie potrzeba lepszey probatiey, aby za to reto s. r. m. expressa, bywać, czemuż
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towarzyszom swym, którzy by sami sponte у artykułów, od ś. pamięci króla iegomoradziby chodzili do kościoła na nabożeń- ści Władysława czwartego nadanych, sprastwo chodzić zabraniaią; nie masz tego po wowali się. I tam żadney wzmianki nie
inszych miastach, iako panowie dissidentes masz, aby towarzyszów do powinności kowydziwiaią, bo nie tylko sami superioritati ścielnych pociągano, a przecie actores,
contradicunt, ale też у towarzyszów, in trzymaiąc się mordicus Warszawskiego
eandem contradictionem pociągaią. Iżacto- przywileiu, iawnie sprzeciwiaią się tak deres sami wydziwiaią, kiedy się sprzeciwiaią cretowi iego królewskiey mości assessorskiedecretowi iego królewskiey mości assessor- mu у przywileiowi swemu własnemuród
skiemu у przywileiowi sławney pamięci ś. pamięci króla iegomości Władysława
króla imości Władysława czwartego: Iż czwartego nadanemu, przy którym у teraz
kiedy towarzysz zostanie mistrzem, miastu zachowani są, aby actores te same \vszytprzysięże, to na tenczas pospołu z drugie- kie paeny, których się domagaią na pomi mistrzami chodzić do kościoła у to peł- zwanych, ponieśli, ponieważ wszytko dedunić, co potrzeba, powinien będzie; alepro- citur przeciwko onym, że we wszytkim
terve actores przy przywileiu, passamanni- proterve contraveniunt. Co podaię, salvo
kom Warszawskim nadanym, per totum iure addendi, corrigendi, meliorandi, procontraveniunt decretowi iego królewskiey testando de damnis et Iltis expensis.
mości assessorskiemu, niedawno w WarIn oppositum actores terniinum ad triszawie ferowanemu, w roku 1667 die 7-ma plicandum, inquantum necessitas expostuIunii, gdzie między temiż stronami chce laverit, obtinuerunt.
mieć, aby passamannicy według przywileiu

1669 г. Мая 2 дня.
Изъ книги Л» 5118, за 1668—1674 г., стр. 141—145.

86. Ипструкція Выеискаго магистрата данная денутатамъ отправдяемымъ на
элекційный сеймъ въ Варшаву.
Виленскій магистратъ, отправляя своихъ пословъ на избирательный сеймъ въ Варшаву, далъ
имъ инструкцію сл дующаго содержанія:
1) Посламъ вм няется въ обязанность выхлопотать у іороля и чіновъ р чи-посполитой подтвержденід прежнкъ привилегій и вольностей, дароиашіыхъ преджествовавшимн королями; при

этомъ магистратъ очень обстоятельно перечислидъ
вс т документы, въ которыхъ значится, что
Вилеискій магистратъ им етъ право наравн съ
Другими сословіями посылать своихъ депутатокь
на государственные сейми.
2) Вм няется въ обязанность ходатайствовать
о сожраненіи Виленскаго войтовства за магистра-

-
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томъ по прим ру Кракова и другихъ городовъ,
какъ украшенія магистратская достоинства; о
неподсудности горожанъ земскимъ, гродскимъ и
трибунальскимъ судамъ. При этомъ приводится
• подробный перечень королевскихъ и административныхъ постаноиленій по этому предмету,
пом щенныхъ въ разныхъ судебныхъ бумагахъ,
статут и даже хроникахъ.

5) О принятіи м ръ, противод йствующихъ
слишкомъ быстрому разширенію еврейства, которое завлад ло уже четырьмя улицами и ведетъ
въ нихъ торговлю и промыслы.
6) О разр шеши горожанамъ вносить подати

не сборщикамъ, а прямо въ казначейство, и установленій таксы на предметы по прим ру другихъ
городовъ.
і
7) О разр женіи Виленскимъ купцамъ вносить
пошлины не серебромъ, а ходячей монетой.
8) О возобновленіи моста на Виліи и уничтоженіи неправильно составленныхъ декретовъ въ
каптуровыхъ судахъ.
9) О сохраненіи за городомъ права пользованія старымъ мытомъ.
10) Въ случа объявлеяія поголовнаго вооруженія ходотайствовать, чтобы тяжести военнаго
положенія,—службы и вооруженія, были распред лены между городомъ и р чью-посполитой.
1 1 ) 0 выдач изъ меньшихъ метрикъ ограниченія Виленскихъ городскихъ земель; о правильномъ распред леніи податей съ города; о сохранепіи городскихъ документовъ и привилегий, отданныхъ посламъ; о неподсудности горожанъ духовной юрисдикцій.
Все остальное магистрата поручаетъ посламъ.
Нзъ документа этого видно, что Виленскій магистрата не только усвоилъ себ форму инструкцій шляхетскихъ, но добивался также и шляхетскихъ вольностей и правъ.

Sabbatho ante dóminicam palmarum proxima die 13 mensis Aprilis, • anno Domini
І669.
Instrudia od magistratu "Wileńskiego
ich mościom panom Pawłowi Boimowi—
sekretarzowi iego królewskiey mości, wóytowi Wileńskiemu, Bałtroniieiowi Oynakiemu—гаусу, Symonowi Kazimierzowi Kotowiczowi—sekretarzowi iego królewskiey
mości, pisarzowi Wileńskiemu, na seym
elekcyiny po abdicatii iego królewskiey mości Warszawskiey, w roku teraznieyszym
tysiąc sześćset sześćdziesiątym dziewiątym,
miesiąca Maia wtórego dnia przypadaiący,
iadącym dana.
Przybywszy da pan Bóg szczęśliwie do
Warszawy, starać się oto maią, aby czas
audientii u iaśnie wielmożnych ichmoś-

ciów panów pieczętarzów wielkiego xięstwa Litewskiego у iego mości pana directora kota rycerskiego ziednawszy, utrapionego tego miasta desideria przełożyli, upraszaiąc, aby w osobliwym respekcie dla wielkiego zruinowania, у ustawicznych ciężarów mieć raczyli.
Prawa у przywileia ante et post unionem od wielkich xiążąt Litewskich, a potym królów ichinościów polskich miastu
temu nadane, takżo constitutie, in rem
miasta napisane, a zwłaszcza 1667 titulo
trybunał, у inne, które się in Volumine
legum nayduią, także w confaederatiach
przeszłych, у teraznieyszey, gdzie wyraźnie
miasta circa iura sua in integro zachowano, tak aby in disquisitionem nie przychodzili, ale nieporuszenie zachowane były,

3) По прим ру Кракова вм няется въ обязанность добиваться д йствителънаго голоса на сеймахъ не только по д ламъ городовъ, но и по общимъ д ламъ р чи-поспо литой; при этомъ предлагается посламъ за пріобр теніе такого голоса
снести со счетовъ долгъ р чи-посполитой въ 100,000
злотыхъ.
4) О сокращены непом рнаго количества разныхъ юрисдикъ, существованіе которыхъ порождаетъ полное нестроеніе въ городскомъ управленій и хозяйств
и оставленій только трехъ по
конституцій 1601 года.
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starać się maią, gdyż w tym salus et integritas całego miasta vertitur.
A że podczas electii przeszłych, nim ad
nominationem pana przychodziło, deductionem iuris od miast, w tym punkcie, iako
ad suffragia należą, potrzebowano, iako się
to daie widzieć z przeszłych у teraznieyszey confederatiey; tedy ukazać privilegium
nobilitatis, którym do electii na seymie
Grodzieńskim, ieszcze przed unią przypuszczeni iesteśmy. Czego żeśmy in usu byli, dowieść podpisami, na seymie przed
unią 1564 titulo recess, § na którey fol.
51 et 52 byli wtenczas posłami z miasta
Wileńskiego Łukasz Opachowski у Zenon
Zarzecki. lest drugi podpis na electii świętey pamięci Władysława czwartego; trzeci
podpis na elekcyi króla iegomości Kazimierza; czwarty podpis na abdicatii tegoż
króla Kazimierza; piąty podpis na teraznieyszey confederatii.
A nie tylko do electii, ale też ad statum reipublicae należemy, у miedzy stanami rzeczy pospolitey policzeni iesteśmy
Na to iest iasny dowód, w teyże eonstitutii 1564 fol. 51—wtych słowiech: na który tym obyczaiem przez nas złożony seym
wielcy posłowie z Litwy z zupełną mocą, у
z zupełnym poruczeniem, tak z duchownego,
iako у z świeckiego, senatorskiego, rycerskiego у mieyskiego stanu posłani byli; to iest
te pany łacińskim ięzykiem niżey opisane.
Tamże na końcu są podpisy posłów miasta Wileńskiego; zkąd manifeste liquet, że
ad statum należemy, a zwłaszcza у ztąd,
kiedy Augustinus Rotundus-wóyt Wileński, ad correcturam iuriuni seymem z innemi pany radami był naznaczony. lako
się to daie widzieć w koostitutii 1569 fol.
194 §, za prośbą iest у trzeci dowód w
confoederatti po śmierci świętey pamięci

-

Zygmunta króla fol. 208 w tych słówiechr
niy rady duchowne, świeckie у rycerstwo
wszytkie у miasta koronne; toż w confirmatiey Henrici regis fol. 227 §: wszem w
obec у miastu także w confirmatii electionis Stephana króla w Andrzeiowie roku
1576—fol. 242 §: Także miasta do tego
actu należące, obwieszczamy universatami
у pisaniem swym, authoritate totius reipublicae ziazdu teraznieyszego, aby bywać
ku temu actowi coronationis nie omieszkiwali. Przy którey praerogatiwie, aby у teraz miasto Wileńskie zostawało, pilno ich
mościom panom posłom zlecamy. Wóytowstwo Wileńskie w wielu instructiach, różnych woiewodstw у powiatów ventilatur,
chcąc go od magistratu у miasta oderwać,
na co exempla, które cum praeiudicio praw
miasta były, allegant; około czego serio
pochodzą, z praw ante et post unionem
nadanych, także z dekretu relacyinego pokażą, że to wóytowstwo insimul cum magistratu chodzi, у podług praw incorporowane miastu zostaie, a do tego że у w
Krakowie у we Lwowie wóyt civitatensis,
noviter w Kownie у w Mohilowie zostaie,
у to tylko szczegulnie iest magistratus deous, a meritorum praemium, które królowie panowie za zasługi bene meritis magistratus conferuią.
Więc у w tym nie od małego czasu
przeciw nas allaboratur, abyśmy się in criminalibus ex loco delicti, także za obligami, w grodzie, w ziemstwie у w trybunale sprawowali. Czemu lubo iuż za łaską
Bożą zabiegła constitutio 1633 tit. o sądach fol. 24, gdzie tam in civilibus, iako
in criminalibus forum mieyskie pati powinniśmy cum appelatione za dwór; sufficientius iednak wywieść у ukazać % уЩ"
wileiów ante unionem, iako per omnia iura

370 ab omni iurisdictione exempti zostaiemy żać nie ma. A że królowie panowie miaDo tego ś. pamięci król Stephan kiedy try- stom praw dotrzymać powinni, podług przybunał stanowił, miasta iurisdictioni suae re- sięgi, którą na unii wykonali, fol. 177 w
giae у successorom swoim królom panom tych słowiech: szlubuiąc у obiecuiąc przed
zostawił; iako to widzieć w constitutii try- panem Bogiem, dobrym, utsciwym, szlabunalskiey, tit. co sądzić тага., у pod ty- checkim у chrześcianskim słowem naszym,
tułem, władza sędziów marszałkowskich, iż to wszytko, co się tu napisało, znać,
którą obyczaynie allegować, bo ku końco- trzymać, dzierżeć, wypełniać, sami z powi iest generalitas, którą pro sua parte tomkami swemi, na wieczne czasy będzietrahunt, ale iest przeciw temu remedium, my, bez fortelów wszelakich, nie przywowtey że constitutii trybunalskiey tit. Wa- dząc niczego z tych rzeczy na wieki w
runek, fol. 13. .Do czego służy statut wiel- żadną wątpliwość, ani odmianę, ani odkiego xiestwa Litewskiego, rozdział 3, art. strzeliwaiąc się też ni w czym od tey ied13 §. A co się także ieśli trybunał sługi ności. A te wszytkie rzeczy, tu postanoszlacheckiego sądzić nie może, podług wy- wione у obwarowane, ani przez iego króżey pomienioney constitutii trybunalskiey, lewskiey mości, ani przez pany rady, у intitulo Warunek, ażby się sprawiedliwości u ne wszytkie stany, у posły ziemskie obóypana upominał; pogotowiu magistratus re- ga narodów za spólnym zezwoleniem, ani
gius z mieszczanina sprawiedliwość, a nie poiedynkiem od którey części у strony nie
kto inszy czynić powinien, na to iest wy- maią nigdy wiecznemi czasy być naruszoraźny z rozdziału 3 artykułu 35; nie maią ne у odmienione, ale wiecznie całe у mocteż mieć sądów privatnych domowych, na ne zachowane bydź maią. Nakoniec evinto iest constitutia trybunalska, tit. władza cunt same kroniki, a zwłaszcza Piaseckiefol. 20 constit. 1598 fol. 704, tit. o go- go fol. 51 o trybunale tak pisząc: Atque ita
spodach; constitutio novella 1667 tit. try- Stephanus rex, se ipsum, et reges futuros
bunał. Które aby in suo robore zostawały, gravi levavit onere, et ordinem equestrem
bo specialiter miastu Wileńskiemu służą in signo auxit, libertate, illius arbitrio,
pilno invigilandum. Dla tego też у ba- praetnissis iudiciis praeter раг а пешре
nitie za decretami, in externo iudicio otrzy- criminum atrociorum, quae ipse rex cum
manemi, na mieszczan nie maią bydź wy- senatu in comitiis generalibus regni didawane; constitutia 1598 tit. o banitiach gnoscere consuevit, ас praeter lites fisci
fol. 695, sama nawet correctura iurium', regii, civitatumque, ipsi regi dirrecte subco barzo iest notandum, lubo pozwolona, 'ectarum, quae etiam in maximo numero
aby sine praeiudieio iurium unionis, na to ad iudicium regium hucusque confluunt,
iest constitut. 1581 lit. artykuły fol. 380. et personae aulae regiae satis negotii adPrawa zaś miastu Wileńskiemu są przed ferunt, ut mirum sit, quomodo olim sufunią nadane, у seym unionis stwierdził, ficere potuerit regius labor, etiam universi
toć in dubium voeari nie mogą. Toż ma equestris ordinis iurgiis audiendis. A le
w sobie confirmatio statutu w. x. Litew- się dawno w ratuszu sądzić napieraią, przeskiego na początku fol. 2-do: iż statut iu- ciw prawu, które wyraźnie mieysee sądom
ribus et privilegiis unionis szkodzić у ubli- demskim Wileńskim w zamku naznaczyło,
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przeczytać constit. 1611 tit. mieysce, fol. knieniu opatrzenia mieć nie może. Zkąd
89; na allegatie zaś Lublina, Piotrkowa, ludziom loźnym, cudzoziemcom, forysztew Litwie Mińska, Nowogródka, powie- rom, złym у dobrym, wrota otworem stodzieć: iżdissimilia od praw miasta Wileń- іа, którzy potym rozwłokszy się po różnych
skiego maią iura, ukazać przytym rescrip- kątach, iedni handle swe publice у privata królewskie, którym ratusz od sądów tim, z wielką szkodą, nie tylko miasta, ale
trybunalskich iest uchroniony.
też у skarbu rzeczy pospolitey odprawuią,
Miasto Krakowskie postarało się na sey- pod ciężary civitatis podlegać nie chcą
miku generalnym Korczyńskim o ten ar- wart, popisów, у contrybutii mieyskich
tykuł, aby circa iura sua et privilegia con- unikaią, ludzi loźnych, swowolnych przeservetur; zaczyni у ich mościom panom chowuią, a przecie tego nierządu winę, 'nie
posłom intererit, ieśliby onyni lege publi- na kogo innego, tylko na magistrat walą,
ca prawa stwierdzono, aby у miasta Wi- który tak iest w swoiey iurizdice coarctatusi
leńskiego iura upośledzone nie były.
że ledwo iuż kilka ulic, у to koło ratusza'
Ciż panowie Krakowianie staraią się, do iurisdictiey mieyskiey należących, liczy!
aby mogli reparare vocem activam na sey- Kromia tego siła kamienic у domów przez
mach у na seymikach in causis civitatum, constitutie у przywileia, przez kościoły, klaу iako na króla iego mości, tak у na mar- sztory, szpitale z iurisdiki mieyskiey odeszałka poselskiego aby suffragia mieć mo- szło; na co osobliwego respectu całey rzegli; które żal się Boże, iż ich antecesso- czypospolitey potrzeba, aby iurisdica ie^o
rowie nasi marnie stracili. Wczym ich królewskiey mości mieyska do ostatniey
mościom panom posłom naszym invigilare zguby nie przyszła.
potrzeba, aby podług wyraźnego przywileTegoż chce dokazać imć xiądz Kolenda
iu nobilitatis w sprawach у podatkach mia- metropolita Kiiowski, aby formalem mó^ł
sta vocem activam mieć mogli; czego na mieć iurisdictionem, czemu, lubo iuż poseymach blizko przeszłych iuż za łaską niekąd constitut. 1601 zabiegła у tylko tres
Bożą in usu byli, у і а voce desideria formales iurisdictiones declarowała* o toż
swoie proponowali. Czego aby snadniey do- się у teraz ichmość panowie posłowie stakazać mogli, by też in vim gratitudinis rać będą, aby więcey tych iuryzdyk, do dodług od rzeczy pospolitey na sto tysięcy brego rządu wielce szkodzących, nie przyzłotych winny darować, ale у praerogati- bywało, Około czego z ichmościami pany
wy, przed uniią nadaney, nie upuszczać, dla pieczętarzami w. x. Lit. n. m. р. у
z sa_
tego daiemy decret kommissarski, którym mym iegomościem xiedzem metropolitą Kidługi miasta są Uquidowane.
iowskim mówić, aby propter bonum pacis
Różne w tym mieście iuryzdyki, tak wiel- chciał supersedować.
ką confusią uczynili, że ani rządu, iako w
Żydzi w te/ stolicy in meditulio, z wielporządnyh miastach bywa, ani posłuszeń- kim miasta oszpeceniem, zasiadszy у iuż
stwa in populo, dla tak wielu proteetii, ani pod samy ratusz do kamienicy Mytaszewobservantü naieżytey magistratus, ani se- skiey podemknąwszy się,
co praednieya
curitatem, tek za pokoiu, iako у podczas sze ulice: Niemiecką, Sklannę, łątkową» ś.
trwóg nadchodzących, ani słusznego w zam- Mikołayską obiąwszy wszytkie handle, szyn-
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ki za się zabrali, a nie tylko w mieście,
ale też у na przedmieściu za murowanym
mostem fundować poczynaią; czeladź chrześciańską chowaią, w niedziele у różne dni
święte robią, a chrześcianie przez to niszczeią. Aby zatym to tak szkodliwe miastu malum, miastu więcey nie szerzyło, у
tak w handlach, iako w szynkach nie przeszkadzało, pilnemu ichmościów panów posłów staraniu polecamy.

Dekreta w kapturze Wileńskim na różnych osób, tak magistratowych, iakoyprivatorum civium, cum praeiuditio iurisdictionis civilis otrzymane, aby na kapturze generalnym skasowane były, starać się
będą.

Fretia rerum,' у te na placu będą, w
których iakó postąpić, aby do dalszych kosztów w wyprawowaniu na tę taxę posłów
nie przychodziło, zniosszy się z pany posłami innych miast adaequatas inibunt rati-

to myto służący, у constitutią 1589 tit. cła,
fol. 555, które to cło miastu Wileńskiemu
wiecznemi czasy approbowano.
Pospolite ruszenie ieśli by uchwalone
było, aby utrapione te miasto pod ten ciężar nie podlegało, ponieważ internae doma securitati prowidować musi: warty swe
miewać, rundle, wały, sztakiety, obłamki,
anszpretery, szańce naprawować musi, do
czego aby się respublica przyłożyła, upraszać maią, bo ubodzy ludzie podołać temu
nie mogą. A względem magistratu doyźrzeć, aby dołożona była constitutią 1621.

Od niemałego czasu z posłami kurfisztrza
imci Brandeburskiego expostuluiemy, aby
podług transactii miasta Wileńskiego, z
miastami Królewickiemi uczynioney, towaDoznało miasto Wileńskie, iaka iest trud- rów z Królewca do Gdańska przepuszczać
na u ichmościów panów poborców, przy bez brania myta nie zabraniali; o co się у
oddawaniu pieniędzy expeditia, у w odda- teraz starać pilno potrzebno będzie.
waniu kwitów trudność; starać się zatym
Na stare myto, miastu Wileńskiemu iebędą, aby in futurum podatki mieyskie nie szcze przed unią nadane, ieśli by iakowa
do pohorców, ale do skarbu wnoszone były. trudność zachodziła, ukazać przywiley na

ones.

• •.

Nie mniey у to premit civitatem, że
srebrną monetą cła w. x. Lit. kupcy wypłacać muszą; od czego aby. wolni bydź
mogli, ichmościów panów pieczętarzów у
imć pana podskarbiego upraszać, aby maiąc na teraznieysze czasy respect, currenti
moneta exactoribus odbierać kazał.
Most murowany na rzece Wilii pod miastem Wileńskim, ieszcze przed unią iest
fundationis regalis, przychodów у roschodów cognitio, także reparatio onego teraznieysza iuribus maiestatis należy; intimare
za tym potrzeba będzie, ne quid detrimenti iurisdictio regia patiatur, a pro informatione powiedzieć, że reditus tameczne
na reparatią nie wystarczą, które się teraz
na restauratią kościoła у kamienic obracaią.

Ma bydź w metryce mnieyszey ograniczenie cum suis latifundiis miasta Wileńskiego, które że iest barzo potrzebne, dowiedziawszy się od imć xiedza Młyneckiego, przeszłego metrykanta, o roku, pod
którym to ograniczenie było, extractem
z metryki wyiąć.
Podatki ieżeli by iakie uchwalone były,
aby bez uciąźenia miasta tego być mogły,
ponieważ żadney dotąd liberatii nie miało.
A że są potrzebne do teraznieyszego
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electionis actu przywileia miejskie, te się
ichmościom panom posłom daią, podług
osobliwego regestru у reversalu od ichmościow danego.
W sprawach piorum łegatorum, wyderkaffów, fundationum xenodochialium, aby
cives ad forum spirituale pociągani nie
byli, starać się potrzeba.
Przy tym dekret seymowy za króla iegomości Zygmónta Augusta ante unionem
ferowany, który ma bydź przed rokiem 1552
na iedną iurydykę, iako elicitur z dekretu
miedzy magistratem a oycami Franciszkanami ferowanego, z metryki wielkiego xięstwa Litewskiego extractern wyimą. Caetera dexteritati ichmościów panów posłów

pro loco, tempore, et occasione recommenduią się.
Pisań w Wilnie roku miesiąca у dnia
wyżey mianowanego. Bxtract, sigillum magistratus et subscriptio notarii inhuucmodum: Na własne wskazanie wszytkiego magistratu ichmościów panów burmistrzów у
radziec miasta Wileńskiego, sessionaliter
zgromadzonego, Symon Piotrowicz—гауса
у pisarz Wileński podpisał m. p. Quae
quidem instructio, in ea, uti praemissum'
est, tenoris obloquentia praefatis nobilis
dominis nuntiis civitatis data ad perpetuam rei memoriam, petit, consignata estpraesentibus.

1669 г. Сентября 26 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 306—307.

87. Протестація Виленсквхъ кс. берпарднновъ на позумеитщиковъ дцссндентовъ.
Синдикъ бернардинскаго ордена подалъ протестацію отъ имени всего ордена на старшинъ
иозумеищиковъ диссидентовъ въ томъ, что они
не иснолняютъ религіозныхъ обязанностей, лежащихъ на нихъ на основаній королевской привилегіи и не нос щаютъ церковныхъ службъ,
ч мъ наносятъ оскорбленіе католической в -

р , и когда зам чено было ихъ отсутствіе на
квартальной об дн , то они, явившись къ настоятелю, усп ли ув рить его, эдо были въ
костел ; но другіе цеховые католики обличаютъ
ихъ во лжи, что посвид тельствовано было и вознымъ.

Famatus Mathias Klarowski—syndicus
ordinis patrum bernardinoram conventus
Vilnensis, nomine admodum reverendi et
religiosi Patris Stephani Romanowicz—
custodis et guardiani eiusdem conventus,

| veniens personaliter ad acta nobilis officii
consularis Vilnensis, paratam inscriptis obtulit protestationem, contra famatum Petrum Szreter et Henricum Fonbegen, cives et passamentarios Vilnenses, de re intro
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contenta, cuius hie est, qui sequitur te- tionem, dawszy wiarę, bez żadnego zatrudnor.
nenia, attestatią, iż na tey mszy byli у na
Żałował у solenniter protestował się sła- oddane pieniądze z podpisem ręki swey
wetny pan Matyasz Klarowski-syndyk dali. Interim prętko po nich bracia tegoż
wielebnych oyców bernadynów imieniem cechu, pan Piotr Dunkien у pan Adam
xiedza Stephana Romanowicza, kustosza у Znoskiewicz przyszedszy, oraz z bracią star. guardyana na tenczas conventu wielebnych szą świętey Anny, mianowicie Maciey Mauoyców bernadynów.. na magistrów у towa- ricy Szczerbicki, Woyciech Lutostański
rzyszów cechu passamanickiego o to, iż Lorens Bidziński, Thomasz Klimaszewski,
oni, contemnendp et contraveniendo iawnie zeznali, iż żaden z panów dissidentów nie
privilegiis, od naiaśnieyszych królów sobie był, w czym wielebny oyciec kustosz ponadanych, secundum tenorem onych ac strzegszy się, że to in fraudem onego uczymandatum nie sprawuią się (y aby nemine nili, lakom tedy przez oyca vicarego teexcepto, magistrowie, у towarzysze wszyscy goż conventu swego oyców bernardynów,
na mszach bräckich у kwartalnych bywa- imieniem oyca kustosza у całego conventu
li) nie bywaią у powinności swoich nie peł- na ratuszu coram iudicio przy ienerale panią, przez co wielka у nieznośna chwały nu Andrzeiu Łapińskim na tych panów
Bożey diminutio' dzieie się; a osobliwie dissidentów protestował, у oyca kustosza
na pana Piotra Szretera у Henryka Fon- attestatią annihilowałem у te pieniądze
begena—magistrów, iako dissidentów, któ- dane przy. tymże ienerale na ratuszu porzy dnia dwudziestego czwartego Septem- łożyłem, (nie naruszaiąc ni w czym prawa
bra, ani sami, iako magistrowie, ani to- zaczętego starszey braci o tęż diminutią
warzysze nie by wszy na mszy śpiewaney chwały Bożey z onemi), tak у teraz na
według powinności quartalney, przyszli do piśmie na też same mianowane osoby pana
wielebnego xiedza Stephana Romanowicza, Piotra Szretera у Henryka Fonbegena o
kustosza wyż pomienionych oyców bernardi- iawny podstępek, у innych wszytkich panów у tam podstępek iawny kuiąc, udali nów passamanników, którzy nie byli у nie
przed wielebnym oycem kustoszem, iż na bywaią, do kościoła ani powinności swoich
tey mszy byli, у złotych sześć pieniędzy nie pełnią, na pismie protestatią imieniem
(powinni będąc więcey dać) oddali, którym swoim у całego conventu Wileńskiego dawielebny oyciec kustosz, przy gwałtownych łem do ksiąg mieyskich Wileńskich ku
zabawach swoich, z oycami conventu swe- zapisaniu. Quod acticatum est.
go ad primam, ale barzo sinistram rela- I
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88. Протестація Внленскаго купечества противъ цеха солодовникові.
Въ этихъ трехъ документахъ посл довательно
излагается процессъ между Виленскими купцами
съ одной стороны и солодовниками съ другой.
Истцами въ этомъ д л были купцы. Они доказываютъ, что солодовники совершенно незаконно
выхлопотали себ у короля привилегію безъ в дома и согласія магистрата, на основаній которой
требуютъ, чтобы купцы подчинялись ихъ цеховымъ требованіямъ, какъ частные люди, не смотря на то, что они д йствительные граждане, принимаютъ д ятельное участіе въ м стномъ само-

управленій и вполн подчиняются магистрату
требуютъ, чтобы купцы не см ли торговать солодомъ, хотя они и им ютъ на это полное право
по закону. При этомъ купцы высказываютъ свое
мн ніе, что они считаютъ такое явленіе крайне
ненормальнымъ и существованіе солодовничьихъ
требованій незаконными такъ какъ солодовники
не подвергаются такому риску, какъ купцы, и не
уплачиваютъ т хъ попглинъ, которыя уплачиваютъ купцы и за границей и у себя дома. Языкъ
этой жалобы отличается особенною витіеватостью

Feria quarta ante festum sancti Francisci confessoris, die seeunda mensis Octobris, anno domini 1669. Ad instantiam
nobilium Francisci Burba et Alexandri Ignatowicz—consularium Vilnensium, e medio
nmgistratus ad communitatem sexaginta
virorum deputatorum, nee non ad instantiam famatorum Mathiae Klarowski et Grabrielis Sienezylo—seniorum, anno praesenti
in eadeni communitate mercatoria praesidentium, et nomine totius eiusdem communitatis agentium, citati sunt ad nobile
officium consulare Vilnense, famati Adamus Giełdowicz, Basilius Krzywiański—
seniores, Mathias Ioduszko, Felix Maekiewiez—dispensatores annui contubernii pollentariorum; contra quos personaliter comparentes et teraimum ex adeitatione in
diem hodiernam ineidentem, attentantes,
lecto inprimis decreto sacrae regiae maie-

statis, sub data anui millesimi sexcentesimi sexagesimi octavi, die vigesima prima
mensis Augusti, Varsaviae in relationibus
propriis, ex aotoratu eorundem seniorum
contubernii pollentariorum lato, deduxerunt in primis verbo tenus: q u o m o d o ipsimet seniores, totumque contubernium
pollentariorum, contraveniunt manifeste eidem decreto, deindc latius loco propositiouis, puncta eiusdem contraventionis in parato scripto porrexerunt et declararunt;
cuius hie est, quisequifcur tenor:
lego mość pan Franciszek Burba у іе°ч>
mość pan Alexander Iclmatowicz — гаусе
Wileńskie, iako communitatis mercatoriae
sexaginta yirorum praesidentes, pan Matyasz Klarowski, pan Gabryel Sienczyło-1—
eiusdem communitatis seniores annui, nomine suo et totius communitatis agentes,
zapozwawszy pozwem pisanym ргші szła-
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chętny urząd burmistrzowski у radziecki regiae maiestatis super communitate mer"Wileński uczściwych Adama Gieldowicza, catoria usiłuią.
Dato non tamen concesso: chociaby ex
Bazylego Krzywiańskiego—starszych, Matyasza Ioduszkę, Szczęsnego Mackiewicza— mała informatione, vel defensa, aut aliquo
szafarzów cechu słodowniczego, mieszczan modo communitatem położono in paritate
Wileńskich у wszytek cech słodowniczy у cum privatis, tedy przecie król iegomość,
przeciwko nim to proponuią у wnoszą: Ze habita meliori informatione uznawszy difsłodownicy contraveniunt dekretowi iego ferentiam privatorum cum privilegiatis cikrólewskiey mości, per plus usurpationein vibus, pewnie takowy artykuł у wszytek
et extensionem contra communitatem, co przywiley (ponieważ sine consensu et scitak deducitur: sonat to • w dekrecie króla tu magistratus utworzony) skasował by.
iego mości, (quod cuilibet privato licitum A że teraz per expressum tylko się ściąga
pro sua necessitate elaborare pollentam, super privates cives, a nie na communitanon tarnen ad vendendum et propinan- tem, tedy multo magis słodownicy choć
dum). Cozaratio et quo praetextu, że te- by chcieli suo, aut alicuius genio per exraz słodownicy, ultra mentem dekretu iego tensionem naciągać paritatem in hoc puncto
królewskiey mości, zabraniaią kupcom com- privati cum privilegiata communitate, nie
munitatis per plus extensionem dekretu mogą, cum iure expressa docent, non exiego królewskiey mości słody doma uro- pressa nocent.
Słodownicy gdyby chcieli mordicus debione vendere et propinare, cum diversorum diversae sint rationes; wszak kupiec kret contra privates ferowany, contra comextra regestrum communitatis mercatoriae, munitatem naciągać, tedy contraveniunt
albo cechowy extra regestrum contubernii temuż dekretowi iego królewskiey mości,
będący, homo popularis у lubo civis Vil- sub eadem data ferowanemu, gdzie król iego
nensis, iednak privata persona. Co się zaś mość articulum decimum tertium priviletknie communitatem mercatoriam speciali- gii potwierdza, pozwalaiąc miedzy innemi
ter, erectio oney funduie щ in privilegiis towarami mechanicznemi et arte robioneserenissimorum per privilegia et decreta mi, zbożami wszelakiego rodzaiu, tak suserenissimorum, tum decreta commissoria- rowemi, iako przerobionemi handlować, nalia multa habent sibi concessa; praesiden- poiami, liquorami iakiego kolwiek nazwitów dwóch radziec ex magistratu ma sobie ska, miarą przedawać. A że teraz słodowprzydanych, przy których communitas stf o- nicy niesłusznie zabraniaią venditionem et
ie rządy odprawuie; taż communitas ad propinationem słodów, tedy tym samym
consilia de bono publico et magistratu ad- contraveniunt dekretowi króla iego mości.
Gdy słodownicy usiłuią in paritate kłaść
mittitur tak w Wilnie, iako extra na seymach, de conservatione iurium et publico ratione słodów robienia privates cum combono promovendo unita virtute radzą; za- munitate mercatoria, tedy nihil aliud inczym desuper ratio est, privilegiatae com- tendunt, tylko żeby byli feliciores etditiomunitatis, a simplici privato cive, per con- res aliis, iakoż у są mille modis et artibus
sequens tedy nulliter et per violentiam lucri posessores; słodownicy bowiem będąe
słodownicy extendowama dekretu sacrae przy pieniądzach, do szlachty ieżdząc zbo-
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ża zakupuią, to inde caristia w mieście terras, maria, saxa, z iaką pracą, kosztem,
Jeżeli zaś który szlachcic, będąc potrzebnj po drogach, cła, myta, donatywy płacąc,
kupić, albo też poddany szlachecki przy- stante variatione monetae, z iakim niebezwiezie zboża iakie, to zabiegaią sami
pieczeństwem zdrowia у ubóstwa swego,
przez czeladź za miasto, za pól mile, za iakie zarobki mogą mieć, snadnie każdy
milę, nie puszczaiąc do miasta, у nawraca- uważyć może. Zaczym ex praemissis, ac
iąc zaraz do domów iurisdictiey mieyskiey, loco temporeque praemittendis aliis ratiobiskupiey, zamkowey, kapitulney у szla- nibus, nie mogą słodownicy inhibere vencheckich dworów, tamże nie potrzebuiąc ditionem et propinationem słodów commuani miary beczki mieyskiey, od którey po- nitati mercatoriae, ponieważ suprema "powinni płacić beczkowe, sami odmierzaią, testas nie zakazuie. A że ultra contenta
zaczym w tym. samym rynek ogołociwszy dekretu iego królewskiey mości extendere,'
na caristia zarabiaią, a beczkowego pro- et plus usurpare słodownioy usiłuią; tedy
ventu mieyskiego nie daią. Do tego lubo actorea pars, communitas Vilnensis, petit
za dobrey drogi nawiozą zboża do miasta, paenas contraventionis contra ipsos decerciż słodownicy, naddaiąc nad targ, zboża ni, albo iego mość panu instygatorowi in
skupuią, a zatym miastu у ubogim rze- foro fori przeciwko onyin reservari actionem. mieślnikom caristia wielką pod czas trybuPowtóre pars actorea, podług artykułu
natu, bytności króla iego mości, podczas trzynastego, tymże dekretem у innemi
seymikowychj commissarskich ziazdów czystwierdzonego, w którym wyraźnie sonat:
nią, że ledwie co zboża na chleb nie na piiż żaden inny, kto nie iest in regestro
wo może sobie kupić. Ciż słodownicy nakucommunitatis mercatoriae, nie może handlopiwszy zboża, wielki pożytek maią: naprzód
wać, zbóż surowych у przerobionych skupoze czterech beczek zboża, na słód przerować, przedawać, wina, miodów у innych nabionego, maią przyrosłego słodu piątą beczpoiów szynkować, prosi citatis inhiberi forikę; a ieszcze kiedy miedzy pszenicą у ięczsationem frumentorum et distractionem pomień dobry, zlą pszenicę kąkolowatą, taklentariorum, tak też szynkowania miodów, piże ięczmień, owies у inne podleysze miewa у innych pitych rzeczy; salvo iure addenszaią zboża; iakiż tedy zysk z samego zbodi, corrigendi, minuendi meliorandique reża, a cóż pieniężniego lucrum oprócz teservato, ас protestando de damnis litisque
go maią? Nie przedaią zaś słodów, aż kieexpensis, subsecutis et subsequendis.
dy albo zła droga, albo drogie zboże, alContra quam a parte seniorum commubo kiedy trybunał, commissie у inne publiczne ziazdy w Wilnie bywaią, у tak let- nitatis mercatoriae, prius verbotenus proką pracą, nie iezdżąc przez morze, ani po Mam, deinde in scriptis productam prodrogach wielkich, nie płacąc też cła, my- positionem citati, qui supra, seniores et
ta, donatyw, szossowego, wielkie pożytki, dispensatores contubernii pollentariorum noz robienia у przedawania słodów maią. mine eiusdem contubernii sui terminum
Kupcy zaś eommunitatis mercatoriae, per revidendi et respondendi pro futura iuris
)btmuerunt.

-

378

-
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89. Опред леніе Вилевскаго магистрата, позволяющее цеху солодовпиковъ представить свое объясвеиіе противъ иротеста купеческаго общества.
Feria quarta post festum sanctorum Simonis et Iudae apestolorum, die trigesima
mensis Octobris, anno Domini 1669.
Antequam seniores contubernii pollentariorum, qui süpra nominibus et cognominibas expressi, ad propositionem famatorum seniorum communitatis mercatoriae,
oretenus et in-scripto responderent, prius
ex reciproca adcitatione, contra eosdem
seniores, totamque communitatem mercatoriam edita, urgebant executionem decreti
sacrae regiae maiestatis, ex actoratu suo
lati, mmium ut nullus mercatorum in posterum amplius praesumeret praeparare
polentam, nisi ad proprios domesticos usus
et si quis deprehendetur contravenire tali
vivae vocis sacrae regiae maiestatis edicto,
quatenus confiscatione eiusdem totius polentae mulctaretur. ID contrarium vero

requirentibus senioribus communitatis rnercatoriae exhibitionem ipsius authentici decreti, et articulorum, quos per privilegium
sacrae regiae maiestatis seniores contubernii, adeoque ipsum contubernium impetravit; iidem seniores pollentarii, non solum
recusarunt producere ea, quinimo protestantes ex officio obiverunt. Postmodum
facta recollectione denuo redeuntes ad officium siibmiserunt se producere in authenticis instrumentis, tam ipsum decretum,
quam et privilegium sacrae regiae maiestatis, in quo continetur ordinatio articulorum suo contubernio servientium, et
ex uno contra propositionem a parte seniorum communitatis mercatoriae in scriptis declaratum, in futuro respondere; quod
eis officium nobile consulare Vilnense iterato concessit.
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90. Ремиссійное опред леніе Вилепскаго магистрата по д лу цеха солодовниковъ съ Вилеоскимъ купечествоиъ.
Feria quarta intra octavam festi Sanctorum omnium, die sexta mensis Novembris,
anno Domini 1669.—Contra propositionem
in scripto a senioribus communitatis mercatoriae diesecunda mensis Octobris, anno
currenti productam, accepto binis vicibus
termino responsionis seniores pollentarii
recusarunt respondere, ea potissimum suspitione moti, ne denuo ex noviter conquisitis rationibus per decretum sacrae regiae
maiestatis, actio inter se et communitatem
mercatoriam agitata, hactenus et per decretum sacrae regiae maiestatis in propriis
relationibus sopita, recrudesceret. Nobile officium consulare Vilnense eo in consideratione habito, quod binis vicibus ultro submiserunt se praefati seniores pollentarii
ad propositionem, per seniores mercatoriae

communitatis productam, respondere; idcirco quatenus eiusmodi ultraneae submissioni satisfaciunt, per interlocutoriam suam
decrevit; et qua interlocutoria coo-nitione
officii cum seniores pollentarii ad iudicia
sacrae regiae maiestatis apellationem moyerent, officium, ne quid gravaniinis uti
in puncto executionis decreti sacrae re°-iae
maiestatis seniores pollentarii per denegationem eius sentirent, cum ea, qua par
est reverentia, eandem appellationem admisit, assignato termino prosequendae post
expirationem limitationis modernae in quatuor septimanis protestantibus ab utrinque
partibus, de damnis et litis expensis, praesertim senioribus communitatis mercatoriae de praecipitanter interposita appellatione. Quod actis praesentibus consignatum est
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91. Рескриптъ короля Михаила по поводу жалобы Іинскихъ золотыхъ д лъ
яастеровъ на другихъ мастеровъ того же ремесла въ вел. кн. Литовскомъ.
Минскіе золотыхъ д лъ мастера обратились къ
королю Михаилу съ жалобой на Виленскихъ зог
лотыхъ д лъ мастеровъ, что эти посл дніе не признаютъ выдаваемыхъ ими свид тельствъ, заставляють учениковъ, поступающихъ къ нимъ, учиться
вновь своему ремеслу, укрываютъ у себя и невоз-

Feria secunda ante festum s. Mariae
Magdalenae, die vigesima mensis Iulii, anno Domini 1671. Spectabiles et honorati
domini Mathias Ludovicus Balcerowicz
et Adamus Sapalkowicz—consulares Minscenses, seniores contubernii auri fabrorum
Minscensium produxerunt rescriptum s. r.
m., d. n. clementissimi, feliciter regnantis, in praesentia famatorum seniororum anQuorum contubernii aurifabrorum Vilnensium, ad auscultandum hocce rescriptum nobiłi officio consulari Vilnensi accessiti in causam sociorum et discipulorum
Minscensium eiusdem artis disponens, in
cuius Mathiae Greyter personali comparitione per me, nostri iudicii scabinalis Vilnensis protunc locum ordinarii consulis tenentem, utad notitiam omnium contubernalium auri fabrorum Vilnensium deveniat
publice» lecto, petierunt offerentes actis
praesentibus ingrossari et sibi per depromptum extradi, cuius rescripti lecti et publi-

вращаютъ б глыхъ хлопцевъ (мальчиковъ) и д лаютъ другія противозаконія; всл дствіе этого король и повел ваетъ Виленскимъ мастерамъ не
нарушать королевскихъ привилегій подъ страхоиъ
денежнаго взнсканія.

cati, tenor de verbo ad verbum sequitur
estque talis:
Michał, z Bożey łaski król polski у t. d.
Sławetnym cechmistrzom, mistrzom у wszytkim złotnickiego rzemiosła cechom w różnych miastach, tak koronnych, iako у w.
x.' Litewskiego, osobliwie w stołecznym w.
x. Litewskiego mieście naszym Wilnie będącym, wiernie nam miłym, łaskę naszą
królewską. Sławetni, nam wiernie miii!
Doniesiono iest nam przez niektórych panów rad у urzędników, przy boku naszym
będących, querimonium imieniem wszytkich złotnickiego rzemiosła mieszczan naszych Mińskich, iż wierność wasza in vilipendium przywileiów, praw, swobód у
wolności, od naiaśuieyszych królów ich
mościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich, antecessorów naszych, Mińskim złotnikom przykładem inszych miast nadanych
у confirmowanych, tudzież na comtempt
Mińskich złotników у na oppressią uczniów,
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w Mińskim cechu według zwyczaiu wyzwolonych, dla szczególnego pożytku swego
złotniczków w Mińskim cechu wyuczonych
у wyzwolonych, gdy z listem, według zwyczaiu od cechu sobie danym, do wierności
waszey na. robotę przywędruią, nie przyimuiecie, zadaiącim, iakoby niebyli prawdziwemi uczniami; a za tym powtórnie tegoż rzemiosła, które iuż dobrze z nauki
ćwiczenia cechowych mistrzów Mińskich
umieią, uczyć się przymuszacie, chłopców
od nich różnemi sposobami do siebie odmawiacie у zbiegłych do siebie chłopców
wydawać nie chcecie. Takowym tedy inconveniencyom у bezprawiu na dalszy czas
zabiegaiąc, chcemy mieć у serio pod zakładem winy albo zaręki dwóch tysięcy kop
litewskich, którey połowica skarbowi naszemu, a druga stronie żałobliwey in casu
contraventionis temu listowi naszemu należeć będzie, przykazuiemy, abyście wierność
wasza, stosuiąc się do przywileiów у praw
Mińskim złotnikom służących, uczniów w
Mińskim cechu wyuczonych у wyzwolonych

za listami, z cechu authentice wydanemi,
gdy do którego miasta, a osobliwie do Wileńskiego przywędruią, do powtórnego uczenia się rzemiosła złotnickiego nie przymuszaiąc, do roboty swoiey, iako dobrze wyuczonych у wyzwolonych w cechu uczniów,
bez żadney trudności przyimowali, chłopców od mistrzów Mińskich sami przez siebie, ani przez żadne subordynowane osoby,
odmawiać nie ważyli się, zbiegłych też"
chłopców za listowną Mińskiego cechu reąuisitią bez żadnych dilacyi wydawali у
żadnego onym contemptu in posterum nie
uczynili, uchodząc winy wyżey mianowaney
у niełaski naszey. Dan w Krakowie, dniadwudziestego wtórego miesiąca Nowembra,
roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego, panowania naszego pierszego roku. Extant in eodem rescripto
manus ipsius regiae maiestatis et sigilli minoris cancellarii m. d. L.: Michał król.
Walerian Stanisław Iudicki — archidiakon
Wileński, pisarz w. x. Litewskiego. Quod
actis praesentibus est consignatum.
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1670 г. Мсяя 8 дня.
Изъ КНИГИ № 5118, за 1668—1674 г., стр. 457—462.

92. Протестація Внлепскнхъ позуиепщиковъ католнковъ нротивъ позумептщнковъ диссидеетовъ.
Виленскіе позументщики католики принесли
королю жалобу на своихъ сотоварищей диссидентовъ, что они не пос щаютъ 'костельныхъ службъ,
за что и были штрафованы королевски мъ декретомъ; не смотря на это диссиденты не исполняютъ по прежнему лежащихъ на нихъ обязанностей, ч мъ оскорбляется чувство законности католиковъ. Король, по размотр ніи этого д ла, удо-

Sabbatho pridie dominicae oculi, die octava mensis Martii, anno Domini 1670.
Citati sunt ad nobile officium consulare
Vilnense famati Petrus Szreder et Henricus Fonbegen—cives passamentarii Vilnenses, in religione catholica dissidentes,
idque ad instantiam famatorum Alberti
Tomaszewicz, Adami Znoskiewicz et Petri
Dunkien, etsi dissidentes, sed in causa
infrascripta unum cum catholicis sentientes, ad executionem decreti sacrae regiae
maiestatis Cracoviae, sub tempus fełicis coronationis in anno proxime praeterito millesimo sexcentesimo sexuagesimo nono, die
yigesima sexta mensis Novembris lati, cüius hie est qui sequitur tenor:
g Michał, z Bożey łaski król polski, wielkie xiąże Litewskie i t. d. Oznaymuiemy
tym listem dekretem naszym, iż zapozwani
byli przed nas у sąd nasz assesorskt pozwem mandatem naszym, na memranie
ziemskim Wileńskim vigore constitutii seymu electiinego wyniesionym, sławetni Piotr

стов рившись что диссидентн пос щаютъ бернардинскій костелъ, въ чемъ и старшина ихъ учинилъ присягу, постановилъ: на будущее время строго исполнять декретъ и заплатить въ вид снисхожденія только г камня воску; избрать четырехъ нарочитыхъ старшинъ, которые бы опов щали о времени костельныхъ службъ и сл дили
за пос щеніемъ оныхъ.

Szreter, Henryk Fonbegen—magistratowie,
łan Sobański, łan Brachwelt, Walenty Kozłowski, Paweł Szubert, Hans Rein, Rolen
Iansen—towarzysze cechu passamanniczego,
z dóbr ich, z osób у z sprawy niżey wyrażoney, na instantią у prawne poparcie
urodzonego instigatora w. x. Litewskiego,
z delatii sławetnych Woyciecha Tomaszewicza, Adama Znoskiewicza у Piotra Dunkiena o to: iż oni pozwani, tak sami magistrowie, iako у towarzyszów ad suam confirmando malitiam, contravenientes privilegiis regum et antecessorum nostrorum,
ac decreto commissoriali, in anno millesimo
sexcentesimo sexuagesimo sexto, mensis Ianuarii die deeima sexta lato; także dekretowi assesorskiemu, anno millesimo sexcentesimo sexuagesimo septimo, die septima
mensis Iulii ferowanemu, obedire nie chcieli et, quod maximum est, że tak sami magistrowie, iako у towarzysze w kościele na
mszach brackich, secundum ius et privilegia nie bywali, wosku należytego у skła-
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danek do skrzynki nie oddawali у oddawać nie chcą, у innych powinności cechowych, iako contumaces et contravenientes
omnibus, pełnić nie chcą, iako to w pozwie mandacie naszym dostatecznie opisano у dołożono iest. Na terminie tedy ninieyszym, z pomienionego pozwu mandatu
у z regestru sądowego przypadłym у za
przywołaniem stron do prawa przez szlachetnego Adama Sorokę, ienerała naszego
dwornego w. x. Litewskiego, strona powodowa przez plenipotenta swego, szlachetnego Wawrzyńca Minkiewicza, stawaiąc у propositią mandatową reassumuiąc, za sprze•ciwieństwo dekretowi sądu naszego assesorskiego, nie tylko paenas, in decreto interpositas, ale też w statucie w. x. Litewskiego descriptas, na pozwanych extendi
domawial się. Na co gdy pozwani przez
plenipotenta swego szlachetnego Arnolpha
Zaleskiego exceptionem fori declinatoriam
opponerent, że ta sprawa przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim zaczęta iest, у tam coram
iudicio primae instantiae determinari debet, ale że dotąd non est excussa constitutią anni millesimi sexcentesimi trigesimi
tertii allegowawszy, przytym plebiscit miastu Wileńskiemu nadany, gdzie cautum, iż
wszytkie sprawy, które bonum regimen
civitatis concernunt, coram nobili officio
consulari Vilnensi masticari powinne, citowawszy, eodem remittere affectabant. Econtra plenipotent actorów repplicuiąc opposuit:
iż causae contraventionis dekretom naszym nigdzie indziey, ieno u sądu naszego
forum sortiri powinne, twierdząc, ażebyśmy
pozwanym procedere nakazali, domawiał
się. My król przez panów rad у urzędników naszych dwornych, na sądy assesorskie
zasiadaiących, bacząc, iż powodowa strona

o sprzeciwieństwo dekretowi naszemu czyni, przeto adinvento foro stronom procedere nakazaliśmy. In procedendo plenipotent strony pozwaney wnosił, iż oni namniey nie sprzeciwili się dekretowi sądu
naszego, owszem oni mu dość uczynili, gdy
in primo puncto przysięgę ieden z pozwanych Szreter przed szlachetnym urzędem
burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim
wykonaj; a że in secundo puncto, scilicet
względem winy kamienia wosku, in contravenientes założoney, u sądu burmistrzów'-'
skiego у radzieckiego Wileńskiego iestindecisum, w tym citata pars inculpari nie
może, gdyż rationes in ordine ad explicandam mentem dekretu sądu naszego na piśmie według roskazania urzędowego daćchcieli у gotowi byli, a zatym że contraventie у ta wina założona iest, nie a teinpore latae sententiae, ale a data executiey decretu naszego rozumieć się ma; ex
quo per expressum dołożono iest, dum
pars partem ad id legitime adcitaverit,
a do tego quity wielebnego xiedza kustosza Wileńskiego conventu oyców bernadynów Wileńskich, że quartały płacili, у na
mszach bywali pokazuią. Insuper ponieważ decret refęruie się do ordinatiey przywileiu naiaśnieyszego Władysława czwartego, gdzie półkamienia wosku, a nie kamień wina założona iest, w tym tedy punkcie decretum meliorowany per expressum
założenia winy podług ordinatiey tylko półkamienia wosku potrzebuiąc, a praesenti
actione libertatem prosił. In contrarium
strony powodowey plenipotent eontraventionem dowodząc wnosił: iż lubo wpierszym
punkcie zapozwani do executiey dosyć uczynili dekretowi, gdy przysięgę i e den z pozwanych sławetny Szreter wykonał, iednak
że w drugim punkcie contraventum est,
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gdyż powinni byli nie czekać pozwu do magistrów katolików, ażeby na każdy quarexecutiey, która nie mogła być żadna in- tał devotioni intersint, winę" kamienia
sza nad sam dekret sądu naszego, ponie- wosku, w pierszym dekrecie naszym załoważ z oczewistey obu stron controversii żoną, (podług którego у w inszych punkferowany у ad notitiam przywiedziony iest, ciech zachować się maią) interponimus, do
a tempore tedy lati.decreti winie zalożo- czego towarzysze tego rzemiosła stringi
ney, tak w ordinatiey, iako у w dekrecie nie powinni będą. Więc aby porządek
wyrażoney, podlegać powinni. Co się tknie miedzy niemi w cechu у w porządkach
decretu melioratii, ta nie iest potrzebna, kościelnych iako naylepszy być mógł, starу być nie może, ex quo wina kamienia wo- szych miedzy sobą in quatuor septimanis
sku założona у raz meliorowana iest, kwity od publicatiey tego dekretu przysięgłych
zaś iako evendicata suffragia subreptitie od obiorą: którzy wszytkiego porządku przexiedza kustosza, < że są otrzymane, attesta- strzegać powinni będą. Ciż starsi przytią in contrarium wydaną próbował, a za- sięgli annuatim obrani sub paenis, iisdem
tym winy kamienia wosku, pro qualibet przypadaiącey mszy quartalney czas, każod mszy quartalney absentia na pozwanych demu magistrowi przez młodszych denunwskazania prosił у domawiał się. My król, tiare tenebuntur, czego wszytkiego wielebprzez panów rad у urzędników naszych ny xiądz kustosz, pro tempore będący, ex
dwornych^ na sądach naszych assesorskich debito officii sui doyzrzy у attestatię requizasiadaiących, tey sprawy przesłuchawszy rentibus wydawać będzie, mocą ninieyszeу onę z wnoszonych ab utrinque contro- go dekretu naszego deklarowawszy, na skuversii dobrze wyrozumiawszy, lubo by na teczną, a nie odwłoczną executia do szlapozwanych teraznieyszych de rigore iuris chetnego urzędu burmistrzowskiego у rawina kamienia wosku w dekrecie naszym dzieckiego Wileńskiego na termin zawicie
assesorskim w roku tysiąc sześćset sześć- przypadający, gdy strona stronę przy podziesiątym siódmym miesiąca Iunii siódme- zwie, odsyłamy. Na co dla lepszey wiary
go dnia ferowanym, interposita, słusznie pieczęć w. x. Litewskiego przycisnąć rosextendowana bydź miała, iednak ex cle- kazaliśmy. Dan w Krakowie dnia dwumentia iudicii, moderando ad praesens me- dziestego szóstego miesiąca Nowembra,
dietatem, to iest półkamienia wosku, aże- roku pańskiego tysiąc sześć set sześćdzieby każdy z pozwanych pro interesse suo siąt dziewiątego, panowania naszego pierwza absentia od słuchania mszy świętey, na szego roku. Extat sigillum magni ducatus
każdy quartał odprawuiącey się, ile razy Lithuaniae et subscriptio manus illustrissinie słuchał od daty pomienionego dekretn mi domini cancełlarii magni ducatus Linaszego przychodzące, na ozdobę ołtarza thuaniae in hunc modum: Chrysztoph
passamanniczego, w kościele oyców bernar- Pac—kanclerz w. w. x. Litewskiego. Za
dynów Wileńskich będącego, praevia liqui- sprawą iaśnie wielmożnego Ohrisztopha Padatione de facto wydał, declaruiemy. In fu- ca—kanclerza w. w. x. Litewskiego, Koturum zaś tak na pozwanych mistrzów, wieńskiego, Pińskiego, ffleszczelskiego, Koteraz żostaiących у na potym następuią- zienieckiego, Ostryńskiego starosty, leśnicych dissidentów, iako też na wszytkich czego Niemonoyskiego, ekonomiey Olitskiey
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administratora—Кагатіеги Puchalski—pisarz dekretowy w. x. Litewskiego. Correxit Antoniewicz.
Post cüius decreti sacrae regiae maiestatis publicam relectionem, actores passamentarii, nominibus superius specifiuati,
indilatam executionem urgendo petebant,
quatenus citati passamentarii, iu religione
catholica dissidentes, medietatem ponderis
cerae altari eorum contubernali, ad aedes
religiosorum patrum bernardinorum existenti, praesenti decreto sacrae regiae
maiestatis adiudicatam pro sorte et interesse suo, iuxta computum absentiarum a
devotione ecclesiastica, cui iuxta articulos
contubernales et priora sacrae regiae maiestatis decreta statis temporis adesse tenebantur, in paenam contumaciarum suarum, pro duobus et medio annis indilate
persolvant, bonumque contubernii ordinem
per electionem seniorum contubernalium
instaurent.
Contra quam actorum instantiam citati
passamentarii attestationes admodumreverendi patris custodis Vilnensis produxerunt,
probando, quod consuetis devotionibus interfuerunt, et solitam pensionem persolverint, proinde circa easdem attestationes
conservari petierunt; replicantibus actoribus, attestationesque eiusmodi in praeiudicium decreti sacrae regiae maiestatis obtentas esse asserentibus, nobile officium

consulare Vilnense, reiectis admodum reverendi patris custodis attestationibus, insuper abundanti iuramento easdem comprobare, in eam rotam citatis iniunxit: iako
po ferowanym dekrecie iego królewskiey
mości со quartal byliśmy w kościele świętey Anny, kiedy się msza u ołtarza passamanniczego odprawowała, у iako tę attestatię od iego mość xiedza kustosza nie
podstępnie otrzymaliśmy. Quoad secundum vero punctum electionis seniorum, qui
ut commodius et sine mora eligi possint,
idem officium e medio sui nobiles dominos Ioannem Berkinowicz et Stephanum
Konstantynowicz—consulares, una cum ńotario ad contubernium passamentarioruni
deputavit. Qui peracto munere deputationis suae, ad locum iudiciorum reversi, retulerunt: quod famatum Albertum Tomaszewicz pro seniore, Petrum Szreter pro
dispensatore annuis elegerint, quos officium praesens approbavit. Quam sententiam, cum in eo puncto, ubi iuramentum
citatis iniunctum est, actores passamentarii
non acceptarent, et ad iudieium sacrae regiae maiestatis appellarent, officium cum
ea, qua par est, reverentia detuiit, terminumque prosequendae in expiratione limitationis iudiciorum sacrae regiae maiestatis post curialium utrique parti proprium assignavit Quod acticatum est.
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1670 г. Марта 26 дня.
Изъ книги Д6 5120, за 1668—1674 г. стр. 295.

93. Вводъ Видевскаго братства скорняковъ во влад ніе доноиъ на Конской улнц
въ г. Вильн .
Делегата Св.-Троицкой церкви Алекс й Серг йкевичъ и представители скорняжескаго цеха
явились въ магистрата и заявили, что согласно р шенію магистрата и утвержденію короля, брат-

CTBO ихъ вступило во влад ніе домомъ по Конской улиц ; при зтомъ церковное братство оставило за собой право юридически в даться съ скорняками по поводу этого влад нія.

We śrzodę miesiąca Marca dnia dwudziestego szóstego, roku Pańskiego tysiąc
sześćset siedmdziesiątego. Przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim wielebny ociec Alexiey
Serheykiewicz, iako delegatus praesbiter
conventu świętego Baziiego, zaconsensem
w Bodze wielebnego iegomości oyca Jana Małachowskiego, starszego Wileńskiego, у za
consensem całego tegoż conwentu świętego Baziiego, przy cerkwi świętey Tróycy
w uniey świętey będącego, tudzież Grzegorz Puzilewicz, Jan Żempła, Fiedor Stephanowicz у Grzegorz Haponowicz, osobiście postanowiwszy się starsi tegoroczni
bractwa kusznierskiego, swoim у cale »o
bractwa swego imieniem czyniąc instancią,
aby vigore artykułów, w roku tysiąc sześćset sześćdziesiątym dziewiątym miesiąca
Septembra dwunastego dnia, od szlachetnego magistratu Wileńskiego, sessionaliter
sobie nadanych, a. z łaski króla iegomości,
pana naszego, w roku tysiąc sześćset siedmdziesiątym, miesiąca Marca dwunastego dnia
approbowanych у confirmowanych, mogli

być intromittowani do kamienice na Końskiey ulice, w pewnych granicach leżącey,
gdzie z dawna ieszcze przed zawoiowaniem
nieprzyjacielskim, exercitium bractwa swego mieli, prosili у potrzebowali. Szlachetny urząd burmistrzowski у radziecki Wileński, uważaiąc być słuszną takową instancią, tak wielebnego oyca Alexieia Serheykiewicza, iako delegata nomine iegomości oyca Jana Małachowskiego, starszego na tenczas conwentu Wileńskiego Baziiego świętego у całego conwentu wnoszącego, cerkwi Bożey dla pewnych respektów być pożyteczną, iako też у panów starszych bractwa kusznierskiego, swoim у całego bractwa imieniem wnoszących, propter
exercitium bractwu ich potrzebną rzecz
widząc, przez со у same artykuły, od całego szlachetnego magistratu nadane, a
przez króla pana confirmowane у approbowane, in suo vaiore et vigore zostawać
mogą, szlachetnych pana Piotra Tulkiewicza, pana Jana Berkinowicza, ісез na
tenczas gerentem, pana Józepha Reberta—
гаусу rocznego, pana Stephana Konstan-
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tynowicza, pana Mikołaia Ohurcewicza —
radziec rocznych, na mtromissią deputował. Którzy ichmość, dosyć czyniąc funkciey swoiey, z pisarzem ordinaryinym, przy
sługach urzędowi przysięgłych, uczciwym
Kazimierzu Bernatowiczu у Jerzym Kozłowskim, do kamienice wysz rzeczoney,
vulgo nazwaney „bratstwo kusznierskie," w
tąż |K>mienioną kamienicę, solita et usitaJa praxi, vigore tychże artykułów, bractwu
kusznierskiemu od siebie nadanych, a przez
iego królewską mość, pana naszego miłościwego, approbowanych у confirmowanych,

-

intromittowawszy, szlachetnego pana Jerzego Pawłowicza — raycę Wileńskiego, iako
prowizora tegorocznego dóbr szpitalnych
у sławetnego pana Theodora Szpakowskiego, swym у całego bractwa Przenaświętszey
Bogarodzice, przy cerkwie świętey Tróyce w Wilnie, w uniey świętey będącego,
w pewnych pretensiach wniesione interwencie (o które wolno będzie tak szlachetnemu panu гаусу Pawłowiczowi, iako y.panu Szpakowskiemu у całemu bractwu,, z
całym bractwem kusznierskim, o nie iure
czynić) przysięgli. Co iest zapisano.

1670 г. Сентября 10 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 601—604.

94. Иировая сд лка между Виленскими позументщиками католпкаии н днесндситаин.
Между позументщиками—католиками и диссидентами возникли безвонетаыя несогласія изъ за
исполненія религіозныхъ обязанвостей; д ло это
иереведено было наконецъ въ королевскій судъ.
Декретомъ королевскимъ диссиденты были обви-

нены. Вел дствіе этого диссиденты принуждена
были не только заплатить судебныа издержки, но и
подчиниться на будущее время р.-католическимъ
религіознымъ обрядамъ.

Feriaquarta postfestum nativitatis beatissimae Mariae Virginis, die decima mensis Septembris, anno Domini 1670.
Coram nobili officio consulari Vilnensi
comparentes personaliter famati Adamus
Znoskiewiez et Petrus Dunkieh—eives passamentarii Yilnenses, uti contubernii passamentarioram Vilnenamm seniores, nomine suo et totius contubemü passamenta-

гіогиш obtulerunt certam transactionem,
inter se, videlicet religionem orhodoxam
catholicam profitentes —ex una, et dissidentes ab ea—ex altera partibus, mediante
nobili domino Simone Casimiro Kurowiez — sacrae regiae maiestatis seeretario»
officii consularis notario, initam et coaclusam, manibusque еіцшіет nobilis domeÄteris аЦ«* suis sutasriptam,
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quam in maiorem et firmiorem certitudinem, ut actis ingrossaretur praesentibus
rogaverunt, cuius series est talis:
• Stanęła ugoda у przyjacielskie рошіагкоwanie miedzy nami WoyciechemTomaszewiezem, Adamem Znoskiewiczem y Piotrem
Dunkienem — katolikami passamannikami
Wileńskietni—z iedney, a miedzy mną Piotrem Szreterem—mieszczaninem, także passamannikiem Wileńskim—z drugiey strony
0 to у takowym sposobem: iż co wielkie
miedzy nami względem powinnos'ci у absentii
kościelnych zachodziły praetensie, o które
my nie mogąc przed szlachetnym urzędem
burmistrzowskim, у radzieckim Wileńskim
rosprawić się, urościliśmy przed sąd iego
królewskiey mości appellatią, gdzie mnie
Piotra Szretera. у Henryka Fonbegena, także passamannika Wileńskiego, niedawno z tego świata zeszłego, dissidentów,
decretem iego królewskiey mości w roku
tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątym,
dnia dwudziestego szóstego miesiąca Nowembra ferowanym, okryto; tedy myabutrinque używszy godnych у zacnych ludzi?
mianowicie] w Bogu wielebnych ichmosciów xięży Stefana Romanowicza—custosza,
Tomasza Digonia—definitora oyców berimrdyńów conventu Wileńskiego, tak też
imć pana Symona Kazimierza Kurowicza—
sekretarza iego królewskiey mości, pisarza
Wileńskiego, iako tey sprawy dobrze świadomego, przy bytności onych w roku tei»aźnieyszym ' tysiąc sześćset siedmdziesiątym, miesiąca Augusta dziewiątego dnia,
takowe uczyniliśmy postanowienie, mianowicie: iż my wyż pomienieni actores passamannicy katolicy na wszytkim, iako się
niźey pomieni, у iiko się sam p. Szreter
subraittował, przestaliśmy у dogodziliśmy
1

у tę ugodę nieodmiennie zacbowaó у

-

dotrzymać mamy; ia zaś Piotr Szreter—
mieszczanin у passamannik Wileński, ponieważ, iako się wyż pomieniło, decretem
iego królewskiey mości z zeszłym panem
Henrykiem Fonbengenem iesteśmy okryci,
którym każdemu z nas pro suo interesse
.winę, w tymże, decrecie wyrażoną, płacić
nakazano; tedy z przyiacielskiego wynalazku у zobopolnego miedzy nami pomiarkowania, mam у powinien będę, у tą ugodą moią declaruię się, ex mea parte zapłacić do skrzynki cechowey półtorasta złotych polskich, trzema ratami divisim, mianowicie: pierwszą ratę złotych pięćdziesiąt
in instanti do skrzynki cechowey wnieść,
drugą ratę także złotych pięćdziesiąt na
Boże Narodzenie w roku teraznieyszym
przypadaiące; resztę zaś na Wielkanoc w
roku przyszłym tysiąc sześćset siedmdziesiątym pierwszym przypadaiącą. Wszytkie
trzy raty na pomienionych terminach, rokiem у terminem zawitym, oddać у zapłacić submittuię się, waruiąc у to, iż ponieważ zeszły pan Henryk Fonbegen we
wszytkich tych praetensiach do tey sprawy
intrat, tedy ia ex parte mea nie mam w
to wstępować, ale we wszytkim wolne i ius
requirendi do dóbr у successorów onego
у wolno pomienionym actorom z pozostałą iego małżonką iure agere у swoich
praetensii podług decretu iego królewskiey
mości iure vindicare. Co się zaś tknie nabożeństwa quartalnego, tedy stosuiąc się
do decretu iego królewskiey mości powinni będziemy wszyscy magistrowie passamannicy, tak katolicy, iako też inreligione dissidentes, na każdey quartalney mssy
świętey, zwyczaynych czasów przypadaiąeey, we czwartek o godzinie 7-mey zr&na
w kościele świętey Anny u oyców bernardynów u ołtar» depositionis de огао
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Pana y Zbawiciela naszego odprawuiącey
się, bywać, nie pociągaiąc pod to towarzyszów tego rzemiosła passamanniczego, towarzyszów wszytkich in genere, ale ponieważ per decretum iego królewskiey mości
towarzysze są uwolnieni, tedy wolnemi wiecznemi czasy być maią. Którą to ugodę
wiecznemi a nieodzownemi czasy, wcale
ab utrinque zachować у oney bynaymniey
w czym contradicować nie mamy. Do którey się rękoma własnemi naszemi podpisawszy у ichniościów panów mediatorów
o podpis rąk uprosiwszy, przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim у radziec-

kim Wileńskim przyznać nieodwłocznie powinni będziemy. Pisań w Wilnie dnia dziewiątego miesiąca Augusta roku tysiąc sześćset siedmdziesiątego. Extant subscriptiones
tam mediatoris, quam actorum, modernorum passamentariorum. Tey ugody mediator Symon Kurowicz—pisarz Wileński mp.
Do tey ugody zwyż pomienioney, iako actor, podpisuię się ręką swą Adam Znoskiewicz mp. Jako actor przytomny będący
przy zwyż pomienioney ugodzie Piotr Dunkien mp. Quae quidem transactio, mbdó
praemisso recognita, actis consignata est
praesentibus.

1672 г. Марта 28 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 1028—1035.

95. Протестація Видснскаго цеха скорияковъ противъ шапочниковъ.
Всл дствіе раздоровъ, возникшихъ между цехомъ скорняковъ и шапочниковъ, первые подали
протестацію на жалобу посл днихъ сл дующаго
содержанія: 1) скорняки остаются при своемъ мн ніи, что привилегия шапочниковъ выхлопотана у
Владислава Г незаконнымъ образомъ; 2) никакого
декрета въ актахъ магистрата, о которомъ упоминается въ привилегіи, составленнаго въ пользу
шапочниковъ не было, такъ какъ въ документі

этомъ н тъ узаконеннаго сусцепта; з) королевскія
нривилегіи вовсе не запрещаютъ скорнякамъ заниматься изд ліемъ и продажей шапокъ; 4) денежные взносы на содержаніе храмовъ скорняки уплачиваютъ вдвойн —и костелу бернардиновъ и рус-;
скимъ церквамъ, потому что въ своемъ. цех не
находять нужнымъ д лать различід между разнов рцами, потому что вс испов дуютъ одного
Бога, славимаго въ Св. Троиц .

Feria secunda intra octavam festi anQunciationis beatissimae Mariae Virgiais, die
?igesima octa?a mensis Martii, anno Domini 1672,
Ia termino hodiemo ad respondendum
per іваіогві peUionnm» aominibus ei cog-

nominibus superius descriptorum,
p
to, post гетшопет eiusdem hgm a par*
te seniorom pileatoram, praedietas noń
büis Joannes Szymkiewicz—defeo»r Ö » 4
sae citatortttti pilHonum, publice
quod аиііоешогш pileatomm, nott
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nobile officium consulare Vilnense sup- ale nawet у pod cancellarią iego królewplantare ausi sunt, sed et ipsam cancella- skiey mości podeyście uczynili, a to sprariam s. r. maiestatis, quoniam articulos wowali przez nieiakiegoś Jarmolicza, który
conscriptos et conceptos per se subdole, non na tenczas przy cancellariey królewskiey
obtenta licentia et consensu a magistratu, bawił się, a potym Moskwicinem został,
ut iuris et moris est, obtulerunt ad con- co evidentissime patet z samego tychże
firmationem s. r. mstis; in probationem czapeczników przywileiu у clarius luce
eiusmodi supplantationis commonstrabant meridiana haec supplantatio constat у fanon tantum desiderari in privilegio confirma- bricatio articulorum, quasi a magistratu
tionis s. r. mtis appositionem sigilli ma- Vilnensi ordinatorum, bo tam pisze: że
gistratus, sed et subscriptionem notarii or- praesentowane były na pargaminie listy z
dinarii, prout in aliis privilegiis contuber- act radzieckich Wileńskich, iakoby wydane
niorum semper sigilli et subscriptionis no- z tytułem: proconsules et consules s. r.
tarii mentio fieri solet, quam obiectionem mtis Vilnenses in m. d. Lithuaniae meoretenus prolatam fusius idem nobilis Jo- tropoli, notum testatumque facimus coram
annes Szymkiewicz—patronus pellionum in nobis officioque nostro etc. etc. у potym
parato scriplo explanavit, cuius series haec artykuły ad libitum pisane. Na końcu zaś
est, quae sequitur:
,
tylko: dat w Wilnie, we śrzodę przed świę!
Sławetny pan Jan Żempla, Eliasz tem świętego Mikołaia biskupa, dnia 3 mieBartoszewicz — starsi tegoroczni bratstwa siąca Decembra, roku 1636, podpisu zaś
kusznierskiego, tak imieniem swoim, żadnego у pieczęci nie specificuie, czego
iako imieniem wszytkich kusznierskiego iako nie było, tak też у w. cancellariey ierzemiosła braci, iako raz protestowali się go królewskiey mości nie wypisano у nie doin officio consulari Vilnensi w roku 1668, łożono, tak podpisu pisarskiego, iako piemiesiąca Maia ósmego dnia, na panów częci, bez czego nic z cancellariey żadnej
czapników, alias kusznierzów Wileńskich, per extractum wydano być nie może; a
in genere et specie wszytkich, tak sub- zwyczay ten, że gdy sprawa iaka do xią§
sequenter protestuią się toties quoties etiam acticowana była, tedy per extractum can*coram assesoriali s. r. m. iudicio na cellaria wydaiąc żadnego nie opuści słofa
pomienionych panów czapników kutne- у wszystko od mała do wiela speeffieuje,
rzów Wileńskich o to: iż nie tylko śmie- tak datę mieysca, dnia у roku, iako podli у ważyli się pod magistrat
Wileń- pisu ręki pisarskiey у pieczęci przyeiśnioski uczynić podeyście, gdy ad libitum na- ney. A co większa, gdy kusznierze do
pisawszy sobie puncta у artykuły, cechowi metryki iego królewskiey mości udali się,
swemu służące, iakoby za consensem, oraz chcąc znaleźć tak swoie dawne prawa na
wiadomością ichmość panów burmistrzów bractwo kusznierskie, od królów panów miу całego koła szlachetnego magistratu Wi- łościwych nadane, iako у cmpecznickiemu
leńskiego, in anno 1666 zasiadaiącego, do cechowi służące, wiedzieć, tedy tylko swoi©
eonfirmatii nieśmiertelney pamięci nayiaś- stare naleźli prawo, gdzie у innych wszył*
nieyszego króla Władysława czwartego ro- kich cechów Wileiskioh prawa od dawnych
ku 1637, dnia 27 miesiąca Marca podali, czasów, czapników męikich maleść nie mo-
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gli, у ztąd supplantatio nie tylko pod szła by dato поп concesso, per iniuriam temchętny magistrat Wileński, ale у podcan- porum tak decret iego królewskiey mości,
cellarią iego królewskiey mości elicit. O co iako у consens magistratus Vilnensis zgisalva imó p. instigatorowi do p. czapecz- niony był, iednak acta nie poginęły, pewników remanet actio. Pro secundo: w tym- nie by у w metryce iego królewskiey może przywileiu serenissimi regis Ladislai ści decret naleziony był, oraz у consens
quarti, czapecznikom służącego, miedzy magistratus Vilnensis, ponieważ w teyże
innemi artykułami w artykule szóstym spe- iego królewskiey mości metryce acticowany,
cificatur decretum s. r. mtis, za którym- patet у ztąd, że żadnego nie mieli decretu
iakoby im czapki przysądzono robić z róż- w teyże iego królewskiey mości confirmanego koloru sukna у futrem podszywać, tu, lubo w artykule szóstym, nie mianuie
tylko nie opuszać, chiba teraz nie tylko którego roku, miesiąca у \;
z
хш
ten
de_
opuszaią, ale у wyłogami nie umieiąc okła- cret był, a zwyczay, że у w pozwie kiedy do
daią. Tedy gdy w roku 1668 agitowała się executii decretu przypozywaią, tedy dzień
taż sprawa, domagali się kusznierze, die rok, miesiąc, którego decret stanął, speci- 16 Maii officiose, aby ten decret pod stra- ficatur. Zaczym sequitur, że subreptitie conceniem praw producowali, oraz у соп sens tubernalium pileatores obtinuerunt Ouod
szlachetnego urzędu Wileńskiego super attinet zaś co patronus pileatorum' per toeditis articulis ad bonum ordiuem et re- tum wnosił у tymneguie, że pelliones nie
gimen contuberaii pileatorum, iakoby z akt mieli stante lite żadnych czapek robić, aż
radzieckich Wileńskich, stosuiąc się do po- do cognitii sądu iego królewskiey mości
mienionego decretu, authentice wydany, na у oraz producował decret nobilis officii
urzędzie pokładali, czego iako nie mieli consularis Vilnensis, in anno 1662 Septembris
nigdy, tak też nie producowali у nie może 30 ferowany, у znowu in anno 1668 die
tu nic subsistere ratio, per patronum cau- 26 Maii reassumowany, w których iakoby
sae na tenczas illata, że per iniuriam tem- miała być inhibitio, aby kusznierze żadporum, grassante hostilitate, tak decret nych nie robili czapek y nie przedawali,
iego królewskiey mości, iako у inne doku- tedy to bynaymniey militare nie może in
menta poginęły, praeter unicum privile- partem pileatorum, bo decret nobilis officü
gium confirmationis s. r. mtis Ladislai consularis Vilnensis in anno 1662 mensis
4-ti—o które zginienie spraw protestatii in Septembris 30 intergum partis zcancellarii
tempore u,ezymoney (lubo affectowała pars wyięty, invalidowany. Iakoż w drugim dena tenczas) nie pokazywali. Tu subsequitur, krecie, in anno 1668, die 26 Mail in eaże nie mieli decretu mianowanego iego dem materia ferowany, nie щ w sobie
а
królewskiey mości, pogotowiu consensus uznania inhibitii czapek robienia, ale owmagistratus Vünensis, bo wiedney eeeho- szem niepotrzebne kusznierzom czapek roweyeknsynee pospołu z przywilejem wszyt- bić zabronienie у przedawanie urząd szlakie munimenta chowaią у chowali, iakoż chetny magistrat Wileński чти, od czemiały insze sprawy ъ steynką zaginąć, a go nie tylko czapnicy appeliowalf, ale n a tylko iedeo praywiiey od zguby takowey wet у mandaty do sądu iego kitiewtkfey
zachowany prodigio quodam został. A choć mości, nie koatentuiąc się remissią podtw-
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szy (przeciwko któremu у protestatia w
tymże roku 1668 dnia piątego Octobra przez
pp. kusznierzów do xiąg ławniczych Wileńskich zaniesiona iest), sami nie attentowali,
obawiaiącsię na siebie paen, które ich nie
mogą minąć, у teraz noviter, przez tak długi
czas milczawszy, zapozwawszy kusznierzów,
(którzy у prawo « consensem nobilis шаgistatus Vilnensis maią), gdy teyże inhibitii według dawnego decretu mianowanego affectowąli, f aby czapek nie robili у
nie przedawali kuszhierze, domagali się
kutnerze, tędy nobile. officium consulare
Vilnense niesłuszną być affectatią czapników inhibitii per decretum nie uznał, na
którym pileatores przestali у z appellatią
się nie odzywali. Co zaś patronus pileatorum wniósł, in aggravationem kusznierzów,
iakoby per supplantationem magistratus Vilnensis, niemaiąc żadnego consensum na
robienie czapek, tylko dawne przywileie
narobienie у sycenie miodów, na to praevia quam solennissima protestatione kusznierze mówią: że sycenie miodów, antiquitus bractwu nadane, у privilegiis nieśmiertelney pamięci królów ichmościów approbowane maią, a co się tknie rzemiosła kusznierskiego, nie tylko suknie wszelkim futrem podszywać, czapki robić, one opuszać,
wyłogi do nich sobole dawać, celować, przyszywać, z axamitu czapki robić, one sobolem okładać (czego czapnicy nigdy nie
robili у nieumieią), szczegulnie tylko,rzemiosłu kusznierskiemu przynależało у z
dawnych wieków у czasów, iako rabiali,
tak у teraz za consensem nobilis officii
consułaraYilnensk у potwierdzeniem i. k.
robią. Kutnerze zaś iako tylko magierm .
fci gzczeguinie kutnerów, tak у teraz ich
to rzemiosło, rfw którym żadney nie czynili
przeszkody kusznierze, tek dawne wieki

pomnią, tak miasta i. k. mości koronne
Małey у Wielkiey Polskiey, tak ziemi niemieckiey miasta uprzywileiowanych kusznierzów maią, którzy czapki z wszelkim futrem robią, a czapeczników osobliwych,
prócz w Niemczech kapeluszników, a w
Polscze kutnierzów nie znaią, a nie tylko
w tym pomienieni czapecznicy kusznierzom
krzywdę czynią, że pilnować nie chcąc kutnerskiey swey roboty, to iest, robienia magierek,iuż się wrobienie czapek męskich,
onych podszywanie, у wyłogami (czego у
w pomienionym swym nie maią przywileiu)
okładanie włożyli, ale nawet у futra surowe, iako to: lisy, białki, zaiące, króliki
kupuią, wyprawuią, także kuny у tym wszytkim handluią у insze surowe kupuią у
wyrabiaią futra; co ieżeli słuszna altissimo
subiicitur iudicio. A lubo to patronus pileatorum daie przyczynę, chcąc onych przyozdobić stronę, że a tempore immemmorabili kutnerze non sine emolumento tak
miasta, iako у kościoła Bożego różne civitatis ponoszą onera у swóy ołtarz w kościele maią, ieszcze to mato na nich, bo
na dwie contributią dzielą, iedną to do ołtarza oyców bernardynów, to do cerkwi,
a więcey schysmatików, niżeli rzymian, у
tak większa składanka idzie do schysmatików у tam ozdoba, a niżeli do ołtarza
rzymskiego, a quod maius, że żadnego cechu nie masz, w którym by osobliwą Ruś
swoią karbonę mieli, a osobliwą rzymianie,
ale za iedno tak do karbony na Bożą chwałę dawać, iako у pod winą teyże ofiary
у Rusin у rzymianin у dissident aby słuchali, nie tak, iak czapnicy. Kusznierze
zaś, tak rzymianie, disunity, iako у cudzoziemcy nierozdziemie iedney ofiarze Bożey у ołtarzowi, и świętey Tróyce będącemu, dosyć czynią у nieospałą wyświadcza-
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ią, y wyrządzaią ozdobę, solenniter chwaląc
Boga, większe niżeli czapnicy ponosząc civitatis onera, a co większa czyniąc dość
przywileiom, od królów pp. miłościwych
antiquitus nadanym, szpitale w Bozie pewnemi czasy z karbony у skrzynki ciepłem, to iest drwami w mrozy opatruią,
ludziom w nich będącym wyżywienie obmyślaią у różne kościoły woskiem na świece czasu naznaczonego obsyłaią, toż dawnych czasów antecessorowie czynili у teraz
successorowie czynić nie przestaią; przeciwko czemu niesłuszna czapeczników obiectia per patronem causae, żeby nie miała
być z bractwa kusznierskiego, tak ozdoby
miasta, iako у chwały Bożey auctio, któremi ratiami nie mogą czapnicy swoie stabilire artykuły. 4 iako się iuż sufficienter
wywiodło, że podeyście czapecznicy pod
magistrat Wileński, oraz у cancellarią i.
k. mści uczynili, tak у teraz pro finali dowodząc, że consensu iako nie maią, tak go
nie pokażą, a iure municipali magdeburgensi articulo 44 in glossa zakazuie prawo wyraźnie his verbis: mechanici plebiscitum vel constitutionem inter se facere
minime possunt in commodum contubernii eorum, sine consensu consulum, si aliqua confirmatione indiguerint; у daley tamże: contubernium sit quodcunque sit, si literis indiguerit, super constitutionibus sancitis, vel si forsan literas a civitate super
eorum libertate concessas amiserit, a consulatu alias expetere debet. Y iuź to tego
patronus pileatorum nie zniesie prawa, gdy
eodem articulo 44 wniósł, haec formalia
in hoc intelligendorum: si aliqua confirmatione desuper iodiguerit, in causis vero
minimis, quae. nee plurimum verguit in
daranum civitatis, confirmatione hac indigebunt, iuż ten punkt nie pro mełiora-
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tione pileatoribus servit, ale in condemnationem onych у prawa ruinationem, bo
onych confirmationem iakoby per consensum magistratus Vilnensis z datą w przywileieu i. k. mści pokazuią; a nie in minimis causis, ale w wielkiey rzeczy, a sufficientem probationem consensus поп ostendunt. A daley co eodem textu allegat:
Quodsi libertas illa a principe eisdem
consensa fuit, consules confirmandi nullam
habent potestatem; у ten paragraf поп mi-'
litat pro parte pileatorum, ale pro parte
pelionum, bo co onym antiquitus serenissimi reges nadali, to subsequenter następuiące reges serenissimi approbowali, a
czapecznicy żadnego z dawnych czasów od
królów pp. miłościwych nadania niemaiąc,
consens' sobie utworzywszy podstępnie z
cancellarią magistratu Wileńskiego у і. k.
mści podszedszy, tenże imieniem iakoby
szlachetnego magistratu Wileńskiego do
podpisu у confirmacii serenissimi "regis
piae memoriae Ladislai quarti podali, co
suo loco et tempore fusius deducetur.
Teraz że przeciwko wyraźnemu uczynili
prawu podstępek у podeyście, tak pod magistrat Wileński, iako у cancellarią i. k.
mści urobili, nie odstępuiąc in termino zaniesioney protestatü, domagaiąsię uznania
prawa niesłusznego kutnerskiego у zakazania, aby więcey czapek nie robili, ale
magierki kutnierowali, przytym paena arbitraria ratione supplantationis pod szlachetnym magistratem Wileńskim in obtinendo consensu, tak też refusioni damnorum et litis expensarum na 6000 złotych,
salva przytym manente actione instigatori
ratione supplantationis pod cancellarią i. k.
mści in obtinenda oonfimatione artieulów
swoich, co podaią salvo iure addendi, minnendi corrigendique in toto sibi
50
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vato. Contra quam talem obiectam supplantationem a citatis, nempe senioribus
pellionum actores, quae supra pileatores
solenniter protestati sunt, de iniqua suiet
suorum antecessorum delatione terminum-

que revidendi privilegium a fraternitate
recenter impenatam et replicandi contra
scriptum die hodierna ad nobile officium
productum obtinuerunt.

1672 г. Апр і я 7 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 1058—1059.
<•

96.

Протестъ цеха Вилевскихъ шапочнпковъ противъ цеха скорняковъ.

Цехъ Виленскихъ шаііочниковъ (женскихъ— королевскія привилегіи и права и зат мъ испраbiałogłowskich) приносить жалобу на Виленскихъ вили одинъ артикулъ, по которому будто и скорскорняковъ, что эти посл дніе обманнымъ обра- някаиъ разр шается шить такія же женскія шапки.
зомъ выпросили у нихъ на время, для прочтенія

Feria quinta ante dominicam palmarum
die 7-ma mensis Aprilis anno domini 1672.
Ad nobile officium consulare Vilnense actaque eiusdem officii consularis venientes
personaliter honoratus Ioachimus Sebestianowicz, Joannes Zdanowicz, Ioannes Siwicki, Michael Czereyski, tanquam seniores
pileatorum contubernii, nomine suo totiusque contubernii sui Vilnensis agentes, paratam in scripto obtulerum protestationem
suam contra honestum Ioannem Zernpła,
Theodorum Stephanowicz, Christophorum
Chochlowski, Eustachium Guronowicz totamque fraternitatem pellionum Vilnensium,
cuius tenor is est, ut sequitur:
My Ioachim Sebestianowiez, Ian Zdanowicz, łan Siwicki, Michał Ozereyski—starsi
cechu czapnickiego białogłowskiey roboty,
swoim у całego cechu imieniem solenniter
się protestuiemy, przeciwko uczciwych lana Zempłę, Fiedora Stephanowicza, Krzysztopha Chochłowskiego, lustachiego Guronowicza, iako starszych bractwa ezapnic-

kiego у na całe bratstwo kusznierskie Wileńskie, także у па lana Żukowskiego, pisarza na tenczas cechu naszego o to у takowym sposobem: iż oni będąc w zgodzie
wespół z nami uprosili u nas, abyśmy im
pozwolili praw у przywileiów naszych przeyrzeó, takowe nam przyrzekszy słowa, „iż
my wyrozumiawszy przywileie wasze w
przemysł do tegoż cechu"; my rozumiejąc że
to tak szczerze mówią, przywileiów, praw
у artykułów, od naiaśaieyszych królów polskich у wielkich xiążąt litewskich cechu
naszemu nadanych, onym powierzyliśmy,
iakoż wziąwszy do siebie prawa у przywileie na się przepisali, a co większa privata
authoritate, sine consensu magistratus, artykuł sobie przypisali, że wolno robić czapki białogłowskie, iakoż iuż у practicatur,
że robią czapki in praemdieium, et поп
mediocre damnum cechowi naszemu. O
które takowe uczynione podeyście у о poprawienie artykułów yprzywileiów naszych,
chcąc my % obżałowanemi prawnie postą-

— 395 pić, daiemy tę manifestatią do xiąg bur- pisana у do xiąg przyięta była. Quod ас
mistrzowskich Wileńskich prosząc, aby za- ticatum est.

1673 г. Января 11 дня.
Изъ книги № 5119, за 1669—1673 г., л. 390—397.

97. Жалоба Виленскаго магистрата на полковника Фердіана о неудачной iiqстройк ияъ моста черезъ р ку Вилію.
Виленскій магистрате приносить жалобу на
королевскаго полковника, итальянца Фердіани по
сл дующему поводу:
Виленскій магистрата захот лъ было построить
на р к Виліи мостъ обыкновеннымъ способомъ и не
дороже 7000 злотыхъ; но въ это время появился
со своей моделью Фердіани и при сод йствіп Виленскаго католич, епископа и Виленскаго воеводы
взялъ на себя обязательство построить таковой
же мостъ не дороже 6000 злотыхъ. Постройка
этого моста составляете весьма курьезный фактъ
изъ Виленской городской жизни. Фердіани приказалъ плотникамъ соотв тственно своей модели выстроить прежде весь мостъ на берегу Виліи. Чтобы пом стить его, пришлось сносить дома, а чтобы защитить отъ ненастной погоды—
выстроить весьма значительныхъ разм ровъ сарай.
Зат мъ Фердіани сталъ укріплять берегъ
и построилъ съ об ихъ сторонъ р ки каменный
фундамента на 15 локтей въ ширину.

къ Фердіани ускорить постройку моста по контракту. Фердіани об щалъ, что зимой сл дующаго
года при помощи льда возведетъ л са и перекинете чрезъ р ку арку моста. Наконецъ было приступлено къ возведенію арки. Высота ея оказалась
весьма значительною: мостъ возвышался наравн
съ самыми высокими костелами; посередин его
Фердіани воздвигъ креста. Виленскій магистрата
смотр лъ на это зданіе съ чрезвычайнымъ любопытствомъ и подозрительностію,—т мъ бол е, что
на постройку его городу пришлось израсходовать
въ три раза бол е условленной суммы. Самъ Фердіани отклонилъ отъ себя прямую отв тственность
за неудовлетворительность своей постройки и по
особому контракту передалъ окончаніе ея одному плотнику. Наконецъ приступили къ разборк
л совъ. Мостъ затрещалъ. Испуганные рабочіе въ
разсыпную бросились спасаться и прежде ч мъ
л са были сняты, мостъ при начавшемся ледоход
провалился въ Вилію и поплылъ цо теченію на
Посл разныхъ перед локъ этого фундамента подобіе болыпаго судна. Пораженные этимъ собыФердіани всетаки не былъ ув ренъ въ его проч- тіемъ горожане не знали что д лать; когда же
ности и выражалъ даже боязнь, что нагорная спохватились, чтобы снасти хоть матерьялы и по(правая) сторона Виліи не одержить тяжести его слали возныхъ, то эти посл дніе, прокатившись
по Виліи до Н мана, нигд не нашли ни одного
зам чательвой постройки.
обломка
этой зам чательной влошской инвенціи.
Магистрата, ничего не понимая въ такой хитрой влошской итенціи, обратился съ просьбой

Л та отъ нароженья Сына Божого тысеча шестьсотъ семьдесятъ третего, м сеца
Генвара одинадцатого дня.
На врад господарском кгродскомъ
ВжленсЕОмъ передо мною Петромъ Рудоминою Дусяцкимъ — старостою Ста-

родубовскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ,
żałowali et quam solennissime protestowali wszytkich iurisdik magistratus у
communitas miasta iego królewskiej mości stołecznego Wiloa na iegomośei pana
Jana Baptistę Ferdyana—pułkownika iego
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królewskiey mości o to у w takowey sprawie: iż co constitucia seymu roku przeszłego most na rzece Wilii z prowentów
szpitalnych świętey Tróyce rzymskiey miastu Wileńskiemu z przyłożeniem się de
suo, intra spatium duorum annorum, budować nakazała była, do którey stosuiąc się
żałobliwy magistrat zaraz na wiosnę w roku następuiącym tysiąc sześćset siedmdziesiątym pierwszym zażywszy cieślów starszych, na tenczaą. w Wilnie będących, ziachał
do tego mieysca, gdzie przed tym most
na rzece Wilii był у po oglądaniu у werificatii mieysca, tak też dawnych fundamentów у izbie, na których most przedtym stał, у po conferentii z cieślami, dawną modą у kształtem budować postanowili, zaraz drzewo napalę, których potrzebę
cieśle na pierszą być powiadali, do izbie
kupować panu prowizorowi у szafarzowi
szpitalnemu kazali. Jakoż na tenczas szlachetny pan Jan Berkinowicz—гауса, prowizorem—у pan Mathias Wanderflot, kupiec у mieszczanin Wileński, szafarzem
będąc, pół ośmy kopy drzewa na pale do
starych fundamentów kupili byli, у zaciągnowszy cieślów też pale robić у gotować
nakazali, żałuiący zaś magistrat, aby sufficientia et correspendentia kosztu na ten
most była, na pewne łata przewóz arendo* wał, zniosszy się ze wszytkiemi iurisdikciami podymia dwoie uchwalił у wydał, a
zatym wszelaką adoptabat należytość. Interea z boku obżałowany imć pan Fertfyani, pułkownik iego królewskiey mości,
przez imści pana Cynakiego odezwawszy
się, a znać nie inną intencią, tylko aby w
Litwie coś ad •apparentiam a w rzeczy samey na powietrzu nie wystawił, wprzódy
godney pamięci iaśnie wielmożnemu iegomości xiedzu Alexandrowi Sapiezie—bisku-

powi Wileńskiemu, a potym iaśnie wielmożnemu imści panu woiewodzie Wileńskiemu, hetmanowi wielkiemu wielkiego
xiestwa Litewskiego, tak też ichmościom
panom kommissarzom, na tenczas do miasta
Wilna od iego królewskiey mości zesłanemi, kazał у podał modelusz czy też abrys
z drewnuszek małych, ćwieczkami spiętych,
nakształ arcularis figurae na deszce zrobiony, udaiąc yupewniaiąc, że takową manierą у modą zrobiony most у mocny nie
tak wiele, iako na izbicach kosztować będzie, bo nań drzewa a zwłaszcza balek
nad kop sześć, żelaza też nad kilkadziesiąt sztab nie wynidzie, a zatym ten most
nad sześć tysięcy złotych plus vel minus
nie będzie kosztował. Gdy tedy modelusz
pana Ferdianiego, na budowanie mostu wymyślony, iako rzecz nowa, a podobno nie
tylko w Litwie, ale na wszytkim świecie
niewidziana, a daleko barziey nie praktikowana, corda et animos wszytkich, a naybarziey- propter modicum sumptum arripuit et possibilitatem firmitatis, tenże
modelusz, z drewnuszek zrobiony, na którym у nawiększy mąż stawaiąc złamać
nie mógł, ex re oculis subiecta ukazywał,
praemissa zaś obietnica imści pana Ferdyianiego nie tylko przez niego samego, ale
у przez imści pana Cynakiego certificabat,
przyszło magistratowi у miastu Wileńskiemu, zwłaszcza za manuduetiey ichmościów
panów senatorów у ichmościów panów kommissarzów, na tenczas w Wilnie będących,
opus budowania miastu według modeluszu
panaFerdyaniego zaczynać. A naprzód ex
nunc z, panem Krzysztophem Matulewiczem, mieszczaninem Antokolskim, o balki,
żeby podług affectacii pana Ferdyanego
wystawił, kontrakt uczynił, cieślów na tygodniową zmówił robotę, magistrowi sa-
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memu Marcinowi Fikowi, w tydzień po
złotych dwudziestu, towarzyszowi zaś І<'ІІО
Kristianowi po złotych dwunastu postąpił,
żelazo stargował, у we wszytkim tak dodawaniem materyi, iako у zapłaty rzemieśnikowi dosić uczynił; o murach zaś na tenczas żadney przez pana Ferdyaniego nie
było wzmianki. Drzewo zatym intra praefixum w kontrakcie tempus spuszczone у
na brzeg wywleczone było, cieśle też podług modeluszu у abrysu pana Ferdyianiego zaczęli niewidziane opus robić, у gdy
most ad normam arcularis figurae, cieśle
z drzewa na ziemi dorabiali, у iuż ostatnią kończyli quatere, obżałowany imć pan
pułkownik zrozumiawszy, snąć. że tak długa, czy też szyroka figura arcularis nie
strzyma, wprowadza żałuiący magistrat do
wielkiego, a prawie nieznośnego kosztu, expostuluiąc koniecznie, aby po obustron rzeki Wiliey fnndamenta у mury na ten most,
od samey rzeki aż do bramy у murów
dawnych, na łokci piętnaście długie, na
dwadzieścia szerokie, na ośmnaście wysokie murowali. Żałobliwy magistrat, lubo
pory do robienia muru, iako w okropną
iesień nie widział у nie podobieństwo tego
mostu, że wprzódy sam zrobiony, a niżeli
fundamenta nań ugotowane były, upatrował iednak aby się od miasta nie działa iaka w tey mierze niewygoda, in instand
panu prowizorowi у panu szafarzowi strug
na wożenie kamieni z brzegów rzeki Wiliey kupić, czeladź do tychże sposobienia
kamieni naiąć у wozić, wapnę у cegłę zakupować, żwir kopać, mularzów zaciągnąć
nakazał. Parendomandatis у onych exequendo pan prowizor y. pan szafarz wszytkiego, co do muru należało, co dzień strugiem kamieni wozów po kilkadziesiąt przyprowadzili, cegły, wapny у żwiru inomni
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dodawali sufficientia,. maystrowi у czeladzi
mularskiey co tydzień płacili. Widząc tedy imć pan pułkownik, że magistrat wszelakie dodaie necessaria у ni wczym nie
schodzi, co by miał cieślów у innych robotników (iako sam assecurabat, że zimie
nalepiey most będzie stawion) do stawienia tegoż mostu zrobić przy wodzie, to imść
pan Ferdyani kazał szopę na złożenie - mostu zrobić у pod nią rozebrawszy drzewo
nakształt swego modeluszu na ziemi-izrobione złożyć, potym udał się tegoż roku
do verificatii murów у fundamentów, pod
ten most robionych. Y gdy one pytał sznurem z obu stron rzeki Wiliy у przez rzekę mierząc, ieżeli te mury ex opposito sobie wystawione są równe, aliści postrzegł,
że od miasta mury, tym co za Wilią, nie
są równe, zaczyni zrowu znosić, drugie
ciosać у przymurować, a inne fundamenta
murować, na co wszytko w roku tysiąc
sześćset siedmdziesiąt pierwszym, pan pro-wizor у panowie szafarze, effective złotych
pięć tysięcy czterysta cztyrdzieście trzy wydali. Nastąpiła zatym zima, do którey iako drzewo złożone w szopie, tak mury nakryte zostawać musiały. Przychodzi pożądana roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt wtórego wiosna, którey gdy żałuiący magistrat
zaczęte opus continuare przez prowizora у
szafarza usiłuie, у aby sam most stawiony
był pana Ferdyianiego żąda, aliści pan Ferdyiani powiada, że trzeba daley fundamenta, tak z tey strony Wiliey у za bramą od
miasta, iako у z tamtey od góry, żeby takroczne fundamenta most nie rozparł, gotować, powtóre drzewo napalę у na rysztowanie kupować, nie mowiwszy ani miosszy
się nic o tym przez całą zimę. Satisfaciendo у w tym żałuiący magistrat woli obża«
łowanego, aniemaiąc pieniędzy gotowych,
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tak szpitalnych, iako у swoich, bierze za
assecuratią swoią od poborców miasta Wileńskiego troie podymnych, które vigore
laudum woiewodztwa Wileńskiego na utrzy
manie woyska wielkiego xiestwa Litewskiego uchwalone były, także od żydów quotę doroczną na mury przychodzącą у wyderkaff od summy szpitalney, u nich będącey, należytą odebrawszy, nakoniec kamienicę szpitalną w wielkiey summie u pana Procewicza, гаусу Wileńskiego, zafundowawszy, na requisita tak do muru, iako
у na kupienie drzewa panu prowizorowi у
panu szafarzowi wydaie. Którzy pan prowizor у szafarz pilności, czułości у pracy swey
dokładaiąc, kamienie codziennie strugiem
sprowadzali, cegłę у wapnę iuż za gotowe
pieniądze, iuż in fidem publicam miasta
wziowszy do roboty wydawali; żwir et alia
necessaria z naczyniem wszelakim dodawali; mularzom—^maystrowi у towarzyszom,
tak też pomocnikom co tydzień płacili; maystrowi ciesielskiemu' у wszytkim cieślom
zawsze tygodniowe dawali pieniądze; drzewa iednego na pale, pod rysztowanie у na
same rysztowanie, za dwa tysiąca złotych
plus vel minus skupili; swornie czy też
goździe wielkie, których tylko trzy ze dwu
sztab robiono, do wiązania у krępowania
mostu, robić kazali; więc że co tydzień
kosztu na materie różne, a naywięcey na
rzemieśnika po kilka set złotych wychodziło, sumptus też deficiebat, przyszło za
instaneią iaśnie wielmożnego iego mości
pana woiewody Wileńskiego kamienicę szpitalną, Iarmolińska nazwaną, w summie
dziewięciu tysięcy złotych, u szlachetnego
pana Piotra Procewicza, гаусу Wileńskiego, zastawić. Które pieniądze potym ni
na co innego, tylko szczegulnie na samego rzemieśnika, to iest cieślę, mularza у
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zapłatę za cegły, wapnę, tak też za sztaby
wyszły. Gdy tedy iuż magna apparentia
fundamentu у mury pod most, których
wzdłuż ab utraque parte na sążni sześćdziesiąt, a wysokich na sążni sześć, tak też
na pułtrzecia sążnia plus minus szerokich
у dawne mieszkania przy bramie mostowey
murowane, to iest piwnice, sklepy, izby,
niemałym kosztem wystawione, zniesione
były, tudzież у rysztowanie z drzewa na
ziemi parabatur et orania necessaria suppeditabantur, znowu pan Ferdyiani recurrit
do muru, asserendo, iż z tamtey strony
rzeki Wiliey od polanie tylko mur, ale у
góra (która na kilka mil idzie) nie strzyma. Iakoż satisfaciendo magistrat intentioni et affectationi pana Ferdyianiego у
górę za mostem kopać у mur a fundamentis za bramą od pola pod górą ex utroque
bramy latere erigere kazał. Zaczęto tandem
in Augusto pale pod rysztowanie, by rysztowanie według modeluszu pana Ferdianiego
stawić, a dokończywszy one in Septembri,
most sam albo raczey figuram arcularem,
budować. I ledwo co poczęty samego mostu
budynek, aliści postrzegłszy, że wysze nad
należytość rysztowanie zrobił, sążniem zniżyć у one krócić; a potym zrozumiawszy,
że у skrócone rysztowanie nie strzyma, znowu drugie rysztowanie we śrzodku у podpory pod pierwsze dawać у robić kazał.
Wiedząc tedy magistrat, że coraz [excogitando invencie włoskie, obżałowany miasto
do wielkiego kosztu, a zatym у szkody coraz większey in infinitum przywodzi, zawiera za powodem samegoż pana Ferdyianiego ogulny z panem Marcinem Fikiem,
ieślą, dnia dwudziestego szóstego miesiąca
Septembra w roku blisko przeszłym kontrakt, aby sam most podług modeluszu tegoż pana Ferdyianiego w tym że roku bli-
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moście pomost dał, rysztowanie rozebrał,
pale, na których rysztowanie stoi, z 'wody
wyioł, bulwarki albo raczey fundamenta
murowane z obu stron rzeki Wiliey, żeby
nie zepsował lód, palami obił у ugruntował, obiecawszy onemu pewnemi ratami
złotych dwa tysiąca wyliczyć, iakoż przewóz od świętego Michała na rok cały za
dwa tysiące złotych panu Iózephowi Rebertowym arendowawszy, przez tegoż pana
Reberta złotych tysiąc sześćset wyliczył, у
nie zostało więcey przy panu prowizorze
tylko złotych cztyrysta. Za takowym tedy
kontraktem requisita wszytkie dodane, rzemieśnikowi co dzień płacono, у żadney, iako od żaluiącego magistratu, tak prowizora, który de suo wydawał, nie było winy.
Zieżdzaią też tym czasem do miasta Wilna na gubernę iaśnie wielmożny iego mość
pan woiewoda Smoleński у iego mość pan
podskarbi wielki wielkiego xiestwa Litewskiego, przed któremi ichmościami obżałowany pan pułkownik nic o drzewie у
moście samym nie mówił, tylko szczegulne quaerimonie na fundamenta у mury
czynił. Wczym, gdy ratione murów magistrat assecurabat у aby ry& 'towanie z pod
mostu in casum następuiącey nawalności
wybierać kazał, iego mość żądał, pomieniony pan pułkownik, słabość murów obiiciebat. Iednak potym skoro most związany у
zamkniony będzie, rysztowanie wybierać
declarował. Więc kiedy у mury iuxta possibilitatem ultimis diebus Novembris continuebantur, у most też circa decimam tertiam Decembris w roku przeszłym, in arcukri sua figura zamkniony у zawarty był,
którego wysokość kościołom, w mieście będącym, aequiparabatur, у iego mość pan

Ferdyiani o rozebranie rysztowania requirebatur, inney pan Ferdyiani nie dawał
przyczyny, tylko że dla nieskończonego muru у bulwarków nieobitych, nie może kazać rysztowania wybierać. Iakoż subsequenter у za przybyciem iaśnie wielmożnego
iego mości pana woiewodztwa Wileńskiego,
hetmana wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego do Wilna, przed samym żeiego
mością panem woiewoda nie inną ratią nierozbierania rysztowania dawał, tylko te,'że
mury niedogotowane, chcąc one drzewem
przez zimę ugruntować, powtóre żeby magistrat robotnikom płacił. Interea zaś, po
odiezdzie iaśnie wielmożnego iego mości
pana woiewody Wileńskiego, krzyże iakieś
u wierzchu mostu robić kazał, o których
nigdy ani pan Perdyiani, ani cieśla nieboszczyk Marcin Fik ustnie, ani w kontrakcie żadney nie czynił wzmianki; dodał iednak у do tych krzyżów żałuiący magistrat
przez swego prowizora wszytkie requisita,
zaplata też rzemieśnikowi codziennie dochodziła у wszytkiego effective w tym roku przeszłym tysiąc sześćset siedmdziesiąt
wtórym złotych dwadzieście tysięcy у z wierzchem, na materią, robotnika, rzemieśnika
у inne requisita, iako regestra w sobie zawieraią, przez pana prowizora wydano. Następuie koło Bożego-narodzenia, w tym że
roku przeszłym zima tęga, po Nowym zaś
lecie, czwartego dnia resolutia oney poczyna się у codzień nie augmentum bierze;
vocatur pan Ferdyiani ad consilium, tak do
mostu, iako у na ratusz comparere niechce, cieśle też uponmieni, aby rysztowanie
rozbierali, żadną miarą bez pana Ferdyianiego iż nie będą rozbierać, decłarowali
się. Atoli iednak, aby rzemieśnicy 'щкщ
winy na żaluiący magistrat nie składali,
tak też у następuiącym świętem Trzech kró-
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li, to iest dnia szóstego Iannuarii w niedzielę wody nic nie są poruszone, ale w całości
dnia ósmego eiusdem przypadaiącą, od ro- zostały. Zniosszy tak pomieniony most woboty nie wymawiali, żałuiący magistrat dą у krą wespół z tymże mostem płynąc,
otrzymuie quinta praedicti Iannuarii licen- cokolwiek obvium miała, iako strug na
tią od iego mości xiedza officiała, protunc kamionie kupiony, na brzegu Wilii będący,
będącego, aby w dzień Trzech króli robić przewóz, tak też potyin daley pod Łukiszkoło tegoż mostu у rozebranie rysztowania kaini wiciny, strugi у drzewa szlacheckie
wolno było. Iakoż у cieśle, maiąc sufficien- у kupieckie, na brzegu złożone, iedne złatiam wszelakiey inateriey у oraz roboty mała у skruszyła, drugie nie wiedzieć doswey usque ad septimam Iannuarii nagro- kąd pozanosiła. Most zaś sam, na szmaty
dę, robili у wszytko czynić gotowi byli, rozerwawszy, na różnych mieyscach, tak
gdyby szczegulne iego mość pana Fer- na Wilii, iako у na Niemnie rozrzucała,
dyianego nie zaszło rozkazanie. Przychodzi czego obywatele tameczni, per alluvionem
dzień dziesiąty miesiąca Iannuarii w roku dostawszy, requisity wydawać nie chcą.
teraznieyszym, którego wielkie wody na Zaczym szlachetny magistrat Wile ński, na
Wiliey zbierać у kra podnosić się poczęła. tenczas przez takową protestatią у maniTedy obżałowany iego mość pan Ferdyia- festatią ukazawszy у na potym chcąc doni, pułkownik iego królewskiey mości, z wodniey ukazać, iż wszelaka od niego do
wielkim pędem z miasta przybywszy, a budowania tego mostu dodawana była sufwidząc iawne już periculum mostu, kazał ficienitia, iż żadney z niego nie było winy,
cieślom rysztowanie wyższe, pod spodem sa- ale iako koszt, tak у szkodę przez swoie
mego mostu będące, wybierać. Gdy tedy włoskie inwencie iego mość pan Ferdyiani
kliny, które miedzy mostem у rysztowa- causavit, tedy chcąc o to wszytko z iego
niem były, wybito, most sam strasznie z mość panem Ferdyianim, pułkownikiem
wielkim trzaskiem у grzmotem sadzić się iego fcrólewskiey mości, czynić, tę swoią
у trzeszczeć począł, że cieśle, pod ryszto- manifestatią у protestatią ku zapisaniu do
waniem wyższym zostaiąc, od strachu na xiąg grodzkich Wileńskich podaie.
rysztowanie niższe upadać musieli. Azatym,
При которомъ опов данью и жалоб поdla następuiącey nocy, ciż cieśle żadną mia- становили енералове его кор. милости квитъ
rą daley rysztowania wybierać nie mogli, свой реляцыйный ку записаныо до книгъ
owszem wszyscy precz odeszli, w nocy te- кгродскихъ Виленскихъ признали, въ тые
dy pomienionego dnia dziesiątego Iannuarii словы писаный:
o godzinie ósmey, wezbrawszy się woda у
Ja Samuel Zbiński у ia Andrzey
kra, maiąc też po sobie potężny wicher, Łapiński, ienerałowie iego królewskiey
wszytką machinę poraienionego mostu, in mości woiewodztwa Wileńskiego, zeznaaere miedzy górami wystawioną, a tylko wamy, iżechmy byli użyci od szlachetsworniami źelaznemi spiętą, wespół z rysz- nego magistratu Wileńskiego, dnia iedytowaniem у palami et cum omnibus re- nastego miesiąca Ianuarii na oglądanie
quisitis funditus zniosła tak dalece, że mostu upadłego na rzece Wilii, priez iego
nec yestigmm onego zostało, wyiąwszy szcze- mość pana Ferdyianiego, pułkownika iego
gulnych murów, które ani od kry, ani od królewskiey mości, budowanego, gdzie oba-
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czywszy wielką szkodę, iż wcale z gruntu у oraz oną przyznaliśmy, w roku tysiąc
wywrócony upadł, у rzeką Wilią popłynoł, sześćset siedmdziesiąt trzeciego dnia czterzaraz z iego mość panem łanem Berkino- nastego miesiąca Ianuarii. У того квиту
wiczem—raycą Wileńskim у sługami przy- реляційного подпись рукъ енераловъ тыsięgłemi, Kazimierzem Bernatowiczem, Ka- ми словы: Samuel Zbiński, ienerał iego
zimierzem Podlidzkim w łodzi wsiadzy, aż królewskiey mości woiewództwa Nowogrodzpod Kowno iachaliśmy, chcąc tak drzewo, kiego, Wileńskiego; Andrzey Łapiński, ieneiako у żelazo, gdzieby się kolwiek tylko rał iego królewskiey mości powiatu Orszańna brzegu pokazało, aresztować, у na gro- skiego ręką.
madę złożywszy nazad odyskać, ale gdy- Который тотъ видимусъ ихъ мил.
chmy aż pod Kowno iezdzili, żadney rze- паномъ магистратовымъ Виленскимъ въ
czy, ani drzewa nie nalezlichmy, że cale року теперешнемъ тысеча шестьсотъ де**
wszytko Wilią popłynęło, nic tedy nie na- ветьдесятомъ, м сяца Марца третего дня
lazszy, z nisczym też nazad powrócić mu- есть выданъ. Писалъ у Вильни.
sieliśmy. I natochmy dali tę relatią naszą

1673 г. Января 12 дня.
Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г., л. 10.

98. Жалоба полковника Фердіани на Виленскій иагистратъ о недоставленіи сну
иужныхъ пособій и матеріаловъ для постройки моста.
Изв стннй строитель моста на р. Виліи въ
ВЙЛЬН , итальянскій полковникъ Фердіани, приносить жалобу на Виленскій магистрата, что этотъ
посл дній, располагая вс ми капиталами на устройство моста, не рознскивалъ рабочихъ, не платилъ
имъ денегь, всл дствіе чего при разлитіи воды

неоконченный мостъ разрушился н быль унесень
водой; Фердіани д лаетъ это заявленіе съ тою
ц лію, чтобы такая неудача не им ла сквернаго
вліянія на его репутацію по части строительнаго
искусства.

Doniósł do wiadomości urzędowey tę
swoią żałosną manifestacią iego mość pan
Jan Baptista Ferdiani — pułkownik iego
królewskiey mości, opowiadaiąc у żałuiąc
na szlachetny magistrat iego królewskiey
mości Wileński, in genere na wszytkich, tak na iego mości pana wóyta у ich

mości stołecznego miasta iego królewskiey
mości panów burmistrzów, rayców у ławników—o tym, gdy w przeszłym roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt pierwszym, miesiąca Junii, podczas święta uroczystego
rocznego, toiest Bożego ciała у odprawuiącey processyi zwyczayney, szlachetny ma51

— 402 gistrat Wileński iego mości pana pułkownika, przez różne zacne osoby o to upraszał у zaciągał, aby iego mość pan pułkownik zezwolił na to, pracy у starania
swego raczył przyłożyć koło budowania mostu na rzece Wilii, tu pod miastem Wileńskim, na tym mieyscu, gdzie у przedtym pierwszy most był, przed zawoiewaniem
Moskiewskim, obiecuiąc у upewniaiąc w tym
żałobliwego, że wszytkiego, co ieno będzie potrzeba, materyi, drzewa, żelaza,
murowania, także cieślów, mularzów у
rzemieśników wszelakich, podług potrzeby,
to wszytko szlachetny magistrat miał у powinien był dodawać у płacić onym, maiąc
iuż u siebie na to sumę pieniędzy złożoną
у wybraną, gdzie żatuiący, będąc tym ubezpieczony у upewniony, za takowym upewnieniem у różnych ich mościów iaśnie
wielmożnych ich mościów panów senatorów ubespieczeniem, zacząwszy żałobliwy
z cieślami, mularzami, ukazawszy onym у
dawszy abrys, iako mieli co robić, a sam
żałobliwy tego codziennie doglądaiąc у dozornie pilnuiąc, gdzie zrazu szlachetny magistrat zachęcaiąc rzemieśników, onym sami płacili, a potym im daley tym niedozorniey poczęli sprawować się, pieniędzy
rzemieśnikom nie dawać у nie płacić у na
swóy pożytek obracać. Tedy żałobliwy oto
szlachetnego magistratu upominał niepoiednokrotnie у skargę swą, tak przed iaśnie wielmożnymi iego mością panem podskarbim- wielkiego xiestwa Litewskiego,
iako przed iaśnie wielmożnym iegomością

panem woiewodą Smoleńskim, a w ostatku
у przed samym iaśnie wielmożnym iego
mością panem woiewodą Wileńskim у hetmanem wielkim wielkiego xiestwa Litewskiego, gdzie iaśnie wielmożni ich mość
panowie senatorowie, szlachetny magistrat
odyskuiąc do siebie, przy bytności samego
pana wóyta Wileńskiego у drugich niepoiednokrotnie upominali, aby dosić czynili,
у wszytkiego dodawali, rzemieśnikom płacili, gdyż żałobliwy żadnych pieniędzy od
szlachetnego magistratu nie brał у nie
szafował—z którego niedawania zawczasu
tak materyi у niepłacenia rzemieśnikom w
teraznieyszym roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt trzecim, miesiąca Januarii ze dnia
dziesiątego na dzień iedynasty, most postawiony na rzece Wiliy od gwałtownego nastąpienia wody у naparcia lodu złamał się
у wniwecz zepsował się, nie z żadney przyczyny żałobliwego, tylko wszytko to się
stało za samym uporem у niedosić czynieniem rzemieśnikom у niedodawaniem
wcześnie materyi. Zaczyni żałobliwy ponosząc w tym od szlachetnego magistatu niewinną pomówkę у osławę, a chcąc у gotów będąc na kożdym mieyscu, to iest przed
iaśnie wielmożnym imcią panem woiewodą у imć p. hetmanem wielkim wielkiego
xiestwa Litewskiego, niewinność swą okazać у pomówkę rozprawę mieć у honor
swóy zachować, o poeny prawne у о szkody mówić, takowe opowiadanie swe podał
ku zapisaniu do xiąg grodzkich Wileńskich zapisać.
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1673 г. Февраля 20 дня.
Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г., л. 18—19.

99. Жалоба полковника Фердіани на Виленскій магистратъ о несправедливонъ
обвиненіи его въ неудачнонъ устройств моета.
Оберштеръ его королевской милости Фердіани
приносить жалобу на Виленскій магистратъ по
поводу неудачной постройки имъ моста на р. Виліи, что не онъ виновен* въ разрушеніи его, а
масса льду, снесшая мостъ; не смотря на это магистратъ далъ знать объ этомъ своимъ посламъ въ

Варшаву, чтобы они тамъ, требовали отъ него
удовлетворенія, считаете его одного отв тственныиъ
за вс убытки, понесенные городомъ, желаетъ посадить его въ тюрьму и обезчестить его имя въ
потомств признаніемъ за нимъ полнаго нев жества въ строительномъ искусств .

Л та отъ нароженья Сына Божого тысе- a chcąc szkodę ex'occasione eorum (quod
ча шестьсотъ семьдесятъ третьего, м се- suo loco et tempore fusius deducetur ac
сеца Генвара дв надцатого дня. На вра- declarabitur) zdziałaną, na niewinnych luд господарскомъ кгродскомъ Виленскомъ, dzi zwalić, siebie zaś samych ze wszytkieпередомною Петромъ Рудоминою Дусят- go oczyścić у tym pomienionego żałuiąскимъ, старостою Стародубовскимъ, под- cego dobrą u ludzi reputatią у doświadвоеводимъ Виленскимъ, żałował у obciąż- czoną in arte architectica peritiam wohidę
liwie z wielkim żalem w nieznośney krzyw- w potomny czas podać, nie dosyć natym
dzie у obeldze swoiey protestował iego- maiąc, iż per inundationem у naparcie
mość pan Jan Baptista Ferdyiani, oberszter gwałtowney kry lodu tego mostu wszytkę
iego królewskiey mości, na szlachetnych winę tey szkody na żałuiącego iegomości
panów Piotra Bylińskiego, Grzegorza Ko- pana Ferdyianiego niewinnie у niesłusznie
strowickiego, iako in capite burmistrzów onego samego causam iakoby zniesienia
rocznych, rząd у gubernią miasta trzyma- mostu być mieniąc złożyli у takowe echo
iących у wszytek in genere et specie ma- po wszytkim mieście у woiewództwie Wigistrat miasta iego królewskiey mości Wil- leńskim у innych kraiach puścili, ale też
na, z dokładem communitatis mercatoriae velando takowy swóy postępek et animadYilnensis, o to у takowym sposobem: iż versionem onego chcąc uniknąć, umyśliwpomienieni obżałowani samiż winą у przy- szy przytym, żeby pro eorum culpa nieczyną zniesienia mostu na rzece Wilii, za słusznie у nienależnie kto inny lugeat paeużyciem samych że obżałowanych, przez nas, у ieśli iakowe do pomienionego źapana Fika, cieślę, stawić poczętego będąc, łuiącego mieli praetensie, solita etordina-
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тіа iuris via nie postępuiąc, ale ab ipsa
executione poczynaiąc, śmieli y ważyli się
pomienionego iegomości pana Ferdyianiego
przeciwko prawu pospolitemu wszelakim
bezpieczeństwem obwarowanego, поп соп ісtum neque iudicatum arestare, in iure
odiosissimo żadney na siebie winy nieczuiącego, nie wiedzieć z których przyczyn,
invadiare, od czego napotym tanti ausus
wziąwszy pochop у wszelakiemi sposobami
in ruinam żałuiącego imci pana Ferdyianiego usadziwszy się, iakoby onego u wszytkiego świata exosum reddere possent nomen, ad proceres regni у do swoich ichmościów panów posłów, w Warszawie na
ówczas będących, uszczypliwie adinstar
famosi libelli rozpisali listy, niesłusznie
wszytkiego fortuiti casus, ex eorum occasione perpatrati, na pomienionego żałuiącego kładąc crimen, a przy tym et magnorum nominum hominibus, a quorum consilio et obsequio salva reipublicae, nie przepuszczaiąc, mianowicie iegomości pana woiewody Wileńskiego, hetmana wielkiego
wielkiego xiestwa litewskiego, iakoby econatu żałuiącego imci pana Ferdyianiego w
erectii tego mostu miał dependere, у nie
tak onego rady, ale raczey omamienia (sam
vir consilii będąc) słuchać, upraszając przy
tym, żeby na żałuiącego, w niczym niewin-

nego, aliquod formaret iudicium, którego
nie czekaiąc, sine quavis iudicii forma,
zgiełk у tumult na żałuiącego imci pana
Ferdyianiego pobudziwszy у gminowi iakoby on wszytkich nakładów ważonych у składanek złożonych, per imperitiam suam
miał być przyczyną, wdawszy opacznym
udaniem swoim ad tantum ausum zaiuszony przywiedli gmin, że omni modo na
zdrowie żałuiącego у direptią fortun wespół z obżałowanemi ipsis urgentibus nasadzać się у publice przegrażać poczęli, od
czego gdyby żałuiący, wziąwszy od niektórych ludzi przestrogę, nie chronił, pewnie
periculum vitae et rerum suarum subire
musiał by, у do ostatniey przyszedł by ruiny. Ponosząc tedy żałuiący imć pan Ferdyiani wielkie praeiudicium, a chcąc niewinność swoią Bogu у ludziom suo loco
et tempore у że niesłusznie od magistratu
Wileńskiego (który totius culpae et damni accusatur) traducitur, et contra aequum
et iustum in ruinae prawa pospolitego
у zgwałcenie pokoiu opprimitur, authentice pokazać, tę swoię żałobę у opowiadanie
dał do ksiąg ku zapisaniu.—Што есть записано, съ которыхъ и сесь выписъ подъ
печатью врадовою его милости пану Яну
Баптист Фердіанему есть выданъ. Писань у Вильни.
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1673 г. Марта 28 дня,
Изъ связки Виленскаго гродскаго суда № 129, за 1673 г., док. 4.

100. Жалоба Виленскихъ соленниковъ на Виленскаго бургомистра Ивана Огурцевнчао тоиъ, что онъ торгуетъ солью, не будучи записапъ въ цехъ соленниковъ'.
Виленскіе соленники, ссылаясь на свои приви- саться въ ихъ братство, н сколько л тъ торгуетъ
легіи и права, протестують противъ злоупотреб- солью безъ всякихъ пошлинъ и взносовъ въ цеховую
леній бургомистра Огурцевича, который, не смотря кассу.
на неоднократнім заявленія соленниковъ — запи-

Obciążliwie żałowali у solenissime protestowali sławetni Jakub .Ambrosowicz у
Jerzy Aresztowicz, starsi roczni kupców
Wileńskich soleney zabawy, imieniem swoim у wszytkiego bractwa swego czyniący,
na szlachetnego iegomości pana Jana Ohurcewicza, burmistrza Wileńskiego, o to у
takowym sposobem: iż iegomości na wielką uymę у szkodę protestantów, nie będąc
wpisnym do reiestru braterskiego kupców
soleney zabawy, czyniąc iawną convulsia
ordynacyi praw, przywileiów, od nayiaśnieyszych królów ichmośeiów polskich у
wielkich xiążąt Litewskich bractwu solenniczemu różnych lat miłościwie nadanych, a
potym dekretami królów ichmośeiów assessorskiemi у relacyinemi roborowanych у
konfirmowanych, nie tylko dobrze przed
incursią na miasto Wileńskie nieprzyiaeielską, zacząwszy przeszkodę w handlach у
szynkowaniu towarów, szczególnie bractwu

solenniczemu służących, (o co na onczas
ante hostilitatem z przydaniem sług urzędowych towarów swych confiscatią poniósł),
czynić у dotąd nie przęsfcaie, sól, śledzie'
masło у inne towary^ bractwu solenniczemu
służące, różnemi miarami przedaie, szynkuie, nie będąc w reiestr braci solenney zabawy wpisnym, ani skarbowi ikmei у rzeczy-pospolitey dosyć czyniąc w płaceniu
czopowego yszossowego, od którego płacenia szczególnie bractwo solenney zabawy dekretami królów ichmośeiów uwolnione iest
wiecznemi czasy. Przez którą takową przeszkodę, od tak wielu lat bractwo protestantów teraźnieyszych kładzie sobie szkody
na piętnaście tysięcy złotych, a to względem tego, iź bractwo same protestantów w
różnych iudiciorum subselliaeh, od lat czterdziestu, względem czopowego z skarbem
wielkiego xiesfcwa Litewskiego prawuiąc
się, niemały sumpt spendowało, obżałowa-
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ny iegomośc pan burmistrz, żadney kontribuciey," iako dekret ikmci relacyiny w roku 1664 ferowany każe, do bractwa protestantów nic nie dał, ani przystąpił, owszem obietnicami uwodził. Nawet obżałowany iegomośc, od tak wielu lat, przerzeczone towary u kamienicy swey własney
szynkuie, przedaie, wiedząc dobrze, iż na
szynkowanie towarów soleniczych są assignowane у naznaczone ławki rzędowe solennicze, rynkowe, publiczne, prawami у ordinatiami commmissarskiemi obwarowane,
przez co obżałowany imć pan burmistrz,
nie tylko protestantom przeszkodę niemałą, iako się pomieniło, uczynił у dotąd
czyni, lecz у .uymę prowentom mieysckim,
nie daiąc płatu dorocznego do komórki
mieysckiey prowentowey, sam' osobą magistratową у nato przysięgłą będąc, coby
miał postrzegać, aby iako z naylepszym

dobrem rzeczy-pospolitey mieyskiey było.
O którą to iawną convulsia praw, przywileiów, dekretów, od nayiaśnieyszych królów
ichmościów bractwu protestantów nadanych, o szkody w przeszkodzie handlów,
im służących, iako się wyżey pomieniło,
stałe, wolne prawo imci panu instigatorowi wielkiego xiestwa Litewskiego o praetensiae skarbowe, względem niepłacenia
od tak wielu lat czopowego, także (szlachetnemu magistratowi Wileńskiemu o czynsze
doroczne płatu zachowawszy) chcąc protestantowie z imcią panem Ohurcewiczem,
burmistrzem Wileńskim, in foro fori prawnie czynić, dali tę swoią żałobę у protestatią do
xiąg grodzkich Wileńskich zapisać. Roku
1673 dnia 28 Marca ta protestacya do akt
podana. Jan Dziwłowski, podstarości Wileński.

1673 г. Іюня 5 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 1581—1583.

101. Жалоба Ввденскихъ и щанъ и цех выхъ ва солодошшчііі цехъ.
Виленскіе и щане—каменщики, плотники, гончары приносять жалобу на солодовничій цехъ по
сл дующему поводу: въ день празднованія Божъя%о т ла, когда собирались вс цеховые къ ратуш , чтобы участвовать въ церковной церемоній,
то солодовничій старшина со своей хоругвію за-

нялъ первое м сто у ратушного алтаря инаучилъ
другого солодовника произвести безпорядокъ. Этотъ
другой солодовникъ выстр лшгь изъ мушкета и проетр лилъ въ 4-хъ м стах-ъ хоругвь, при чеиъ произносилъ угрозы на безопасность самихъ цеховихъ.

Feria sccunda intraoctavam festi sacra- Iunii anno Domini millesimo sexcentesimo
tissimi corporis Christi," die quinta mensis septuagesimo tertio.

-
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Ad nobile officium actaque praesentia skiego stali у czekali, aby inne chorągwie,
consularia Vilnensia venientes personaliter przed nimi idące, swoie ceremonie przed
famati Christianus Giesler, Basilius Woy- ołtarzem szlachetnego magistratu Wileńciechowiez—murariorum, Hermanus Hopp, skiego expediowali, tarn tedy obżałowany
Paulus Kieydasz—lignifabrorum, Felix Pau- Paszkiewicz, zapomniawszy boiaźni Bożey
łowicz, Ioannes Szymborski—•figulorum se- у srogości prawa pospolitego, na ludzi swaniores annui, cives Vilnenses, suo et contu- wolnych opisanego, snąć maiąc dawny ranberniorum suorum nomine solenniter quaesi- kor у nienawiść przeciwko samych żałuiąti sunt, in et contra famatos Adamum cych у chorągwi ich, śmiał у ważył się
Giełdowicz, Basilium Krzewianski, seniores wprzód z chorągwią cechu słodowniczego
annuos et Christophorum Paszkiewicz, dis- wybiegaiąc, przed ołtarzem stanąć, ,a' tam
f
pensatorem contubernii pollentariorum, ci- stanąwszy, słodownika, iemu samemu imieves Vilnenses. Quam quaerimoniam saam, niem у przezwiskiem lepiey wiadomego
in scripto parato praeconceptam, ad acticannamówić у subordynować, aby przy tey soduin obtulerunt in tenore tali:
lenney processiey У _ przy bytności iaśnie
Żałowali y protestowali sławetny pan wielmożnych ich mościów panów senatorów,
Christian Giesler, pan Bazyli Woyciecho- tudzież szlachetnego magistratu Wileńwicz—mularze, pan Herman Hopp, pan skiego postrzelił, iakoż strzeliwszy z muPaweł Kieydasz—cieśle, pan Szczęsny Paw- szkietu nie wiedzieć czy kulą, czyli też pałowicz у pan łan Szymborski—ganczarze, pierem nabitego, dziur cztery w chorągwi
starsi у cechmistrze tegoroczni, mieszczanie kitayki duplet ze złotemi literami uczynił
Wileńscy, imieniem swym у wszytkiey bra- у zepsował, wszytko to czyniąc ku wielkiey
ci swey cechowey, na pana Adama Giełdo- szkodzie, krzywdzie у zniewadze żałuiących;
wicza у Bazilego Krewianskiego у na pana
iakoż у sami obżałowani ieszcze odpowiedź
Krzysztofa Paszkiewicza, szafarza roczneу pochwałkę na żałuiących uczyniłi, mówiąc
go cechu słodowniczego Wileńskiego, o to
temi słowy: nie tylko że waszą chorągiew
у takowym sposobem: iż w roku teraznieypostrzelono, ale у was samych magistrów
szym tysiąc sześć set siedmdziesiąt trzecim,
strzelać będziemy. O które to postrzelenie
miesiąca Iunii pierwszego dnia, to iest w
chorągwi у zepsowanie, tudzież o odpodzień Bożego ciała, gdy protestantowie z
wiedź у pochwałkę na zdrowie, także o
chorągwią swą, у ze wszytką bracią у toszkody у nakłady prawne у 0 winy w prawarzyszami swemi cechowemi, do ichmowie pospolitym opisane, chcąc żałuiące z
•ściów oyców bernadynów Wileńskich przyobżałowanemi o to wszytko in foro CO mpeszli, tamże według danego ordynansu у
tenti prawem czynić, dali tę swoią protezwyczaiu, za chorągwią rzeźnicką idąc, a
statią do xiąg urzędowych zapisać. Co iest
przychodząc przed wrotami ratusza Wileńzapisano.
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1675 г. Февраля 23 дня.
Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г., л. 256.

102. Жалоба Вплспскихъ саФьянниковъ на простыхъ кожевни ко въ о сд ланиыхъ носл дшіші насиліяхъ и побояхъ.
Въ цех кожевниковъ, распадавшемся на п сколько отд ловъ (красно-кожевниковъ, б до-кожевниковъ и велико-кожевниковъ) ВОЗНИКЛИ раздоры, всл дствіе которыхъ въ разное время и въ
разныхъ м стахъ велто-кожевники производили

Sabbato pridie dominicae quinquagesimae die 23 mensis Februarii, anno 1675.
Żałowali у solennissime protestowali się
uczciwi Gaspar Usowicz, Iakub Gaylewicz,
starsi roczni, Iakób Łazowski, Krysztoph
Skiba, stołowi cechu czarno-y czerwonoskórnikowego, kurdywaników, imieniem
swoim у wszytkiego cechu swego czyniący
na uczciwych Kazimierza Barszczewskiego,
Pawła Czaykowskiego, starszych rocznych
cechu szaro-у biało - wielkoskórników у
wszytkiego cechu ich zgromadzenie oto у
takowym sposobem: iż oni, przepomniawszy
boiaźni Bożey у srogości prawa pospolitego, na zuchwałych, lekkomyślnych у swawolnych ludzi opisanego, różnemi sposobami na cech żałuiących przywileiami królów
ichmosciów roborowany, następując, różne
krzywdy braciom działać zwykli, iakoż у
podziałali lżąc, biiąc na różnych mieyseach
żałuiących, a naprzód w niedzielę przed
narodzeniem Bożym, dnia . . Decembra, ro-

разныя наснлія надъ красно-и черно-кожевниками.
Въ этой жалоб указываются разныя подробности
такихъ насилій, носящихъ на себ сл ды грубости и необразованности тогдапгаихъ Виленскихъ
I горожанъ.

ku blisko przeszłego 1674, gdy ieden z
żałuiących braci, na imię Thomas Gaydziewicz, zaszedł do szynkowney iżby w kamienicy pana Grzegorza Stroczyńskiego z
ciotką swoią, chcąc ią wódką traktować,
gdzie też byli obżałowani starsi wielko skórnicy z obracią swoią у о wyprawowaniu
skór szarych z sobą rozmawiali, niepostrzegszy żałuiącego Gaydziewicza, tandem gdy
młodszy inculpatorum postrzegł onego у
starszym swoim powiedział, mówiąc: „iest
tu czarnoskórnik ieden, przesłuchywa się
mowie naszey", ex nunc ieden z obżałowanych starszy, na imię Kazimierz Barszczewski, porwał się z mieysca swego z
zestoła, a niemogąc prętko upatrzyć żałuiącego Gaydziewicza miedzy gminem ludu,
mniemaiąc żeby młodszy iego nieprawdę
powiedział, dwa razy pięścią w gębę dał,
a gdy młodszy obżałowanego Barszczewskiego starszego swego wziąwszy za rękę
na izbę wyprowadził у żałuiącego Gay-
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dziewicza palcem onemu ukazał, tedy inculpatus Barszczewski na Gaydziewicza, bez
dania sobie namnieyszey przyczyny, rzucił
się iako lew, a porwawszy onego rzucił o
ziemię, maiąc go powoli, bił pięścią, tłukł,
mordował у gdyby sam pan Stroczyóski у
drudzy ludzie, także ciotka żałuiącego nie
odratowali, pewnie by onego skaleczył. Niedosyć na tym maiąc, roku teraznieyszego
1675, dnia 21 Februarii, stante miedzy
obiema cechami lite, facinus facinori cumulando, drugiego z żałuiąeych braci, Krzysztopha Wysockiego, tenże obżałowany
Barszczewski, dogoniwszy, in foro publico
na rzędzie Szewskim, o godzinie pierwszey
społudnia, coledze swemu starszemu rocznemu, na imię Pawłowi Czaykowskiemu,
bić kazał, krom dania namnieyszey przyczyny, iakoż za powodem Barszczewskiego,
dał pięścią Wysockiemu w gębę; który gdy
to cierpliwie znioszy ustąpił, chcąc się o
to w cancellariey zapisać, tedy go nagnawszy tenże pomieniony Czaykowski, z mtod-,
szym swoim Piotrem Wilkiem, na Jatkowey
ulicy, a porwawszy za włosy o ziemię uderzyli у haniebnie a niemiłosiernie kiymi bili,

-

za włosy targali у pewnie by ubili, gdyby
pospólstwo nie odratowało. Na ostatek multiplicando facinora, nazaiutrz dnia piątkowego to iest. dnia 22 Februarii, gdy żałuiący Kasper Usowicz, starszy roczny, o godzinie trzeciey z południa szedł ulicą Jatkową bespiecznie, tamże się spotkał z iednym
bratem obżałowanych wielkoskórników, na
imię Ierzym Kisielem, do którego gdy żałuiący Usowicz rzekł formaliter: „wy się prawuiecie z nami daremnie, a żydom/sami
skóry przedaiecie, co się dzieie przeciwko
prawu", tedy inculpatus tak się o to roziadł,
że zaraz protestanta słowy uszczypliwemi
zelżył, zdespectował czci, wiary у dobrey
reputaciey odsądził, na ostatek człowieka
statecznego bić chciał у pewnie by zbił,
gdyby młodszy brat przy starszym swoim
nie był obecny, pochwałki iednak uczynił
formaliter: „iż was tacy owacy, niepoczciwey
matki synowie, gdzie iedno zaskoozemy, w
ziemię powbiiamy." — O co wszytko protestantes, chcąc cum inculpatis ad paenas, in
iure descriptas, via iuris czynić, dali tę
swoią protestacyą do xiąg zapisać.
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1675 г. Января 19 дня.
Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г., л. 240—241.

103. Жалоба старшинъ Виленсваго кожевничьяго цеха на младшихъ того же
цеха кожевниковъ о тозіъ, что посл дніе несвойственно принимали на себя
работы, щшпадлежащія нервьшъ.
Кожевники, такъ называемые „велико-шкур- ныя и черныя кожи, принимаютъ заказы и вымккм", подали жалобу на другихъ своихъ сотова- д лываютъ кожи болыпаго рази ра даже въ знарищей „малотшкуртковъ", что эти посл дніе, чительномъ количеств , ч мъ причиняють велиим я право выд лывать только неболыпія крас- ко-шкурникамъ значительные убытки.

Sabbatho pridie dominicae secundae post
Epiphaniam, die nonadecima mensis Januarii, anno Domini millesimo sexcentesimo
septuagesimo quinto.
Protestatio cerdonum contra alios cerdones. Honestus Casimirus Barszczewski et
Paulus Czaykus, cerdones contubernii maiorum coriorum, uti seniores annui, suo
et totius contubernii sui nomine protestationem suam in parato scripto contra Gasparam Usowicz, Jakoburn Czaykum — cerdones minorum coriorum, itidem seniores
annuos et totum contubernium illud, de
re intra contenta, ad acticandum obtulerunt in tenore sequenti.
Szlachetny Kazimierz Barszczewski, Pawel Czaykus—starsi cechu wielko-skórników, imieniem swoim у imieniem całego
cechu swoiego, solenną zanosili manifestatią у protestatią na sławetnych Kaspara
Usowicza, Jakuba Czaykusa, starszych cechu małoskurkńików у na wszytkich in
genere confratrów, a osobliwie na sławetnego Woyciecha Łowkisa, Jana Gudela,
Piotra Niewiera, Stephana Karki, Jędrzeia

Eędzika, Marcina Milbutowicza у iego ucznia Krzysztopha Michała Ławrynaycia у
Krzysztofa Kurtynela, Krzysztofa Zwierbla,
Adama Palsza, Jakuba, szafarza tegorocznego, Marcina Deszraycia Krzysztofa Skibę, Jana Druzdę, Jakuba Łapeyka, Krzysztofa , Łysowskiego, Stephana Kowalewskiego o to у takowym sposobem: iż obżałowani, nie sprawuiąc sit^ podług praw у
przywileiów, ieżeli' które niaią od naiaśnieyszych królów sobie nadanych, podług
dawnych porządków у zwyczaiów cechowych, także artykułów, cum consensu szlachetnego magistratu Wileńskiego sobie nadanych, a iawnie się sprzeciwiaiąc starodawnym prawom у przywileiom, od naiaśnieyszych królów ichmościów antiquitus
cechowi wielkoskórników nadanym у miłościwie conferowanym, iako przedtym różnemi czasy różnych miesięcy у dni nienależną robotę sobie robili, to iest: skóry,
sobie nienależące, szaro у biało wyprawowali, nie maiąc do tey roboty żadnego prawa у przystępu, tylko do czerwoney a czarney roboty. Tak też у w roku blizko prze-

L.

- 411 szłym tysiąc sześćset siedmdziesiąt czwartym, miesiąca Nowembra piętnastego dnia,
obżałowany pan Michał Ławrinaytis skór
pięćset do wyprawy szarey у biatey, przeciwko prawom у przywileiom, cechowi wielkoskórniczemu nadanym, u sławetnego pana Krzysztopha Radziula у u inszych kupców у mieszczan Wileńskich wzięli у wyprawili, przez co w winy, w prawach у przywileiach opisane, popadli, owszem lekce so-

bie ważąc zwierzchność у srogość prawa
pospolitego, postponuiąc prawa у przywileia naiaśnieyszych królów ichmościów, różne odpowiedzi у przegrożki przeciwko żałuiącym у przeciwko prawom у przywileiom onych czynili у czynić nie przestaią.
0 co wszytko, chcąc pomienieni protestantowie z obżałowanemi prawem czynić, dali
tę swoią protestatią ku zapisaniu. •

1675 г. Августа 5 дня.
Изъ книги № 5122, за 1675—1680 г., стр. 98—101.

104. Контракті. Виленскаго магистрата и купеческаго общества, данный
Степану Кушеднчу еа дв надцатнл тнее влад ніе частью городскихъ земель.
Виленскій магистрата, принимая во вниманіе
печальное и бездоходное положеніе городскихъ земель, въ каковое состояніе он пришли посд
разоренія ихъ непргятелемъ (Московскими войсками), заключила настоящій контракта съ Виленскимъ купцомъ и м щаниномъ Стефаномъ Кушедичемъ, по которому отдалъ ему на дв над-

дать л тъ, съ уплатою ежегоднаго чинша въ 30
злотыхъ, свои земли, лежащія за Остробрамскимъ
и Рудницкимъ предм стьями, подъ горами и
между горами. Документа этотъ важень въ томъ
отношеніи, что изъ него можно извлечь св д нія
о части городскихъ земель.

W poniedziałek, miesiąca Septembra dnia
trzydziestego, roku Pańskiego tysiąc sześćset siedmdziesiąt piątego. Do xiąg szlachetnego urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego osobiście przyszedszy
sławetny pan Stefan Kuszelicz, kupiec,
mieszczanin Wileński, kontrakt na grunty
pewne, w tymże kontrakcie wyrażone, tak
od szlachetnego magistratu sessionaliter,
iako też a communitate mercatoria sexa-

ginta virorum, tudzież у panów szafarzów
tegorocznych, a magistratu et a communitate będących, w roku teraznieyszym tysiąc sześćset siedmdziesiątym piątym, miesiąca Augusta piątego dnia sobie daay, ręką pana pisarza radzieckiego у ręką pana
pisarza communitatis mercatoriae podpisany, pod pieczęcią magistratową ypo4 Poczęcia kby kupieckiey, podał ku aktykowaniu temi słowy:
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Wóyt, burmistrze, гаусе, ławnicy у wszytek magistrat, także commuuitas mercatoria sexaginta virorum miasta iego królewskiey mości stołecznego Wilna, у szafarze
tegoroczni, tak a magistratu, iako a communitate zostaiący, czyniemy wiadomo tym
naszym kontraktem, iż my, widząc, iako
grunty у folwarki, do miasta przynależyte,
wprzódy przez nieprzyiaciela spustoszone, a
potym zaniedbane у opuszczone, barzo mały
czynią pożytek, zaczym chcąc, podług ordinaciey naiaśnieyszych królów ichmości polskich у wielkich xiążąt Litewskich, auctionem intraty doroczney do miasta przyczynić, niektóre grunty za przedmieściem
Ostrym- po prawie, a Rudnickim—po lewie,
pod górami у miedzy górami leżące, które się poczynaią, idąc z miasta ulicą Kiewłowicz, a wychodząc w pole po prawie, po
zaprzedmieściu ulicy Azarycz, aż do góry
ex opposito drugiey bramy murowaney na
przedmieściu Rudnickim, nie opodal kościoła świętego Stephana będącey, a potym do gościńca Rudnickiego у góry, na
tymże gościńcu będącey, przychodząc, na
którym słup murowany, Ługsanowski zdawna nazwany, stoi, od którego droga miedzy górami po lewie będąca aż do słupa
murowanego, na gościńcu Niemieckim stoiącego, grunty idą; a z tamtąd, od słupa
powracaiąc do miasta gościńcem wielkim
Niemieckim, aż do Rurmuzu, za tąż bramą
Ostrą będącego, a od Rurmuzu górami, po
zaprzedmieściu Ostrym leżącemi, aż do
przerzeczoney ulicy Kiewłowicz kończą;—za
zgodnym naszym, na ieneralnych sessiach
consensem na lat dwanaście, nierozerwanie po sobie idące, które w roku teraznieyszym tysiąc sześćset siedmdziesiątym
piątym, w dzień świętego Michała, podług
nowego kalendarza poczęły, a w roku, da
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Pan Bóg, przyszłym tysiąc sześćset ośmdziesiątym siódmym, takowegoż święta
kończyć będą, z płaceniem czynszu po złotych trzydziestu co rok niepochybnie, ad
aerarium publicum nadzień świętego Marcina, ni wczym tego terminu nie pochybiaiąc, sławetnemu panu Stefanowi Kuszeliczowi, kupcowi у miesczaninowi Wileńskiemu, także paniey małżonce у dziatkom
iego zawiedliśmy w moc, dzierżenie у spokoyne używanie puściliśmy. Ma у wolen
będzie pan Stefan Kuszelicz, pani małżonka у dziatki iego, przez te lat dwanaście,
wyżey pomienionych, grunty wyrobione
zasiewać, zarośle zaś trzebić, gnoić у wyrabiać, chróstu, na tychże gruntach będącego, także z lasów mieyskich, bez żadney od nas у leśniczych przeszkody, na
ogrodzenie wyrobionych у zasianych gruntów podług potrzeby zażyć у oraz z tych
gruntów, iako naylepsze sobie wynaydować pożytki. Przez które lata, wyżey opisane, żadney у naymnieyszey przeszkody
ani my sami, ani prowizorowie у szafarze
nasi czynić nie mamy, tak ani żaden z
obywatelów miasta Wileńskiego czynić nie
będzie mógł; owszem od każdego, który
by iaką panu Kuszeliczowi, małżonce у
dziatkom onego czynił przeszkodę, za daniem znać, bronić у postępować powinni
będziemy. Po wyściu zaś tych lat, ieśli
by na dalsze czasy te grunty pan Kuszelicz, małżonka у dziatki iego trzymać chcieli, tedy z nami słuszny kontrakt zawrzeć
ma. Jeśli by zaś w tych leciech Pan Bóg,
(czego strzeż Boże), na pana Kuszelicza у
panią małżonkę onego śmierć dopuścić raczył, tedy sukcessorom ich tego kontraktu
my у następcy nasi dotrzymać powinni.
Wolno też będzie panu Kuszeiiczowi te
granty, tymże prawem, za wiadomością у

-
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у consensem naszym, obywatelom у mieszczanom iednak iuridiki maydeburskiey
puścić. A teraz ten kontrakt nasz z podpisem rąk panów pisarzów naszych, przy
pieczęciach tak magistratu, iako у eommunitatis, panu Stefanowi Kuszeliczowi dalis'my. Pisań w Wilnie, dnia piątego Augusta, roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt piątego. U tego listu kontraktowego zapisu
podpisy rąk panów pisarzów są takowe:
Za konsensem у wiadomością totius sessionis у ichmościów panów burmistrzów у
radziec tegorocznych rękę mą podpisałem:
Józeph Zahorski — pisarz ławice ruskiey

-

radziecki Wileński. Za zgodliwym na sessiey ieneralney communitatis mercatoriae
Vilnensis consensem do tego listu kontraktowego zapisu imieniem teyże communitatis podpisałem się: Jan Sebestianowicz — pisarz eiusdem communitatis. Locus sigillorum. Który to dobrowolny kontraktowy zapis iest do xiąg burmistrzowskich у radzieckich Wileńskich przyięty
у wpisany, a sławetnemu panu Stefanowi
Kuszeliczowi, iako stronie potrzebuiącey,
z tychże ksiąg z samym originalem •* wydany. Co iest zapisano.

1678 г. Марта 10 дня.
Изт, книги № 5122, за 1675-1680 г., стр. 220—221.

105. Опред леніе Вилеискаго магистрата касательно увольненія трехъ и щанъ
Котишевскаго, Жагевича и Савича отъ уплаты стараго мыта.
Въ этомъ опред деніи Виленскаго магистрата магистрата разд лились на три части: одни созначится, что всл дствіе просьбы трехъ вышепо- вершенно несоглашались на увольненіе, другіе домянутыхъ Виленскихъ м щанъ объ увольненіи пускали его чрезъ годъ, а третьи—большинство—
ихъ отъ уплаты стараго мыта, мн нія членовъ согласились на немедленное освобожденіе.

We czwartek, miesiąca Marca dnia dziesiątego, roku Pańskiego tysiąc sześćset
siedmdziesiąt ósmego, na dzisieyszey publiczney sessiey, przy bytności imci pana Pawła Boima, sekretarza iego królewskiey
mości, wóyta Wileńskiego, у przy dostatecznym zgromadzeniu ichmościów panów

burmistrzów у radziec, tak rzymskiey, iako
greckiey ławice, przez ceduły na mieysce
zwyczayne sproszonych, mianowicie, szlachetnych pana Andrzeia Grierkiewicza у pana
Mikołaia Ohurcewicza, rocznych burmistrzów, tudzież у szlachetnych pana B
stachiego Szperkowicza, sekretarza
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królewskiey mości, pana Alexandra Romanowicza, pana Jana Ohurcewicza, pana
Stefana Karasia, sekretarza iego królewskiey mości, pana Grzegorza Kostrowickiego,
pana Samuela Szycika Zaleskiego, sekretarza iego królewskiey mości, pana Jerzego Pawtowicza, burmistrzów, у szlachetnych pana Franciszka Burby, pana Jana
Berkinowicza,. pana Józefa Antonowicza,
sekretarza iego królewskiey mości, mnie
pisarza pana Matyasza Klarowskiego, pana
Jana Romanowicza, pana Alexandra Brażycza, pana Stanisława Reberta, pana Stefana Kuszelicza у szlachetnego pana Wawrzeńca Mińkiewicza, pisarza radzieckiego
ritus romani, wolność staromytna, od płacenia starego myta, ieżeli ma być dana у
pozwolona concuruiącym do niey sławetnym panu Franciszkowi Kociszewskiemu,
panu Józefowi Żagiewiczowi, panu Heliaszowi Sawiczowi, disputatum et controversum in triplici; tedy ichmość zostawali
w differenciey, iedni bowiem: abyaddecursum huius anni odłożona była sanciebant;

drudzy, aby teraz dana była, nie przeczyli;
trzeci zaś, totaliter aby dana była, contrarium tenebant. Tych tedy ichmościów,
którzy ad decursum anni odkładali, in mimero vota quatuor zostali; a tych, którzy
aby zaraz dana była, tria decem vota notata sunt, na ostatek tych ichmościów,
którzy absolute aby nie dana była, tria
tantum recensentur. Praevalente tedy pluralitate, zwłaszcza ob respectum, uti ventilatur blizko przyszłey następuiącey conwokaciey у sądów assesorskich przyszłych w
Lublinie, na którey różnym osobom equestris ordinis zadanych mandatów necessario popierać potrzeba, co bez znacznego
sumptu być nie może, uti benemeritis,
tam ex personis suis, quam ex personis
consanguineorum, pomienionym panom
concurrentom vigore praw у przywileiów,
od iaśnie oświeconych xiążąt Litewskich у
naiaśnieyszych królów polskich dana iesty
pozwolona, od płacenia starego myta wolność. Co iest zapisano.
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1675 г. Октября 2 дня.
Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г., л. 361.

106. Жалоба ВИЛЄНСЕИГЬ нортнып, на Виленскигь же золотыхъ д лъ мастеровъ по поводу нападенія, сд лаішаго посл дниш на первыкъ во время городской переписи гражданъ.
Виленскіе портные приносять жалобу на Ви- лать вооруженное на нихъ нападеніе, при чемъ
ленскихъ золотыхъ д лъ мастеровъ, что во время отрубили два пальца портному Данкевичу и т.
городского смотра (popisa) они отважились сд - обр. довели его до убожества.

Żałował et gravi cum dolore aniini sui protestowa! sławetny Jan Hrehorowicz—mieszczanin krawiec Wileński, imieniem zięcia
swego uczciwego Zacharyasza Dankiewicza,
tyrańsko skaleczonego, także krawca mieszczanina Wileńskiego, czyniący na sławetnych pana Jerzego Alexandrowicza, Augustina Zeligmachera, iako starszych rocznych cechu złotnickiego, у na wszytkich
in genere et specie złotników Wileńskich,
osobliwym sposobem na pana Krzysztopha
Michałowskiego, Józepha
*), złotników
także Wileńskich, у Żegalińskiego, towarzysza tegoż cechu złotniczego, o to: iż oni
w roku teraznieyszym 1675, miesiąca Oktobra
pierwszego dnia, podczas popisowania się
wszytkiego in genere miasta Wileńskiego,
na mieyscu zwykłym popisu odprawuiącego się, na contempt у wzgardę całemu miastu Wileńskiemu, także przełożonym czyniąc у w ohidę у pośmiewisko inszym miastom, państwom у narodom podaiąc, wyżdawszy się z złym umysłem swym, mia*) Фамілія опущота.

sto wenerowania przełożonych у innych
wielu ludzi, stanu у godności różnych przytomnych, popisowi przypatruiących się, у
miasto modeste, iako należy popisania się,
maiąc nieiakiś rankor na krawców, śmieli
у ważyli się tumultem, z szablami dobytemi, z krzykiem, hałasem, strzelaiąc napaść,
na stoiących krawców, ani o czym niewiedzących у niespodziewaiących się, tamże
napadszy strzelaiąc, siekąc, tumult wielki
wzniecili. W którym to takowym tumulcie
у naściu gwałtownym żałobliwego Zacharyasza Dankiewicza, z instynktu snąć starszych rocznych złotników, Krzysztoph Michałowski, Józeph
złotnicy, у
Żegaliński, towarzysz tegoż cechu, napierwey napadszy, iako w pień tyrańsko cieli,
у gdy się ręką złożył, palce mu dwa zcieli u prawey ręki у trzeciego nadciełi у
wiecznie okaleczyli tak, że iuż robić ręką
nic nie będzie mógł, przez co do wielkiego ubóstwa iuż przyść musi. Chcąc tedy
protestans, o to wszytko z pomienioaemi
złotnikami, una cum instigatore officii eriminaliter czynić, tę protestatią dat do xiąg
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ławniczych Wileńskich zapisać, Quam suam quaerelam et digitorum amputationęm
obduxit, conspectione nobilium dominorum'
Simonis Romanowicz et Joannis Pawłowicz—scabinorum cum nobiliorum deputatorum fori eiusmodi relationis ad acta fecerunt. Przy bytności sług przysięgłych
Jerzego Kamińskiego у Jana Pruszyńskiego, gdy opatrowali pan Sanyb, pan Sadow-

-

ski у pan Lesiński—cyrulicy: „Widzieliśmy
u Zachariasza Dankiewicza—krawca Wileńskiego u ręki prawey dwa palce, ieden
mały, a drugi wedle niego ucięte, у ręka
przy palcach przecięta, będzie kaleką; które to okaleczenie mianował być stałe od
obżałowanych wyż mianowanych". Quod
connotatum est.

1676 г. Декабря 18 дня.
Изъ книги № 5123, за 1676—1679 г., стр. 677.

107. Уеивереалъ Лптовскаго нодскарбія Сап ги къ Ввленскоиу магистрату и
обывателямъ о томъ, чтобы купцы нр спаго меду п водки не ся ли торговать
безъ предварительной уплаты въ казну питейной пошлины.
Подскарбій в. кн. Литовскаго Сап га симъ скрывать ихъ у себя дома безъ опов щенія сборуниверсаломъ предписываетъ, чтобы на будущее щиковъ чопового и шеляжнаго, такъ какъ всл двремя Виленскіе купцы—христіане и жиды, по- ствіе этого причиняется убытокъ казн .
купая бочками пр сные меды и водку, не см ли

Feria secunda ante festum trium regum,
mensę Januarii die quarta, anno Domini
millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Kescriptum seu literae universales
ab illustrissimo et magnifico domino thesaurario m. d. L. ad magistratum scriptae et per generosum dominum Casimirum
Iaworowski, notarium arcensem, oblatae, ac
coram nobili officio consulari Vilnensi, sessionaliter congregato, lectae, actisque ingrossatae, tenoris sequentis:
Benedikt Paweł na Czerei Sapieha,
podskarbi wielki, pisarz Wileński wielkie-

go xiestwa Litewskiego, Kosławski, Retowski, Olkienicki starosta, szlachetnym ichmościom panom wóytowi, burmistrzom, raycom, ławnikom, obywatelom, mieszczanom
miasta iego królewskiey mości stołecznego
Wilna у w nim kupcom przybyłym у nieprzybyłym, possessye swe maiącym, oznaymuię. Mam doniesioną przestrogę, że różni
kupcy, tak chrześcianie, iako у żydzi Wileńscy, kupuiąc miody przaśne beczkami,
kufami, śledziowkami, miednicami, tudzież
gorzałkami, kufami, bez opowiadania swego na exactiey czopowego, potaiemnie w

417domy swe składaią у tak znowu przedawaią, przez co w prowencie czopowym у
szelężnym iest nie mała uyma у defraudatio. Przeto, iż iest у być może bez żadnego kosztu opowiadanie, na со у dawny
zwyczay niesie у teraz być powinien na
porządek, z władze urzędu mego requiruie,
aby żaden kupiec chrześcianiu, lub żyd,
kupiwszy co z tych towarów, miody przaśne у gorzałki, aby nie wprzódy do komór, piwnicy sklepów składali, aż się opowiedzą na czopowym у szelężnym. Wczym
na sprzeciwnych winy, w prawie opisane,
extendowane zostaią. Co aby wszem do
wiadomości doyść mogło, ręką się moią przy

pieczęci raey podpisuię. Dan w Wilnie,
anno 1676, miesiąca Oktobra 18 dnia.
L. s. Subscriptio autem manus illustrissimi
ac maenifici domini thesaurarii m. d. L.
in hunc sequitur modam." Benedikt Sapieha, podskarbi wielki wielkiego xiestwa
Litewskiego, mp. Lectis igitirc publice literis praemissis universalibus p sessionem
conclusum est, ut tantisper de&aratio promuigandarum literarum universalium suspendatur, donec tam cum commuńkate,
quam etiam aliis iurisdictionibus eaedem
literae universales innotescant idque ideo,
ne solus magistratus in praeiudicium aliarum iurisdictionum aliquid facere videatur.

1677 г. Марта 6 дня.
Изъ книги % 5125, за 1677—1680 г., л. 50.

108. Жалоба старшинъ Виленскнхъ золотыхъ д лъ мастеровъ ва товарища
своего, золотыхъ д лъ мастера Осипа Барчинскаго, по поводу его неподчиненія
цсховымъ правиламъ, грубості и дерзости.
Золотыхъ д лъ мастера приносять жадобу на
своего сотоварища Барчинскаго, что онъ относится къ королевскимъ привидегіямъ и правамъ,
предоставленным ими цеху, весьма неуважительно,
равно какъ и къ цеховымь старншнамъ и ихъ
постановденіямъ; такъ при вндач цехомъ уста-

новленнаго свид тельства, не смотря на предостереженія, Барчинскій внхватилъ изъ рукъ документъ, изорвалъ его, обезчестидъ цеховнхъ
старшинъ бранннжи словами и одному нандеважь
въ бороду.

Sabbatho ante dominicam іитосаге die
sextamensis Martii, anno Domini 1677. Venientes ad acta nobilis officii consularis Yilneneis famati Joannes Bohacewicz et LorensVillate» aurificescifes Yilnens.seniores

annui contabemii aurificum, tam sno nomine,
quam aliorum fratrum eiusdem, üoatabernii facientes, parato scripto praeeonoeptam.
protestetionem in et contra famatamJosephum Barozynski, itidem amrificemci?em
63
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Vilnensem, de ге, intro contenta, ad acti- lice odprawuiącego się, za wolą iaśnie wielcandum obtulerunt, tenoris sequentis:
możnego iegomości xiedza biskupa WileńSławetni Jan Rohaczewicz, mieszczanin skiego у za roskazaniem szlachetnego magizłotnik "Wileński, у pan Lorenc Willate, także stratu Wileńskiego, przy obwieszczeniu przez
złotnik Wileński, starsi tegoroczni cechu złot- młodszego cechowego nie szedł у nie chciał
niczego, imieniem swoim у imieniem wszyt- iść, iawne nieposłuszeństwo, zwierzchności
kiey inney. fcraciey tegoż cechu całego sprzeciwieństwo popełniaiąc у przysięgę swą
złotniczy > Ш wielkim a nieznośnym żalem łamiąc; ieszcze у tym nie kontent będąc, a
quam scLyaissime protestowali na sławet- convellendo iura et privilegia, od naiaśnieynego Józepha Barczyńskiego, także mie- szych królów panów miłościwych cechowi
szczanina złotnika Wileńskiego, o to: iż on złotnickiemu benigne nadane, publice przy
obżałowany, niepomniąc na Bożą boiaźń, sro- zgromadzeniu braciey w cechu podczas
gość prawa. у przysięgę swą, podczas przy- schadzki, gdy go upominano, aby modestus
jęcia mieyskiey u szlachetnego urzędu ra- у posłuszny był, у rządził się, iako artykuły
dzieckiego Wileńskiego wykonaną, (na to, opiewaią, tedy obżałowany pan Barczyński,
aby był tak szlachetnemu magistratowi miasto modestyi, uszanowania przywileiów,
Wileńskiemu, in persona regia per depen- gdy iednego młodziana zwykłym obrzędem
dentiam ostaiącemu, iako у cechowym star- wyzwolano у onemu list zwyczayny od wyszym przysięgłym, od tegoż szlachetnego zwolenia cum consensu omnium fratrum
magistratu super iuniores zwierzchność ma- dano, on obżałowany, wyrwawszy z rąk, in
iącym, posłusznym), tedy nie tylko prawom, conspectu omnium, przy prawach у przywiprivilegiom. od naiaśnieyszych królów pa- leiach, poszarpał, a miasto uszanowania starnów miłościwych cechowi złotniczemu be- szych słowy nieprzystoynemi łaiał, lżył,
nigne conferowanym, oraz у porządkom sromocił, w brodę starszemu plwał y, harzwykłym cechowym sprzeciwiaiąc się, mimo dzie wychodząc, pochwałki zabiciem a zasubmissią swą у powinność nieposłusznym płaceniem czynił. Do tego, wielką uymę przy
był yiest, ale nawet zwierzchności szlachet- kaplicy kościoła Jana świętego czyniąc ołnego magistratu Wileńskiego w zwykłey po- tarzowi у ofierze, na mszo święte według
winności, ile cechowi sprzecznym będąc, obrzędu у zwyczaiu nie chodzi, a gdy go
tak podczas processyi roczney na uroczys- upominaią, tedy bracią łaie у znieważa.
tość święta Bożego ciała, iako у podczas Osobliwie w swoiey zawziętości ostaiąc, у
popisów, odprawuiących się, na które każdy chcąc opacznym swym udaniem (iako zwykł
cechowy koniecznie wychodzić musi, у aby ludzie udawać) starszych tegorocznych у
każdy wychodził, przez młodszego cechowego stołowych, maiąc na nich zaiątrzony zły
obwieszczaią, O n obżałowany, to wszytko umysł, pomsty teraznieyszych żałuiących do
sobie lekce poważaiąc, у powinność tę, zdawna szlachetnego sądu ławniczego Wileńskiego
ugruntowaną, zamC sobie maiąc, owszem się (iakoby go mieli criminaliter w cechu swym
naśmiewaiąc, me przybywał у nie cho- z towarzyszem, nazwanym Pristerem, sądzić
dził, у teraz in tanta staiąc pertinacia у decretować), opacznie udał, udawszy inanimuszu, pychy у nieposłuszeństwa, na competenter do sądu nienależnego pozwał,
tryumph publiczny obranego oyca ś. pub- w xięgi mazał, causam boni regimmśs u.
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szlachetnego sądu ławniczego Wileńskiego
minus sądzić należącą proseąuował, у do
szkód niemałych przyprowadzić usiłuie, nieprzestanne czyniąc pochwałki. O co wszytko
chcąc protestantes z obżałowanym panem
Józephem Barczyńskim, via iuris ad pae-

-

nas demeritas czynić, prosili, aby ta żałoba
do xiąg szlachetnego urzędu burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego była
zapisana. Quaa %ctis praesentibus est connotata.

1677 г. Іюня 19 дня.
Изъ книги № 5125, за 1677—1680 г., я. 76.

109. Жалоба Вилепскаго скорияжескаго цеха на солодовничій цехъ, который во
время крестиаго хода вытиснулъ первый изъ занятаго имъ по праву м ста.
Скорнякижалуются на солодовниковъ, что въ день
Божьяго т ла эти носл дніе произвели разбой и
безпорядокъ; д ло было такъ: скорняки всегда стояли четвертыми во время церемоній, но солодов-

пики вытиснули ихъ изъ этого м ста, при чемъ
сд лали на одного изъ нихъ вооруженное нападеніе,
которое могло бы кончиться очень печально, если бы
не посл довало вм шательство публики.

Sabbatho post festum pentecostes, mensę
Iunii die duodecima, anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo.
Żałowali у solenniter protestowali się uczciwi Marcin Budziewicz у Mikołay Nocewicz, starsi cechu beltusznickiego, swoim
у całego cechu swego imieniem przeciwko
całemu cechowi słodownickiemu, osobliwie
przeciwko uczciwym Adamowi Budziczowi
у Gieldowiezowi, słodownikom, o to: Iż oni,
zapomniawszy boiaźni Bożey, nie respectuiąc na dzień święty у uroczysty, osobliwym pokoiem ac tranquillitate publica obwarowany, у nie pamiętaiąe na zwierzchność
urzędu, nad sobą będącego, dnia wczoraySEego, to iest, w dseó Bożego ciała, w
tenezas» gdy chwała Boska brzmiała po

mieście у w sercach się wiernych pomnażała, gdzie po ulicach Boga przytomnego
w taiemnicy naświętszego sakramentu z
nabożeństwem у radością g m m \п^£ Wyglądał, śmieli у ważyli się, usurpuiąc sobie
pierwsze przeciwko prawu у dawnemu
zwyczaiowi, przed cechem bełtusznickim,
mieysce, (którzy zawsze quarti in ordine
chodzą), swawolnie tumult wzniecić, iakoż
defacto z pogorszeniem różnych ludzi wzniecili, у kiedy in occursum oycom franciszkanom dla większey czci boskiey tenże cech
bełtusznicki z drugimi cechami z zamku
wyszedł, pomienieni bracia у towarzysz©
cechu słodowniczego na cech bełtusznicki
na ulicy Zamkowey, pod kościołem świętego
Jana, nefario ausu powali się, greesim

420 ich zatamowali, porządek zmieszali, a zwłaszcza pomieniony Adam Budzicz przerzeczonego Marcina Budziewicza, protestanta
starszego, et ante ignaruro cechu swego
muszkietem niemiłosiernie uderzył у więcey
bić chciał; lecz gdy mu się Budziewicz
szefeliną, on samego Budziewicza porwawszy do muru gwałtownie przyparł у iako
silnieyszy słabego człowieka, sobie viribus
imparem, o mur tłukąc, szefelinę w ręku
iego połamał, pogruchotał, mówiąc te formalia: „nie tylko tę szefelinę, ale głowę tobie skręciwszy,, zapłacę/ Giełdowicz zaś,
także słodownik, z muszkietu do tegoż
Budziewicza zmierzał, którego pewnie by
byli zabili, gdyby się im opponował; ale

że nie mieli nad kim więcey wykonywać
srogości, dość mieli na tem, że dokazali
co chcieli. Którym takowym postępkiem
przeciwko Bogu, prawu pospolitemu у
zwierzchności urzędu (który wszelką skromność przykazał) wykroczyli, dzień ten święty у tak wielki akt, horam altissimae pacis, nefando scelere etlicentioso progressu
dehonestarunt et contaminarunt, porządek
miasta. tutecznego poconfundowali, winy
zatem у karanie słuszne zasłużyli. O co
chcąc pomieniony cech bełtusznicki z cechem słodownickim, mianowicie Budziewicz
z Budziczem у Giełdowiczem prawnie czynić, dał tę swoię protestatię do xiąg zapisać.

1677 г. Августа 7 дня.
Изъ книги № 5122, за 1675—1680 г., стр. 194—196.

ПО. Освобождевіе Внленскииъ магистратеэіъ и щанииа Онапкевича отъ всякихъ обыкновевныхъ городскнхъ повинностей и нослугъ всл дствіе внесенія ияъ
въ оный изв стной денежном суммы.
Внленскій купецъ и м щанинъ Опанкевичъ
предложилъ Виленскому магистрату изв стное
количество денегъ съ условіеиъ, чтобы онъ оставленъ быль въ чиел Виленскихъ гражданъ,

но только уволенъ бьглъ отъ повиностей, исключая назначаемых^ сейиомъ и идущнхъ въ специальные городскіе доходы.

W sobotę, miesiąca Augusta dnia siódmego, roku Pańskiego tysiąc sześćset siedmdziesiąt siódmego.
Wóyt, burmistrze у гаусе miasta iego
królewskiej mości w wielkim xiestwie
Litewskim stołecznego Wilna. Wszem w

obec у każdemu z osobna, komu by o
tym teraz у na potym wiedzieć będzie
należało, a osobliwie następcom у s u k cessorom naszym w magistracie zasiadaiącym, pro quorum rati habitione cavemus,
wiadomo czyniemy: E Awetny pan Samuel

-
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Opankiewicz, mieszczanin у kupiec Wileński, życząc sobie zpraerogatiw у wolności,
miastu stołecznemu od świętey pamięci królów ichmościów polskich у wielkich xiążąt Litewskich nadanych, cieszyć у oraz od pospolitych tegoż miasta posług wolen być,
na potrzeby publiczne, które ob defectum in
aerario civitatis pieniędzy provideri nie mogą
pewną kwotę currentis monetae wyliczyć у
dać deklarował, byleby od wszelakich posług, quocunquenomine nazwanych, którym
ex vi iuramenti,. super ius civitatis praestiti,
subesse powinien, sessionaliter uwolniony
był. Iakoż my wóyt, burmistrze у гаусе,
widząc takową ochotę у deklaracią pomienionego pana Samuela Opankiewicza, zwłaszcza gdy ex nunc tę kwotę pieniędzy nam
wyliczy!, zniosszy się spoinie z pany kolegami naszemi, oboiey rzymskiey у greckiey
ławicy na publiczney sessiey, przez ceduły
podług zwyczaiu złożoney, zgromadzonemi
у za zgodnym wszystkich tychże panów
kolegów naszych conseusem przerzeezonego
pana Samuela Opankiewicza od wszelakich
posług mieyskich, mianowicie szafarstwa,
w wadze administrowania, opiek, kwatermistrzowstwa, powinności у funkciey kościołom, cerkwiom, szpitalom у bractwom przy-

-

zwoitych, wybierania podymnego, pogłównego, у innych podatków, quocunque nomine
nazwanych, tak seymem, iako et communi
civitatis laudo postanowionych, tak też wszelakich posług, iakim kolwiek sposobem у
przezwiskiem, teraz у na potym -mianowanych, у które lubo tu nie są wyrażone, iednak mieć chcemy usque ad vitae ipsius
tempora, (wyiąwszy contribuciy publicznych у uchwałą seymową postanowionych,
tak też płacenie poważczego, beczkowego у
innych prowentów mieyskich), nonobstańte
ulla contradictione uwolniliśmy. Jakoż tym
listem naszym libertuiemy у uwolniamy,
assekuruiąc sami za się у sukcesorów naszych,
że przy tey swobodzie у wolności, od wszelakich posług do żywota swego cale ynieporuszenie zostawać ma, w czym fidem iuratam totius magistratus obliguiemy. A teraz dla lepszey pewności у twierdze, do tego
listu naszego libertacyinego ręką pana pisarza naszego radzieckiego przysięgłego
podpisanego, pieczęć urzędową publiczną
przycisnąć roskazaliśmy. Działo się w Wilnie,
dnia siódmego miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc sześćset siedmdziesiąt siódmego.
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1681 г. Октября 8 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677-1695 г., стр. 266-269.

111. Жалоба Виленскаг радцы Дягнлевича иа портияжскій цехъ, по поводу
безчипствъ и разбоевъ во время переписи и смотра.

Виленскій радца Дягилевичъ приносить жалобу на Виленскихъ портныхъ до случаю бежорядковъ произведенныхъ ими во время смотра. Д до было такъ: 7-го Октября 1681 г. выступили
со своими хоругвями въ поле граждане, долженствовавшіе явиться на смотръ. Впереди шли купцы,- крамары (лавочники) и дв хоругви евреевъ;

Feria quarta post festuin s. Francisci
confessoris, die octava mensis Octobris, anno
ut supra (1681). Ad nobilem magistratum
integrum Vilnensem personaliter veniens
nobilis dominus Stephanus Isaacus Dziahilewicz, consularis Yilnensis, nomine suo
et famulorum eiusdem magistratus iuratorum, nec non satellitum praetorianorum,
solenniter et quidem criminaliter in et
contra famatos Casimirum Antoniewicz et
Lucam Błudowicz, contubernii sartorum
Vilnensium annuos seniores, Stephanum
Matusewicz et Joannem Koszewski, sociorum eiusdem artis sartoriae praesidentes,
ac totum contubernium sartorum Vilnensium protestatus est tenore tali: Imść pan
Stephan Izaak Dziahilewicz, гауса Wileński, iako na tenczas wszytkich chorągwi
mieyskich у cechowych, na monstrę albo
popis doroczny, podług ordinaciey iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego,

за ними сл довали портные. Когда они остановились въ пол , то между сос дними цехами возникли саоры. Радца послалъ туда магистратскихъ
слугъ, чтобы они напоминали портныхъ о порядн і но портные этихъ слугъ избили. Зат мь похалъ самъ радца, портные и его побили. Зат мъ
напали на евреевъ и прогнали ихъ съ поля.

po świętym Michale przypadaiącym, z miasta
wychodzących, sessionaliter od szlachetnego magistratu Wileńskiego za przełożonego obrany będąc, solenną a oraz criminalną na sławetnych panów Kazimierza
Antoniewicza у pana Łukasza Błudowicza,
starszych tegorocznych cechu krawieckiego,
Stephana Matysewicza у Jana Koszewskiego, także krawców, iako towarzystwa krawieckiego praesidentów у wszytek in genere cech krawiecki, zanosił protestacią o to:
Iż gdy dnia wczorayszego, to iest, dnia
siódmego miesiąca Octobra, w roku teraznieyszym tysiąc sześćset ośmdziesiątym pierwszym, po kończącym się popisie, (który
podług ordinaciey iego królewskiey mości
commissarskiey dorocznie w polu za świętym Stephanem przed szlachetnym magistratem spokoynie у cicho odprawować
się powinien) у schodzących z pola chorągwiach, a naprzód kupieckich у kra-

- 423 marskich, dwie chorągwie żydów Wileńskich, które obok z kramarzami na tenczas
podczas popisu stały, chciał dla bezpiecznieyszego mieysca у żeby po odeszłych
chorągwiach kupieckich у kramarskich,
między cechowemi nie mieszały, na tym
mieyscu, gdzie kupcy у kramarze byli,
obok namiotu, ażby wszytkie cechy przeszły postanowić, у pomienionych żydów zawodzić począł, panowie starsi krawcy у
wszyscy krawcy poczęli rozruch czynić у
buntować, dardy у muszkiety składać, chcąc
zaraz strzelać, a zatym у zabiiać niewinnych ludzi. Co postrzegszy żałuiący imć pan
гауса gdy do obżałowanych panów krawców sług urzędowych, uczciwych Kazimierza
Bernatowicza, Jana Kotkowskiego у Stanisława Żydanowicza, posłał upominaiąc, aby
żadnego nie wzniecali rozruchu, a daleko
barziey nie ważyli się czynić tumultu у
buntu, tedy z obżałowanych panów krawców ieden, nie słuchaiąc takowego napomnienia, pomienionego sługę Kazimierza
Bernatowicza dardą w łeb uderzył у zranił,
a drugich sług obaliwszy dardami, muszkietami, nogami у kolanami iako chcieli
bili, tłukli. Co widząc imć pan гауса, а
obawiaiąc się, aby rozruch у tumult, przez
żałuiących panów krawców zaczęty, góry
niebrał, kazawszy żydom na mieyscu zastanowić się, sam do nich z trzema pachołkami ratusznemi skoczył, upraszaiąe
у hamuiąc, aby takowych przez się zaczętych hałasów, rozruchów у tumultów,
pamiętaiąc na interdikt ichmościów panów
magistratowych у winę założoną, poprzestali. Inculpati zaś panowie krawcy, na to
nic niedbaiąc, owszem in vilipendium puszczaiąc, a w zuchwalstwo у gromadę cechową dufaiąe, zaraz protestanta imści pana raycę słowy nieprzystoynemi, niepoczei-

wemi ydobrey sławie szkodzącemi przywitali, zelżyli у zesromocili; drudzy zas' z
muszkietów do tegoż żałuiącego pana гаусу
strzelili, inni przyskoczywszy muszkietami
bili. Pachołków zaś mieysckich, iako to,
Bohdziewicza Ludwika у Kazimierza Komoszynę, między się porwawszy у о ziemię
rzuciwszy, muszkietami, dardami, nogami,
kolanami iako chcieli tłukli, bili, mordowali
у nad nimi pastwili się. A zatym pan гауса furiey onych ustępować musiał. Panowie krawcy zaś w zawziętości swoiey tumult у rozruch przedsięwzięty rozszerzaiąc,
do żydów udali się, którzy, widząc na się
gwałt у wiolentią, z pola ustępować musieli, a sami obżałowani panowie krawcy
nadzieię pokładaiąc w dawnych excessach у tumultach sobie niezganionych у
nieukaranych, żadną miarą żałuiącenm imści panu гаусу у drugim ichmościom panom radnym, którzy od namiotu na zatrzymanie tey sweywoli zawziętey przyszli
hamować się nie dali, owszem muszkiety
na żałuiącego у innych, chcąc iako do celu iakiego do nich strzelać у zabiiać, obrócili. Jakoż w takowym panów
krawców postępku у zapamiętałey furiey
iraść pan гауса, nie będąc zdrowia swe^o
od obżałowanych bespieczen, a ieszcze, gdy
nie poiednokrotnie odpowiedzi у pochwalki
na zdrowie uczynili, musiał onych, iako
swawolnych, a w takowym buncie niepohamowanych, z szkodą swą niemałą, która
na tenczas od tychże panów krawców potkała, poniechać у do ordinowania drugich
cechów postąpić,—zaczym, aby takowy rozruch, bunt у tumult przez panów krawców, iako do takowych okazyi nie гай
sposobnych, popełniony, który na wywrócenie sprawiedliwości świętey, poniżenie zwierzchności szlachetnego magistratu, miejsce
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iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego, zasiadającego у na wzgardę onego, a na wielki despekt żaluiącego przez
obżałowanych panów krawców stał się bez
nagany у znaczney kary na postrach drugim w zapamiętanie nie poszedł, a przez
takową animadversia in futurum takowym
tumultom у buntom zabiegło się у excessui paenas. za excessy swe condignas odnieśli, lako przez tę protestacią imść pan
гауса solenniter opowiada у manifestuie,
tak salvam actionem o rozruch, tumult у
bunt panu instygatorowi urzędowemu criminaliter intentandi et prosequendi przeciwko panom starszym cechu krawieckiego
у wszytkiemu cechowi zachowuie; niemniey
też iegomośó pan гауса о dishonor, obelgę, despekt, zbicie swoie, machinacią na
zdrowie у odpowiedzi, tak też o zbicie sług
urzędowych у pachołków ratusznych z temi panami krawcami chcąc prawnie czynić, prosił in verificationem concussionis
dominos consulares et dominos scabinos e
medio deputari. Prout a nobili iudicio magistratus Vilnensis composito, nobiles domini Mathias Klarowski et Alexander Brażyc—consulares, dominus Gaspar Pawło-

wicki et dominus Gregorius Stroczyóśki,
scabini, una cum notario ordinario iudicii
scabinalis Vilnensis et famulis utriusque
subselii iuratis, honestis Ioanne Ptaszynski, Stephano Dworecki et Iacobo Iwanowicz, deputati relationem conspectionis fecerunt sequentem:
Naprzód sam iegomość pan Dziahilewicz—гауса uskarżał się, że mu panowie
krawcy grzbiet muszkietami odbili у rząd
srebrno - złocisty na koniu rozerwali, którego za kilkadziesiąt złotych nie naprawi,
obuch z ręku wydarty połamali. U Kazimierza Bernatowicza, sługi urzędowego,
nad okiem lewym ranę przebitą krwawą,
przytym tenże Bernatowicz uskarżał się, że
mu krzyż dardami у muszkietami odbili.
U lana Kotkowskiego piersi zbite, spuchłe.
U Mikołaia Łastowskiego, dziesiątnika,
palec wielki u prawey ręki zbity, spuchły.
U Kazimierza Komoszyny, pachołka, na
palcu śrzednim lewey ręki ranę przebitą
do krwi у rękę lewą spuchła. U lana
Bohdziewicza, pachołka, palec wielki u
prawey ręki zbity, spuchły oglądaliśmy.
Quae protestatio cum conspectione actis
praesentibus est ingrossata.
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1682 г. Іюія 7 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677-1695 г., стр. 1195.

112. Рескриптъ короля Яна Ш, сборщикам, податей не взимать „„та съ по
мовъ города Могилева, отправляеиыхъ къ королю.
Король Янъ III предписываеть сборщикамъ разныхъ податей, чтобы они не взимали съ Моги- т М Ъ богів, что привилегия эта дарована была
Могилевскимъ м щанамъ еще его предшественлевскихъ м щанъ никакихъ пошлинъ во время
никами.
про зда ихъ къ королю въ качеств пословъ,

Feria secunda in crastino dominicae sexamuiemy: Przełożono nam fest imieniem
gesimae, die 19 mensis Februarii anno Doszlachetnego wóyta, burmistrzów, rayców
mini 1691.
ławników у wszytkiego pospólstwa miasta
Coram nobili officio consulari Vilnensi
naszego Mohilewa, że gdy z p O ś r z o dka sieactisque eiusdem personaliter constitutus
bie posłów do dworu naszego dla expedyospectabilis dominus Gabriel Molczanowicz;
wania spraw posyłaią, różne trudności у
consulans Mohiloviensis, praesentavit reprzenagabania od wierności waszey względem
scriptum sacrae regiae maiestatis, domini
wybierania ceł, myt у mostowego ponoszą,
nostri clementissimi, adpraesens feliciter
którym wcześnie zabiegaiąc a niechcąc
regnantis, civitati Mohiloviensi anno milleaby takowey angariey mieszczanie nasi,'
simo sexcentesimo octuagesimo secundo, die
mimo wszelkie prawo у słuszność, więcey
septima mensis Julii, Javoroviae collatum,
ponosili, przychylaiąc się do prawa, od święet ad acta castrensia districtus Orszanensis
eodem anno, decima tertia mensis Augusti tey pamięci króla imci Z y g m i l n t a ^ е с к „ 0
oblatum, petendo,. idem rescriptum actis У Władysława czwartego, królów ichmonobilis officii praesentis ingrossari, cuius ściów, antecessorów naszych, w teyże sprawie wydanego, chcemy mieć у roskazuietenor sequitur estque talis:
my wierności waszey, abyście od mieszczan
Jan trzeci, z Bożey łaski król polski etc.
naszych Mohiiewskich, gdy w publicznych
Wszem wobec у każdemu zosobna, komu
У prywatnych sprawach mieyskich ъ тto wiedzieć należy, obóyga narodom, w kostructią do dworu naszego iadą, żadnych
ronie polskiey у w wielkim xiestwie Litewceł, myt mostowych, także grobielnych na
skim obywatelom, osobliwie celnikom, mytkomorach у praykomorkach wyciągać у im
nikom, pisarzom у ich succollectorom, na
tego, cokolwiek dla nas у dla dwora nakomorach у przykomorkach naszych szla- szego albo na zapłatę quoty, arendy kaeheckich у duchownych będącym, oznay- baczney prowadzić będą, rewidować у za-
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bierać nie ważyli się, у owszem pilnie tego
przestrzegali, iakoby z osób у rzeczy swych
żadney przeszkody, przenagabania, wiolentiey ni od kogo nie ponosili. Inaczey nie
czyniąc dla łaski naszey z powinności swey
et sub paena złotych dziesiąciu tysięcy, którey za naruszeniem tego listu naszego medietas fisco nostro, a druga uciążoney stro- |
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nie należeć będzie. Dan w Jaworowie, dnia
siódmego miesiąca Lipca, roku Pańskiego
tysiąc sześćset ośmdziesiąt wtórego, panowania naszego dziewiątego roku. łan król.
łan Karol Daniłowicz, podskarbi nadworny koronny, manu propria, LOCHS sigilli m.
d. Lit. Quod rescriptum una cum deprompto
offerenti extradituin est.

1685 г. Іюня 12 дня.
йзъ книги № 5124, за 1677—1695 г., стр. 603.

113.

Охранный лпстъ короля Яна Ш. Внлеескому м щанипу, с дельщнку Павлу Рихтеру.

Всл дствіе прит сненій и угрозъ совершенныхъ цеховыми старшинами противъ с делыцика Рихтера, посл дній обратился къ королю
Яну III съ просьбой о дарованій ему охран- '

наго листа; король и вндалъ ему настоящій листъ
подъ зарукой 10,000 Литовскихъ копъ, половина
которыхъ должна идти въ королевскую казну а
другая обиженному.

Feria secunda in crastino festi s. Martini pontificis, die duodecima mensis Novembris, anno Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo quinto. Ad nobile officiuni consulare Vilnense personaliter veniens famatus Paulus Rychter—epiphiarius et civis Vilnensis, praesentavit literas
originales vadimoniales sacrae regiae maiestatis in et contra seniores contubernii
fraenificum et epiphiariorum totumque
idem contubernium Vilnense ex cancellaria
minori magni ducatus Lithuaniae emanatas,
petens easdem actis praesentibus ingrossari, quarum tenor sequitur estque talis:
. Jan trzeci, z Bożey łaski król polski
etc. Sławetnym cechmistrzom, wszytkim

starszym у młodszym cechu siodlarskiego,
także у rymarskiego, mieszczanom Wileńskim. Doniesiono nam iest przez panów
rad у urzędników, przy boku naszym residuiących, у oraz supplikował nam sławetny Paweł Rychter o to: iż wy w różnych czasiech onego ukrzywdziliście w porządkach rzemiosła waszego, у dotąd krzywdę у przeszkodę czynić różnemi exactiami
nie przestaiecie, ale iescze uczyniliście pochwałkę na zdrowie onego, odpowiadaiąc
у na śmierć grożąc zabiciem, jako to dowodnie w protestaciy iest wyrażono у opisano. W iawnym tędy niebespieczeństwie
zostaiąc sławetny Bychter supplikował do
nas у pokornie prosił, abyśmy onego ze

-
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wszytkiemi dobrami pod nasze królewską
protekcią przyięli у list zaręczny z cancel- do skarbu naszego wielkiego xiestwa Lilarięy naszey wielkiego xiestwa Litewskie- tewskiego, a połowa strome skrzywdzonej
należeć będzie. A ieśli byście iakie mieli
go wydać roskazali, zdrowie iego obwaropretensje do sławetnego Pawła Rychtera,
wali у obespieczyli. My tedy król, łaskamieszczanina Wileńskiego, to nie violenter,
wie skłoniwszy się do wysz pomienioney
ale prawnie z nim postąpili. Dan w kanprośby, widząc iawną krzywdę pomienionecellaney naszey wielkiego xiestwa Litewgo sławetnego Pawła Rychtera, pod proskiego, dnia dwunastego miesiąca Junii,
tekcię naszą królewską bierzemy, chcąc
roku Pańskiego tysiąc sześćset ośmdziesiąt
mieć po wiernościacli waszych żadnego zapiątego, panowania naszego iedynastego robóystwa у pochwałek na zdrowie onego,
ku. {LOCHS sigilU minoris m. d. Lit) Doani też grabieże iakie у przeszkodę w
minik Mikołay xiąże Radziwił,' podkancrzemieśle, sami przez się, ani przez sublerzy wielkiego xiestwa Litewskiego. Gabryordynowane osoby nie czynili у czynić nie
el Matheusz Hołownia, sekretarz iego króważyli się, ale podług przywileiu naszego,
lewskiey mości. Quae literae vidimoniales
onemu danego, zachowali się, pod zaręką sacrae regiae maiestatis, modo praemjsso
dziesięciu tysięcy kop liczby Litewskiey; uti actis nobilis officii consularis Vilnensis
którey to zaręki, za naymnieysze narusze- sunt ingrossatae, ita originales cum denie tego listu naszego zaręcznego, połowa prompto parti offerenti extraditae.

1691 г. Февраля 18 дня.
Изь нниги № 5124, за 1677-1695 г., стр. 1191-1196.

К а з и і р а

Всл дствіе нашествія на городъ Могилевъ Наливайки, м щане, поименованные въ этомъ документ, заняли у Дубровинскихъ м щанъ разного
монетой сумму до 8,000 польскихъ злотыхъ для
приведения въ порядок, своего разореннаго состоaH
w, но въ условленный ерокъ не отдали;

йогілев-

ровинскіем щане подали нанихъ ffiMo6y E 0
и получили декрет въ свою пользу; Могилевскіе
мЬщане принуждены были в ы ц л а т а т ь C B o t
m
Дуброшнцамъ, вътемъ и полуедли квитанцію ота
^ ш га, іакъ отъ Дубровинскаго пом щижа.

Feria secunda in crastino dominicae
ruarii, anno domini millesimo sexoentesisexagesimae, die decima nona mensis Febюо nonagesimo primo. Ad nobiłe officium
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consulare Vilnense personaliter veniens
spectabilis dominus Gabriel Mołczanowicz—
consularis et delegatus Mohiloviensis, exhibuit literas quietationis illustrissimi et
magnifici domini Casimiri Joannis Sapieha, comitis in Bychów, Zasław et Dąbrowna, palatini Vilnensi, supremi exercituum
m. d. Lit. ducis, super intro contenta civitati Mohiloviensi. datas, manu illustrissimi domini palatini propria, et magnificocorum dd. sigillatorum ad id rogatorum subscriptas, salvas et illaesas, petendo illas
in omnem effectum ad acta praesentia suscipi, quarum tenor sequitur estque talis:
Kazimierz Jan Sapieha, hrabia na Bychowie, Zasławiu у Dombrownie, woiewoda
Wileński, hetman wielki wielkiego xiestwa
Litewskiego, Eakanciski, Ławariyski, Onikstański, Merecki, Wołpieński etc. starosta.
Czynię wiadomo tym moim listem, dobrowolnym wieczysto quitacyinym zapisem, komu by o tym wiedzieć należało: iż co w
roku tysiąc pięćset dżiewiędziesiąt szóstym,
miesiąca Septembra dziesiątego dnia sławetni Wasilo Romanowicz, Nikodem Topiczewski—pisarz mieski, Afanas Swirydowicz, Stefan Lewonowicz, Jakim Assakowicz, Hrehory Oleszeiewicz, Iwan Rominicz,
Fiedor Maszayłowicz, Fiedor Philipowicz,
mieszczanie miasta iego królewskiey mości
Mohilewa, będąc zruinowanemi na fortunach у zrabowani przez wbieżenie do miasta Mohilewa kozaka Nalewayki, tedy na
poratowanie samych siebie, osób magistratowych, pospólstwa у całego miasta Mohilewa, dług pewny rękodayny u mieszczan
Dombrowieńskich dzierżawy naówczasiaśnie wielmożnych ichmościów panów Hlebowiczów u Makara Jarmołowicza, Siemiona Jakimowicza Skrebny, Aphanasa Jakimowicza Mierzlaka zaciągnęli, to iest, czer-

wonych złotych cztery tysiące, talarów starych sześćset, półtora tysiąca reałów, dwa
tysiąca philipków,. pięćset różney monety
Litewskiey, potróynych pieniędzy półgroszków złotych dwa tysiące, opisawszy się zapisem swoim pomienioną summę mieszczanom Dombrowińskim w roku tysiąc pięćset dżiewiędziesiąt siódmym, w dzień ś. Michała święta rzymskiego, w Dombrownie,
niczym niepochybiaiąc tego terminu monetą takowąż oddać, wypłacić у zapis
swóy oswobodzić, nie oddali у nie zapłacili; o co ciż mieszczanie Dombrowińscy za
assistentią iaśnie wielmożnego imci pana
kasztelana Wileńskiego, iako pana dziedzicznego swego, szlachetnemu magistratowi у wszytkiemu miastu Mohilewskiemu
ad inscriptionem w sądach iego królewskiey mości assesorskich w roku tysiąc sześćset dziewiędziesiątym dziewiątym, miesiąca
Decembra czwartego dnia intentaverunt
actionem, która za wytoczeniem appellaciey od sądów assesorskich na własne iego królewskiey mości relacye dotąd nie
była continuowana. Tedyia woiewoda Wileński, ad supplicationem całego miasta
Mohilewa у za instantią ichmościów panów przyiaciot, zgodziwszy się o ten dług
wysz rzeczony, za oś ni tysięcy złotych polskich, zeszłym mieszczanom moim Dombrowskim winny у odebrawszy summę pomienioną od szlachetnego pana Gabryela
Mołczanowicza, гаусу у delegata Mohilewskiego, oblig ze wszytką summą, w піщ
wyrażoną, cassuię, także przewody prawne
umarzam у do rąk pomienionego delegata z przewodami prawnemi oddawszy sobie
samemu у successorom moim do specificowaney summy w obligu żadnego przystępu у actiey nie zachowuię. Y na tom
dał ten móy list, zapis wieczysto kwitacyiny,

-

429

z podpisem ręki mey własney у ichmościów panów pieczętarzów, ustnie у oczewisto
ode mnie o podpis uproszonych. Pisań w
Wilnie, roku tysiąc sześcsettdziewiędziesiąt
pierwszego, mensis Februarii ośmnastego
dnia. Apud quas literas quietationis subscriptiones manuum tales:
Kazimierz Sapieha, woiewoda Wileński,
hetman wielki wielkiego xiestwa Litewskiego. Ustnie у oczewisto proszony pieczętarz
do tey quietacyey podpisuię się Fortunat
Zamóyski, łowczy Łomżyński. Proszony

-

pieczętarz od iaśnie wielmożnego imci pana woiewody Wileńskiego, hetmana wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego, podpisuię się: Jan Nestorowicz, cześnik Miński. Podług prawa proszony pieczętarz—Jan
Franciszek Kaczanowski, sędzia grodzki
Oszmiański. Quae literae quietationis, modo
praemisso uti actis praesentibus sunt ingrossatae, ita originales cum deprompto
offerenti domino consulari Mohiloviensi extraditae sunt.

1691 г. Февраля 19 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677—1695 г., стр. 1193-

И5. Квитапціопиая запись отъ Литовскаго подскарбія ПавдаСап ги администратору чоповаго и шеляжпаго Казюііру Матусевичу въ получееіи имъ, Сап гою, отъ
Мопшвскпхъ и щанъ 5000 пол. зл. чоповой и шедяжвой подати за 1691 и 1692
годы.
Feria secunda in crastina dominicae sexagesimae, die decima nona mensis Februarii, anno Domini millesimo sexcentesimo
nonagesimo primo. Ad nobile officium consulare Vilnense personaliter veniens spectabilis dominus Gabriel Mołczan, consularis Mohiloviensis, praesentavit literas originales quietationis illustrissimi et magnifici domini Benedicti Pauli in Ozereia Sapieha—thesaurarii magni, notarii terrestris
m. d. Lit super summam quinque millium florenorum, intuitu exactionis ducillariae et solidariae in anno currenti die decima quinta B'ebruarii civitati sacrae regiae maiestatis Mohileviensi datas, manu
ipsius illustrissimi et magnifici domini

thesaurari subscriptas et sigillo communitas, petendo, easdem ad acta praesentia
suscipi, quarum tenor sequitur estque talis:
Benedikt Paweł na Czerei Sapieha—podskarbi wielki, pisarz ziem^d wielkiego xiestwa Litewskiego, Oszmiański, Eosławski,
Retowski у Olkinicki starosta, iegomości
panu Kazimierzowi Matusewiczowi, administratowi czopowego у szelężnego, na seymie w Warszawie, in anno 1690 na lat
dwie, począwszy od roku tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt pierwszego, dnia pierwszego
Julii, aż do roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzeciego, takowegoż dnia у miesiąca uchwalonego, powiatu Orszańskiego.
Po zaleceniu moich chęci donoszę, iż we-

— 430 dług postanowienia mego z miastem iego
królewskiey mości Mohilowem, ratione czopowego у szelężnego, na teraznieyszą currentią podatków mianowanych uczynionego,
odebrałem przez szlachetnego pana Gabryela Mołczana, raycę Mohilewskiego, у sławetnego pana Atanaziego Tymanowicza,
delegowanych od miasta iego królewskiey
mości Mohilewa, in vim czopowego у szelężnego, wyż mianowaney administratiey
waszmościom' złotych pięć tysięcy, vigore
którego mego odebrania, przez pomienione
dwie lecie uchwały teraźnieyszey niepowinien wm.. żadnych succollectorów na ехасcyą czopowego у szelężnego do kabaku
Mohilewskiego zsyłać, ani sam waszmość

wymagać, żadney extorsyi czynić у do żadnego sądu o te czopowe у szelężne magistrat Mohilewski у kontrahentów kabacznych pociągać, »przewodów у dekretów otrzymywać. Ta tedy wyż mianowana summa
in rationibus waszmości w skarbie pro persoluto cedet. Pisań w Wilnie, roku tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt pierwszego, miesiąca Februarii dnia piętnastego. Apud quas
literas quietationis subscriptio manus talis:
Benedikt Sapieha, podskarbi wielkiego
xiestwa Litewskiego. (Locus sigilli illustrissiini domini thesaurarii). Quae literae quietationis, uti praemisso modo actis praesentibus ingrossatae, ita originales cum depromto extraditae sunt.

1692 г. Мая 31 дня.
Изъ книги Л& 5124, за 1677—1695.г., стр. 1415—1416

116. Условія, предложеввыя Вилеяскиии саФьявниками и заяошвикамн Магдебургской юрнсдики саФьяввикамъ другигь юрисдикъ.
Сафьянники и заложники разныхъ юрисдикъ,
какъ то: городской, княгини Нейбургской и Виленскаго воеводы вступили въ соглашеніе между
собой относительно устройства одного общаго цеха

Sabbatho pridie dominicae misericordiae,
die decima nona mensis Aprilis, anno Domini 1692. Burmistrze у гаус miasta iego
królewskiey mościstołecznego Wilna. Wszem
wobec у każdemu zosobna, komu by o

и подъ зарукой 1,000 злотыхъ постацовили шесть
условій, по которымъ права и обязанности для
новыхъ членовъ были предложены такія же, какія были у цеховыхъ городской юрисдикцій.

tym wiedzieć należało, oznaymuiemy: iż
przed nami у całym urzędem burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim osobiście
stanąwszy sławetni Mikołay Miliniewicz у
Thomasz Szczerbicki—starsi, Jakub Żmuy-
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dżis у Zachariasz Motor—szafarze tegoroczni cechu czarno-y czerwono-skórnickiego у kurdywanickiego rzemiosła, w Wilnie
będącego, imieniem swoim у całego zgromadzenia swego iawnie, dobrowolnie у
wyraźnemi słowy wyrzekli у zeznali: Jako
' do praw, przywileiów у artykułów, cechowi
swemu od naiaśnieyszych królów ichmości
polskich у wielkich xiążąt Litewskich nadanych, przez króła imci, pana naszego miłościwego, teraz nam szszęśliwie panuiącego, potwierdzonych, conformuiąc, wszelakiego starania у prace dokładali у kosztu
nie żałowali, aby ludzie tegoż rzemiosła
w tym mieście у na przedmieściach onego,
tak też w okolicy iego, iako to: w Snipiszkach, Sołtaniszkach, Serekiszkach, Antokolu у po różnych mieyscach będący, zostaiący у nayduiący się, do tychże praw,
przywileiów у artykułów pociągnieni byli,
у w iedności у zgodzie z niemi у całym
cechem onych zostawali, a nie w inny cel
у koniec, tylko aby chwała Boża naprzód
promowowana była, bractwo też świętey Barbary panny у męczenniczki Chrystusowey,
przy kościele ś. Jerzego na Puszkami przy
mieście Wileńskim zostaiące, do którego tenże cech przyłączono, osobliwe odbierało pomnożenie; partacze zaś у niecechowi, znikając od ciężarów, w rzemiośle у robotach ich przeszkody nie czynili,
za włożeniem się у mediatią ludzi zacnych
przyjęli у przybrali do swego cechu у oraz
do wszytkich praw. przywileiów у artykułów swego cechu za spółmistrzów, spólcechowych у bracią swoią: sławetnych Stefana Paszkiewicza, Jakuba Żagiewicza, Adama Proszkiewicza, Symona Choieckiego,
Ławryna Żagiewicza, Symona Bundziewicza,
Kornela Sawasczewicza, Jana Hankiewicza,
Jana Lisowskiego, Macieia Andrzeiowicza,

Michała Butkiewicza, Eliasza Borysowicza,
Andrzeia Bohdanowicza, Woyciecha Lutkiewicza, Marcina Matowicza, Thomasza
Sklawzia, Krzysztofa Stankiewicza, Piotra
Romano wicza, Bartłomieia Deynarowicza у
Kazimierza Klima, iednych pod iurisdiką
iaśnie oświeconey xiężney ieymości Neyburskiey, drugich pod iurisdiką iaśnie wielmożnego imci pana woiewody Wileńskiego
Snipiską, innych na Antokolu у Szerekiszkach mieszkaiących przypuścili, z temT Jiondyciami:
Naprzód, ci wszyscy imionami у przezwiskami mianowani, tak religiey rzymskiey, iako у greckiey, będąc w tym. cechu czarno - у czerwono - skórnickim, tak
też kurdiwanickim, maią w iedności у miłości zobopólney, iako bracia у spółmistrzowie tegoż rzemiosła, cechu у bractwa, zostawać у zarówno praw у wolności, temu
cechowi służących у nadanych, zażywać..
Druga, żeby na starszeństwo у szafarstwo
tegoż cechu у bractwa ieden z iuridiki
maydeburskiey, a drugi z iuridiki siężney
ieymości Neyburskiey albo Snipiskiey, horodniczey Antokolskiey, albo też inney,
co rok zgodnie obierani byli у niwczym
tychże innych iuridik ludzie ; mianowanego rzemiosła nie byli upośledzeni, у takową elekcyą w roku tei'aziiieyszym na święty
Mikołay, nic nie upośledzaiąc teraźnieyszych
nowoprzybranych mistrzów, ani wymawiaiąc tego, że nie byli młódszemi* у szafarzami, zacząć у następuiących lat zachować maią.
Trzecia, że wyżey mianowani teraz
do cechu у bractwa, у oraz praw у praywileiów we wszytkim zarówno są przypuszczeni у przyięci, nie maią od dawnieyszych
у zasłuźeńszych w cechu żadnych przymówek, a daleko oppressyey ponosić, ale w

— 432 iednakim y równym zostawać poszanowa- у inne akty publiczne, przykładem innych ceniu, у ieden drugiego posiadać, także у w chów kiedy przyidą, zarówno ze wszytką inną
głosie, na schadzce pozwolonym, uprzedzać bracią, z należytym orężem, maią teraźnieysi mistrzowie przyięci wychodzić у przy-?
nie maią.
Czwarta, pomienionych wszytkich, te- stoynie sprawować się, у porządek podług
raz do cechu у porządków onego przy- rozkazania panów starszych zachować. Na-.
iętych у przypuszczanych, panowie starsi koniec wdowy, teraźnieyszych magistrów
tegoroczni, ze wszytkim cechem swoim, przyiętych pozostałe у synowie ich, weddeklarowali у przyrzekli, iż nie maią onych ług praw tegoż cechu conserwowani bydź
żadnemi ustawami nowemi, tak też skła- maią.
A iako panowie starsi у szafarze imiedankami у contribuciami okładać у obciążać, ale zarówno у spoinie, kiedy iaka skła- niem swoim у cechu całego te wszytdanka albo contribucia uchwalona albo kie punkta у conditie opisane w całości tewłożona będzie, . nie obciążaiąc iedni dru- raźnieyszym nowym spółmistrzom у spółgich, tak dawni, iako у teraźnieysi mistrzo- braci swey dotrzymać pod winą tysiąca złotych, które za niedotrzymaniem albo naruwie wydawać maią.
szeniem
na oprawę murów mieyskich niePiała, czeladź у chłopcy, którzy u teraznieyszych mistrzów, wyżey mianowa- pochybnie obracać się maią, przyrzekli, opinych, na wysłudze lat swoich zostaią у sali у obowiązali, tak też nowoprzyięci miw tym roku albo blizko przyszłym wy- strzowie, podług opisanych kondicyi, sprazwoleni będą, nie maią w regestr za wować się, przywileiom, artykułom podlechłopców cechowych wpisani bydź, ale gać у dosyć czynić pod takowąż wipo ехрігасіеу у dokończeniu lat swoich ną opisali у obowiązali. Iakoż na to
maią przez mistrzów swoich w cechu sta- wszytko у ręce sobie z obu stron dali,
nowieni, wyzwoleni у za towarzyszów de- przyrzekaiąc у szlubuiąc za się у succesklarowani у zapisani; w tym zaś roku przy- sorów, tak też następców swoich, iż nieięci chłopcy po wyściu sześciu niedziel ma- poruszenie to wszytko dzierżeć pod tąż
ią bydź do regestru cechowego wpisywani winą powinni będą.—Dat, na ratuszu WileńУ to za paręką; a kto bez paręki przymie skim, dnia trzydziestego pierwszego miesiąca Maia, roku Pańskiego tysiąc sześćset
у wpisze, na woli iego będzie.
Szósta, na popisy, monstry, processie, warty , dziewięćdziesiąt wtórego.
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1693 г. Февраля 21 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677—1695 г., стр. 1518—1521.

117. Привилегія короля Яна Ш, данная цеху Внленскихъ солодовннковъ на взиманіе шести грошей отъ бочки солода, привозимаго въ городъ.
Виленскіе солодовники обратились къ королю
Яну III съ жалобой, что они, исполняя вс городскія повинности, несуть больжіе убытки отъ безіюшлинной продажи солода окрестными жителями
г. Вильни по ц н или ровной съ солодовничьей

или высшей, и просили короля облегчить ихъ тяже
лое положеніе, всі дствіе чего король и приказываетъ взимать съ ка'ждой бочки привозимаго въ
Вильну солода по шести грошей въ пользу солодовниковъ.

Feria quarta intra octavam festi assumptionis beatissimae Mariae virginis, die decima nona mensis Augusti, anno Domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio.
Ad nobile officium consulare Vilnense actaque eiusdem personaliter venientes famati Petrus Gilewicz et
*) seniores
contubernii polentariormn Vilnensium, suo
et totius contubernii nomine agentes, praesentarunt originale privilegium s. r. m. d.
n. (in comitiis Grodnensibus anno currenti
dievigesima prima mensis Februarii), contubernio suo collatum, manu eiusdem sacrae maiestatis subscriptum sigilloque maiori m. d. Lit. communitum, petendo illud
ad acta praesentia suscipi, cuius tenor se-

antecessorów naszych, królów ichmośćiw
polskich у wielkich xiążąt Litewskich, cechowi swemu nadane, a przez nas miłościwie utwierdzone, tudzież ołtarz s.wóy w
kościele oyców franciszkanów Wileńskich
prowiduiąc у wszelkie ciężary publiczne rzeczypospolitey mieskie у cechowe pełniąc,
wielką przeszkodę od ludzi we wsiach,
około Wilna mieszkaiących, w robieniu
słodów у przywożeniu onyeh na targ ponoszą, zwłaszcza gdy ci wieśniacy z gumien różnych zboże na słód taniey zakupuiąc, a do Wilna przywiozszy, tąż ceną,
iako у słodownicy cechowi, a ieszezey drożey przedaią, żadney ani nam, ani rzeczypospolitey у miastu, ani cechowi nie czyniąc
powinności, zaczym przez panów radnych
у urzędników naszych, na tenczas przy boku naszym będących, upraszali, abyśmy na
ciężary onych у całego miasta miłościwy
respekt nasz maiąc у stosuiąc się do praywilei im od naiaśnieyszych antecessorów
naszych у рквй nas miłościwie potwierdzonych, one ratifikowali у pozwolili onj» po
groszy sześciu litewskich od beeitó słodu.

quitur estque talia:
Jan trzeci, z Bożey łaski król polski
etc. Wszem wobec у każdemu zosobna,
komu by o tym wiedzieć należało, oznaymuiemy, iż supplibwali nam sławetni słodownicy у mieleatze Wileńscy, iako oni
maiąc praywileia у artykuły, od ś. pamięci
*) Пропущены имя и фамилія.

56

- 434
ze wsi przywożonego brać у na publikę
całego miasta obracać, to iest, aby dwie
części tego podatku ad aerarium publicum
miasta Wileńskiego, a trzecia częs'ć do
skrzynki ich cechowey na obronę ich własnych praw wybierana, oddawana у obracana była. Jakoż my, de plenitudine maiestatis nostrae, którą mamy nad miastami,
у oraz conformuiąc się do artykułów przywileiu ich opisanego (który we wszytkim
confirmuiemy у ratifikuiemy), tym listem
przywileiem naszym nadaiemy у na wieczne czasy postanawiamy, aby każdy, nemine excepto, uchylaiąc wszelkie protekcie,
którykolwiek słód wyrobiony ze wsi na
targ do 'Wilna we wtorek albo piątek, lub
też innego dnia do przedania przywiezie,
od beczki słodu po groszy sześciu litewskich płacił, z którego podatku dwie części na ozdobę ad aerarium publicum civitatis Vilnensis, a trzecia część do skrzynki ich cechowey wybierana ^ у oddawana
była, sub paena confiscationis beczki słodu za nieoddaniem. Co urzędowi grodzkiemu Wileńskiemu, także urodzonemu wóytowi naszemu у magistratowi Wileńskiemu
donosząc, serio przykazuiemy, aby ten przywiley nasz we wszytkim cale у nienaruszenie zachowany у exequowany był. Sprzeciwnych zaś też urzędy zwysz pomienione,
insimul z sobą się znosząc, nie tylko confiscatią słodu, ale у winą kop sta litewskich, z którey dwie części na urząd grodzki у urodzonego wóyta, także magistrat
Wileński, trzecia zaś na delatora dividi
ma irremissibiliter, iako in recenti et ex
delicto brali. Na co dla większey wiary
ręką się naszą podpisawszy pieczęć wielkiego xiestwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Grodnie, roku Pańskiego Ш)ЄХСПІ, miesiąca Februarii dnia

XXI, panowania naszego roku XIX. Apud
quod privilegium subscriptio manus sacrae
regiae maiestatis: Jan król (Locus sigilli
maioris m. d. Lit.). Władysław Brzostowski—referendarz, pisarz wielkiego xiestwa
Litewskiego mp.
Deinde literas universales illustrissimi
et magnifici domini palatini Vilnensis,
supremi exercituum m. d. Lithuan. ducis,
originales, salvas et illaesas, produxerunt
atque ad connotandum actis praesentibus obtulerunt in tenore sequenti: Kazimierz Jan Sapieha — hrabia na Bychowie, Zasławiu у Dąbrownie, woiewoda Wileński, hetman wielki wielkiego xiestwa
Litewskiego. Wszem wobec у każdemu
zosobna, komu by o tym wiedzieć należało, tym moim listem oznaymuię: iż sławetni słodownicy у mielcarze Wileńscy pokładali przede mną przywileia у artykuły
naiaśnieyszych królów ichmościów polskich
у wielkich xiążąt Litewskich, cechowi swemu służące, a osobliwie przywiley świeży
króla imci naiaśnieyszego, teraz nam szczęśliwie panuiącego, w Grodnie, podczas seymu przeszłego, roku teraznieyszego tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt trzeciego, miesiąca
Februarii dnia dwudziestego pierwszego
conferowany, ręką iego królewskiey mości
podpisany у pieczęcią wielkiego xiestwa
Litewskiego zapieczętowany, a to względem wielkiey przeszkody od ludzi we wsiach
około Wilna mieszkaiących w robieniu słodów у przywożeniu onych na targ, zwłaszcza gdy ci wieśniacy z gumien różnych
zboże na słód taniey zakupuiąc, a do Wilna przywiozszy nie tylko tą ceną, iako słodownicy Wileńscy, ale у wyższą przedaią,
żadney nie czyniąc rzeczypospolitey, miastu,
ani cechowi powinności, nadanym, którym
przywileiem pensia pewna na tychże wieś-

-
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niaków włożona iest, у aby ten przywiley
przez urząd grodzki у magistrat Wileński
we wszytkim zachowany, exequowany był
iniunctum. Jakoż ia, woiewoda Wileński, ten
przywiley iego królewskiey mości, cechowi
słodowniczemu dany, we wszytkich punktach sacrosancte poważaiąc, у ony do executiey należącey intendendo przywieść po ichmościach panach urzędnikach grodzkich, osobliwie imci panu podstarościm у szlachetnym
magistracie Wileńskim, ex munere officii
et potestatis meae, chcę mieć, aby cum
omni reverentia podobnym sposobem we
wszytkich punktach, paragrafach у elauzulach, nil in dubium vocando et contraveniendo, cale у nienaruszenie obserwowany
у do executiey intimowany, z winą w tymże przywileiu opisaną, nie pochybnie na

sprzeciwnych przywodzony był; itidem sub
paena in abutentes officio suo et поп ех quentes mandata iego królewskiey mości
expressa. Na co dla lepszey wagi ręką moią do tego listu podpisawszy się, pieczęć
przyłożyć kazałem. Pisań w Wilnie, dnia
dziesiątego miesiąca Aprila, roku Pańskiego tysiąc sześćset dziewiędziesiąt trzeciego.
Apud quas literas subscriptio manus illustrissimi domini palatini eiusmodi: Kazimierz
Sapieha w. W., hetman wielki wielkiego xięstwa Litewskiego (Locus sigilli). Quod privilegium sacrae regiae maiestatis et Kterae
universales illustrissimi domini palatini Vilnensis, modo praemisso uti actis praesentibus sunt ingrossatae, ita originalia cum
depromptis famatis senioribus contubernii
polentariorum extradita.

1697 г. Апр ля 14 дня.
Изъ книги № 5134, за 1700—1704 г., л. 587.

И 8. Выкупная запись, данная Волковыйскимъ иодчашимъ Еолендою Виленскому
св.-Троицкому монастырю на домъ съ плацомъ.
Волковыйскій подчашій Коденда вм ст съ женой своей выдаютъ настоящую запись Виленскоиу Св. Троицкому монастырю по сл дующему поводу: родители Колендн занимали у монастыря
800 злотыхъ подъ залогъ двухъ им ній; долга

перешелъ по насл дству; не им я средствъ
уплатить его, Коленда уступаешь базиліянамъ небольшой дворъ за Виленской брамой въ Вильн
же и пустой плщъ, купленный у Виленской міщанки.
.
ЭТОТЪ

Feria secunda post domimcam secunAd acta nobilis officii consularis Vilneadam post festum pentecosten, die vigesi- sis veniens perspnaliter religiosus in Chrisma sexta mensis Maii, anno Domini miile- to pater Ioannes Pleszewski, presbiter orsim o septmgentesimo quarto.
dinis di?i Basilii magni ritus graeci mo-
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nasterii ad aedes s. Trinitatis graeco-unitornm Vilnensium nomine admodum reverendi Martiani Kulczycki, eiusdem ordinis consultoris et superioris monasterii
Yilnensis, de nomine totius monasterii solenniter in et contra magnificum dominum Adamum Kolenda, subdapiferum
Volkoviensem et uxorem eius quaestus et
protestatus est, pro eo quia ius cessionis
aulae certae. vigore inscriptionis suae non
recognovit in tempore; proinde idem ius cessionis originale salvum et illaesum, sanum,
cum literis panter originalibus pro recognitione ad acta officii praesentis obtulit in tenore
sequenti: Ja Adam Kolenda, podstoli Wołkowyski у ia Felicyanna Krasowska Adamowa Kolendzina, podstolina Wolkowyska,
małżąkowie, czyniemy wiadomo tym naszym
dobrowolnym wieczystym zapisem, komu
by o tym wiedzieć należało, teraz у napofcym będącego wieku ludziom, iż my
małżąkowie znosząc dług ośmset złotych
polskich, wielebnym ichmościom oycom
bazylianom Wileńskim należący, z maiętności, nazwaney Merecza Kowelliszek,
w woiewodztwie Wileńskim leżącey, wyderkafowym prawem przez dobrodzieiów rodziców moich mnie Kolendy zeszłych z tego świata, imci pana Michała
Kolendy у ieymość panią Zofią Eaiecką
Kolendzinę, małżąków, z płaceniem co rok
pewney kwoty wniesiony, a nie mogąc mieć
inszego sposobu do wypłacenia tego długu, tedy in vim pomienioney summy ośmset złotych ustępuię wiecznemi czasy w Bogu przewielebnemu iegomości Januaremu

Ohurcewiczowi, starszemu na ten czas, у
wszytkim oycom bazylianom Wileńskim,
przy cerkwi świętey Tróycy będącym, dworku mego tu w mielcie Wilnie, za bramą
Wileńską, idąc do świętego Filipa Jakuba,

po lewey stronie będącego, mnie wieczystym prawem od pana Kazimierza Bałaszka należytego, a do iuryzdyki mieyskiey
przysłuchaiącego, ze wszelkim w nim dawnym budynkiem у przeze mnie świeżo restaurowanym, nio z tego dworku naymnieyszey części nie excypuiac, ani wyłączaiąc, ale tak, iako sam z placem do
niego należącym, według dawnych praw,
mnie służących, byłem possessorem, z tym
wszytkim w realną possessyą tymże ichmościom oycom bazylianom w spokoyne
wieczyste używanie podawszy, prawa naszego wiecznie zrzekamy się у do rąk ww.
oycom bazylianom oddawszy, na osoby onychże transfunduię. Przy tym in vim teyże
summy wyderkafowey, ponieważ dworek pomieniony nie korrespondował do wypłacenia oney, zrzekamy się wieczystego prawa
naszego tymże ichmościom oycom bazylianom Wileńskim na plac pusty, obok у
miedzę tego dworku naszego w Wilnie, za
Wileńską bramą będący, idąc do świętego
Jakuba po lewey stronie, pod prawem maydeburgii tuteyszego Wileńskiego zostaiący,
od- pani Anny Siekierskiey, mieszczanki
Wileńskiey kupiony у na osoby ichmościów
wiecznemi czasy wlewamy у onym podług
praw naszych dawnych do possessyi wieczystey ten plac ze wszytkiemi do niego przynależnościami у dawnym ograniczeniem
ustępuię. Które to obadwa place, iako w iednym położeniu у ob miedzę z sobą będące,
leżą z iedney strony od miasta ob miedzę
placu у dworku Stanisława Kirwelisa, a z
drugiey strony do budynków mieszczanina
Kowala. Maią tedy у wolni będą ichmościo-

wie oycowie bazylianie Wileńscy у sukcessorowie onych, od daty tego listu zapisu naszego, tak tego dworku naszego wyiey mianowanego z placem do niego należącym,
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іако у drugiego przez nas przykupionego,
iako dóbr własnych у swobodnych, żadnym
prawem у długami nie obciążonych, ani
onerowanych, spokoynie wiecznie dzierżeć
у używać, z nich sobie wszelakich pożytków wynaydować, budynki nowe na tym
pustym placu stanowić у z dworku od sąsiad, tam mieszkaiących, czynsze należyte
na siebie wybierać, у tą possessyą swoią, iako chcieć, szafować у dysponować. My tedy
wyż rzeczeni małżonkowie, sami przez się,
potomków ysukcessorów naszych, nie mamy się żadnym sposobem interessować у
prepeditiey w possessyey ichmościom oycom
bazylianom czynić wiecznemi czasy; owszem
od każdego wstępuiącego у przeszkodę w
tym dworku у placach czyniącego, albo
też o niewypłacenie czynszu у zaległych
za dzierżenia naszego retent, rzeczypospblitey należących, interessuiącego się, u
wszelkiego sądu у prawa tychże ichrnościów
oyców bazylianów Wileńskich bronić, zastępować у ewinkować swoim kosztem mamy у powinni będziemy, a po nas sukcessorowie nasi, pod zaręką złotych ośmiuset
polskich у pod nagrodzeniem szkód у nakładów prawnych gołosłownie mianowanych,
względem czego ewikcyą wnosząc na maiętność tęż, nazwaną Merecz Kowleliszki,
daiemy ichmościom wolność samych siebie
у sukcessorów naszych, tak od przeszkody
iako у о nieewinkowanie pozwać, lubo zakazem zakazać, do wszelkiego sądu у prawa
rokiem zawitym by naykrótszym a niesta-

-

tutowym, którą zarękę by у niepoiednokrotnie zapłaciwszy, przecie ten nasz list
dobrowolny wieczysty zapis u wszelkiego
sądu у prawa przy zupełney mocy у walorze zostawać ma. Y na tośmy dali ichmościom oycom bazylianom Wileńskim ten
nasz list wieczysty zapis z podpisem rąk
naszych własnych у z podpisami ichmościów
panów przyiacioł, od nas ustnie у oczewisto uproszonych, niżey na podpisach mianowanych. Pisań w Wilnie, roku- tysiąc
sześćset dziewiędziesiąt siódmego, miesiąca
Apryla czternastego dnia. Apud quas'literas sequuntur subscriptiones tales: Adam
Kolenda—podstoli Wołkowyski; Felicyanna
Krasowska Kolendzina—p. W. Deinde magnificorum dommorum sigillatorum subscriptiones sequentes: Ustnie у oczewisto
proszony od iegomości pana Adama Kolendy—podstolego Wołkowyskiego у od ieymości pani Felicyanney Krasowskiey Kolendziney—podstoliney Wołkowyskiey, małżonków, pieczętarzem do tego wieczystego
zapisu ręką moią podpisuię: J a i l Karol
Tymiński—podczasy ziemie Wileńskiey mp.
Tako pieczętarz uproszony do tego prawa
wieczystego od osób wyż mianowanych rę-^
ką moią podpisuię: Jan Niewiarowicz—namiestnik у pisarz zamku iego królewskiey
mości. Ustnie a oczewisto proszony pieczętarz od iegomości pana Adama Kolendy
ysamey ieymości podpisuię ręką moią; Antoni Kostecki. mp.

-
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1701 г. Февраля 1 дня.
Изъ книги № 5133, за 1695—1701 г., л. 1521.

119. Универсалъ каштеляна Троцкаго Казиш'ра Котла ко вс мъ сословіямъ
вел. кп.Литовскаго о взнос въ изв стпомъ количеств шеляжнаго и чоповаго за предметы торговли, пом ченные въ пастоящемъ упиверсал .
Троцкій каштелянъ Казиміръ Котелъ доводить
до всеобщего св д нія, что онъ взялъ въ аренду
таможенная пошлины и отъ себя передалъ дов реннымъ' лицамъ. Поэтому строго предписываете,
чтобы вс лица, занимающаяся торговлей и завод-

Sabbathö proximo ante dominicam reminiscere die decima nona mensis Februarii, anno 1701.
Coram actis nobilis officii consularis Vilnensis comparens personaliter.nobilis dominus
*) Warzewicz—ministerialis sacrae regiae maiestatis, nomine generosi doшіпі Joannis Klimaszewski, s. r. maiestatis
secretarii, produxit literas universales patentes de re infrascripta ab illmo ac excellmo domino Michaele Casimiro Koeieł—
castellano Trocensi, Mscislaviensi, Markoviensi, Skirstymonensi capitanei, subsrciptas
et sigillo eiusdem illustrissimae celsitudinis
communitas originales, petendo ad acta
officii praesentis ingrossari, quarum literarum sequitur tenor talis:
Mikołay Kazimierz Kociel—kasztelan
*) Имя пропущено.

ской д ятельностію, уплачивали правильно пошлины, такъ называемое шеляжное, чоповое и
шоссовое. При этомъ Котелъ назначаетъ и разм ры каждой пошлины съ товаровъ туземныхъ и
привозныхъ изъ заграницы.

Trocki, Mścisławski, Markowski, Skyrstymoński starosta. Jaśnie wielmożnym, wielmożnym iehmościom panom senatorom,
dygnitarzom, urzędnikom ziemskim, grodskim, rycerstwu, szlachcie, obywatelom woiewodztwa Wileńskiego, m. w. m. panom
у braci, po zaleceniu usług moich, także
mieszczanom, obywatelom у całemu magistratowi miasta iego królewskiey mości Wilna, у komuby o tym wiedzieć należało, donoszę do wiadomości, iż ponieważ sowite
czopowe у szelężne po woiewodztwach у
powiatach wielkiego xiestwa Litewskiego
uchwalone per confoederationem generałem
w Olkienikach sancitam, na pospolitym ruszeniu, za uniwersałami iego królewskiey
mości, pana naszego miłościwego, zgromadzonym, a przez laudum tego woiewodztwa
mnie kasztelanowi Trockiemu za summą,
w kontrakcie wyrażoną iest puszczone; przeto
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ia, ony chcąc mieć w iako naylepszym
porządku, zleciłem imści panu Janowi Klimaszewskiemu, sekretarzowi iego królewskiey mości, у panu Gordonowi, doktorów;
medicinae, aby tak sowite czopowe, szelężne;
iako teższossowe od ryb yoleiu, iako naywierniey у bez żadney depaktacyi robiących, handluiących, oraz też у bez żadney
dyminucyi skarbowey,. iako kto przywiezione z wozów ruszone, także ogień pod kotły у banie nie pierwięy przy robieniu piw
у miodów podkładany bydź ma, aż wprzód
do skarbu należytość oddana będzie, to
iest: od wina Węgierskiego złotych 38, od
beczki sekłu*) złotych 120, od pippy petersymentu **) złotych 106, od beczki wina
Ochlańskiego złotych 40, od beczki wina
Łagońskiego złotych 28, od beczki winnego octu złotych 20, od miednicy miodu
przaśnego złotych 6, od miednicy wódki
przywoźney złotych 2, od beczki słodu
*) Длинная бочка испанскаго вина.
**) Петерсиментъ, испанское вино.
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piwnego złotych 6, od beczki słodu brażnego złotych 6, gr. 20, od beczki piwa
Kowieńskiego złotych 3, od wozu ryb przywoznych złotych 4, od wozu oleiu złotych
4, od beczki soli złotych 2, od beczki śledzi
złotych 3, у we wszystkim ku profitowi skarbowemu, iako naylepsza była animadversya. Retenta, którekolwiek a prima Decembris są zaległe, tego podatku aby sub paena
triplicis pensionis były exequowane, nie
zastawiaiąc się żadnemi przywileiami, libertacyiami, ante et post unionem na'dane
mi, et quocunqiie titulo będącemi. Jako
poślednieyszą konstytucyą anni millesimi sexcentesimi nonagesimi, folio 4-to, podniesionemi у obwarowanemi. Dat w Wilnie
anno millesimo septingentesimo primo, die
1-ma Februarii.
Apud quas literas subscriptio est talis:
Michał Kazimierz Kocieł—kasztelan Trocki,
administrator szelężnego у czopowego. L.
f S. Quod quidem originale universalis
modo praemisso actis praesentibus est insertum et inscriptum.
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120. Судебный допросъ съ пыткою Внленскаго и щаеина Косаревича, обвнненнаго въ святотатств , произведенном» ииъ въ Вилсискоіі Св.-Духовской
церкви.
Въ этомъ'документ излагаются подробности
судебнаго разсл дованія надъ святотатцемъ, Виленскимъ м щаниномъ Косаревичемъ, и его матерью. Касаревичъ, когда пришелъ въ сознаніе
посл пытки, припомнилъ' вс подробности своихъ преступннхъ д йствій, назвалъ не только костелы и церкви, обокраденные ииъ, но украденные предметы, назвалъ м ста и дща, соприко-

сновенный съ этимъ д ломъ. Самое д ятельное
участіе въ покупк этихъ вещей принимали евреи. Косаревичъ н сколько разъ уходилъ изъ
тюрьмы,, но посл дній разъ быль пойманъ у своихъ родственниковъ, когда зашелъ къ нимъ на
святой нед л перем нить б лье. Предметы украденные состояли изъ золота, серебра, коралловъ,
жемчугу и драгодвнныхъ каменьевъ.

Iudicium opportunum etcriminale feria
sexta ante dominicam secundam post festum paschałis, die duodecima mensis Aprilis, per generosum dominum„Joannem
Gawlowicki, proconsulem administratorem
advocatiae Vilnensis, et nobiles dominos scabinos Vilnenses bannitum est anno
Domini millesimo sexcentesimo nono.
Satisfaciendo decreto nobilis iudicii scabinalis Vilnensis die hodierna lato, quo, post
admissum iudicium criminale lecta protestatione, et praesentata facie atque examine privato coram hominibus fide dignis
| peracto, in scriptis exhibito, in quo propria oris, confessione, sacrilegium fassus
atque post additum citato Joanni Kossarewicz, sacrilegem, patronum саша no-

bilem dominumPaulumMacielewicz, atque
matri Kossarewiczovae, nobilem dominum
Paulum Ciechanowicz iniunctum iudiciale
examen citatorum post prandium nobiles
domini Simon Brzozowski et Josephus Osipowicz, scabini Vilnenses, cum notario
ordinarii assistentibus famulis iudicii iuratis honestis Stephano Korkowicz et Dawide Borkowski descenderunt adpraetorium,.
ibique examen iudiciale sibi commissum,
inculpati Joannis Kossarewicz et eins matris Kossarewiczovae peregerunt. Inprimis
adductus de carceribus concatenatus inculpatus Kossarewicz, sacrilega, examinatus
benevole recognovit sequentia: Zowie się
Jan Kossarewicz—czapeczniczego rzemiorodem z Wilna, mam oyca y matkę,

-
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Ьуїет szafarzem w czapecznickiey cerkiewney congregatii od ś. Jana roku przeszłe^gjJ b k t ó p łamane teraz pprezentuię
l i k i у nóżki połama
licem z wotów, tabliczki

-

kę z koralikami tymi pięć, a nie siedmj
wziołem у te matka odemnie odebrała ў
przedała ia niewiem komu; puszki śrebrney z cimborium, eucharystyi nie wyrzułem, ale krzyża srebrnego blachmalowego całem, ani paliłem, ani tey puszki żydówr
pozłocistego nie brałem, kitaykę żółtą wzio- ce zastawywałem, ani w garnku/ topiłem
łem ze skrzyni cerkiewney bractwa kresto- puszki, ani oną szmatami zbiwszy siekierą,
nosnego, u żydówki zastawiłem we złotych ani przeda wałem, ani znałem się dó tego
dwóch; tę babka teraz wykupiła. Koralów у nie pamiętam co z bólu mówiłem przed
sznurek perłami przenizany z ołtarza świę- ludźmi, gdy mnie bili, wiązali, wkramnicy
tego Jana bractwa kramnickiego wziołem mnie bili у wiązali, у musiałem potym
у do skrzynki włożyłem, także sznureczek mówić to, do czego się znałem przed kramdrobnych pereł, a matka ode mnie, iakiem nikami, przed zacnemi ludźmi kłamliwie
zgubił klucz znalazszy, on odkradła у nie- mówiłem, boiąc się, aby mię nie męczono."
wiem gdzie zostawiła, pytała się wprawdzie Lampy nie brałem śrebrney, ni e przedau mnie matka, iako o pierścieniach, także wałem za talarów dziesięć, ztąd znałem
pięciu będących złotych, także z ołtarza się do niey, żem pieniędzy znalazł rano
tegoż wziętych odemnie ze skrzynki przez na mostku przeciwko paniey Siemienickiey
matkę potaiemnie odebranych, zkąd byia przed pożarem ieszcze, gdym u pana Szawzioł?—Odpowiedziałem," że od kałmuków trawy służyłem, nie pamiętam w i e l e tych
kupiłem. Pięć gałek srebrnych pozłocistych pieniędzy było, bo nie liczyłem, u pana
od krzyża bractwa czapeczniczego odkrę- Szatrawy pod piecem były przeze mnie sehe-,
ciłem, w moim zawiadywaniu będącego. wane, potym czeladnik znalazł one, panu
To kiedym chciał, tomwzioł, iedne u szyn- Szatrawie oddał, z których щщ е oddano
karki p. Hrehowicza w kwarcie piwa у sześć talarów, a dwa talary na liczbę do
kopieyce, dwie zaś gałki u szynkarki iego cerkwi św. Ducha, drugie dwa do oyców
mości pana Gilewskiego. burmistrza Wi- bernardynów. Drugiey także śrebrney lamleńskiego, wpółtalera, drugie dwie u szyn- py nie brałem, nie wiem, nie przedawałem,
karki pana Okuszki, te okupione teraz; mówiłem przed ichmościami o puszkę, ale
sznurów dwóch pereł nie brałem zstudent- nie brałem, nie paliłem, nie topiłem, ani
skiego obrazu, ani przedawałem one, anim nie mogąc stopić nie rąbałem siekierą, nie
znał się do nich przed ichmościami у przedawałem żydom szmatami; tablicy śrebrnie pamiętam, com mówił z bólu у stra- ney wielkiey nie brałem, tylko małe tabchu. Półsznurka pereł tmatki, które od liczkę у noszkę wstążek urznołem z obużyda mówi kupiła za złotych trzydzieście, dwuch końców od ołtarza świętego Jana,
przedała ieymość pani Duchowiczowey za mogło być łokieć tych wztąg urżniętych z
złotych dwadzieśeie dwa podczas szwedskiey; obudwuch końców od ołtarza, a nie łokci
obrączki złote z temiź koralikami у pereł- dwadzieścia; anteminsu nie brałem у towalkami wyż specifikowanemi wziołem, a ni iedney у drugiey, o dwuch cynowych
matka cicho odebrała odemknąwszy skrzyn- lichtarzach aiewiem у nie brałem, dwueh
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lamp u oyców augustianów . nie wiem у
ше brałem. Wyłomałem się .z turmy tym*
sposobem: -z soboty wielkonocney dziurę
zrobiłem sobie, sklepienie, przymościwszy
n a
cegły' У
onych stawszy polanem, iak
gospodarz nosił do turmy drwa, iam przez
kratę wziot te polano, było światło trochę,
dziury urobiwszy, tedy dziurą z niedzieli
na poniedziałek wielkonocny uciekłem w
nocy у poszedłem na Antokole do Trinitarzów, słuchałem mszy pierwszey, potym
poszedłem w las, у tam byłem do nocy
nikomu do uciekania nie pomagał, ani dawał instrumentów do wybicia murów w
turmie, złapano pod ś. Janem mnie u siostry oyca mego, babka chusty w niedziele
wielkonocną dała koszule, a nie dała instrumentu do wybicia muru żadnego. Haec et
non plura recognovit. Inducta Anastasia
Kossarewiczowa, mater inculpati Kosarewicz, examinata recognovit: Koralów sznur
znalazłam u syna w skrzynie, które powiadał syn, że od kałmuków kupił za tynfów piętnaście z perełkami; drugim sznurkiem znów, przytym pierścionków pięć zło-

-

tych podczas moskalów, będąc potrzebna
pieniędzy przedałam próżnie solennice, za
oleiem siedzącey przed p. Stroczyńskiego
kamienice wrotami w rynku, ieden przedałam za złotych piętnaście, obrączkę Niemkini przedałam, która mieszkała w cechu
rzeźnickim, a teraz przeciw franciszkanom
mieszka, dwa pierścienie z oczkami za
piętnaście złotych krawcowey swey przedałam przy drugich dwuch za złotych dwadzieście trzy, ieden żydówce przedała za
złotych dwanaście; puszki śrebrney nie wiem,
nie widziałam u syna у srebra, o żadnych
rzeczach nic nie wiem kradzionych przez syna,
szmatki dwa wstąg pułtora łokcia było; o
kitayce nie wiem; u żydówki wykupiona
pół sznurka pereł kupiłam u żydówki za
złotych trzydzieście, у przedałam za złotych
dwadzieście dwa, żydówki nie znam у niewiem gdzie mieszka, kupiłam w rynku po
pożarze, gdzie dwa sznury pereł przedał
syn, niewiem; innych rzeczy żadnych niewiem. Quod examen, modo praemisso factum, actis praesentibus est connotatum.
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1721 г. Апр ля 19 дня.
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121. Р шеніе Виленскаго магистрата по поводу споровъ между члепанн сапожничьяго цеха—католическаго и протсстантскаго в ронсиов даиій.
Виленскій сапожничій цехъ внесъ жадобу на
своихъ товарищей саксонскихъ н мцевъ, что они
обязались не только во всемъ подчиняться цеху,
но принимать участіе въ костельныхъ выходахъ
и расходахъ, и теперь отказываются и даже доиогаются стар йшинства въ цех ; отв тчики
чрезъ своего уполномоченнаго заявили, что они
протестують только противъ.якостелеистваи

какъ оно введено не законами, а обычаемъ. Магистрате., по выслушаніи взаикныхь : препирательствъ, лостановилъ: взыскать съ н мцевъ за
прежнія упущенія по 6 злотыхъ въ г дъ, а на
будущее время уволить ихъ отъ этой обязанности.
Об стороны вполн удовольствовались такимъ
постановленіеиъ.

W sobotę miedzy oktawą zmartwychwstania Pańskiego dnia dziewiętnastego
miesiąca Kwietnia, roku tysiąc siedmsetnego dwudziestego piewszego.
Na instancyą uczciwych Stanisława Judzielewicza, Hrehorego Leszczewicza, Jana
Jerzego Piotrowicza — starszych kunsztu
szewskiego, imieniem swoim у imieniem
całego cechu swego czyniących, zapozwali
do szlachetnego sądu burmistrzowskiego у
radzieckiego Wileńskiego uczciwych Andrzeia Bańka, Jakuba Hoswika у Jachima
Bandrynka—szewców у mieszczan Wileńskich Augustianae confessionis, przez ienerałów przysięgłych sądowi uczciwych Kazimierza Perakiewicza у Jana Konopickiego f ш remissą i. k. mości commissarskich
ueiynioną, vigore zakam do tych że są# w commissarskich niesionego, o to у
w ten sposób: Ш obżałowani szewcy nasi,
Щщ oddaleni od praw у przywileiöw, nadtmfoh od nayiaioiey^ych brótów ichmo-

ściów cechowi szewskiemu, у nie są prawem obwarowani, szczegulnie tylko przez
submissyą onych, iż mieli wszelkie posłuszeństwo cechowi pełnić, prawu у artykułom podlegać, bez żadnego usurpowania
sobie starszeństwa у przełożeństwa w cechu
mieć, ieno aby przyiednym warstacie conserwowani byli, a wszelkim rozkazom rocznym cechmistrzom z niemieckiey strony
katolikom pełnić, do składanek zarówno
z drugiemi przystępować, w roku za schadzkę podczas festu u. Mikołaia sehadzaó się, towarzystwa, zwłaszcza cudzoziemców у chłopców, mimo wiadomość żałuiących nie przymować, aż za doniesieniem cechmistrzowi
rocznemu у Niemcom katolikom, gwoli takowemu się submittowaniu załuiące acceptowali; a teraz obżałowani Sasi absolute
z posłuszeństwa wyłamali się, a « g o prawa, preywfleia у statuty cechowe S&sam
bronią, шигрша, do starsEeistws promowuią się» d o i s t a g k o ś e M n f A і И ^

-
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się niechcą, we wszytkim z żałuiącemi Niemcami katolikami contradykuią у naśmiewaią'się z tego,, że do usług kościelnych każą applikować się, daiąc tę żałuiącym odpowiedź: „że nie możecie nas Sasów do swego kościoła у nabożeństwa mimo nasz kościół saski pociągnąć", у tak będąc obżałowani tey ambicyi nadętości sekty saskiey,
a wspomożeniu fortuny swey dufaiąc, śmieli у ważyli się, ile pod sądami ikmości
commissarskiemi, tu w mieście Wilnie sądzącemi się, żałuiącycli Niemców katolików
diffamować, nie tylko iako zwykli przeszłych lat, lecz у w teraznieyszym roku tysiąc siedmsetnym dwudziestym pierwszym,
miesiąca Februaryi dwudziestego ósmego
dnia, przed godnemi ludźmi cechowemi,
nie .zważaiąc na srogość prawa у artykuły
у na starszeństwo roczne żałuiących, sromotnie łaiąc, do bicia się porywali у odpowiedź srogą na zdrowie uczynili. Zaczyni
do nakazania ante omnia obżałowanych
comparycyi, do nakazania paen za występek, wprawach przywileiach opisanych, do
osądzenia onych, iak prawo у przywileie
Sasom bronią, у do wskazania paen za wyż
pomienioną pochwalkę z nagrodzeniem szkód
У nakładów prawnych, żałuiące aktorowie
po zapozwanych takową wynieśli żałobę.
Zapozwani zaś vilissime iustifikuiąc się у
uwalniwać się w replice, aby te wexy wynieśli, żałobę w ten sposób: iż obżałowani
nie wiedzieć quo valore et praetextu, mimo wszelką słuszność, śmieli у ważyli się
bez podania żałuiącym zakazu do sądu iego kr. mości commisarskiego adeitować у
na dniu szóstym miesiąca Marca, anni praesentis in contrarium dekret, z niemałym
wskazem otrzymawszy, usiłuią aggrawować, a żałuiące,. iako niwczym nie będąc
wianami, ale owszem we wszytkim, iako

prawa, przywileie у artykuły kunsztowi szewskiemu nadane, są posłusznemu у wszelką
powinność nad zwyczay z osób swych spełnili, у nigdy ni o co obżałowaui żałuiących
do szlachetnego magistratu nie zapozywali,
szczegulnie na iedną wexę czyniąc, zawziowszy gniew у rankor obżałowani, mianowicie Niemcy katolicy ku żałuiącym, kalumnią kładąc, infestuią у chcą gwałtem,
ażeby żałuiące consequenter rok po roku na
usłudze obżałowanych zostawali, czego żadnymi artykułami у prawem dowieść nie
mogą. Do skassowania tedy dekretu у żałoby w nim inserowaney nic niestuszney
pomówney у paen talionis o niesłuszne
oskarżenie, do uwolnienia się od akcyi у
impetycyi obżałowanych, a podług praw,
przywileiów у artykułów żałuiących, ile w
saskiey religii opisanych, zachowania, do
przysądzenia expens na prawo okazyi obżałowanych spendowanych; oto tedy wszytko chcąc prawem czynić, paen talionis dochodzić у requirowac, instituerunt akcyą.
Na terminie tedy ninieyszym, wyż na .dacie, roku, miesiąca у dnia pisanym, stawaiąc aktorowie sami oczewiście, według żałoby swoiey, dowodzili confirmacyą przywileiu nayiaśnieyszego króla iegomości Augusta wtórego, szczęśliwie teraz panuiącego, pod rokiem tysiąc siedmsetnym trzynastym, dnia dwudziestego wtórego miesiąca Februaryi, miłościwie nadanego, którym to przywileiem są szewcy Sasi od praw
у przywileiów, od nayiaśnieyszych królów
ichmościów cechowi szewskiemu nadanych,
oddaleni od praesentowania starszeństwa, a
zatym domawiali się aktorowie, ażeby zapozwani byli szafarstwa у starszeństwa iacapaces, contentuiąc się ieno szewskim
rzemiosłem. Względem posługi у powinności kościołowi у eeehowi wypełniania, у
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posłuszeństwa panom • starszym tegoż cechu słuszeństwa pełnią, у nie może pars actoczynienia, instanciowali, tudzież ażeby nie rea dowieść, ażeby byli przeciwni powinwedług artykułów cechowych przepisanych, nościom у panom starszym, a zatym od
a od szlachetnego magistratu Wileńskiego niesłusznego oskarżenia wolnemi w tych
nadanych, poslusznemi byli, na schadzki punktach byłi. Co się zaś tyczę o posługę
do kościoła farskiego Wileńskiego, w któ- kościelną, tę przez lat dwie nad przywileia
rym ołtarz cechowy zostaie, przychodzili, у artykuły cechowe wypełnili у nie mo^ą
posługę kościelną czynili dotąd, aż młod- panowie starsi nadusiłować у przymuszać
szy brat cechowy do tey usługi znaydzie zapozwanych do usługi kos'cielney у z odsię, у pieniądze na potrzebę ołtarza cechu prawioney, a do tego żadnego nie maią
szewskiego dawali у spendowali; za znie- prawa у artykułów cechowych, któremi by
wagę panów starszych paenami pokarani dowieść mogli, iż maią poty służyć kościebyli, za odpowiedź у pochwałkę uczynioną leństwa, aż u Niemców naydzie się młodna zdrowie aktorów paen prawnych naka- szy brat do usługi, у nie mogą pociągać у
zania dopraszali się. In contrarium od za- obligować panowie starsi, aby zapoznani
pozwanych mieszczan у szewców Wileń- szewcy Sasi kwartałowe pieniądze płacili na
skich, oczewiście stawiących imó pan Mi- potrzebę kościelną, iako kościelni, gdyż
chał Siciński—patron, odpowiadaiąc у repli- za swoich lat wypełnili у płacili, a zatym
kuiąc na confirmacyą przywileiu, od nay- niesłusznie do tey posługi kościelney przyiaśnieyszego króla iegomości Augusta wtó- naglaią. Patron zapozwanych dekretem
rego nadanego, wniósł to, iż zapozwani mie- sądu burmistrzowskiego у radzieckiego obszczanie, szewcy Wileńscy, nie wchodząc warować in futurum dopraszał się. Odpow żadną controwersyą respektem przywi- wiedzi у poch wałki nie czynili, у żadnego ła- leiu produkowanego publice iudicialiter zrze- iania nie popełnili,y owszem wszelkie uszanokaią się uzurpowania szafarstwa у star- wanie panom starszym czynili у czynić subszeństwa, lubo antecessorowie starsi akto- mittuią się. Duplikuiąc aktorowie na drurów teraźniejszych na szafarstwa funkcyi gi punkt respektem posługi kościelney, odcechu tegoż ultranee promowowali у onym powiedzieli, iż lubo na tą usługę kościelną
za to począstkę in parte uczynili, у iuż żadnego artykułu w przywileiach nie maaktu od skarbu cechowego klucz oddali ią, ale dowodzili dawnemi zwyczaiami że
byli у do kosztów przyprowadzili, teraz- dotąd młodzi maystrowie Sasi powinni pełnieysi zaś aktorowie funkcyi szafarskiey nić usługę kościelną у pieniądze dawać,
cechowey, luboby unkosztów spendowanych aż póki młodszy z Niemców brat do tey
z okazyi przeszłych starszych у braci ce- usługi naydzie się, namieniaiąe, i w regez
chowych należało upomnieć się, iednakże strach cechowych te zwyczaie konnotowadla ziednania affektów panów starszych, ne, йе po Ы pięciu, sześciu у siedmiu
ażeby łaskawi byli, ustępuią. Ratione po- służyli, a za tym dekretem sądu burmiwinności у posłuszeństwa cechowego у by- strzowskiego radzieckiego Wileńskiego do
wania w kościele wespół z inną bracią ce- tey że usługi obligowania bespieezeóstwa
chową, według artykułów у przywileiów zdrowia in futurum sub paenis obwarowasprawuiąc się, dość czynią у wszelkie po- nia, buntów У niesnasek między towatóy-
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szami kunsztu szewskiego czynić zakazania
upraszali. Urząd iego krółewskiey mości
burmistrzowski у radziecki Wileński po
wysłuchanych z obu stron illacyi, wniesionych у innnych wyrozumianych, vigore zakazów wyniesionych, nihil derogando przywileiom, od nayiaśnieyszych królów ichmościów cechowi szewskiemu nadanych, a po
dobrowolnym przez patrona swego iudicialiter uczynionym imieniem zapozwanych
zrzeczeniu, nie maią w cechu szewskim wyż
pomienieni zapozwani szewcy na szafarstwa у starszeństwa siebie obierania praetendować, tylko iednym rzemiosłem szewskim kontentowae się у sprawować się we
wszytkim według artykułów cechowych;
także powinności cechowe pełnić, składanki dawać,, w kościele farskim na mszach у
w cechu równo z bracią inszą cechu tegoż
szewskiego bywać, pod winą w artykułach
у przywileiach nayiaśnieyszych królów ichmościów wyznaczoną, in contravenientes
et inobedientes zachowawszy zapozwanym
in casu uciemiężenia w cechu do sądu
burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego appellationem nakazał; у abhinc
żadnych buntów, aby zapozwani majstrowie Sasy między towarzyszami czynić,
inhaerendo postanowieniu wprzódy przez
samychże od strony niemieckiey maystrów
porządkowi między się w cechu uczynionemu cum contentis iudicialiter produkowanemu, a przez urząd nasz burmistrzowski
у radziecki Wileński w roku tysiąc siedmsetnym dwudziestym, miesiąca Julii dwudziestego piątego dnia approbowanemu serio sub paenis arbitrariis zakazał. Ratione
kościelney usługi, przez aktorów starszych
od zapozwanjeh Sasów praezentowaney, do-

tąd aż a parte Niemców młodszy brat may
ster do tey usługi kościelney sposobny znay-~
dzie się, ponieważ wyż namienieni Niemcy
maystrzowie dość с zyniąc artykułom, przywileiom, od nayiaśnieyszych ichmców królów
cechowi naszemu szewskiemu nadanych,
wszelkie powinności у kościelne usługi wypełnili у uczynili, a że tylko odsłużywszy коścieleństwo według zwyczaiu cechowego
publicznie w cechu przed bracią nie podziękowali, dlatego zapozwani trzy szewcy na
ten ieden rok 1721 po złotych sześciu od
osób swoich na kościelną potrzebę effectualiter cechowi szewskiemu oddać у zapłacić sub paenis ulterioribus nakazał; od
dalszey zaś- usługi kościelefistwa, przez
wyż pomienionych szewców iuż odprawioney, według zeznania przeszłych panów
starszych, a niesłusznie у nienależycie
przez aktorów przeciw artykułom у przywileiom kościeleństwa usługi pełnienia
pretendowaney, zapozwanych Andrzeia Jakuba Hoswicha у Jachyma Bandryka—
mieszczan szewców Wileńskich, in futurum
po zapłaceniu cechowey paeny uwolnił у
tychże szewców panowie starsi teraznieysi
у przyszli do kościelney usługi alias kościeleństwa przeciw artykułom у słuszności samey przynaglać у przymuszać nie ważyli
się; bezpieczeństwo zdrowia utriusque partis, pod winą prawnie opisaną, o pochwalkę
у odpowiedź pbwarowawszy, hac sua mediante sententia iniunxit. Którym dekretem
obie strony, oczewiście stawaiące, kontentowali się. Co iest do xiąg burmistrzowskich у radzieckich Wileuskich zapisano у
ten dekret stronie poteebuiącey iest wydany. Datum ut supra.
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1722 г. Іюня б дня.
Изъ книги № 5137, за 1719—1724 г., л. 381.

122. Жалоба Вилепскаго кожевеннаго цеха на Виленскаго еврея Исааковича
uo толу поводу, что онъ въ нодрывъ цеху закупаетъ сырыя кожи.
Цехъ кожевниковъ приносить жалобу на Виленскаго еврея Исаака Исааковича, Койранскаго
арендатора, и его сподручниковъ, что онъ осм лился вопреки праву и сейловымъ конституціямъ
скупать у р зниковъ сырыя кожи и не смотря
на требованія магистрата отъ кагала запретить

ему такой промыселъ, продолжаетъ его и по настоящее время; цехъ, конфисковавши часть такихъ
кожъ, какъ поличное, представилъ въ магистрата,
и подаетъ настоящую жалобу съ ц лію дальн йшаго пресл дованія злоупотребленій.

Sabbatho ante dominicam secundam post
Pentecosten, die sexta mensis Iunii, anno
Domini millesimo septingentesimo vigesimo
secundo.
Coram nobili officio consulari Vilnensi
comparentes personaliter honesti Stanislaus
Bendzievvicz—senior, Iozephus Jankowski—•
dispensator, nomine suo et omnium fratrum
contubernii nigri—rubrique cerdonum protestationem, parato scripto praeconceptam,
omnibus melioribus modo, via, forma, stilo
ac iure, quibus debet et efficacius potuit
contra infidelem Isaak Isaakowicz, iudeum
Yilnensem, arendatorem Koyranensem, et ad
acta obtulerunt in tenore sequenti: Żałowali
у solenniter protestowali się uezśeiwi Stanisław Bendziewicz, starszy roczny, Iózef
Jankowski — szafarz, Michał Szydlowski,
Michał Ałdowski, Jan Anisławanis—magistrowie, imieniem swoim у imieniem całego

kowie, mieszczanie Wileńscy, przeciwko niewiernemu Izaakowi Izaakowiczowi—żydowi
Wileńskiemu у arędarzowi Koyrańskiemu, у innym uczęsnikom у wiolatoróm
praw у przywileiów, o to у w ten sposób:
iż niewierny Izaak Izaakowicz—żyd Wileński, arędarz Koyrański, z inszemi uczęsnikami, lepiey imionami у przezwiskami wiadomemi, zaarendowawszy karczmę wKoyranach będącą, w dobrach iaśnie wielmożnych ichmościów panów Sapiehów, prawem
zastawnym, w dzierżeniu wielmożnego imci
pana Piątkowskiego—podczaszego Grodzieńskiego zostaiąc, a będąc sam pod dekretami у przewodami prawnemi, śmiał у
ważył się przeciwko prawom, przywileiom.
nayiaśnieyszych królów iehmościów w Wilnie prywatnie у publicznie tak od rzeźników ehrześeian у innych, iako у u żydów
skóry surowe wołowe, iałowicze w Wilnie
mieście skupować, będąc powielekroó" razy

cechu rzemiosła ezerwono-y czamo-skurai-

przestrzeżony у informowany, o przywileiach y artykułach, od nayiaśnieyszych królów
ichmciów panów miłościwych nadanych, cechowych, że nie wolno żydom у tatarom skór
surowych skupować у na wyrobienie dawać;
po zabraniu у confiskacyi po dwakroó razy iednego dnia dwudziestego szóstego
miesiąca Oktobra, roku tysiąc siedmsetnego
dwudziestego pierwszego, a nadto ieszcze
przeciwko wieloin constytucyom chrześcian
ośmiu garbarzów namówiwszy rzemieśników, in praeiudicium cechu, u siebie materye chować do rzemiosła naszego na drodze o milę,, od Wilna mieszkaiąc przeymoWać, przekupować, do Wilna nie dopuszczać,
na zniszczenie cechu garbarskiego у ubogich
chrześcian, mieszczan Wileńskich, czyniąc,
przez co w kościele chwała Boża upadać
musi, że przez ubóstwo garbarzów sufficyencyi mieć nie mogą na opatrzenie kaplicy у inne kościelne expensa, dla kapłanów
świece na ołtarz у posługi kościelne, a co
większa opisawszy się kahał Wileński w
cedule swoiey, iż nie mieli nikomu skór
surowych iałowiczych na wyprawę do Koyran przedawać, co nie dotrzymuiąc obżałowany Izaak Izaakowicz, żyd Wileński, arędarz

Koyrański, dnia piątego miesiąca Junii, roku teraznieyszego tysiąc siedmsetnego dwudziestego wtórego, skupiwszy w mieście Wileńskim prywatnie skór iałowiczych surowych, małych у wielkich, in numero czterdzieścia у iedna, dla wyprawy z miasta
Wilna do Koyran wiózł. Które protestanci
poszlakowawszy у pociągnąwszy vigore dekretów zadwornych assessorskichiegokrólewskiey mości w. x. Lit. przywileiów, artykułów do ratusza iego kr. mości miasta
Wilna do rosprawy zaprowadzili у na eonfiskacyą onych, część na restauracyą ratusza, część do cechu garbarskiego, według
prawa należącą, deponowali. O co wszytko
z niewiernym Izaakiem Izaakowiczem Wileńskim, arędarzem Koyrańskim, у iego uczęsnikami chcąc prawem czynić, zasięgaiąc
in futurum indemnitati, tę swoię protestacyą
ku zapisaniu do xiąg burmistrzowskich у
radzieckich Wileńskich podali, salva melioratione tyle razy, ile potrzeba będzie. Quae
protestatio, praemisso modo ad acta nobilis officii consularis Vilnensis oblata, ex
iisdem in acta, parti vero.affectanti per depromptum extradita.
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1726 г. іюня 28 дня.
Изъ книги Л» 5138, за 1725—1727 г. стр. 235.

123. Письмо Виленскаго магистрата къпап Венедикту XIII о томъ, чтобы онъ
предупреждать столкновенія студеатовъ академій іезуитской съ учениками піарской школы.
Виленскій магистратъ обращается къ пап
Венедикту XIII съ почтительн йшей просьбой
принять м ры къ прекращенію бурныхъ столкновеній между студентами Виленской академій и воспитанниками піарскихъ школъ, откры-

> тнхъ съ разр шенія самаго папы; магистрата за'• являетъ, что эти споры им ютъ весьма важное
і вліяніе на ухудшеніе даже частныхъ иіітересовъ
| жителей.
|

Literae, ad ss-nium papam Benedictum
XIII a nobili magistratu Vilnensi scriptae
die 28 mensis Junii, anno 1726.
Baeatissime pater! Quo longius terrisreinotum se ab orbis capite sentit senatus metropolis Vilnensis, eo cum maiori animi voluptate
in profundissimo cultu ac venerabundo osculo ad apostolicas sanctitatis vestrae se demittit pedes. Ubi manum illam in protectionem sibi ab omni malo extendi postulat,
ex qua aperta in benedictionem coelestium
donorum oharismata, ac nunc etiam communicatas anni sancti gratias, inter summa congruentis populi in hanc urbem solatia percipere se exultat. Non ignotum esse,
putamus, sanctitati vestrae novo erigendam
patrum piaram scholarum in hac civitate
nostra funda tionem, quae si cum erectione
scholarum titulo academiae contra iura
ac privilegia academiae societatis Jesu praedeeessoribus sanctitatis vestrae indita et

confirmata, constitutionibusque regni nostri
roborata praefuerit, praecavendo, ne forsan
procedant inter aemulam iuventutem rixae
et inde perturbatus tranquilitatis publicae
fiat motus atque tumultus, cuius sedandi
non sine incommodo nostro principali incumbit cura. Unitis itaque desideriis sanctitati vestrae humiliime supplicamus, quatenus praevisa haec, quae utinam nunquam
sint iacula, a nobis avertere, illoque annutu,
quo motos in orthodoxo orbe eomponitur
fluctus perpetuam nobis pacem et tranquilütatem, inhibitis praeiudiciosis almae academiae universitati, patrum piarum scholarum
conatibus clementissime "donare dignetur.
Nos hac gratia sanctitatis vestrae pleni pro
felicissimo ac longissimo eius moderamine
perpetuo supplicabimus superis et nunc ad
osculum apostolicarum pedum cum profundissima veneratione suplices deponimus praeces. Sanctitatis vestrae etc.

57
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1729 г. Мая 28 дня.
Изъ книги № 5139, за 1728—1738 г., л. 320.

124. Опред лепіе Виленскаго магистрата по поводу разпогласія и споровъ между мастерами и товарищами сапожніічьяго цеха польской, русской и н иецкой народности.
Въ зас даніи магистратскаго суда разсматривалось
д ло, возникшее всл дствіе раздоровъ между сапожниками н мцами и сапожниками русско-польскими.
Н мцы открывались подчиняться королевскимъ
привилегіямъ и исполнять цеховыя обязанности, не
смотря на принадлежность къ цеху и пользованіе
цеховыми привилегиями; кром этого, товарищи
н мцы наносили публичныя оскорбленія старшин Петровичу. Судъ, разсиотр вши д ло, сд лалъ

сл дующее постановленіе: чтобы предупредить на
будущее время поводы къ раздорамъ, со стороны
поляковъ и русскихъ, назначить штрафъ 2 ф. воску, 2 копы грошей и трехдневное тюремное заключеніе; съ н мцевъ взыскать Юкопъ и обязать
ихъ на будущее время строго подчиняться цеховымъ уставамъ; что касается Петровича, то обязать его аккуратно расплачиваться съ подмастерьями и уплатить 8 злот. штрафа.

W sobotę po święcie wniebowstąpienia
Pańskiego, dnia dwudziestego ósmego miesiąca Maia, roku tysiącznego siedmsetnego
dwudziestego dziewiątego.
Na dniu dzisiejszym, expedyuiac deliberationem w sprawie imci pana instygatora sądów burmistrzowskich radzieckich
Wileńskich, z delacyi uczciwych Bartłomieia Modziańskiego у Jakuba Egierta—
starszych tegorocznych, tudzież Jana Jerzego Piotrowicza у całego cechu szewskiego
magistrów polskich, mieszczan Wileńskich, z
uczciwymi Andrysem Ottem, Andrysem Bankiem, Hans Jerzym Bielawem, Krystyanem
Leszyńskim—szewcami maystrami, mieszczanami Wileńskiemi, Krystianem Hanzen, Jerzym Szulc—-towarzyszami uczciwego Jane
Jerzego Piotrowicza, magistra у wszytkiemi
towarzyszami kunsztu szewskiego niemieckiey roboty et Yicissim w sprawie uczci-

wych Bartłomieia Modziańskiego—starszego, Andrzeia Otta, Andrysa Bańka, Hans
Jerzego Bielawa—kunsztu szewskiego magistrów, mieszczan Wileńskich, z uczciwymi
Jakubem Bgiertem у Janem Jerzym Fiotrowiczem—magistrami kunsztu szewskiego
у mieszczanami Wileńskiemi, za żałobami
у pozwami ab utrinque wyniesionemi, mianowicie o naruszenie przywileiów у artykułów, towarzyszom cechu szewskiego trzech
religii abo narodów, mianowice polskiey,
russkiey у niemieckiey nadanych у onych
dotąd przez towarzyszów niemieckich niekonservowanych; także o publikowanie z
naśmiewaniem się pana Hans Jerzego
Piotrowicza przed różnemi osobami, że
należycie nie alimentuie, lecz karmi czarnym chlebem, to czyniąc in vexam pana
swoiego, oraz у о pretensyią respektem
myta zasłużonego, przez towarzyszów tegoż
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pana Piotrowicza zasłużonego, na warstaeie
siedzących, у о inne krzywdy, przez pana
1
Piotrowicza towarzyszom uczynione, w su
plice przez tychże towarzyszów podane у
wyrażone, Sąd tak decyduie: Ponieważ iaśnie z artykułów, w roku 1689, dnia 29
miesiąca Oktobra towarzyszom kunsztu
szewskiego trzech narodów—rzymskiego,
russkiego у niemieckiego, przez nas magistrat nadanych, pokazało się, iż iednostaynie wszyscy towarzysze trzech narodów
do kamienicy cechu szewskiego zgromadzać się у schadzki swoie odprawowaó powinni у według artykułu wtórego na święty Mikołay, abo w niedzielę pierwszą po
święcie ś. Mikołaia zebrawszy się, starsi
towarzysze u panów starszych, rocznych
magistrów, powinni prosić o trzech magistrów prezydentów do towarzyszów obranych
przydania, przy którychby magistrach starszych gospodarskich trzech starszych towarzyszów z pośrzodka siebie obierać należy; iakoż rzymscy у russcy wyż pomieniony
artykuł in toto obserwuiąc, porządek swóy
zachowywali; niemieckiego zaś narodu у
religii per conniventiam tak starszych
rocznych, iako у magistrów, in odium, pono,
fidei romanae priwatne conventicula, czyli
też schadzki, alias szprechowanie po różnych mieyscach miewali, artykułów absolute nie obserwowali, ani do porządku towarzyskiego dotąd applicować się nie chcieli у owszem swawolnie wyłamuiąc się z prawa у artykułów towarzyskich, iako chcąc
postępowali, nie chodząc na mszy święte w
święta uroczyste naznaczone, wotywy у
exequie, ani roczney pensyi z innemi towarzyszami religii rzymskiey у ruskiey у żadnych powinności zgromadzenia towarzyskiego nie pełniąc, tyło co ćwierć roku po
złotemu do towarzyskiey skrzynki incon-

-

venienter płacili, a przez to exorbitanter
wyłomali się; przeto zabiegaiąc sąd szlachetnego magistratu Wileńskiego his inconvenientiis, a chcąc verba exorbita per
conniventiam starszych magistrów niemieckich było do należytey rezy, porządku у
posłuszeństwa, według artykułów-przepisanych, towarzyszów religii niemieckiey przyprowadzić у onych koniecznie incorporować,
iako współtowarzyszów, nakazuie od dnia
dzisieyszego dekretu spólne schadzki, elekсуе у wszelkie w artykułach wyrażone powinności, za iedno do kamienicy ćechowey
szewskiey zgromadziwszy się pełnić. Dla
których wypełnienia porządków dekretem
swoim sąd burmistrzowski radziecki Wileński pana Andrzeia Bańka — magistra,
za starszego gospodarza religii niemieckiey, do panów starszych Mathiasza Borcewicza у Bartłomieia Kołyszki, takoż starszych magistrów gospodarskich, abo prezydentów naznacza у przydaie. In praesentia pomienionych prezydentów trzech narodów у religii starszego towarzysza niemieckiey religii dnia szóstego miesiąca
Junii, w roku ninieyszym in lOCo solito w
cechu towarzyskim zgodnie bez hałasów,
rozruchów, tumultów obrali, у według
swoich artykułów we wszytkim zachowali
się. Zabiegaiąc temu, aby towarzysze religii rzymskiey у ruskiey nie czynili towarzyszom niemieckim tyrów у wymówek iako wych, lecz spokoynie ab invicem obchodzili się, na exorbituiacego zakłada winy
tynfów wosku dwa do ołtarza ś. Anny; urzędowi zaś kop dwie у pod siedzieniem wieży na ratuszu trzy dni. Lubo by należało
starszych magistrów religii niemieckiey za
takowe eonniveneie у zaniechanie porządku
towarzyskiego niemieckiego, tanquam postpositores powagi magistratu szlachetnego
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у artykułów nadanych pokarać paenami.
. "barziey skłaniaiąc się do miłosierdzia niż
. pokarania, iednak aby takowe exorbitancye
impune nie uchodziły licencye ad similes
abussus у do swey woliokazyi in futurum
nie dali, uskramiaiąc one winę pieniężną
dziesięć kop groszy Litewskich, pro bono
publico ratusza przez magistrów starszych
niemieckich у towarzyszów zapłacić, in
spatio tygodnia iednego, a data praesentis decreti publicacyi w cechu nakazuie, у
one in termino ad manus i mci pana Thomasza Sikórskiego, radcę Wileńskiego,
oddać powinni będą. Respektem zaś publikacyi pana Hans Jerzego Piotrowicza
przez towarzyszów Krystyana Hanzena у
Jerzego Szulca przed różnemi przeciwko
artukułowi 32 uczynioney rezolucji alimentowania w iedzeniu, deprecationem przez
tychże towarzyszów pomienionych panu
Piotrowiczowi w cechu maystrowskim nakazuie uczynić. Intuitu zaś praetensyi za
robotę, towarzyszom od pana Piotrowicza
należącą, vigore dekretu magistratu Wileńskiego, ponieważ panowie starsi gospodarze alias prezydenci towarzyszów, przy
kalkulacyi uspokoili у rzeczy są iuż praepostere oddane, a że pan Piotrowicz, magister kunsztu szewskiego, mieszczanin Wileński, przeeiwił się zwierzchności burmistrzowskifiy у dekretowi oczewistemu radzieckiemu, per recalcitrationem w oddaniu

rzeczy towarzyszom niespokoynie postąpił
czasu kalkulacyi przed starszemi, za to paenam pecuniariam do cechu maystrowskiego złotych cztery, a drugie złotych cztery
pro contraventione urzędowi burmistrzowskiemu in triduo zapłacić do imci pana
Sikórskiego—r. W. et publicam depraecationem praeseute officio uczynić nakazuie;
oraz postanowienie między maystrami narodu niemieckiego o traktowanie towarzyszów у wędrownych dekretem approbowane w kancellaryi in triduo oddał у położył; z którey panowie starsi odebrawszy do
skrzynki cechowey włożyć tenebuntur. Dawnieysze dyfferencye у dissidencyi o towarzyszów między panami Piotrowiczem, Bankiem у innemi wiecznym milczeniem pokrywaią się. A in futurum panowie starsi
kunsztu szewskiego у majstrowie w chowaniu towarzyszów na warstacie у chłopców na stołku siedzących według artykułów nienaruszenie zachować się maią у
powinni będą, nic nad one nie exorbituiac.
Y to cavetur cechowi szewskiemu maystrowskiemu у towarzyskiemu, ieśli by dla lepzego porządku, melioracyi artykułów potrzebowali, tedy za zgodą wszytkich braci
magistrów у towarzyszów, za wiadomością
prezydentów towarzyskich, pozwala punkta
namówione magistratowi ad trutinam podać, hac sua mediante sententia decrevit.
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125. пред леніе Вилепскаго магистрата по д лу сопротивленія протестантовъ
саножничьяго цеха требованіямъ католиковъ.
По зкалоб сапожниковъ римскаго и греческаго в роиспов данія на сапожниковъ н мцевъ,
что эти посл дніе подъ цредводительствомъ Банка и Отта не хотятъ исполнять религіозныхъ обязательствъ по отношенію къ костелу св. Анны и
возмущаютъ своихъ товарищей противъ цеха, магистратъ разбиралъ это д ло и оказалось сл дугощее: н мцы отказались отъ костельныхъ взносовъ и по счету настоятеля костела св. Анны задолжали 174 злотыхъ; кром того мастера подговорили своихъ товарищей къ сопротивленію цеху, такъ что эти посл дніе съ оружіемъ въ рукахъ разгуливаютъ по городу и отказываются отъ
подчиненія цеховому уставу. Въ свою очередь н м-

цы оправдывались т мъ, что по слухамъ, Виленскій
магистрата когда-то предоставилъ было имъ особыя льготы, которыя будто были уничтожены ихъ
противниками; такъ какъ н мцы не нашли этихъ
льготъ въ актовыхъ книгахъ, то они согласны помириться съ своими противниками и заплатить
70 зл. штрафу, но за своихъ товарищей отв чать
отказываются. Магистрата призналъ ихъ виновными въ томъ и другомъ случа и приговорилъ
къ штрафу въ 140 злотыхъ, предоставивши право
мастерамъ взыскать со своихъ товарищей 70 зл;
на будущее же время обязалъ ихъ строго исполнять цеховые уставы.

We czwartek dnia dziewiętnastego miesiąca Januaryi, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego trzydziestego.
Na instancyą у prawne poparcie w Bogu
wielebnego xiedza Czesława Szczęsnowicza—
zakrystyana imieniem w Bogu przewielebnego inici xicdza Romualda Sankowicza,
świętey theologii doktora, przeora ordinis praedicaturum konwentu Wileńskiego,
przy kościele świętego Ducha zostaiąoego,
tudzież imieniem bractwa towarzyskiego
szewskiego rzymskiego у rosskiego narodów, in assistentia oyców gospodnich alias

prezydentów tegoż cechu towarzyskiego,
zapozwani ustnym pozwem oczewiście uczciwi Andrzey Bank, oyciec gospodni у
prezydent, dekretem oczewistym w roku
przeszłym pod datą wyrażonym naznaczony
у przydany do cechu towarzyskiego augustianae confessionis Andrzey Otto, iako
pryncypalowie у protektorowie towarzyszów
takoż augustianae confessionis, iako buntowników у wiolatorów artykułów, dekretów
oczewistych sądu у urzędu burmistrzowskiego radzieckiego Wileńskiego, przy bytności innych cechmistrzów у niektórych
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towarzyszów, respektem sprzeciwieństwa artykułom towarzyskim cechu szewskiego,
dekretom dwum oczewistym datami w nim
wyrażonemi у własney dobrowolney submissyi przez zapozwanych panów Andrzeia
Bańka у Andrzeia Otta, iako pryncypałów
у innych maystrów przytomnie będących
religii augustianae confessionis puzyrzeczoney у urzędownie dnia szóstego miesiąca
Januarii w roku ninieyszym tysiąc siedmsetnym trzydziestym, po uwolnieniu z aresztu alias ^więzienia uczynioney, iż mieli
wszyscy majstrowie augustianae confessionis Vilnensis, za towarzyszów swoich między sobą uczyniwszy у postanowiwszy pomiarkowanie, za aresztem na rzeczy towarzyskie у wszytkich maystrów będące, przez
.woźnego urzędu radzieckiego Józepha Jurgilewicza założonym у onym przez kożdego maystra przyiętym, tak za przeszłe kwartały przed dekretem w roku blizko przeszłym tysiąc siedmsetnym dwudziestym

sumptuaria opisane, oraz dekretów oczewistych magistratowych у artykułów cechu
towarzyskiego boni ordinis natrząsaiąc się,
różne odpowiedzi czynili у czynią, niechcąc
być cechowi posłusznemu A zatym wyż
pomieniony w Bogu wielebny imci xiądz
Szczęsnowicz, zakonnik reguły świętego
Dominika, zakrystyan kościoła Wileńskiego
świętego Ducha, dopraszał się, ażeby za
przeszłe kwartały po tynfowi, a po dekre,cie za trzy kwartały po trzy złote у na
fest świętey Anny od każdego towarzysza
po złotych dwa у na roraty takoż do tegoż
ołtarza świętey Anny po złotych dwa, co
in summa wynosi sto siedmdziesiąt cztyry
plus minus zaległe у nie wypłacone, ponieważ swoiey submissyi niedość uczynili, in
toto summę nie oddali, in futurum, aby
we wszytkim według artykułów towarzyskich у dekretów oczewistych rachowali się;
ieśliby nie chcieli według artykułów płacić
towarzysze, paenami onych za sprzeciwieńdziewiątym, dnia
*) miesiąca Maia po stwo dekretem karać dopraszał się, cum
tynfowi od dziewięciu towarzyszów, a po sessione turris, in contravenientes temu
dekrecie wyż specyfikowanym po złotych dekretowi założywszy.
trzy, takoż od każdego towarzysza narodu
In contrarium stawaiąc personaliter paniemieckiego у za expensa prawne według nowie Bank у Andrzey Otto у inni asugody złotych dziewięćdziesiąt zapłacić, któ- sistentes maystrowie narodu niemieckierych teraz pieniędzy złotych dziewięćdzie- go, różne cechowi szewskiemu, maystrom
siąt nie oddaią у owszem, poszedszy in у prezydentom, oraz у starszym, tak ustcondicto z towarzyszami religii niemieckiey, nie, iako у na piśmie podaiąc punkta,
umyślnie z Wilna wyprawili, czyli też po- proponowali obiekcye у kalumnie, iazwolili tymże swoim towarzyszom po różnych koby mieli panowie starsi у maystrowie mieyscach prywatnie tułać się do zakoń- narodu rzymskiego у russkiego utaić osoczenia sprawy, hulać у z szpadami prze- bliwsze niemcdm służące artykuły, które
ciw prawu, zakazaniu magistratowemu у wiedzieli nadane od magistratu Wileńskiekondycyi stanowi swoiemu chodzić, a to go pod rokiem tysiąc sześćset ośmdziesiąt
lekce ważąc prawa у konstytucye de lege dziewiątym, a na szkodę towarzyszów niemieckich augustianae confessionis wyszar*
pali, których w aktach magistratowych у
*) Число не показано.

455inszych nie naleźli, oprócz produkowanych
przez towarzyszów polaków pod wyrażonym
rokiem. Nieehcąc daley wyż wyrażeni у
zapozwani przeciwić się, ale według powtórney ugody złotych siedmdziesiąt zapłacić, żałob tylko swoich za towarzyszów swoich wyszłych у w mieście tuteyszym nie
nayduiących się, inni także panowie maystrowie niech za swoich towarzyszów takoż
płacą; a siebie samych panowie Bank у
Otto od płacenia у więzienia uwolnienia dopraszali się, donosząc to, że towarzysze niemieccy do porządku towarzyskiego iść nie
chcą, ani teraz po złotych trzy co kwartał
płacić, także święto świętey Anny у na roraty po złotych dwa dawać rekuzuią, lecz
tylko po tynfowi iednym, a o dekretach у
artykułach nie wiedzieli, a zatym pod paeny
nie popadli, ani onych doniawiać się strona
powodowa nie może.
Na tę illacyą, imieniem towarzyszów
cechu szewskiego narodu rzymskiego у
ruskiego odpowiadaiąc, dowodził iegomość
pan Bank, będąc przydanym za oyca gospodniego abo prezydenta у w cechu towarzyskim zasiadał, spoinie zdwuma prezydentami rzymskiey у ruskiey religiey
obadwa zapozwani o dekrecie oczewistym
wiedzieli, gdyż sami na ratuszu oczywiście stawali у dekretu przeczytanego
słuchali, у wiedząc dobrze o dekrecie у
artykułach do cechu towarzyskiego czytanych
у z polskiego na niemiecki ięzyk notowanych przez zapozwanych; lecz sami panowie Bank у Otto towarzyszów wszystkich
zbuntowali у onych ochraniali у dotąd
ochraniaią, nawet у rzeczy po areszcie у
dekrecie wzięcia u siebie pozwolili, iakoby
w niebytności onych у bez wiadomości stać
się miało. Do tego przedtym wyżpomienie-

ni Bank у Otto za wszytkich towarzyszów
obstawali na ratuszu у onych bronili, idąc"
skrycie w namowie z towarzyszami, kazali
onym zchronić się iednym, a drugim wyniść z miasta dopuścili; a zatym aby pan
Bank у Otto, iako towarzyszów ,defensores
nie schodząc z ratusza, według ichże obowiązków у submissyi dobrowólney zaszłey
in antecessum, za wszytkie kwartały przeszły do ołtarza świętey Anny у na roraty
takoż po. złotych dwa у za expensa. prawne, iako wyżey namieniło się, zapłacili у
onych do satisfakcyi uczynienia na ratuszu
zatrzymano, salvam actionem panu Bankowi у Ottowi do towarzyszów zachowania, a według artykułów towarzyskich in
toto sprawili się,—dopraszał się z obwarowaniem in futurum tak samym maystrom,
iako у towarzyszom rzymskiego yrusskiego
narodów bezpieczeństwa, zdrowia у fortuny, a żeby przez subordynacyą у namowę
onych że nie ponosili, założywszy na onych
srogie paeny, iako na kontemptorów powagi urzędu iegokr. mości radzieckiego Wileńskiego у postpozytorów dekretów oczywistych.
Urząd burmistrzowski radziecki Wileński, stosuiąc się do artykułów, cechowi
szewskiemu towarzyskiemu w roku tysiąc
sześćset ośmdziesiąt dziewiątym nadanym,
у dekretów oczywistych dwuch ex seriis
partium controwersyi ferowanym, fn p r a e sentia obudwuch stron, takmaystrów, iako
у towarzyszów, insimul stawaiącemi у do
własney dobrowólney przez panów Andrzeia
Bańka у Andrzeia Otto ultiniate ex vi
complanationis uczynioney у zaszłey submissii, że mieli z sobą pomiarkowawszy
się za towarzyszów swoich złotych siedmdziesiąt zapłacić у bez wszelkiey dalszey

— 456
kłótni oddać; a że codziennie niesłuszne
wymyślaiąc diffugia swoiey submissyi niedosić uczynili у owszem razy kilka upomnieni urzędownie, prywatnie у publicznie
pod czas sądów pertinacifcer stawali, niechcąc generalnie za towarzyszów przyparęczonych у aresztowanych iuridice złotych
siedmdziesiąt razem zapłacić, lecz tylko
osobliwie у szczegulnie od swoich presse
towarzyszów zuchwale у malitiose pieniądze
od siebie pokładał, takoż у pan Andrzey,
Otto tymże sposobem postępował, pozwalaiąc y, dopuszczaiąc, ażeby towarzyski
cech sani za towarzyszów niemieckiey religii y. magistrów dochodzili, aby towarzyszów do więzienia brali у do porządku cechowego niechcących przystąpić przymu. szali; -przeto sąd presse nie nakazuiąc u
towarzyszów у maystrów niemieckiego narodu reąuirować, lecz ażeby panowie Andrzey Bank у Andrzey Otto, iako pryncypałowie у sponsores przy ugodzie będący,
nie schodząc z ratusza do ołtarza świętey
Anny, w kościele wielebnych oyców Dominikanów Wileńskich pod tytułem Ducha
świętego będącego, od wszytkich maystrów,

-

zniosszy się ex uno z panem Modzielewskim,
starszym niemieckiey roboty, za wszytkich
towarzyszów złotych siedmdziesiąt wypłacili,
a salvum ius maystrom do rzeczy у przyaresztowanych osób towarzyskich, do dochodzenia repetendi tych pieniędzy za kwartały у expensa, prawnie zachował. In futurum zaś według artykułów у dekretów
oczywistych magistratu iego kr. mci Wileńskiego zachować się in toto rozkazali у
do porządku cechowego towarzyskiego przystąpić towarzyszom augustianae confessionis,
pod zabronieniem warstatu у siedzenia
kondycyi u maystrów, cechmistrzów pod
srogim karaniem у siedzeniem wieży przez
niedziel dwie, obwarowawszy securitatem
zdrowia у fortuny tak maystrom, iako у towarzyszom, rzymskim yrusskim, od wszytkich impetitorów subordynowanych, iakim
kolwiek sposobem praevia deductione in
violatores et contemptores decretorum et
securitatis paenam solutionis pięciudziesiąt talarów bitych, cum incarceratione in
fundo subpraetoriano, hac sua mediante
sententia decrevit.
Actum anno, mense et die ut supra.
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126. Опред леніе Внлеескаго магистрата ио поводу споровъ между столярами и
р щиками.
Между столярами и р щиками возникъ споръ о
прав занимать должности цеховыхъ старпганъ р щиками. Столяры чрезъ своего уполномоченнаго
предъявили привидегіи короля Стефана Баторія и
Владислава Г , по которымъ р щики должны были
вписываться въ цехъ на правахъ партачей съ
полною зависимостію отъ столяровъ; то обстояятельство, что н которые р щики были выбираемы на должность цеховыхъ старшинъ, уполномоченный объясняли отклоненіемъ отъ закона. Въ
свою очередь уполномоченный р щиковъ предъ-

явилъ привилегію короля Яна III, по которой
р щнки, какъ свободные художники, должны пользоваться равными правами въ цех и даже не
представлять свид тельства о путешествіяхъ (wędrówkach) и геблевк ; при этомъ онъ объяснилъ,
что эта привплегія была выхлопотана р щиками
съ ц лію избавиться отъ оскорбительныхъ названій партачей. Магистрата р пшлъ этотъ споръ
въ пользу р щиковъ; при этомъ далъ еще отъ
себя правила для руководства спорящихъ сторонъ
по отношенію къ подмастерьямъ.

We środę w wilią świętego Wawrzyńca
męczennika, dnia dziewiątego miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego
trzydziestego, w sprawie uczciwych panów
Karola Treza у Antoniego Percella — snicerzów magistrzów mieszczan Wileńskich,
z uczciwemi panami Andrzeieni Bydygierem У Krzysztofem Melcerem — starszemi
cechu stolarskiego у całym cechem stolarskim, mieszczanami Wileńskiemi, za pozwem ustnym, z woli у rozkazania ichmciów
panów burmistrzów danym у do urzędu
burmistrzowskiego у radzieckiego Wileńskiego adcytowowemi, o niesłuszne nazywanie у publikowanie śnicerzów aktorów
partaczami, do cechu stolarskiego za magistrów wpisanych у przyiętycn, у zada-

wanie nieuczciwości, oraz bronienie towarzyszów stolarskich ynieprzydawania onychże do roboty takoż stolarskiey należących,
imieniem aktorów imć pan Paweł Ciechanowicz—patron wniósł to: iż lubo aktorowie są artis Überaus, iednak że według
przywileiu nayiaśnieyszego Jana Kazimierza, króla iegomości polskiego, sprawuiąc
się, do cechu stolarskiego wpisali się za
magistrów, dawszy pewną pensyą, iako
inni magistrowie stolarskiego cechu, у są w
xiedze maystrowskiey cechowey za magistrów wpisani, a to dla tego, ażeby mogli
mieć kommunikacyą towarzyszów stolarskiey roboty przy swoiey snicerskiey zkontraktowaney, a zatym upraszał położenia
! przywileiów у regestru maystrowskiego ce58
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chowego, do którego są aktorowie wpisani,
ani też panowie starsi nie mogą zarzucać
nieuczciwość aktorom snicerzom, ile kiedy
są do cechu przyięci iako uczciwi tym sposobem, iako sami zapozwani panowie starsi cechu stolarskiego są wpisani; ieśli by
zaś pretendowali listów urodzenia, tedy
panowie starsi stolarze, iako dawnieysi maystrowie niech pokażą swoie listy urodzenia,
conseqnenter у snicerze actores tenebuntur pokazać in futurum we wszytkich punktach, superius wyrażonych, obwarowania dekretem, imieniem swoich pryncypałów snicerzów perśohaliter stawaiących, domawiał się.
Ex adverso stawaiąc iegomość pan Stanisław Szypniowski, patron od stolarzów zapözwanych użyty, in praesentia panów starszych у innych magistrów stolarskiego cechu zapozwanych, reprodukował przywiley
nayiaśnieyszego Stephana króla iegomości
polskiego pod rokiem 1579, dnia dwudziestego miesiąca Czerwca, w Wilnie cechom
stolarskiemu у łożowniczemu nadanego, na
urzędzie burmistrzowskim у radzieckim Wileńskim aktykowanego, extrakt, takoż nayiaśn. Władysława IV, króla imci polskiego,
przywiley у artykuły od magistratu Wileńskiego nadane, z podpisami у pieczęciami
dwiema, iedną biskupią, drugą magistratową у inne dokumenta, dowodząc, że snicerzom, organomagistrom, tokarzom, iako
partaczom, towarzyszów stolarskiey roboty,
przy robocie snicerskiey mieć у chować niegodzi się, gdyż snicerze niemaią żadnego
cechu swoiego, ani ich w inszych państwach
konserwuią у owszem są partaczami. Jeżeli
chcą bydź w cechu stolarskim, należy wszytkie powinności wypełnić, iako to: pokazać
list urodzenia, wędrówki, heblówki odprawować, iako inni maystrowie cechu stolarskiego czynili у wedlug artykułów peł-

nili, a za takowym dość uczynieniem mogą chować towarzyszów stolarskiey roboty,
za wiadomością iednak starszych alias towarzyszów; usnicerzów iako partaczów będących ma moc у władzę cech stolarski
w xięgi czarne wpisać, iako nieposłusznych
artykułom cechowym, у inne alleguiąc у
czytąiąc artykuły cechu stolarskiego pryncypałów swoich. Insuper pomienieni panowie starsi cechu stolarskiego wnieśli, ażeby snicerze z towarzyszami nie od sztuki,
lecz na wochlon zmawiali się, według artykułów opisanych, a zatym ażeby cech
stolarski у łożowniczy żadnego praeiudicium
niemiał у owszem przy przywileiach у artykułach zachowania, a sniczerzom iako
partaczom mieć towarzyszów stolarskiey roboty zabronienia, z nagrodzeniem expens
prawnych dopraszał się.
Na takową illacyą у controwersyą pp. starszych cechu stolarskiego у łożowniczego odpowiadaiąc i. p. Ciechanowicz doniósł sądowi,
iż antecessorowie tego cechu stolarskiego у
łożowniczego in antecessum stawiali się u
nayiaśnieyszego Jana Kazimierza, króla imci
polskiego, у przywiley, ażeby snicerze artis Überaus, bez cechu zostaiący, a przeszkodę w robocie stolarskiego czyniący у
towarzyszów stolarskiey roboty u siebie
conserwuiący, do cechu stolarskiego у łożowniczego wpisali się, dla tego że bez towarzyszów stolarskiey roboty obeyść się nie
mogą; przed tym zaś snicerze nie wpisując
się do cechu stolarskiego czynili w tym
praeiudicium, że towarzyszów cechu stolarskiego u siebie conserwowali. probuiąc tego, referował się doprzywileiu nayiaśnieyszego króla iegomości Jana Kazimierza,
który był iudicialiter czytany. A casum
także dowodził, że są przypuszczeni za spdlnych magistrów czytany artakuł 40, a że
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potrzebuią wędrówki, tieblówki, et id genus ,mieć у wrażać niechcą, у ieżeli za czyiego
pełnienia do tych powinności snicerze żad- starszeństwa są przyięci у wpisani za
nym przywileiem, ani artykułami nie są magistrów, tego nie akceptuią, bo przeobligowani, iako artis überaus, ani też heb- ciw przywileiom у artykułom stolarskim
lem robią, a do tego że są iuż terazniey- uczyniono, a ztąd może subsequi- zły ewent,
si aktorowie do cechu za magistrów wpi- gdy sąd uzna za magistrów snicerzów, a
sani, w roku tysiącznym siedmsetnym dwu- nie za partaczów у pozwoli towarzyszów
dziestym siódmym, iako dowodził xięgą stolarskich snicerzom przydawać do roboty
cechową wpisanych magistrów, przez panów snicerskiey, iteruin iterumque utsupra zastarszych cechu stolarskiego położoną. A chowania in toto upraszał.
tak tedy nie mogą nazywać partaczami, lecz
Urząd burmistrzowski у radziecki Wileńspólnemi maystrami, у snicerzom, iako ma- ski, po produkowaniu ex sekretu tego."urzędu
gistrom, za potrzebowaniem towarzyszów przez pp. starszych stolarskiego у łożowniczestolarskiey roboty panowie starsi cechu sto- go cechu przywileiu nayiaśn. króla iegom.
larskiego towarzyszów swoich dawać po- Stephana, pod rokiem 1579, dnia dwunaswinni; listów urodzenia panowie snicerzy tego Czerwca, w Wilnie nadanego, у artyteraz produkować nie powinni, na tenczas kułów do dobrego porządku tychże "dwuch
gdy pp. starsi teraznieysi stolarze swoie cechów zachowania, pod rokiem 1638, dnia
takoż listy urodzenia pokażą, a że sami dziesiątego miesiąca Julii przez magistrat
nie pokazuią у cale nie maią, będąc w ce- Wileński z przydaniem artykułów meliorochu od lat więcey 15, dla tego nie powin- wanych, także po produkowaniu przywileiu
ni dopraszać się, będąc sami pp. starsi sto- nayiaśnieyszego Jana Kazimierza, króla
larze w teyże censurze w obiekcyi; a zatym iegom. polskiego, pod rokiem 1664, dnia
vigore przywileiu nayiaśnieyszego króla ie- 14 miesiąca Czerwca, temuż cechowi stolargomości Jana Kazimierza у artykułu 40 skiemu у łożowniczemu nadanego, у po
iudicialiter czytanych, snicerzom, iako za- racyach у controwersyach, z obu stron przez
pisanym у przyiętym magistrom do cechu panów patronów ustnie pro et contra wniestolarskiego za oddaniem wkupnego pew- sionych, które dobrze strutynowawszy у
ney pensyi у daley, kko inni bracia у may- w przywileia, artykuły maturę weyrzawszy у
strowie cechu stolarskiego płacić będą, sub- okoliczności zważywszy, takową ferował senmittuiąc się, dopłacać summę za maystrow- tencyą: Ponieważ pp. Griertowicz у Grygier
stwo, a za tym za prawdziwych magistrów Eszenbach — starsi natenczas cechu stosnicerzów, iako do cechu przyiętych uzna- larskiego у łożowniczego, obywatele miasta
n i a , obiekcyi partactwa у nieuczciwości za- tutejszego Wileńskiego, od nayiaśnieyszego
»dawania, in futurum zakazania towarzy- Jana Kazimierza, króla polskiego, przywilej
ЬЩбт do roboty stolarskiey przez pp, star- pod rokiem wyż specifikowanym 1664, dnia
szych stolarskiego, cechu, do zadawania z 14 miesiąca Czerwca otrzymali, ażeby
nagrodzeniem unkosztów prawnych doma- snicerze, organmistrzowie у tokarze, którzy
wial się у instantissime upraszał.
bez stolarskiey obeyść się ąie mogą czeladzi,
Rcponendo i. p. patron zapozwanych star- do tych cechów stolarskiego у łożowniczego
szych stolarzów wniósł, ze cale za magistrów nie robiąc prywatnie bez cechu partacko,
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wpisywali się, у do tegoż bractwa zarówno
śnicerze są incorporowani у przyłączeni,
dla pomnożenia chwały Bożey у zachowania
zarówno-porządku cechowego, do którego
przywileiu stosuiąc się, a niechcąc być у
zostawać partaczami p. Karol Trezer w roku 1727, dnia 21-go miesiąca Januaryi, p.
Antoni Percell w tymże roku dnia23Februaryi są do xięgi maystrowskiey wpisani
у za oddaniem wpisnego trybem у sposobem magistrów kunsztu stolarskiego у łożowniczego bez żadney na tenczas kontradykcyi zostali maystrami, teraz że niesłusznie panowie starsi у cały cech stolarski y. łożowniczy zarzucał у nazywał pp.
.Trezera у Percella partaczami у za nieuczciwych tytułowali, szczególnie ze złości
у nienawiści, chcąc swoich antecessorów
starszych, postanowiena у przy wiley nayiaśnieyszego króla iegomości Jana Kazimierza
otrzymany skasować у annihilować. Lubo
by za takowe obiekcye у zarzuty у niesłusznie wznieconą akcyą należało paenami pp.
starszych pokarać, iednakże sąd burmistrzowski у radziecki Wileński, usiłuiąc
ziednoczyć zawzięte niechęci, do zobopólney przyprowadzić konfidencyi у spólnego
towarzystwa, snicerzów magistrów od paen
uwalniaiąc, tychże pp. starszych cechu stolarskiego у łożowniczego nakazuie, ażeby
od daty dzisieyszey nie nazywali pp. Trezera
у Percella—snicerzów, partaczami, lecz nazywali у uznawali za poczciwych prawdziwych magistrów snicerzów, którzy powinni
cechu in toto odbywać, iako у inni maystrowie cechmistrzowie stolarskiego у łożowniczego kunsztu, wypłacać będą у wszelkie według artykyłu 40 powinności pp. snicerze maystrowfe wypełniać tenebuntur; oraz
pp. starsi stolarskiego у łożowniczego cechu
na schadzki у insze powinności przez młod-

szych obsyłać maią. In futurum zaś który by
kolwiek z snicerzów do tychże cechów stolarskiego у łożowniczego wpisywać się mieli,
tedy powinni listy dobrego urodzenia у
prawdziwego łoża w cechu pokazać, a potym do cechu abo regestru stolarskiego у
łożowniczego, zadaniem wpisnego, według
przywileiu nayiaśnieyszego Jana Kazimierza,
króla iegomości polskiego, praktykowanych
zwyczaiów, wpisać się у kolacyą sprawić
według możności. To iednak waruiąc snicerzom, ponieważ są artis überaus, nie powinni będą wędrówki у heblówki odprawować,
iako cech stolarski у łożowniczy, ieśliby
też śnicerze, tokarze у organmistrzowie do
większey liczby zgromadzili się, tedy zniosszy
się z starszemi cechu stolarskiego у łożowniczego będą upraszać o namówienie punktów
у artykułów respektem chłopców у towarzyszów snicerskiey roboty napisania, dla zachowania porządku snicerskiey roboty. To
też waruie się cechowi stolarskiemu, ażeby
snicerze bez wiadomości pp. stolarzów star- .
szych у łożowników, hiagistrów, towarzyszów, tak wędrownych, iako tuteyszych, stolarskiey roboty na robotę sami przeciw artykułom postępuiąc nie brali, äni onych przyimowali, ani też z towarzyszami stolarskiey
roboty od sztuki kontraktowali, lecz zmawiali się na wochlon, według artykułów
przypisanych postępowali у czynili, pod winą
na magistrów snicerzów w artykułach stolarskiego cechu opisaną; pp. zaś starsi stolarskiego у łożowniczego kunsztu, za prgfbą snicerzów magistrów, maią czeladź swo*
ią do stolarskiey roboty bez odwłoki у гё*
kuzowania oraz у wymożenia żadnego dodawać. Którzy towarzysze, od pp. stareycb.
stolarskiego cechu snicerzów przydani, nie
maią у nie powinni będą per se stolarskiey
roboty, iako to, trun, stoły, ławy, ^edle, stołki,
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ramy et id genus podobne robić, tylko ^
do którey będą przydani, a po zakończeniu
pierwszey roboty u magistrów snicerzów
maią do pp. starszych stolarskiey roboty
wrócić się. Jeśliby zaś po kilku czasach robota snicerzom nadała się, takoż maią ciż
sami snicerze u pp. stolarzów starszych prosić o towarzyszów przydania у nie powinni
będą, tak snicerze bez stolarzów у towarzyszów onych, roboty stolarskiey, iako stolarze
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bez snicerzów snicerską robotę—robić, ale
wzaiemnie wokowae do swoich robot, obie
strony nic nie ubliżaiąc temu dekretowi przywileia у artykuły pełnić powinni. Tudzież
obwarowawszy obudwum stronam bezpieczeństwo zdrowia у fortuny na kożdym mieyscu ninieyszym dekretem pod pąenami ex
arbitrio iudicis warował у swoim dekretem
opisał у decydował.

1731 г. Іюня 23 дня.
Изъ книги № 5139, за 1728-1736 г., л. 582.

127. Опред девіе Вилеискаго магистрата иод ду цехмвстра Ивана Губовича съ
ц дьшъ цехоиъ шапочниковъ.
По жалоб инстигатора радецкихъ судовъ на
цеховаго старшину шапочниковъ Ивана Губовича,
въ магистратскомъ суд разсматривалось д ло
по поводу разныхъ злоупотребденій этого старшины а именно: старшина Губовичъ не представляет* отчета о денежныхъ суимахъ, удерживаетъ у с е б я шеляжные взносы, вынимаетъ изъ цеховаго ящика деньги, покровительствуете дисси-

дентамъ и дизунитамъ въ ущербъ католикамъ
произносить угрозы противъ недовольныхъ имъ
мастеровъ, принимаетъ незаконныя м рн, чтобы
удержаться на этой должности и вообще производить раздоръ и несогласіе въ дех . Судъ приговорилъ: впредь до разсл дованія д ла представить отчетъ въ расходованіи. цеховнхъ денегь.

W sobotę dnia dwudziestego trzeciego
miesiąca Junii, roku tysiąc siedmset trzydziestego pierwszego, w sprawie imci pana
instygatora sądów radzieckich Wileńskich
i delacyi utóciwych panów Jana Sankiewicza, Benedikta Walerowicza, Jana Janulewicza, Symona Piotrowskiego у innych
braci % reymskiey strony kunsztu czapeczoiekiego, przeciwko utśeiwemu panu Janowi

Grubowiczowi—czapecznikowi у mieszczaninowi Wileńskiemu, iako samemu princypałowi у iego adherentom, imionami у przezwiskami lepiey waszmościom wiadomemi,
w spólney radzie у namowie z sobą będąeey,
zapozwanym pozwem pisanym przed nami
burmistrzami у radcami miasta iego kr.
mości Wilna intentowaney, w ten sposób:
iż waszmość, nie uczyniwszy podług de~
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cyzyi y rozkazu sądu naszego do cechu
przed wszytką bracią kalkulacyi za starszeństwa swego z przeszłego, tak z przychodów
cechowych, iako у rozchodów, у regestru swego, ani też pieniędzy od przedanych towarów szelągowey składanki, iako zwyczay
у porządek w cechu ustawicznie zachowuie się, na potrzebę kościelną у cechową
braterską należącey in toto nie oddaiesz;
nadto ieszcze pieniądze z puszki kościelney,
iako sam zeznałeś, złot. 10 zabranych, a
tylko złot. 6 oddałeś у to z wszelką trudnością ytufbacyą, a resztę przy sobie, niedośó czyniąc rozkazaniu urzędowemu, zatrzymałeś, Tak też za przeszłorocznych starszych panów Jana Sawlewicza у Stephana
Dziedryka у teraznieyszych rocznych panów
Benedicta Walerowicza у Jakuba Ławrynowicza, za nakazaniem sessionalnym у zgodą
wszytkich składanki gromniczney seymowey
у wiazd. iaśnie w. imci pana woiewody Wileńskiego uchwaloney, nie oddaiąc, za każdą składankę panów starszych turbowałeś,
napaści formowałeś, iż do prawa waszmości
musieli pociągać. Waszmość zaś do przysięgi 'młodszego obligowałeś obiecuiąc' za
przysięgę iego zapłacić, a nie zapłaciłeś; nakoniec teraz przed terminem elekcyi, przeciw katolikom z nienawiści postępuiąc у
chcąc onych zgubić, dyssydentów braci cechu swego nakazania urzędu naszego u
żydów traktuiesz у poisz, staraiąc się być
starszym, ażebyś waszmość wszytekporządek cechu czapecznickiego zamieszał, dla
tego gromadę adherentów strony dyzunicЫеу głosów przysposobiasz у czynisz odpowiedź у pochwałkę na teraznieyszych aktorów w sczupłości będących, obiecuiąc za
starszeństwa swego bić, więzić у wszelkie
zemsty czynić; a nadto ieszcze będąc chorążym tego cechu, za starszego obrać się
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usiłuiesz, przeciwko artykułom cechowym,
samey słuszności у dawnym zwyczaiom. A
zatym, zabiegaiąc takowym inconvenientiom
у kłótniom dalszym z tey< racyi, że waszmość mieszkasz w cudzey protekcionalney
kamienicy, ante omnia do uczynienia we
wszytkim satisfakcyi у rachunku przed przyszłemi starszemi nowo obranemi abo przeszłym utwierdzonemi, a waszmość zaś sam
się przez swoich adherentów, na to przysposobionych, nie ważył się obierać ani sobie
usurpować tego starszeństwa, naprzypadaiącym terminie elekcyi, a innych panów
starszych obierać nie przeszkadzał, na terminie przypadaiącym, oraz do obwarowania
w cechu pokoiu, porządku у elekcyi wolney
między bracią uczynienia, pod paenami
prawnemi z nagrodzeniem wszystkich expensów, teraznieyszych, salva inelioratione tego
pozwu na terminie dzisieyszym, wyż na dacie
wyrażonym, stawaiąc oczewiście imć pan
Bielawski—patron, maiący moc prawną przy
komparycyi delatorów, przeczytawszy pozew
у dowiodszy terminu na dniu dzisieyszym
przypadaiącego, za pozwem w ręce podanym
panu Gubowiczowi у contumacyom, wyż pomienionego pana Gubowicza wzdania prosił
na upad w rzeczy, iako sprawie summacyi
processus respektem porządku cechowego
zachowania у wolney elekcyi odprawowania
у expedyowania na terminie dnia dwudziestego piątego Junii, w roku ninieyszym tysiąc
siedmsetnym trzydziestym pierwszym, w dzień
świętego Jana Chrzciciela przypadaiącym.
Odezwawszy się imć paą Stanisław Szypniewski—patron od pozwÄnych panów Gubowieża у «innych prosił o przydanie samego siebie, za patrona, którey dyllacyi
na patrona, iako prawney pozwolenia nie
bronił. A że pan Gubpwicz od lat dwuch
dekretem sądów burmistrzowskich radziec-

463 kich Wileńskich kalkulacyi nakazaney nie
do cechu nie oddał у woli zwierzchności
uczynił у regestrów cechowi nie oddał у piemagistratowey sprzeciwiaiąc się, we wszytniędzy w siebie resztę talarów bitych cztekich pretensyach dość nie uczynił, a to durech, iako sam namienił, nie oddał у cały
faiąc w protekcyonalney kamienicy nie mieszcech do expensow prawnych przyprowadził,
kaiąc pod iuryzdyką iego kr. mości magupornie postępuiąc, ile mieszkający w kadeburską, przysięgi swoiey na posłuszeństwo
mienicy protekcyalney, nie pod mieyską
zapomniawszy upornie postępując, tak daiuryzdyką, przez co wielka trudność w odelece, że trudno za wszytkie inkonweniencye
braniu wszytkich składanek zachodziła у zanależyte doexecucyi przyprowadzić;, w roku
chodzić będzie, ażeby sąd nasz zakazał
sądu naszego difficilis iest additus у repepanu Grubowiczowi nie obierać za starszego,
tycya wszytkich składanek, przeto nie inale owszem uczynił kalkulacyą przed przydefensus maneat, przydawszy imci pana Staszłemi starszemi у całym cechem у kwit
nisława Szypniewskiego za patrona, ażeby
ieneralny cechowi należący od inici pana
tym czasem nie ważył się za starszego na
Sikorskiego wziowszy oddał, paenas in conten przyszły rok obierać, ani adherenci iego
travenientes założyć, dopraszał się.
podawać głosy, pod paenami nakazuie s?ę,
My urząd burmistrzowski у radziecki miasta
pozwalaiąc iednak na terminie ś. Jana
i. k. m.Wileńskiego, zważywszy wszytkie okoinnych z pośrzodku siebie na starszeństwo
liczności w tey sprawie zachodzące у zrozuobrać, według obloquencyi przywileiów у
miawszy kontenta cytacyi у illatią, imieniem
artykułów cechowych, przed któremi nowoimci pana instigatora sądów naszych wnieobranemi starszemi p. Grubowicz re^estra
sioną, ponieważ pan Gubowicz, czapecznik
przychodów у roschodów produkował у za
miesczanin Wileński, według przywileiu у
nich się kalkulował; a co zaś będzie naartykułów cechowi czapecznickiemu służąleżało ze wszytkich składanek, in toto oddał
cych, regestru przychodów w cechu nie proу kwity cechowi oddane były,—-tym swoim,
dukował, ani kalkulacyi nie uczynił у owszem
dekretem obwarował у nakazał. Actum ufe
pieniądze u siebie, ut asseritur, przytrzymał,
supra, anno, mense et die.
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1773 г. Мая 29 дня.
Изъ книги # 5156, за 1767—1773 г., л. 50.

128. Перечень цитатъ изъ королевски ъ нріші.іегііі, которыми возбраняется
прі зжимъ купцапъ въ г. Вальну розничная торговля.
производить въ обыкновенное время розничную торВъ этомъ документ представляется перечень
говлю строго воспрещается; право торговли прівыдержекъизъ разныхъ королевскихъ привилепй,'
урочено только къ ярмаркамъ. Такое право преемслужащихъ Виленскимъ купцамъ, въ которыхъ
между прочимъ говорится, что прі зжимъ куп- ственно подтверждалось со временъ Лит. кн. Алекцаиъ какъ р чи-посполитой, такъ и иностранцамъ I сандра до Владислава IV.

Sabbato ante dominicam pentecostes,
die vigesima nona mensis Martii, anno Domini millesimo septingentesimo septuagesimo tertio.
Coram actis nobilis qfficii consularis Vilnensis comparendo personaliter speetabilis
dominus Joannes Wolaüski-director honoratae communitatis mercatoriae Vilnensis, praesentes literas privilegiorum, honoratae communitati mercatoriae Vilnensi servientium, ex metricis eiusdem honoratae
communitatis mercatoriae copiatim excerptorum, parato scripto praeconeeptas, cum
introfusius contentis ad aeta obtulit. Quarum literarum, praemisso modo ad aeta
oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur talis:
Excerpt przywileiów ъ metryki kupieckiey miastu iego królewskiey mości Wilnowi, od nayiaśnieyszych regnantów polskich nadanych у służących, samym tylko
kupcom Wileńskim, roku tysiąc siedmset
siedymdziesiąt trzeciego miesiąca Maia dwudziestego ósmego dnia wypisany. Anno 1492

feria seeunda in crastino sanetae Catharinae virginis nayiaśnieyszy król imć Alexander ieszcze wielkiego xiestwa Litewskiego confirmuiąc prawa, miastu Wilnowi
służące, przywileiem warował, aby żaden
przybyły gość, kupiec, w mieście Wilnie
po części nie handlował żadnemi towarami, etiam winem: „praeterea volentes ideo
statuimus et inhibemus, omnibus tam hospitibus, quam etiam domesticis civibus etc.
generaliter aliis omnibus, sub quaeunque
potestate fuerint, ut nullus in domo vel
extra domum neque vinum propinare, neque humulum ad mensuram vendere in
praeiudicium iurium civitatis audeat'5; 1511
Julii trzeciego, nayiaśnieyszy król imć Zygmunt pierwszy, przywileiem swoim warował, iż żaden kupiec przyiezdży towarów
po części przedawać nie może. „Абы гость
зъ гостемъ зъ якихъ кодьвекъ м стъ, городовъ до Вильна прибылый, также съ
прі зджимъ гандлевать, купчить въ тёмъ
м ст подъ утратою товаровъ и торговъ
не важилъ се.... a кіо бы зась и пр. тої1-
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ды такового вс добра и товары маютъ nos clementer annuentes, ас dictorum ciбыть черезъ урадъ м ста нашого забраны vium et subditorum nostrorum incommoи конфискованы"; 1511, feria secunda in dis, quibus in dies afficiuntur, subvenire
crastinum festi sanctae Margarithae vir- volentes, omnes ac singulos institores sive
ginis, tenże nayiaśnieyszy król imć waro- mercatores, sub quaeunque iurisdictione
wał, aby żaden gość, przybyły kupiec, po degentes, ab omni facultate merces ipsoczęści nie handlował żadnemi towarami w rum revendi, removendos et alienandos dumieście Wilnie: „Sie videlicet, ut nemo ximus, prout praesentibus literjs nostris
alius hospes, ubieunque existens, de qui- eosdem removemus et alienanms • firiniter
buseunque civitatibus, oppidis, castris, quo- mąndantes, ne quisquam aliunde Vilnam
eunque nuneupatis magni ducatus Lithua- veniens etc, contra privilegi um .civitatis
niae et aliunde Vilnam veniens, cum ho- nostrae Viinensis mercari, ac merces suas
spitibus et adveniens forisare mercesque venum exponi audeat, aut praesumat etc.
exercere Vilnae audeat, nee debeat etc. alioquin talium institorum merces confissub paena amissionis omnium bonorum cariofficio civili Vilnensi permittimus.a 1629
seu mercium." (1538) Tysiąc pięćset trzy- feria sexta ante dominicam invocayit, dedziestego ósmego Junii dziesiątego nayiaś- kretem oczewistym w assesoryi wielkiego
nieyszy król imć Zygmunt serwitoraty, li- xiestwa Litewskiego ferowanym, między
sty otrzymane przez kupców przyiezdżych Alexandrem Bochnem—kupcem przybyłym
pokassowal: Про то абы се водле приви- Nieświskim, a szlachetnym Barttomieiem
леевъ м скихъ вътымъ м ст справовали Daszkiewiczem—radcą Wileńskim, o takież
и не допустили онымъ гостемъ прі зджимъ niepozwolenie handlu, za appellacyą z sądu
въ м ст Вильн , кромъ ярмарковъ, куп- burmistrzowskiego Wileńskiego osądzoną,
тать, торговать, хоть бы листы противъ że obcym niewolno w Wilnie handlować у
привилеевъ нашихъ одъ насъ выправилъ*; słusznie temu Bochnowi zabroniono. „Nos
(1552) tysiąc pięćset piędziesiąt wtórego cum consiliariis nostris etc. et Bartholo9-bra dwunastego, nayiaśnieyszy król imć meus Daszkiewicz, praecustodiendo liberZygmunt August warował, aby kupcy go- tates civitatis Viinensis (quibus ne hospes
ście częścioma nie handlowali: „deinceps ve- cum hospite extra terminum nundinarum
ro semper si quisquam mercari, contra pri- mercantias exerceat mercesque coemat)
vilegia civium nostrorum Vilnensium, ausus cautum est, eundem Bochman in emptiofuerit, omnes merces pro usu civitatis tolli ne zebellinarum licite impediverit, proinde
semper iubemus"; (1602) tysiąc sześćset sententiam officii consularis Viinensis approwtórego Marca ośmnastego, nayiaśnieyszy bandameteonfirmandam esse duximus prokról imć Zygmunt trzeci warował у han- ut approbamus et confirmamus" etc.; 1638
dlu po części przybyłym kupcom w mie- Februaryi dziesiątego, nayiaśnieyszy król
ście Wilnie zabronił: „proinde suplicatum imć Władysław IV wszytkie prawa potwierest nobis, ut privilegia eiusdem civitatis dził: „omnia eorum eiusmodi iura, privinostrae Viinensis, a serenissimis olim re- legia, nec non etiam exemptiones mercangibus concessa etc. ipsis roboraremus, quo- tium cuiuscunquespeciei mercium singillarum petitioni, tanquam aequitafci consonae, tim, ulnatim, ponderibus, quae solis civi69
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bus Vilnensibus, iure theutonieo gaudenti- Quae praesentes literae privilegiorum, cobus et non aliis in hac civitate Vilnensi piatim excerptorum, praemisso modo ad
competient etc, confirmamus, roboramus". acta oblatae.

1736 г. Мая ЗО дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 626.

129. Распоряженіе воеводы Виленскаго Михаила князя Вишневецкаго о взинаніи
торговой пошлины съ прі зжихъ въ г. Вильну.
Виленскій воевода кн. Вишневецкій доводить линъ и жизненные припасы, привозимые въ городъ;
до св д нія магистрата, что по его же ходатай- оплат пошлинъ оставляете только товары, приству и съ разр шенія короля, онъ освобождаете возимые въ городъ прі зжимн купцами. Такія
Виленскихъ купцовъ и м щапъ отъ пошлинъ съ льготы воевода предоставилъ горожанамъ съ ц лію
привознаго вина, освобождаете также отъ пош- умиротворенія разныхъ городскихъ юрисдикъ.

Feria quarta ante festum corporis Christi, die decima secunda mensis Junii, anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo tertio.
Coram nobili officio consulari civitatis
s« r. m. metr. Vilnensis actisque eiusdem
praesentibus comparentes personaliter nobiles dni Paulus Duchowicz — consul Vilnensis et Casimirus Niemonowicz—notarius
honoratae communitatis mercatoriae Vilnensis, praesentes literas ordinationis nobili
magistratui et toti civitati Vilnensi, a celsissimo principe Michaele Servatio Wiszniowiecki—-palatino Vilnensi datas, salvas
et illaesas, in authentico seriptas, manu
eiusdem celsissimi principis Wiszniowiecki—palatini Vilnensis, subscriptas sigilloque
•eius proprii stemmatis communitas, cum

introfusius contentis ad acta obtulerunt.
Quarum literarum, praemisso modo oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo
contenta, tenor sequitur estque talis:
Michał Serwacy Korybut — xiąże Wiszniowiecki, hrabia na Dolsku, woiewoda Wileński, hetman wielki wielkiego xiestwa
Litewskiego etc. starosta. Oznaymuię tym
moim listem, iż szlachetny magistrat Wileński, przez ichmościów panów burmistrzów yradziec swoich, przy obięciu urzędu mego woiewodzińskiego, do mnie prośbę swoię wniósł, abym onych przy prawach, przywileiach у wolnościach, od nayiaśnieyszych królów polskich у wielkich
xiążąt Litewskich, ante et post umonem,
temu miastu nadanych, zachował; także
wszytkie transakcye, ordynacye у punkte
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godney pamięci, iaśnie wielmożnych ich- warem, w rynek przybyłym, gotowym gromościów panów antecessorów moich woie-. szem, iak ordynacye у dawny zwyczaybył,
wodów Wileńskich, z miastem stołecznym brać pozwoliłem, nie pretenduiąc żadnego
Wileńskim sponte postanowione, reskryp- półmiskowego, ani też naczyń żadnych,
tami nayiaśnieyszych królów ichmościów oprócz garnka iednego od woza garków
stwierdzone, przyiął у one nienarusznie przywoznych, excepto gancarzów mieszczan
zachować raczył. Jakoż ia woiewoda Wi- Wileńskich, od których nic niema być braleński, maiąc z łaski nayiaśnieyszego króla no. Od koni, bydła, na targ przypędzoneimci Augusta trzeciego konferowane woie- go, tym obyczaiem ma być brano, iak z
wodztwo Wileńskie, a widząc rzecz słuszną dawnych czasów; iawkę też od kupców tylу sprawiedliwą, szlachetny magistrat Wi- ko cudzoziemskich przyiezdnych, przybyleński, przy ich prawach, przywileiach у łych у mieyskiey wolności nie maiących,
wolnościach, niczym one nie naruszaiąc, tudzież garcowe od wina beczek, podług
zachowuię. Punkta na zatrzymanie pokoiu dawnych zwyczaiów, ma być odbierano.
у zgody miedzy iuryzdykcyami zamkową, Waruiąc to, że kupcy przysięgli mieszczawoiewodzińską a mieyską, у ordynacye ich- nie Wileńscy, sub praetextu takowych swomościów panów antecessorów moich, woie- bód żadnych, ani przyiezdnych kupców,
wodów Wileńskich, z miastem Wilnem ani też tu handluiących, pod różnemi iuczynione, in integro approbuiąc przyimuię. ryzdykami mieszkaiących, prawa wolności
Oraz od płacenia garncowego od beczek mieyskiey nie maiących, ani na one przywin węgierskich у innych wszelakich oby- sięgłych ludzi ochraniać nie щ іа. Wielа
watelów у kupców Wileńskich, tam intra, możny imć pan podwoiewodzi, ode mnie
quam extra moenia mieszkaiących, winem ustanowiony, niczym tey inoiey ordynacyi
wszelkim handluiących, na prawo miesckie naruszać mocy nie ma у nie będzie.miał,
przysięgłych mieszczan у mieskie wolności owszem in omnibus punctis et clausulis
maiących, in perpetuum uwalniam. Jakoż zachować powinien. Na co dla lepszey morespektem myta targowego, alias podług cy у waloru podpisuię się у pieczęć przydawnego zwyczaiu podużnego, chcąc one cisnąć rozkazałem. Pisań w Wilnie, roku
mieć w należytym porządku, stosuiąc się tysiąc siedmsetnego trzydziestego szóstego,
do antecessorów moich, woiewodów Wileń- miesiąca Maia trzydziestego dnia.
skich, dawnych ordinacyi, tak postanawiam:
Apud quas literas ordinationis, praemiswielmożnemu imci panu podwoiewodziemu
so modo ad acta oblatas, subscriptio maу ichmościom panom urzędnikom moim
nus circa sigillum sequitur talis: Michał
grodzkim Wileńskim zlecam у do wiadoxiąże Wiszniowiecki—woiewoda Wileński,
mości szlachetnemu magistratowi Wileńhetman wielki wielkiego xiestwa Litewskiemu podaię, iż pilno zakazawszy wybieskiego. Susceptio autem oblatae tribunalitiae
rania w rynku po ulicach у bramach rzem. d. Lit. a latere istius ordinationis sequitur
czy, do wiktu należących, od tatar u ubotalis: Boku tysiąc siedmset trzydziestego
gich ludzi, iarayn у naymnieyszey odrobiny,
szóstego, miesiąca Junii szóstego dnia, comiak było wrfym zwyezam dotąd, lecz tylparendo personaliter u sądu patron imó
ko od każdego wozu z iakimkolwiek topan Michał Jelenski ten dokument ad ac-
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Litewskiego podał. "Władysław Thadeusz
Wańkowicz— starosta Brzeski, marszałek trybunału głównego wielkiego xiestwa
Litewskiego; Stanisław zBurzyna Burzyński—instygator wielkiego xiestwa, deputat

zwoiewodztwa Smoleńskiego, pisarz trybunału głównego. Concordat cum actis: Zmiiowski, regent ziemski Wileński. Quae praesentes literae ordinationis, praemisso modo oblatae, sunt actis nobilis officii consularis civitatis Vilnensis insertae etc.

1737 г. Марта 16 дня.
Изъ книги № 5140, за 1737—1741 г., л. 133.

130. Жалоба Виленскаго купца Михаила Мейера на граФа Остермана и др. русскніъ вельможъ, которые въ Москв затормозили его д ло съ русскимъ же
купцомъ Поповынъ.
Виленскій купецъ и м щанинъ Мейеръ приноситъ жалобу по сл дующему случаю: по порученію короля Мейеръ принялъ на себя подрядъ на
поставку лосьихъ шкуръ для польскаго войска и
заключилъ контракта съ русскимъ купцомъ Поповымъ на сумму 1,000 черв, злотыхъ; Поповъ, получивши эти деньги, былъ за что-то арестованъ
и отправленъ въ Москву, за нимъ отправился и
Мейеръ. Зд сь пришлось Мейеру испытать чрезвычайныя трудности, лишенія и разоренія. Мейеръ обратился къ своему посланнику, тотъ отлравилъ его къ Остерману, Остерманъ къ Ягу-

жинскому, оба об щали пособить, но ничего
несд лали. Потерявши н сколько м сяцевъ времени Мейеръ возвратился назадъ и принялся за
новыя торговця операцій и вступилъ въ соглашеніе сь Потоцкимъ для провоза товаровъ въ Ригу
по контрактамъ съ Рижскими купцами. На несчастье, Могилевская губернія отошла къ Россіи и
Мейеръ опять столкнулся съ т ми же лицами; онъ
по халъ на этоть разъ въ Петербурга, израсходовалъ очень много денегъ и возвратился въ Вильну ни съ ч мъ. Вотъ причини, заставившія Мейера подать въ магистратски судъ жалобу.

Sabbatho ante dominicam secundani quadragesimae, die decima sexta mensis Martii,
anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo septimo.
Coram nobili officio consulari Vilnensi
actisque eiusdem praesentibus eomparem
personaliter spectabilis dominus Michael
Meier, mercator et civis Yilnensis, quam

soienissimam obtulit protestationem, polonico idiomate parato scripto praeconceptam,
cuius de verbo ad verbum rescribendo
contenta, sequitur tenor estque talis:
Żałował у solenną zanaszat manifestatią
sławetny pan Michał Meyer, kupiec у obywatel miasta iego królewskiey mości Wilna, na iaśnie wielmożnego imci pana An-
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drzeia grafa Ostermana, podkanclerza mi- nieszczęściu swemu, do Smoleńska iak naynistra primicialnego państwa Rossyiskiego, prędzey pospieszył, gdzie na ówczas wyż
у innych iehmościów ministrów у assesso- wyrażonego generała - lieutnanta, Dupre'
rów, in complicitate z sobą będących, deno- nazywaiącego się, gubernatora Smoleńskiemine lepiey sobie wiadomych, mieniąc o to go, znalazł, który nie życząc szkody у damу w ten sposób: i/, co w roku tysiąc siedm- nifikacyi iakiey żałuiącego delatora szczerze
set dwudziestym dziewiątym, miesiąca Feb- radził, aby do samey stolicy pospieszył у
ruaryi dziesiątego dnia, żałuiący protestant, swego domawiać się nie zaniechał; iakoż
iako handlami bawiący się człowiek, ma- żałuiący delator, nic cale nie bawiąc się,
iąc zlecenie, władzę у dane sobie pienią- z wielkim niebezpieczeństwem utraty życia
dze od nayias'nieyszego pana króla imści swego, tamże przybył у do wielmożnego
polskiego Augusta wtórego, na potrzebę imci pana Lefort—rezydenta у posła nayonegoż dla skupowania skór łosich na re- iaśnieyszego króla polskiego, przy pokazagimenta woyskowe, w Grodnie pod tenczas niu obligu vigore tysiąca czerwonych złorezyduiąeego, skontrahował z kupcem Ta- tych danego у kontraktu z remonstracyą,
roubskim (?), Iwan Popow nazywaiącym się, co się stało, odezwał się. Który przeluktóry to akord, kontrakt piśmiennemi po- strowawszy takowe dokumenta у cyrcumtwierdzili cyrcnmscrypcyami, iż pomieniony scrypcye, zważywszy wszytkie eyrcumstancye,
kontrahent żałuiącemu aktorowi we trzy sekretarza swego imci pana Müilera doobniedzieli założonego terminu w Smoleńsku żałowanego wielmożnego imci pana grafa
dwa tysiące pięćset sztuk skór łosich obo- Ostermana zesłał у wszytkie postulata, viwiązał się у niezawodnie sporządzić у wy- gore lustrowych dokumentów przez oneo-o
stawić deklarował, na które expensa żału- przekładał у satisfakcyi dopraszał się. Lecz
jący delator, przy bytnos'ci wielmożnego obżałowany iaśnie wielmożny Jegomość, pan
imci pana generała - lieutnanta Dupre— Osterman, lubo in favorem nayiaśnieyszego
gubernatora Smoleńskiego, obwałowanemu króla imci polskiego, tudzież rezydenta iekontrahentowi kupcowi Taroubskiemu, Iwa- gomości gołosłownie wszelką aplikacyę czynowi Popowi mianowanemu, tysiąc, czerwo- nić deklarował, ale in realitate nic zo-oła
nych złotych wyliczył у wypłacił; lecz ten- nie świadczył. Żałuiący zaś protestant, obże wyż wyrażony kontrahent, niewiedzieć z viando darnnis futurid, wszelkiey pilności
iakowey przyczyny, racyi у okazyi (o którey swoiey dokładał, a dla pokazania słuszżałuiący delator dobadać się dosyć у do- ności у wielmożnemu imci panu Jagużyńskiewiedzieć się żadnym sposobem nie mógł у mu—kabinetu ministrowi owszytkich okodotąd ieszcze nie może), będąc aresztem у licznościach zaszłych doniósł, który przekaptiwatią onerowany, do samey stolicy Mo- trutinowawszy wszelką rzecz, nietylko sam
skiewskiey zaprowadzony, któremu podczas kapitał, ale też у prowizyą, t d pochoz ą
tego nieszczęśliwego procederu na fortunie dzącą, oraz nakłady ze wszelkim ukontencirca siedmdziesiąt tysięcy rublów zabrano towaniem wykierowaó deklarował, lecz taу konfiskowano. Dowiedziawszy się o tako- kowe ichmości appromissye żadnego powym fatalnym akcie kontrahenta swego ża- myślnego niemialy skutku у awantaiu,
łuiący querulant, a zabiegaiąe wcześnie owszem w protrakcyą у w prolongacyą cza-
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su poszły, kiedy obżałowany ichmość zwykłym przysłowiem swoim zaffłra żałuiącego protestanta zbywali, a także z niemałą
stratą cały rok у dwa miesiące minęły, przy
niemałych expensach у nakładach, żałuiący delator eodem tempore fatalny casus
przypadł, że nayiaśnieyszy car Piotr wtóry
niespodzianie umarł. Tandem, gdy nowa
regnantka teraźnieysza nayiaśnieysza Iwanowna, imperatorowa rossyiska nastąpiła, żałuiący delator nie będąc ospały w swoim
interesie, de novo swoie słuszne pretensye
promowować у onych requirowac zaczął.
Iterum ministrowie, a in specie w. imó pan
Lefort od czasu do czasu ten interes odkładowali у zwykłym swoim zafftra żałuiącego protestanta zbywali. Tandem poczęli
radzić, aby te swoie pretensye żałuiący delator komu innemu zlecił deklaruiąc, że we
trzy albo naydaley we cztyry niedzieli extradycyą skór łosich na granicy niemylnie
uczynią у kontraktowi wszelką satisfakcyą
wypełnią. Żałuiący protestant powolnie rady
słuehaiąe, swe kommissye i.-w. i. p. Wibanowiczowi—generałowi, tudzież kupcowi Ziblinowi zlecił, a tym czasem do Wilna odiachał, gdzie na ówczas imci pana
sekretarza iego królewskiey mości S/.legiela znalazł у о wszytkim procederze, transakcyach у tergiwersacyaeh w Moskwie zakroczanych, raport uczynił, interea sprowadzeniu skór łosich czekał, ale daremno,
Ъо wszytkie deklaracye bez żadnego skutku in vanum poszły, z których przyczyn
żałuiący protestant denuo z imó panem sekretarzem Szlegelem w roku tysiąc siedmset trzydziestym, dnia dwunastego Augusta, do stolicy Moskiewskiey iachać musiał,
у ta powtórna iazda non sine periculo vitae była. Gdzie przecie szczęśliwie za pomocą Bożą przybywszy, antiquo modo et

metodo przez supliki, tak u samego nayiaśnieyszego dworu, iako у u w. ichmć panów ministrów desideria swoie przekładał;
lecz itidem sprawa w iak naydłuższą remotę у protrakcyą czasu poszła, że aż do
roku tysiąc siedmset trzydziestego pierwszego, gdzie bawiąc się у wiktuiąc się żałuiący delator na tysiąc dwieście czerwonych złotych stracił, a po tak długich ciężkich tergiwersacyaeh z sekretarzem królewskim z ichmość panem Szlegelem, nic
-dobrego nie sprawiwszy, do Warszawy powrócić musieli. Gdzie za przybyciem naznaczona iest królewska kommissya, na którey po uczynieniu rigorose examinis et iudicii na żałuiącego delatora, ut brevibus
verbis tota causa complectatur, przez publikacyą у promulgacyą kommissyiney decyzii nieodwłoczną nolens volens musiał
uczynić satisfakcyą, kiedy całą summę ad
cassam regiam de proprio wypłacił, salvo
regressu do dochodzenia w Moskwie na
kontrahencie wyż wyrażonym, de nomine
Iwan Popów nazwanym, kupcu Tarubskim.
Zaczym żałuiący delator, chcąc mieć recusionem, tak samey kapitalney summy
у prowizyi, od niey należącey, oraz wszystkich poniesionych szkód у expensow, szukaiąc swey należności do iaśniewielmożnego imci pana grafa Potockiego—woiewody
Bełskiego udał się, z którym z Warszawy
iadąc do Rygi wielce obligowany był, od
tego imci względem hrabstwa Horyhorek,
przyległego rzece Dzwinie, dla spławienia
у sprowadzienia różnych towarów do Rygi,
gdzie z tamecznemi kupcami у obywatelami miał skontraktować, lecz у to infelici
poszło eventu, gdyż niespokoyne woienne
czasy nastąpiły. A tak z okazyi tych koniunktur, nayiaśnieyszal imperatorowa rossyiska iaśniewielmożnemu imci panu grafo-
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wi Potockiemu też same hrabstwo, Ho- kiem, gdyby czuyna niewinności defensorryhorki mianowane, " do siebie odebrała. ka opatrzność Boska przez poważne interA żałuiący zaś protestant^ vigore poczynio- pozycye у wielkich panów usilne instancye
nych kontraktów у podpisu swego od pa- z tak ciężkiego więzienia nie podzwignęła
nów mieszczan Kyskich, tanquam princi- у nie ewinkowała. Przy tym iednak w Pepalis.debitor aggrawowany był, że nolens tersburgu rok cały у cztyry miesiące w ścivolens do Petersburga iachać у stawić się słym areszcie żałuiący delator zostawać mumusiał. Gdzie za przybyciem, nie via iuris, siał. A komputuiąc wszystek czas kaptiwased via facti postąpiono, gdy obżałowany iaś cyi półczwarta lata trwało, gdzie 'niewinniewielmożny iniść pan graf Osterman, z nego у w niwczym nie przekonanego przez
okazyi dawnieyszego rankoru у ausyi ztąd tak długi czas więziono у różnemi przypochodzącey, że żałuiący delator w wyż wy- krościami mortifikowano, a po eliberacyi na
rażonych pretensyach swoich nie był sa- usilne proźby żadnego paszportu-nie datisfactus, ale owszem aggravatus, у że denuo wano у dawać niechciano, у kancelaryi seprzybywszy reąuirować począł, za to—non rio zakazano у zabroniono. Przy takowych
auditum, inconfessum nee iure victum, ale aggrawacyach у oppressyach przez te wszysttylko szczegulnie z nieiakieyści invidyi, kie czasy szczególnie tylko trzy supliki
a iako maiący potencyę, moc, władzę у względem pretensyi у niewinnie poniesiozwierzchność ministra primicialnego w ro- nych aggrawacyi, za co tak enormes laeku tysiąc siedmset trzydziestym trzecim, siones zaszły, ponieważ żadne delictum nie
dnia pierwszego Februaryi w ciężką incar- wyiawiło się, ani się pokazało, do kabinetu
cerował detencyą.- Gdzie przy głodzie, chło- nayiaśnieyszey imperatorowey ieymości podzie у wszelakiey niewygodzie wiele złego dano, lecz żadna do rąk samey nayiaśnieycierpieć musiał, iż gdyby prowidencya Bos- szey imperatorowey ieymści nie doszła, gdyż
ka nie konserwowała, dla iednego swądu obżałowany iaśniewiełmożny іщс p
a n graf
śmiercią życie swoie zapewnię zapieczę- Osterman, pod karą knutów Moskiewskich
tował by. A co większa у nieznośnieysza, aby żaden nie podawał, zakazał. Po oddaże nigdy audyencyi nie dawano ў dawać niu tedy onych, gdy się odezwał żałuiący
niechciano, dla iustifikowania się ze wszyt- delator do obżałowanego iaśniewielmożnego
kich kalumnii у impetyeyi inre intentatae imści pana grafo Ostermana, upraszaiąc
nigdy nie byłych, denique nawet oficerom pod o wydanie delatora udanego cuiuscunque
paeną knutów surowie zakazano, nikogo kriminału, aby mógł de illo iustifikować
przypuszczać у ni s kim przestawać nie się у emundować, denique o zadość uczypozwolono; niby iakiego kryminalistę у nienie pretensyi podanych, które żałuiąceexcessanta cały rok у cztyry miesiące w go delatora expostulacye obżałowany imć
ciężkich kaydanach więziono, męczono, drę- tym zawsze odbywał responsem, że w teczono, mordowano у pastwiono się, chcąc raźnieyszyeh koniunkturach Polska siła koszpodobno przez tak nieznośną incarceracyą tuie nayiaśnieyszey imperatorowey ieymoaby żałuiący protestant iak nayprędzey z śei, więc żałuiący delator, nie słysząo potym się pożegnał światem. Które to żą- cieszney konsolacyi, cum ma imo cordax
dzę boday by samym niewypełntfy się skut- lio łzami zalawszy się, dochodzie" musiał,
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monarchini rossyiska, pani miłościwa, zwłaszcza nad ubogiemi upadłeim ludźmi, ile
w tey okoliczności, że ta pretensya żałuiącego delatora nie iest priwatna, prostemu
człowiekowi należąca, ale publiczna, do nayiaśnieyszego króla imci polskiego reguluiąca się. A tak żadnym sposobem żaluiący protestant nie był capax swoiey defendere oppressyi у remonstrować względem
niewinnego udania oskarżenia uroszczonych,,
mniemanych, calumniose doniesionych, in
reinvenitate nigdy niebyłych kriminałów,
w czym" do iustifikowania się omnis porta
iustitiae occluseratur, zkąd żałuiący queru
lant nie tylko na fortunie, na honorze, na
substancyi z całą familią upaść musiał,
lecz у na zdrowiu wielki uszczerbek poniósł.
Tych wszystkich krzywd, szkód, oppressyi
у inconveniencyi forum, origo, motor obżałowany iaśniewielmożny iegomość pan
graf Osterman został у dotąd ieszcze zostaie, który szczegulnie tylko z nieiakowegoś rankoru, ausii у nienawiści na zgubę у szkodę żałuiącego delatora, pozabierawszy kontrahenta onego, de nomine et
cognomine Iwan Popów nazwanego, całą
substancyą, nie do skarbu nayiaśnieyszey
imperatorki ieymci, ale nie wiedzieć ad
quos usus, na iaką potrzebę у dokąd applikował, a niechcąc restytucyi zabranych
konfiskowanych dóbr Popowskich uczynić,
a tym samym żałuiącego protestanta w sprawiedliwych onego pretensyach uspokoić,
ukontentować, różnemi wymyślnemi sposobami narabiał, protestanta do wieczney zguby, ruiny, usiłuiąc przyprowadzić, iakoż w
samey rzeczy przyprowadził у zgubił, kiedy żałuiący protestant żonę, dzieci, gospodarstwo у handle swoie opuściwszy, wielekroć razy do stolicy Moskiewskiey, do Pe-

tersburga у do innych mieysc, dworów Jeździć у expensowac się musiał. A z okazyi
takowego iezdżenia obżałowany iaśniewielmożny imćpan graf Osterman udał żałuiącego querulanta za zdraycę у szpiega
francuzkiego, у pod tym pretextem wszystkie onego suppelectilia, papiery, dokumenta,
pieniądze zabrano, samego w areszt wzięto,
kaptiwowano, żołnierzy ad maius opprimendum przydano у przystawiono, pod ciężką
kustodią morzono, przez co żałuiący protestant nie tylko przez lata cztyryroczne disgusta cierpiał, znaszał, ale у niemałe wydatki spendować musiał; a na ostatek przy
ciężkim у nieznośnym więzieniu przydanych żołnierzów wiktować у sustentować
musiał. Które pretensye у wydatki zkomputowawszy w regestr kładzie у pretenduie
satisfakcyi у nagrody, a to naprzód: według obligu у kontraktu uczynionego z kontrahentem, de nomine et cognomine Iwan
Popów mianowanym, w roku tysiąc siedmset dwudziestym dziewiątym, miesiąca Februaryi dziesiątego dnia, w Grodnie postanowionego, czerwonych złotych tysiąca na
skupienie skur łosich, temuż kontrahentowi danego, od roku tysiąc siedmset dwudziestego dziewiątego, aż do roku tysiąc
siedmset trzydziestego siódmego roczney prowizyi od siedm lat czerwonych złotych siedmset, od roku tysiąc siedmset dwudziestego
dziewiątego aż do roku tysiąc siedmset
trzydziestego pierwszego, dwa razy iadącemu do stolicy Moskiewskiey, na różne wydatki wyszło czerwonych złotych tysiąc dwieście; przy kaptiwacyi wzięto zegarek brilliantami osadzony, a łaneużek drogiemi
kamieniami także osadzony, iedno z drugim czerwonych złotych pięćset, tabakierę złotą z portretem nayiaśnieyszey Imperatorowey ieymci rossyiskiey wzięto valo-

- 473 ris czerwonych złotych sto dwadzieście, wo- w komput zebrane, czynią in summa czerreczek iedwabny z gotowemi pieniędzmi wzię- wonych złotych siedm tysięcy dziewięćset
to, w którym było czerwonych złotych sto sześćdziesiąt pięć. O co wszytko żałuiący prodziewięćdziesiąt pięć, pierścień ieden z dzie- testant, manifestuiąc się, naypierwiey przed
więcią dyamentami brilliantami, kosztuiący Bogiem у przed światem w nieznosney swoczerwonych złotych dwieście, kołdrę, pościel iey krzywdzie, szkodzie у w zgubie fortuny,
z poduszkami wzięto, które ogułem wszyt- w uszczerbku zdrowia, ante omnia ad rekie kosztuią czerwonych złotych dziesięć» fundendum et exolvendum siedmiutysięcy
trzy pary panczoch iedwabnych, precii czer- dziewięciuset sześciudziesiąt pięciu. czerwowonych złotych sześć, tabakierę srebrną nych złotych, (lo rewokowania zadanych sokosztuiącą czerwonych złotych dziewięć, bie kalumnii, inwektywy, napaści, a wzglęchusty białe zabrane naymniey taxuia się dem detencyi, incarcerowania, więzienia,
czerwonych złotych dwadzieście pięć. za głodem у chłodem morzenia у innych udziawina antałów węgierskiego szesnaście, w łanych inkonweniencyi, exorbitacyi, szczeRydze у w Petersburgu podczas aresztu gulnie tylko z rankora у inwidyi, zawzięzepsawanego у zginionego, każdy antał tości pochodzących, salvum ius dla dochokosztuiący po czerwonych złotych pięćdziesiąt, dzenia sprawiedliwości у należytey satis- •
czyni czerwonych ośmset. W niebytności żona fakcyi z obżałowanym iaśniewielmożnym i.
delatora w Wilnie będąca w ciężkiey cho- panem grafem Ostermanem, ubi de iure
robie у paroxizmie zostaiąca, bez żadney competierit. Ratione zaś złamania kontraktu
kompassyi у miłosierdzia, dwudziestu żołnie- niedotrzymania obligowych obowiązków у
rzów Moskiewskich na kwaterze wiktować warunków, co prawo pospolite będzie kamusiała, kiedy tak na wiktowanie, iako у zało przysądzenia, także obwarowania tak
przez rabowanie, zabranie różnych rzeczy, securitatis zdrowia, iako fortuny, substanponosi szkody żałuiący protestant na czer- cyi, do requirowania wszystkich krzywd у
wonych złotych dwieście. Ratione dłużników szkód, omni modo et metodo. In
c a s u
zag
swoich różnych, z których iedni poumiera- zadość nieuczynienia wyżey wyrażonym
li, a drudzy do nieszczęścia, ubóstwa, pe- pretensyom żałuiącego delatora omni iure
nuryi przyszli, przez co żałuiący protestant et via, quae fieri potest, etiani repressana czerwonych złotych dwa tysiące trzysta liarum (uti in aliis regnis permissum et
szkody ponosi. Pod czas kaptiwacyi, incar- concessum), swoiey należytości rekuperoceracyi у aresztu na wikt у na różne inne wania у ewinkowania у о to wszytko, co
expensa wydatki wyszło czerwonych zło- czasu prawa szerzey у dostateczniey dowietych siedmset. Pod czas teyże nieszczęśli- dziono będzie, salva tarn in toto, quam in
wey kaptiwacyi у incarceracyi trzy blankie- parte melioratione lub inney wyniesienia у
ty iaśniewielmożnego jmci pana grafa Po- do tey łączenia (si opus fuerit), dał tęswoią
tockiego •— woiewody Bełskiego, zginęły. protestacyą żałuiący protestant do akt burWszytkie te tedy szkody у wyżey specyfi- mistrzowskich у radzieckich Wileńskich,
kowane straty żałuiący protestant, a zoka- proprio scripto sporządziwszy, ku zapisaniu
zyi obżałowanego iaśniewielmożnego imci у ingrossowaniu. Quae protestatio, praemispana grafa Ostermana stałe у pochodzące, so modo facta, ad iustam expostulatiottem
60
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catoris et civis Vilnensis, ad acta oblata ingrossata. Scripta anno, mense et die ut
et eisdem supra expressis actis nobilis of- | supra.

1738 г. Апр і я 28 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 628.

131. -Упиверсалъ Виленскаго воеводы Михаила Вишиевецкаго о норядк
благочиніи. которые должны быть соблюдаемы въ город ВильнЪ.

и

Въ этомъ универсал Виленскій воевода Виш- волюцій; требуетъ, чтобы евреи не подкапывались
невецкій доводить до всеобщаго св д нія, что въ подъ христіанъ, но оставались подъ юрисдикцией
видахъ благоустройства Вильни онъ р шился пре- замка; чтобы горожане наблюдали за чистотой
кратить разныя злоупотребления и завести подлежа- улицъ и домовъ, тишиной и спокойствіемъ и вощій порядокъ; всл дствіе этого онъ доводить до обще сод йствовали экономическому и нравственсв д нія магистрата, что прекращаетъ вс неза- ному благо состоянію города.
конныя пошлины, установившійся всл дствіе ре-

Feria quarta ante festum corporis Christi, die decima secunda mensis Junii, anno
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo tertio.
Coram nobili officio consulari civitatis
s. r. m. metropoli Vilnensi actisque eiusdem praesentibus comparentes personaliter
nobiles domini Paulus Duchowicz—consul
Yilnensis et Oasimirus Niemonowicz — notarius honoratae communitatis mercatoriae
Yilnensis, praesentes literas universales,
nobili magistratui et toti civitati Vilnensi
a celsissimoprincipe Michaele Servatio Wiszniowiecki—-palatino Vünensi datas, salvas
et illaesas, in authentico scriptas, manu
eiusdem celsissimi principis Wiszniowiec-

ki—palatini Vilnensis, subscriptas sigilloque
eius proprii stemmatis communitas, cum
introfusius contentis ad acta obtulerunt.
Quarum literarum, praemisso modo oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo
contenta, tenor sequitur estque talis:
Michał Serwacy Korybut xiąże na Wiszniowcu у Zbarażu Wiszniowiecki—woiewoda Wileński, hetman wielki wielkiego xięstwa Litewskiego, Gliniauski, Wolkowyski,
Wilkiski etc. etc. starosta. Wszem wobec
y^kaźdemu zosobua, komu by o tym wiedzieć
należało у dostało się, mianowicie iaśnie
oświeconym, iaśnie wielmożnym w Bogu
nayprzewielebnieyszym, iaśnie wielmożnym
ichmości panom senatorom duchownym у

-
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świeckim, dignitarzom, urzędnikom ziemskim, grodzkim, rycerstwu, szlachcie, obywatelom, tak woiewodztwa Wileńskiego, iako у innych woiewodztw у powiatów wielkiego xiestwa Litewskiego, moim wielce
mościwym panom у braci. Po zaleceniu
usług moich braterskich, także wszelkiey
kondycyi у stauu ludziom, do miasta tuteyszego iego królewskiey mości stołecznego wielkiego xiestwa Litewskiego Wilna
przybywaiącym, przy ofiarowaniu powolnych
chęci moich, oznaymuię: iż gdy mi naiaśnieyszy król imć pan miłościwy, konferowawszy dobrotliwie preeminencyą woiewodztwa Wileńskiego,' omnem adiunxit iurisdictionem, concommitantem władzę moię у
dyspozycyą w woiewodztwie Wileńskim et
in hac metropoli wielkiego xiestwa Litewskiego, w mieście swym Wilnie, vigore
dawnych praw у konstytucyi całey rzeczypospolitey de lege positiva mnie concernentium, commisit, oraz nie tylko świętą sprawiedliwość przez siebie у urząd móy grodzki Wileński sitientibus, onę praestando administrare, ale też wszelki porządek w tym
stołecznym mieście ustanowić у obstalować
zupełną moc (sie disponentibus legibus,
iinmunitatibus, praerogativis, od rzeczy
pospolitey temu urzędowi memu woiewodzińskiemu collatis et ex antiquo usu ac
continua praxi debitis) conferre raczył. Zaczym, z takowey obligacyi у powinności
urzędu mego, inhaerendo przytym dawnym zwyczaiom, prawom, przywileiom, tak
nayiaśnieyszych królów ichmościów polskich,
iako ordynacyom iaśnie wielmożnych ichmościów panów woiewodów Wileńskich, anteeemorów moich, nic nowego nie stanowiąc, lecz to tylko, co ex orbito legum per
revolutiones et calamitates temporum wy-

-

padło, ad debitam przywodząc regulam у
w czym abusive deviatum, ad bonum reducendo ordinem, donoszę: nayprzód, ażeby
tak tu permanentibus, iako też przybywaiącym ad emptibilitates vel vendibilitates
cunctorum necessariorum wszelkie ubespieczenie od wymyślnych у prawem zakazanych w rynku, bramach, ulicach у wszelkich mieyscach depaktacyi у exak'cyi było.
nie tylko targowe, zamkowe, brukowe,
bramne (nad dawny zwyczay у przyzwoitość per abusum w zamierzone czasy wybierać, nie co wzwyczaione) moderuiąc у
wszelkiego zdzierstwa, szarpaniny, po wozach szperania zakazuiąc, aby pomienione
prawne tributa nie więcey, tylko podług
dawnych zwyczaiów у ordynacyi woiewodzińskich wybierano, serio przykazuię. Potym, miary у wagi ażeby sprawiedliwie według statutu były wymierzone у ustanowione, pod pieczęcią moią woiewodzińską, urzędowi memu grodzkiemu Wileńskiemu, signanter wielmożnemu imci panu podwoiewodziemu zlecam у wszelkie z szlachetnym
magistratem Wileńskim, in bona cointelligentia obchodzenie się у zachowanie się
morę antiquo, usitatae praxis et praescriptionis, sine convulsione iuryzdyk, koło dozoru dobrego porządku et in pretiis rerum
determinandis rekomenduię. Oraz każdego
przy prawach, wolnościach у przywileiach
królewskich conserwuię, tak ażeby każdy
stan, intra cancellos powinności swych zachowuiąc się, obrzędy у zwyczaie swe ad
executionem przywodził. Ghrześcianie aby
w niczym circumskripcyi swych handlów me
przestępowsli. Żydzi, doiedney tylko władzy woiewodzińskiey у iuryzdykeyi urzędu
grodzkiego należący, aby pod pretextem
iakowych protekcyi nad punkta ustaw у
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opisane, miedzy magistratem у wszytkiemi
cechami z iedney, a miedzy żydami, synagogą у całym kanałem z strony drugiey,
przez woiewodów, antecessorów moich, tudzież kommisarzów, od królów panów ycałey rzeczypospolitey do tego miasta stołecznego destinowanych, dostatecznie opisanych,
nic sobie nie pozwolaiąc, w handlach wszelkich chrześcianom nie przeszkadzali, aby w
rynku, ani po ulicach chrześcian nie podkupowali, na mieszkanie w rynek, ani przed
kościoły nad dawne opisanie ulic nie cisnęli się, ludzi loznych, hultaystwem bawiących się, nie przechowywali, domy у szynki wcześnie przed nocną porą dla postrzegania hałasów, piiatyk у kradzieży zamykali, ulice у kamienice czyścili, bruki na
ulicach przed mieszkaniami у kamienicacami swemi poprawowali, przykazuię. A że
w rynku różne dzieią się ехаксуе, rybakom, przekupkom у innym przedaiącym
quaevis victualia у iarzyny, nad wyraźne
zakazanie novella lege od tych, którzy pod
pretextem straży ceł rzeczypospolitey, iego
królewskiey mości pilnuiący skarbowych
prowentów, nad dawny zwyczay iakoweś
daniny półmiskowe wybieraią, także у od
tych, którzy, pod imieniem instygatorskim
takież daniny półmiskowe od iarzyny ryb,
a pieniądze od wozów kupieckich, mimo in-,
hibicyą surową, w teyże konstytucyi Warszawskiey ostatniey wyrażoną, pod czas przeszłych trybunałów wybierali,
ażeby takowe abhinc nie działy się extorsionum abusus у żeby iüusitatum genus exakcyi titulo półmiskowego ustało, urzędowi grodzkiemu Wileńskiemu seriam recommendo inyigilantiam et animadversionem; rekurs hoc
in passu od iaśniewielmożnego i. p. marszałka
trybunału głównego wielkiego xiestwa Li-

tewskiego, tak ad praesens hanc partem
dignissime trzymaiącego, iako у przyszłych
aby z władze swey hunc coerceat przez publiczne ogłoszenie ausura etinsuetam licentiam. Co się zaś tknie walaiących się około miasta murów, nie mniey ruinuiących
się bram, ruin, zawalania bruków z rynsztoków, do skopywania gruzów, z kamienic na ulice wyrzucania, gnoiów niewywożenia, у kominów niewycierania, także
-ludzi różnych handlem у szynkiem bawiących się, a żadney powinności do magistratu nie czyniących у mieyskiego przyimować niechcących, po pałacach у iuryzdykach niesłusznie proteguiących się, tedy w takowe dyskonweniencye ażeby urząd
grodzki, praecipue wielmożny imć pan podwoiewodzi Wileński, uno z magistratem
zenito weyrzawszy, podług nauki prawa
statutowego у tak wielu konstytucyi opisania, w należyty regulamen у dawnieyszego
porządku klubę wprawić у reducere usiłował, pilno zalecam. Oraz ażeby wszytkich
ludzi handluiących, lub szynkiem bawiących się, od ciężarów mieyskich unikaiących, a prywatnie panoszących się do przyięcia mieyskiego adigere. Także do wywożenia gnoiów, naprawowania bruków у rur,
do chędożenia kominów, niechowania hultaiów, do przestrzegania obrazy Bożey у
nierządów, do uciszenia nocnych hałasów
necessitować у przez publiczne w rynku,
et in aliis locis solitis, ogłoszenie trąbą
ku wiadomości wszytkim podać, nieposłusznych winami pokarać, nakoniec przez zapozwanie ad instantiam instigatoris, na roczki contravenientes, takowych władzy mey
woiewodzióskiey mianowicie tych ichmościów, którzy przed pałacami, kamienicami, klasztorami bruków у rur nie chcą
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naprawować, na ludziach lóznych win у
exekucyi urzędowych extendowac, niedopuszczaiąc (permissa iednak każdemu per
dignitatem et honorem innotescentiali cum
omni veneratione ob denuntiatione) stimulare у skutecznie przywieść usiłował, ińsinuo. Przytym, ponieważ kupcy postronni z
różnemi towarami z miey różnych, etiam
z zagranicy do Wilna przybywszy, po pałacach, kamienicach, nawet po klasztorach
latitando od płaty, magistratowi у kupieckiey izbie nałeżącey, unikaią, tedy takowych, iako przybyłych gości wielmożny imć
pan podwoiewodzi disiudicare et ab ulterioribus abusibus arcere conabitur, absque
ullo praeiudicio et gravamine tuteyszym
kupcom. Także aby gancarze tuteysi żadney
nie ponosili ni od kogo grabieży, w rynku
praecustodire invigilabit. Denique cokolwiek ieno ex munere władzy woiewodzińskiey у urzędu podwoiewodzińskiego do należytego porządku z magistratem Wileńskim regulować się powinno, to wszytko

ażeby urząd grodzki Wileński, una cum
magistratu do exekucyi ex vinculo powinności swey przywodził у tego wszystkiego,
co się wyżey wyraziło, quam accuratissima
postrzegać vigilantia obliguiąc. Dla lepszey
twierdze ten móy generalny uniwersał przy
pieczęci ręką mą podpisawszy, pieczęć przycisnąć rozkazawszy, in lucern wydać у po
mieyscach publicznych publikować, nec non
po bramach kościelnych у mieyskich publicae notitiae ogłosić intynmię. Działo się w
Wilnie, roku Pańskiego tysiąc siedmset
trzydziestego ósmego, dnia dwudziestego ósmego Aprilis.
Apud quas literas universales, praemisso modo ad acta oblatas, subseriptio manus circa sigillum sequitur talis: Michał
xiąże Wiszniowiecki—woiewoda Wileński
hetman wielki wielkiego xiestwa Litewskiego. Quae praesentes literae universales,
praemisso modo oblatae, sunt actis nobilis
officii consularis civitatis Vilnensis insertae.
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132. Иеструкція, данная войтомъ, бурмистрами и ц льшъ Виленскимъ магистратомъ депутатамъ, отправляемымъ на сеймъ въ Варшаву.
Виленскій магистрата даетъ своимъ посламъ привлеченіемъ ихъ къ разнымъ противозаконнымъ
на валышй" сеймъ въ Варшаву инструкцію сл ду- повинностямъ;5) домогаться, чтоби лицамъ духовнымъ бнлъ
ющаго содержанія:
воспрещенъ переводь своихъ каменицъ подъ
1) Послы, по заявленій королю в рноподданюрисдикцію земскую, такъ какъ магистрата им ническйхъ чувствъ горожанъ г. Вильни и высокаго
етъ своихъ каменицъ не бол е 30, чегослишкомъ
почтенія разнымъ сановникамъ, должны домогатьнедостаточно для пом щенія трибунальскихъ суся, чтобы право голоса было предоставлено имъ
дей;
посл пословъ Краковскихъ;
6) домогаться новаго подтвержденія вндачи
2) домогаться, чтобы городскія каменицы
8,000 зл.,ассигнованннхъ Варшавской конституціей
пользовались льготами, предоставленными имъ конна исправленіе городскихъ укр пленій;
ституціями разныхъ л тъ, и чтобы городскіе ре7) просить р чь-посполитую объ увольненіи
визоры не вымогали съ горожанъ болыпихъ и
Виленскихъ горожанъ отъ подимной подати;
очень обременительныхъ поборовъ;
8) употребить вс усилія, чтобы воспретить
3) выразить глубокое неудовольствіе горожанъ жидамъ открнвать новыя лавки, вторгаться въ капротивъ трябунальскаго поручика и инстигатора, меницы, заниматься разносной торговлей по мокоторые ежегодно беруть съ горожанъ много сук- настырямъ и частнимъ домамъ; чтобы уничтожена на трибуналъ, д лятъ его потомъ между собой ны были новые декрети вопреки уже постановленпо окончаніи его зас даній, а въ сл дующемъ году нымъ ассесорскимъ судомъ.
беруть новое;
9) о невм неніи въ вину Ви ленскому магистрату
4) домогаться, чтобы дома городской юрис- освобожденія одного арестанта изъ тюрмы, осуждикцій на предм стьяхъ были освобождены отъ по- деннаго гродскимъ судомъ на смертную казнь,
стоевъ разныхъ должностныхъ лицъ, прибываю - такъ какъ объ этоиъ приговор магистрата въ
щихъ въ Вильну для трибунальскихъ зас даній, а теченіи года не получалъ бумаги, а арестантъ
трибунальний поручикъ не прит снялъ горожанъ распухъ отъ голода и холода.

Feria quarta post festum nativitatis b. v.
M., die decima mensis Septembris, anno
millesimo septingentesimo trigesimo oetavo.
Nieustaiącą. ikmó, pan nasz miłościwy,
czułością У oycowskim swoim stawaniem
bono publico у obradam rzeczy-pospolitey
publicznym, dla zachowania у utrzymania

internae et externae securitatis cum dispendio zdrowia swego prodesse raczy, a
żądzę expectantium ukontentować usiluie,
którego na tronie diuturnum faciat Deus
et maiestas sit metuenda hostibus, ?eneranda vicinis.
Przybywszy suffragante Dei gratia ichmć
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panowie posłowie miasta Wilna iego królewskiey mości do Warszawy na seym, omni studio et sedulitate o audyencyą do iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego, starać się powinni będą et oportunitate temporis maiestatowi iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego,
wiernego poddaństwa у posłuszeństwa z naypokornieyszą adoracyą uczynią contestationem, supplicuiąc do nayiaśnieyszego monarchy, iako addirectum miasta dominum,
o protekcyią praw, wolności у iurisdikcyi
swoiey inaydeburskiey konserwacyią.
Po obraniu iaśniewielmożnego iegomości
pana marszałka poselskiego у uspokoieniu omnium ordinum solennitatis, gdy izba
poselska ad osculum iego królewskiey mości victricis manus ex thurno przystępować będzie, aby po posłach miasta Krakowa, pro honore et gloria miasta Wilna,
ichmość panowie posłowie z przystoynym
przygotowieniem się accedere chcieli.
Tandem należytą iaśnie oświeconym, iaśniewielmożnym ichmość panom senatorom,
marszałkom, poselskiemu et utriusque gentis kanclerzom, podkanclerzom, iako protektorom miast, wielmożnym ichmć panom
posłani z woiewodztw, powiatów у ziem reprezentowawszy weneracyią, upraszać iak
naypokorniey, ażeby desideria vigore constitutionis 1718, 1724, 1726 miastu Wilnowi ad proponendum zachowane, promowowane у do constytucyi inserować raczyli,
pilnie starać się maią.
Konformuiąc się do dawnieyszych konstytucyi roku 1645—1667 folio 15, napisaney, naybardziey do konstytucyi paeificationis seymu roku 1717, titulo immunitatis
miast, wielmożnych ichmć pp. sędziów, na
trybunał główny wielkiego xiestwa Litewskiego obranych у ichmość panów rewizo-

rów circumscribere, aby kamienice, maiąc
ex officio sobie z grodu naznaczone, propria auctoritate et sine scitu grodu Wileńskiego po kilka kamienic, niezabierali у nie
zapisywali, у w kamienicach tychże stanownych yprzypisnych przyiacioł swoich у
agentów, cum praeiudicio gospodarzów, nie
stanowili, lecz tylko iedną się z exdywyzyi
grodowey assygnowaną kontentowali. Także wielmożni ichmość panowie rewizororowie, e medio prześwietnego trybunału w.
x. Lit. naznaczeni, na rewizyią kamienic
w mieście dla wygód swoich uczynioną,
konsolacyi od miasta, z wymaganiem у potentią sędziowską, prawem zakazaney, ullo
titulo sub paenis według konstytucyi koronney novellae legis anni 1726 circumscribendis, nie przedawali у n ie usurpowali.
Wyrażą ciż ichmość panowie posłowie nasi, iakie gravamen et praeiudicium od ichmość panów porucznika chorągwi trybunalskiey у instygatora magistrat Wileński
ponosi, że sukna na stoły sądowe trybunalskie, per executionem co rok uwolniwszy żydów, którzy przed tym dawali, biorą,
у też sukna po skończonym trybunale, nie
daiąc do konserwacyi magistratowi Wileńskiemu, między sobą dzielą się, w tymcircumscripcyi quaai urgentissime supplikować maią.
To też doniosą, że ichmość panowie officyalistowie у chorągiew trybunalska na
przedmieściach iurisdikcyi maydeburskiey,
wielą dawnemi constytucyaini o d stacyi у
lokacyi żołnierskich libertowaney, do konstytucyi pacificationis seymu 1717, cum convulsione iurium sub titulo „disciplina militaris" fol. 4. subreptitie wlazszy, co rok lokuie się, a przed tym ante eonstitationem
pacificationis, u żydów ta chorągiew assy-

-

480 -

stuiąc trybunałom wielkiego xiestwa Litewskiego lokowała się у subsistencyią miała;
ażeby przedmieścia у iuryzdyki iego królewskiey mości maydeburskie były uwolnione, a do żydów tęż chorągiew assistuiącą trybunału wielkiego xiestwa Litewskiego na lokacyią transportowano.
Tenże iegomość pan porucznik chorągwie trybunalskiey przedmieszczan ubogich uciemiężą, różnemi czasy konie biorąc
proprio motu na posyłki swoiey inne czynić
każe sobie" obsequia.
Wiele tak duchownych, iako świeckich
osób ogłęsiło się у niektórzy do instrukcyi inserowali, że swoich kamienic dwory,
pod iuryzdyką iego królewskiey mości maydeburską sytuowane, usiłować będą libertować у prawu ziemskiemu per constitutionem incorporować, a przez takową libertacyą caleby iuryzdyką mieyska zniszczeć
tak dalece musiała, że dla wielmożnych
ichmość panów sędziów na trybunał główny wielkiego xiestwa Litewskiego, ex officio na stancye nie wystarczy, gdyż tylko
teraz ledwie trzydzieście kamienic mieyskich, у tych szczupłych nadruynowanych
nayduie się, w tym invigillabunt et tenebuntur proponere privatim et publice, ażeby ad normam miasta Grodzieńskiego kamienice puste, in ruderibus zostaiące, praevia taxatione, у place takoż puste dla wielmożnych ichmość panów deputatów na trybunał wielkiego xiestwa Litewskiego semel
pro semper na woiewodztwa у powiaty wydzielone były.
Otrzymawszy exsingulari gratia etcompassione nayiaśnieyszego króla iegomości,
pana naszego miłościwego, privilegium confirmationis na staromytną wolność in virtute przywileiów, od nayiaśnieyszych monarchów antecessorów miłościwie nadanych, et

in fundo constitutionis 1578 fol. 355 у dekretów oczewistych kommissarskich 1688,
dnia 23 Apryla, cum approbatione za ś. p.
króla iegomości Jana trzeciego pod rokiem
1689, dnia 28Marca, którym lubo odpłacenia cła swoiego król iegomość, pan nasz
miłościwy, kupców Wileńskich uwolnił, iednakże ichmość panowie pisarze у administratorowie tegoż cła starego, na one nic
nie respektuiąc, biorą; w czym iako naypokorniey supplikować do maiestatu iego
królewskiey mości ichmość panowie delegaci tenebuntur, aby uniwersał z kancellaryi swoiey nayiaśnieyszy pan nasz miłościwy do iegomości pana Fleminga—generała artyleryi wielkiego xiestwa Litewskiego у administratora, pisarzów, dependentów na starym cle iego królewskiey mości
zostaiących, wydać raczył, ażeby od kupców
Wileńskich pomienionego płacenia non ,exigent.
Ponieważ wielkie na komorach wszystkich
dzieią siędepaktacye, że kwitowe nad słuszność, mimo konstytucie dawnieysze, mianowicie 1717, po kilkunastu у kilkadziesiąt talarów bitych od kupców pro libitu
suo wyciągaią, nie biorąc za cło polskiemi
złotemi, lecz rachuiąc na cła nowopodwyszonych у aukcyi subsidiorum tynfami, na
starym cle iego królewskiey mości pięć
szostaków bitych za złoty ieden polski, nie
zachowuiąc się według instruktarza iaśnieoświeconego xiecia iegomości Czartoryskiego, na tenczas podskarbiego wielkiego xiędza Litewskiego, na szelągi z litewskich
groszy w dawnych instruktarzach wyrażonych roku 1705 wyrachowanego, ażeby odtąd determinate konstytucyą opisano, quam
maxime curabunt.
Maiąc naytaśnieysza rzecz - pospolita nad
miastem Wilnem compassyią, a chcąc onę

481 mieć in meliori statu, za zgodą wszytkich
stanów konstytucyią confoederationis generalis Varsaviensis summe złotych 8000 ze
skarbu wielkiego xiestwa Litewskiego na
reperacyią murów mieyskich naznaczyła,
ale że exolucyia oney non effectuatur, więc
suplikować, aby constitutione novellae legis
konfirmowano było ex consensu omniuin
ordinum, ichmość panom delatorom incumbit.
Znaszaiąc woiewodztwa у powiaty intuitu
kommissyi generalney, w Grodnie odprawioney, onus podatku podymnego z dóbr
ziemskich, szlacheckich na królewszczyzny
transportować, decreto commissionis generalis decisum est. Przeto aby miasto iego
królewskiey mości Wilno od podatku tegoż
podymnego у innego uchwalenia, ex quo
insimul z ziemskiemi dobrami z uciemiężeniem ubogich ludzi у zruinowaniem iuryzdyki mieyskiey, dotąd podymne wypłacało, uwolnione było, należy invigilare.
Sprawy tak ex actoratibus, quam realibus w sądach assesorskich, tak z duchownemi, iako у świeckiemi osobami wpisane
у za mandatami intentowane, magnae animadversationi ichmość panów posłów commituntur. Oraz obligantur, ichmość panów
patronów upewnić у consilium solidum we
wszelkich sprawach, in virtute dokumentów
z ichmciami in defensionem miasta uczyniwszy, progredi, a mianowicie z żydami
aktorat promowować у u iaśniewielmożnego iegomości pana kanclerza wielkiego
wielkiego xiestwa Litewskiego, nayosobliwszego protektora miasta, reconciliare respectus, ażeby dekretem obwarowano, a data decreti assesorialis, ażeby żydzi fort

nie wybiiałi, kramów nierestawrowali, do kamienie, klasztorów у domów sukien, mate-

ryi у żadnych towarów nie nosili, ani przedawali, pod zabraniem onych towarów na
ratusz, nullo obstante impedimento. W
czym pilnie curam imponere ichmość panowie delegaci powinni będą.
Ciż żydzi, uti fertur, confirmationem prorogationis swoich przywileiów sub • et obreptitie z miastem Wilnem uczynione, cóntra pacta у przeciw dekretom oczewistym
relacyinym iego królewskiey mości, ex seriis
partium controversiis ferowanym, maią starać się u iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego, otrzymać, która iako
przeciwna prawu, aby nie była pieczętowana wobudwychkancellaryiacb/ wcześnie
ichmość panowie posłowie zabieżeć powinni będą.
Denique ieżeliby obiekcya była o.degradowanym Kucharlaiu ex>lericatu, którego
sąd grodzki Wileński, za odesłaniem od
sądu konsystorskiego, ad paenam capitis
osądził у osadziwszy ad executionem dekretu, Jegomość pan iustygator roczkowych sądów nie przywiódł, potym w kilka
niedziel privatim, inscio advocato, ante
quam iudice actionum criminalium, ex magistratu civili do więzienia wtrącił ratuszowego, recusante custode carceris gwałtem
ktoś osadził у bez żadnego pokazania nikomu na tego Kucharlaia dekretu, który
więcey roku będąc osadzony, nemine instigante, od głodu у chłodu opuchał, tandem w niebytności stróża ex carcere uszedł
у niemały czas, ut ferebatur, błąkał się
po mieście, wiedząc o tym iegomość pan instygator roczkowy, connivendo z Wilna dopuścił migrare, którego ani і щс - р Ш W6yt?
ani magistrat, nie maiąc сощцщтеайоцда
dekretu, ani instantiam mstigatoris, paena
capitis nie mógł punire. E s q^ a occaslone
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nulliter personas magistrat enses winować
Caetera czułey activitati et dexteritati
należy, bo było by to przeciwko przywile- ichmośc panów delegatów committuntur.
iom exemptionis constitucii 1611, folio 27.

1740 г. Октября 11 дня.
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133. Свад тельство Витебскаго магистрата, выданное Витебскому же купцу Галу^, отправляющемуся на жительство въ г. Вильну.
По проеьб Витебскаго купца Гадузы, отправляющагося на житедъство въ г. Вильну, посл
убіенія архієпископа Еунцевича, и опасавшагося
встр тить какъ на дорог , такъ и въ новомъ м стожительств какія нибудь непріятности для себя,
какъ Витебскаго ы щанина и купца, Витебскій магистратъ. выдаетъ ему настоящее удостов реніе въ

томъ, что онъ д йствительно Витебскій м щанинъ,
начиная съ прад довъ, что предки его оказали городу весьма много важныхъ заслугъ, жертвуя своими
капиталами и имуществомъ для общественной
пользы, какъ посл пожаровъ, моровыхъ пов трій,
такъ и посл непріятельскихъ нашествій.

Feria secunda in crastinum post dominicam decimam tertiam post Pentecosten,
die vigesima secunda mensis Octobris, anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo secundo.
Corain nobili officio consulari Vilnensi
aetisque eiusdem praesentibus, comparens
personaliter nobilis dominus Lukas Hałuza—negtiator, civis Vilnensis, sanus mente et corpore existens, praesentes literas
testimoniales in rem et personam sui servientes, a nobili magistratu Vitebscensi datas, sigillis publicis duobus eiusdem civitatis et illustrissimi advocati munitas, manibusque tam illustrissimi advocati, quam
totius magistratus Yitebscensis subscriptas,
salvas, illesas, cum introfusius contentis,

propter aeviternam rei memoriam et notitiam successorum suorum ad acta obtulit.
Quaruin, praemisso modo oblatarum, de verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor
sequitur estque talis:
Marcian Michał z Kozielska Ogiński, wo-

iewoda у wóyt Witebski etc., lantwóyt, burmistrze, гаусу, ławnicy, cała rada magistratu miasta iego krolewskiey mości Witebska.
Wszem wobec у każdemu zosobna, komu
by o tym wiedzieć należało, donosiemy do
wiadomości, iż oddaliwszy się z Witebska
w dalszy kray z młodych lat swoich na
służbę przyzwyczaić się do handlów kupieckich doskonalszych, szlachetny pan Łukasz
Hałuza, mieszczanin у kupiec Witebski,

z aDtenatów у przodków swoich Haluzów

483 familiantów, od lat więcey półtorasta naysławetnieysi będąc kupcy w mieście Witebsku mieszkaiący, których przodków nieraz
doznawało miasto dobroci у miłosierdzia,
okupuiących od spalenia miasta przez nieprzyiaciela, swoim własnym kosztem salwuiąc miasto, także restauracyi de novo
świątnic pańskich у dzwonów, zostaiący
pomienieni panowie Hałuzowie w mieście
Witebsku na różnych urzędach antiquitus
radzieckich, ławnikowskich у mężami communitatis wszelką zwierzchność maiącemi,
w kongressie kupieckim у niemało fortun,
tak w samym mieście, domach, gruntach,
polankach, słobodkach, maiętnościach, towarach, summach pieniężnych maiących,
tak z dawnych czasów, iako у teraz trzymaiących; a ponieważ po wysłużeniu lat swoich utściwie у sprawiedliwie, zdarzyło mu
się z opatrzności Boskiey w mieście stołecznym Wilnie owlężyć, supplikował do nas
у całego magistratu Witebskiego o testymonium, aby onemu w odległości mieysca
iakowey obiekcyi niesłuszney у dyshonoru
nie było od ludzi postoronnych у nieehętliwych. Więc my magistrat, będąc świadomi
iako zdawna przed zabiciem błogosławionego Josefata—arcybiskupa Potockiego у
Witebskiego, tak у po zabiciu w regestra
у instruktarze całego miasta kommissyine,
od nayiaśnieyszego króla imci Władysława
czwartego, pana naszego miłościwego, zesłane у illustrowane weyrzawszy, którzy
Hałuzowie nie tylko wtedy, ale у dotąd w
mieście mieszkaiąc, wszelkie onera eivitatis у rzeczy pospolitey pełnili у pełnią, zostaiąc w niemałey kolligacyi całego miasta Witebska, za którym panem Łukaszem

Hałuzą, od nas teraz w odległości zostaiącym, wielce upraszamy całego prześwietnego magistratu Wileńskiego, we wszelkich
interessach у obiekcyaeh niesłusznych obstare iuste, iako za prawdziwym z dawnych
czasów mieszczaninem Witebskim osiadłym,
z dziadów, pradziadów у za prapradziadów.
Dla lepszey tedy wiary wydaliśmy te testymonium nasze magistratowe prawdziwie,
z podpisem rąk naszych przy pieczęci iaśnie wielmożnego imci pana woiewody у
pieczęci mieyskiey ratuszney Witebskiey
uprzywileiowaney. Pisań w Witebsku roku tysiąc siedmsetnego czterdziestego, miesiąca Oktobra iedynastego dnia.
Apud quas literas testimoniales, praemisso modo adacta oblatas, subsćriptiones
circa duo sigilla sequuntur tales: Marcyan
Ogiński—woiewoda у wóyt Witebski mp.
Konstanty Żytkoski—lantwoyt у burmistrz
Witebski mp. Gabriel Awierka—burmistrz
Witebski mp. Hrehory Tarka—burmistrz
Witebski. Jan Iholnik—burmistrz Witebski. Symon Hopsz — burmistrz Witebski.
Michał Łappa — radzca Witebski mp. Jakub Litwinko — гауса Witebski. Theodor
Zafatay — гауса miasta Witebska. Maciey
Hałuza - radzca Witebski. Josip Markowski—radzca Witebski. Jakub Suchar—radzca Witebski. Paweł Ł a p p a — ł a w n i t Witebski. Serhiusz Lipko—ławnik Witebski. Tomasz Łappa—ławnik Witebski. Jan Hałuza—ławnik Witebski. Quae praesentes literae testimoniales, praemisso modo ad
acta oblatae, sunt actis nobilis officii consularis civitatis sacrae regiae maiestatis
metropołitanae Yimensis insertae, insoriptae ac insinuatae.
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Ш . Привилегія короля Августа III, Вклеискому аптекарю Кельху на открытіе
аптеки въ г. Вильн .
По ходатайству государственныхъ сановниковъ аптеки, беретъ Кельха подъ свою королевскую
король Августа Ш выдаетъ настоящую привиле- протекцію и позволяете надъ аптекой выв сить
гію св дущему въ медицинскихъ знаніяхъ и опыт- королевскій гербъ.
ному аптекарю Михаилу Кельху на право открытія

Feria quinta ante dominicam reminiscere, dievigesima septima mensis Februarii,
anno Domini millesimo septingentesimo
quadragesimo nono.
Coram nobili magistratu Vilnensi in sessionem congregato, comparendo personaliter s. dorninus Basilius Kończewski — patronus causarum, praesens privilegium serenissimi Augusti tertii, regis Poloniae et
magni ducis Lithvaniae, domini nostri clementissimi, super servitoratum nobili domino Michaeli Kielch — apothecario civi
Vilnensi, collatum, ad acticandum obtulit.
Prout nobilis magistratus Vilnensis, cum
ea, qua par est, reverentia, sal vis tarnen
iuribus et privilegiis antiquis ac eonstitutionibus, civitati Vilnensi sefvientibus, nil quidquam illis, vel in minimo puncto derogando, dictum priTilegium servitoratus, adacta

suscepit. Quamm literaram oblatarum, de
yerbo ad verbum rescribendo eontenta, tenor sequitur talis:

August trzeci, z Bożey łaski król polski
wielki xiąże Litewski etc. Oznaymuiemy
tym listem przywileiem naszym, iżeśmy
zwykli dla wygody naszey takie obierać
do usług naszych subiekta, które osobliwą nauką in artibus, oraz umieiętnością у
sposobnością gaudent, у onych aby tym
pewnieysi byli w wykonaniu swey professyi, łaską у protekcyą naszą ochraniać.
Maiąc tedy od panów rad у urzędników'
naszych dwornych nam zaleconą szlachetnego Michała Kielcha in artibus medicando et pharmaceutica osobliwszą umieiętnośc
et praxim, które przez czas niemały w
mieście naszym stołecznym Wilnie z dobrą
sławą у ukontentowaniem obywatelów exacte
dotąd exercuit, tudzież notabile specimen,
mentorum suorum urzędowi miasta naszego Wilna, in obsequiis cifiłibua, z wielką
pilnością у wiernością peractis pokazał;
przeto my tym listem praywileiem naszym,
w protekcyą naszą pomienionego szlachet-
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nego Kielcha, wespół z małżonką iego
wziowszy, zasługę servitora у aptekarza
naszego przyimuiemy, et in numerum serwitorów naszych aktualnych inkorporuiemy, circa omnia iura et exemptiones, których drudzy servitorowie nasi używaią, zachowuiemy, tak, iż od daty tego przywileiu
naszego ma przerzeczöny szlachetny Kielch,
sługa у aptekarz nasz, omnibus privilegiis
et praerogativis, iako realny servitor nasz,
cieszyć się yonych libere zażywać, pozwalaiąc у daiąc onemu zupełną moc у wolność, nie tylko w mieście naszym Wilnie
obecnie mieszkaiąc, lecz też na kożdym
mieyscu rezydencyi naszey aulam nostram
insequendi, et in eadem manendi, artem
suam exercendi, bez żadney ni od kogo
praepedycyi. Mieszkanie też onego rezydencyalne у aptekę od wszelkich impetycyi, wiolencyi, nayścia у tumultów proteguiemy, у herb nasz, pro maiori documento et valore, do teyże rezydencyi у apte-.
ki iego przybić pozwalamy. Co do wiadomości wszem wobec у kożdemu zosobna

podaiąc, dla lepszy wagi у waloru ręką
naszą własną ten przywiley podpisawszy,
pieczęć w. x.Lit. przycisnąć rozkazaliśmy.
Działo się w Warszawie, roku Pańskiego
tysiąc siedmsetnego czterdziestego ósmego
miesiąca Listopada dnia XIV, panowania
naszego XV roku.
Apud quas literas privilegii, praemisso
modo oblatas, subscriptiones manuiim circa sigillum sequuntur tales: Augustus rex.
Servitorat szlachetnemu Michałowi Kielchowi — obywatelowi miasta naszego stołecznego Wilna. Felix Owsiany—czesznik
Wołkowyiski, ikmci pieczęci wielkiey w. x.
Lit. sekretarz mp. A tergo tenor sequitur
talis: cancellariatu illustrissimi et excellentissimi domini Joannis 'Friderici, comitis
in Kodeń, Dorohostaie, Czarnobył, Kopyły
et Sapieżyn, Sapieha—supremi m. d. Lit.
cancellarii, Brestensis, Gorzdoviensis, Propoyscensis capitanei. Sigillatum e s j; m a c _
tis. Quae praesentes literae privil
i
modo oblatae etc.
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135. Декретъ Внленскаго магистрата по д лу о Виленскихъ пекаряхъ.
Всл дствіе несогласія и раздоровъ, происхо- цеховой уставъ и ходатайствовать предъ королемъ
дивпшхъ между пекарями по причин отсутствія объ его утвержденіи; а до разр шенія этого, иау нихъ цеховаго устава, Виленскій магистратъ гистратъ предписываете пекарямъ жить между
предложилъ спорящимъ войти въ сношеніе съ собой мирно, по пекарскимъ обычаямъ, и не переманивать другъ у друга товарищей.
Краковомъ или Гданскомъ, позаимствовать себ

W sobotę dnia dwudziestego pierwszego
miesiąca Julii, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego piędziesiątego trzeciego.
W sprawie uczciwych panów Jachima
Krystyana Freysta, Beniamina Ryczą, Jakuba Heybarka, Wilhelma Szprynka—piekarzów, mieszczan Wileńskich, przeciwko
uczciwym Jakubowi Blumie, Wułfrangowi
Reyterbergowi, Fryderykowi Kubie, Janowi Krzysztofowi Kreynerowi, Johanowi Mikołaiowi Wotdakowi, Krystyanowi Frydrychowi, piekarzom, prawa mieyskiego niemaiącym у żadnych powinności у onerów
mieyskich nie supportuiącym, aróżnepraepedycye żałuiącym w szukaniu żywności, iako przysięgłym mieszczanom, przez odmawianie towarzyszów zapisanych у onych
buntowanie czyniącym, rozkazom urzędu
burmistrzowskiego radzieckiego Wileńskiego nieposłusznym, iako fusius w sobie żałoba rem obloquitur, przed sądem iego królewskiey mości burmistrzowskim radziec-

kim Wileńskim intentowaney. W którey
sprawie sąd ikmci burmistrzowski radziecki Wileński, tanquam in causa boni ordinis miasta przypadłey, zabiegaiąc różnym inkonweniencyom w kunszcie piekarskim, przez
przybyłe coraz osoby świeże do miasta iego królewskiey mości Wilna, z okazyi nie
przyięcia prawa mieyskiego у nie supportowania onerów publicznych, wespół zdrugiemi mieszczanami, oraz z okazyi, że panowie piekarze Wileńscy prawa sobie osobliwszego o rządzeniu się w kunszcie swoim (tak iak w innych miastach iest zwyczay) przepisanego nie maią, wszczynaiącym się, insistendo prawu magdeburskiemu,
tudzież przywileiom miastu ikmci Wiktowi nadanych у służących, potrzebne bydź
osobliwsze prawo, abo artykuły, czym się
maią rządzić у sprawować panowie piekarze Wileńscy dla kunsztu piekarskiego, ad
normam innych miast stołecznych uznawa,
у takowe prawo, abo artykuły od siebie
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nadać у konferować, mocą władzy у zwierzchności, sobie od nayiaśnieyszych monarchów
polskich powierzoney, cum approbatione
onych per serenissimam maiestatem deMaruie, eoque intuitu dla skutecznieyszey w
tym informacyi, tak się rządzić у sprawować panowie piekarze Wileńscy powinni:
O kopią praw у artykułów kunsztu piekarskiego z miasta iego królewskiey mości
Krakowa, lub Gdańska legalizowaną, starać się panom aktorom, teraźnieyszym piekarzom nakazuie, dla łatwieyszego ułożenia artykułów nowych w tym kunszcie
piekarskim. Interea wm. takowe prawo,
abo artykuły nastąpią, sąd ikmci burmistrzowski radziecki Wileński teraźnieyszym
dekretem swoim waruie, aby tak zapozwani, iako też у inni wszyscy piekarze, nie
wprzód do exercytowania rzemiosła swego
kunsztu piekarskiego w mieście tuteyszym
ikmci Wilnie przystępowali, aż prawo mieyskie magdeburskie, podług obloquencyi pra-

wa magdeburskiego у przywileiów, przyimą у do onerów publicznych zarównie z
drugiemi mieszczanami z rzemiosła swego,
nie excypuiac się żadnemi protekcyami, przystąpią; takoż aby kompanie swoie, wiednym mieyscu będące (iak dotąd practicabatur) rozdzielili, seorsive każdy na siebie
swoie rzemiosło odprawuiąc; oraz aby towarzyszów zapisanych ieden od. drugiego
nie odmawiali, ale każdy dla siebie, iak
zwyczay każe piekarski, zapisywali, posłuszeństwa zwierzchności urzędowey zawsze
czynili, quam strictissime praecavetur. Nad
czym wszystkim, nim zupełne prawo у artykuły nadane у konfirmowane będą, tantisper attencyą у dozór uczciwemu panu Jachimowi Krystyanowi Freystowi, mieszczaninowi у piekarzowi Wileńskiemu, przysięgłemu, iako iuż miastu dobrze zasłużonemu,
tantisper porucza, у przełożonym nad wszystkiemi piekarzami Wileńskiemi czyni. Quod
est connotatum»
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136. Р шеніе Внленскаго магистрата по д лу н мецкихъ портныкъ диссидентовъ съ портными рпмско-католиками.
Виленскіе портные н иецкаго происхожденія подали въ магистрата прошеніе, въ которомъ просили
его распространить цеховыя права и на нихъ въ
сл дующихъ пунктахъ: 1) чтобы н мецкіе портные
были включены въ цеховую корпорацію; 2) чтобы
имъ разр шено было избирать изъ среды себя
цеховаго старшину; 3) чтобы вдовы н мецкихъ
мастеровъ пользовались общими правами наравн
съ вдовами другихъ в роиспов даній; 4) чтобы
уменьшены были штрафы, и наконецъ 5) чтобы
цеховая привилегія, заключающая въ себ цеховой
уставь, была переведена на н мецкій языкъ. На
н которыя изъ этихъ требованій: 1, 3 и 5 маги-

страть согласился съ оговорками, но на 2 и 4 не
согласился по сл дующимъ соображеніямъ: въ
привилегіяхъ ясно сказано, что стар йшинство въ
цех должно принадлежать р.-католикамъ и уніятамъ,—сл д: оно можетъ быть предоставлено
только т мъ н мцамъ, которые испов дуютъ р,католическую в ру, но отнюдь не диссидентамъ;
что касается уменыпенія штрафовъ, то на нихъ
магистрата не согласился по той причин , что
строгость наказанія считалъ лучшей предупредительной м рой противъ возникновенія престуцденій.

Eezulucya od nas magistratu miasta iego kr. mości stołecznego Wilna na punkta panów krawców Niemców przeciwko panom krawcom Polakom circa supplicem libelłum, w Grodnie podczas seymu przeszłego iaśnie oświeconemu xiążęciu imci kanclerzowi wielkiemu wielkiego xiestwa Litewskiego podane, postmodum dla rozważenia у rezolwowania onych, do nas magistratu relegowane, po weyrzeniu wprawa,
przywileia, artykuły у dekreta cechowi krawieckiemu służące, у onych zwerifikowaniu у zważeniu, oraz po wysłuchaniu pro
et contra ab utrinque wniesionych racyi у
zachodzących dyfferencyi, w roku teraznieyszym tysiąc siedmsetnym piędziesiątym
czwartym miesiąca Julii dwudziestego dnia,
do podania iaftueoswieeonenraxiazeciu imci

kanclerzowi wielkiemu wielkiego xiestwa
Litewskiego, dobrodzieiowi naszemu, tanquam legum custodi, salvo altissimo lege
iudicio ułożone.
1-mo. Że przed tym Niemców nie było
krawców, to w przywileiach dla tego niemasz
dawnych exinde onych przyłączenia, iako
membra ad unum corpus.
Ad 1-mum. Lubo to z spraw, przywileiów у artykułów, ante et post unionem cechowi krawieckiemu ex duobus tylko ritibus, to iest, latino et graeco złożonemu,
konferowanych, cale non eonstat, czy byli
protunc panowie krawcy nacyi niemieckiey
w mieście i. królewskiey mości stołecznym
Wilnie, kiedy te prawo podawano czynić,
у dla czego w takowych prawach, przywileiach noa exprinrantur; iednakże po-
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nieważ iuż są takowi rzeniieśnicy nacyi
niemieckiey magistrowie wespół z towarzyszami swemi, dekretem magistratu Wileńskiego w roku tysiąc siedmsetnym dwudziestym dziewiątym, miesiąca Augusta trzeciego dnia, na fundamencie osobliwszego
przywileiu naiiaśnieyszego Zygmunta Augusta, ieszcze ante unionem, pod rokiem
tysiąc pięćsetnym piędziesiątym wtórym,
dnia dwudziestego ósmego miesiąca Decembra, na stanowienie praw у porządków
nowym cechom w Wilnie eryguiącym się у
na poprawienie starych magistratowi Wileńskiemu nadanego, ex personali hoc in passu ferowanym, do generalnego cechu panów krawców rzymskiego у greckiego narodów przyłączem, у do przywileiów, wolności у wszelkich porządków, takowemu
cechowi tych obudwóch narodów przypisanych у nadanych, z wyrazem zupełnym, iak
się rządzić у sprawować maią, przypuszczeni у dotąd w iednostaynym zgromadzeniu,
iako członki w iednym ciele podług obloquencyi pomienionego dekretu nemine reclamante zostaią; zaczym iuż takowe petitum w tym punkcie panów krawców nacyi
niemieckiey, aby byli przyłączeni iako membra ad unum corpus, wyrażone,- non videtur esse necessarium. Może iednak być
pro maiori robore et autoritate dołożona
takowego dekretu approbata, w przyszłey
konfirmacyi nayiaśnieyszego króla imci, pana naszego miłościwego, choćby de verbo
ad verbum ony inseruiąc, wyrażeniem: aż by
panowie krawcy nacyi niemieckiey у ich
towarzysze wszelkim prawom, artykułom,
porządkom у obowiązkom cechowym, równo z rzymianami у grekami zadość czynili,
sztrofy woskowe na ołtarz braci cechowey,
a nie gdzie indziey oddawali.
2-do. Żeby starszego z Niemców nie-

mieckiego obierali co rok, któryby mógf:
bydź dla rządu Niemców, za iedno z polskiemi starszemi, iako w innych cechach
у niemcy są starszemi.
Ad 2-dum. Ponieważ w przywileiach у
artykułach cechowych per expressum iest
wyrażono; iż na starszeństwo cechowe tego
rzemiosła ad obeunda munia contubernii
co rok nie inney iakowey religir,. abo sekty
maią być obierane у instalowane osoby,
tylko per medietatem religii rzymskiey у
greckiey; zaczym у panowie krawcy nacyi
niemieckiey, którzy są z onych religii rzymskiey, a nie dissidentes, iure merito, mogą
być do tey funkcyi admissibiles; którzy zaś
są dissidentes, a tanti functione arceantur,—
naypierwiey ex eo, że cechy wszystkie konstytucyą roku tysiąc pięćset piędziesiątego
folio octavo, tilulo „cechy" zniesione zostały, oprócz rządów kościelnych, albo konfraternii. A że cech krawiecki w mieście
i. k. mości stołecznym Wilnie ma swoią
kaplicę у konfraternią^ przy kościele hrskim ś. Jana uprzywilejowaną у Oną przez
swoich starszych rządzi ydysponuie, exinde tedy powinni być starsi verae orthodoxae fidei, a nie dissidentes; powtóre że
podług koastytucyi 1699 folio 29 titulo
„unia", ludzie mieyskiey konstytucyi in s.
unione cum ecclesia romana zostaiący, ad
obeunda munia civitatensia et magistratus
civiles pro capacibus są uznani, a nie dissidentes; być zaś starszemi у przełożonerai
nad cechem, iest to obire щцщ а civitatenia, to iest, exercere iurisdictionem super
confratribus contubernalibus, w prawach у
przywileiach cechowych descriptam у mieć
władzę у konspekcyą super delmquenfcibus,
у z ponądtów cechowych excedentibus;
suffioit tedy panom krawcom dissidentom
aquiescere wyż wyrażonemu dekretowi ma62
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gistratowemu, iako benevole przez się acceptowanemu, którym będąc do praw, przywileiów у artykułów generalnych, cechowi
krawieckiemu Wileńskiemu nadanych, przyłączeni у przypuszczeni, stół swóy trzeci
w cechu krawieckim uprzywileiowanym maią у do onego co rok za prezydenta," który się nazywa oycem gospodnim, у z porządku siebie dla dobrego porządku cechowego nacyi swoiey niemieckiey obieraią
towarzyszów swoich, do cechu przyimuią,
chłopców wpisuią, na schadzkach wszelkich cechowych bywaią у na onych w obieraniu starszych, słuchaniu kalkulacyi z
prowentów у expensow cechowych у w innych wszelkich interessach cechu krawieckiego wolne wotum maią у wszelkich wolności cechowych używaią у onemi się zaszczycaią.
3-tio. Żeby dołożono, iako w drugich cechach: wdowa krawcowa żeby pół cechu
miała wolne, iako w innych cechach, weyrzeć w przywileia, co po całey Europie iest.
Ad 3-tkim. Ten punkt nie tylko aby
wdowa krawcowa, któraby za krawca ieszcze
nie magistra będącego poszła, ale też syn,
lub córka magistra krawieckiego, który lub
któraby ożenił się, albo zamąż poszła za
osobę cechu krawieckiego, ieszcze w maystrowstwie nie będącą, pół cechu wolnego
ad normam przywileiów, cechom innym nadanych, mieć mogli; oraz krawcowa wdowa, póki by zamąż nie poszła, aby towarzysza na warstacie rzemiosła krawieckiego dla wyżywienia się konserwowała, pro
iusto et legitimo reputatur.
4-to. Żeby sztrof na wosk, w przywileiach
dawnieyszych wyrażony kamień, był pomoderowany, bo przed tym kamień wosku był
po tynfów sześciu albo dziesięciu, a teraz
po tynfów 18 albo у wyżey, to nie może
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bydź taka aggrawacya, bo ludzie są ubodzy, żeby przy moderaminie dołożyć, nie
więcey, iako według przestąpienia po funcie, dwa, a nie więcey trzy sztrofu nie było.
Ad 4-tum. Diminucya sztrofów, w przywileiach у artykułach cechu krawieckiego
wyrażonych, non videtur esse necessaria,
ponieważ takowe sztrofy nie na iednych
tylko panów Niemców, ale у na innych
wszystkich magistrów tego rzemiosła extenduntur, którzy się iednak onych nie wzdrygaią; a do tego poniemaż nie za każde
przestąpienie kamieniem wosku excedentes extra arbitrium iurium contubernalium
do kaplicy cechowey mulctantur, aleducta
proportione, iuxta qualitatem excessus, iako у w drugich cechach, to iest: za mnieysze występki funtem iednym, dwoma lub
trzema wosku, za większe zaś ćwiercią у
pół kamienia, у to we dwuch tyło punktach, w artykułach wyrażonych, w iednym
tyło puukcie idque za podkupienie iednego
pod drugim bratem gospody, albo stancyi
kamieniem wosku; у takowe wadya tyło
dla postrachu w artykułach założone, ponieważ у z wyznania stron obudwuch patuit, że dotąd żaden ieszcze brat tego rzemiosła nie tylko kamieniem, ale też у pół
kamieniem у ćwiercią wosku nie był sztrofowanym. Sequeretur bowiem niepochybnie
z takowey diminucyi sztrofów ausus do
przestąpienia praw у porządków cechowych,
gdyż nic łatwiejszego nie byłoby, iako kilka funtów sztrofu zapłaciwszy, na kilkadziesiąt bliźniemu lub cechowi zaszkodzić.
5-to. Żeby wolno było przetłumaczyć
na ięzyk niemiecki przywiley у ony w skrzynce konserwować dla Niemców, którzy ięzyka nie umieią polskiego, ażeby wiedzieli,
iako w przywileiach у artykułach opisano.
Ad 5-ium. W tym punkcie petitum pa-

— 491 —
nów krawców-nacyi niemieckiey pro iusto
adinvenitur, iakoż zaraz po otrzymaniu da
Bóg z łaski nayiaśnieyszego króla imci, pana naszego miłościwego, takowych praw
cechowych konfirmacyi, procurabit szlachetny magistrat Wileński, aby takowy przywiley у artykuły confirmationis fideliterde
verbo ad verbum na niemiecki ięzyk przetłumaczone et inseorsivo scripto napisane,
pieczęcią urzędową zapieczętowane у do
skrzynki cechowey, dla czytania onych podczas schadzek cechowych, etiam po niemiecku, były oddane, у w teyże samey

skrzynce cechowey wespół z przywileiami
konserwowane.
Działo się w Wilnie na ratuszu, anno,
mensę et die ut supra. Po promulgowaniu
у przeczytaniu in praesentia obudwuch
stron takowey rezolucyi, panowie krawcy
nacyi niemieckiey oną się nie kontentuiąc,
do iaśnie oświeconego xiążęcia imci kanclerza wielkiego wielkiego xiestwa Litewskiego uczynili motionem. Która cum ea,
qua par est reverentia, onym iest admissa.

1755 г. Февраля 8 дня.
Изъ книги № 5146, за 1755 г., л. 183.

137. Ностаиовленіе Виленскаго магистрата по поводу домогательства портныхъ
Н мцевъ на цеховыя должности.
Портные н мцн домогаются права занимать
въ цех м ста старшинъ; магистрата, по разсмотр нію цеховихъ документовъ ностаноиилъ сл дующее: хотя кандидаты изъ Н мцевъ и исполнили
давн йшія условія для полученія званія цехо- |

выхъ старшинъ — младшенство и костеленство,
т мъ не мен е имъ нельзя предоставить искомыхъ
м стъ, потому что нов йшая подтвердительная
привилегія на этотъ предметъ им етъ въ виду не
прошедшее, а будущее.

W sobotę przed niedzielą zapustną, dnia
ósmeso miesiąca Februaryi, roku Pańskiego tysiąc siedmsetnego piędziesiąt piątego.
W sprawie utściwych panów Wilhelma
Kluka, Krystyana Szulca, Oloffa Bergiwkryma^ Tobiasza Petera, Godfryda Matyssa,
Salamona Daworawa, Fryderyka Michaela,
Matyasza Szulca, Oloffa Wystrywa, Cyryaka Rudloffa, Jana Freymana у Krzystofa

Seyferta, maystrów kunsztu krawieckiego
nacyi niemieckiey przeciwko utściwych panów Pawłowi Lutanowskienm z rzymskiey,
у Jakubowi Wołkowskiemu zgreckiey strony, starszym cechmistrzom, у wszytkim utściwym panom krawcom rzymskiego у greckiego narodu, cechu Wileńskiego, względem nieprzypuszczenia do funkcyi szafarskiey trzeciego, a parte nacyi niemieckiey

_
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szafarza, podług ordynaćyi szczęśliwie nam
panuiącego nąyiaśnieyszego króla iegomości
Augusta trzeciego, pana naszego miłościwego, recenter w roku immediate przeszłym tysiąc siedmsetnym pięćdziesiątym czwar, tym, miesiąca Oktobra dziewiętnastego dnia,
circa confirmationem praw, przywileiów у
artykułów cechowych, hoc in pasu stałey,
у w teyże confirmacyi wyrażoney, przed
szlachetnym urzędem burmistrzowskim radzieckim Wileńskim, summario iuris processu, tanquam in causa boni ordinis, intentowaney. W którey sprawie szlachetny urząd
sądów iego królewskiey mości burmistrzowskich radzieckich Wileńskich, po weyrzeniu w prawa, przywileia, artykuły, porządki,
ordynacye у regestra cechowe, konformuiąc się in1 omrii ad mentem et tenorem
onych, tak decyduie: Lubo w przywileiu
teraznieyszym confirmationis, superius namienionym, szczęśliwie nam panuiącego nąyiaśnieyszego króla iegomości, pana naszego
miłościwego, recenter cechowi krawieckiemu,
z przydatkiem dalszych porządków у dyspozycyi dla krawców nacyi niemieckiey,
konferowanym, specifice iest wyrażono у
dołożono, iż utściwi panowie krawcy nacyi
niemieckiey, nie wprzód do funkcyi szafarstwa cechowego maią być admissibiles,
aż pierwiey wszystkie obsequia cechowe,
podług artykułów, dyspozycyi у zwyczaiów
cechowych, mianowicie: mlódszeństwo у kościelenstwo odprawią у wypełnią. Jednakże
ponieważ to sufficienter z regestrów głów-
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nych cechowych, iudicialiter produkowanych, patuit; że niektórzy utściwi panowie
krawcy, magistrowie teraźnieysi nacyi niemieckiey, mianowicie Wilhelm Kluk, (którego teraz a parte nacyi swoiey na szafarstwo podaią у prezentuią), iuż anterius
ieszcze ante hanc legem takowe wszystkie
obsequia, mianowicie młódszeństwo у kościeleństwo odbyli у odprawili, prawa zaś, które conduntur non ad praeterita, sed ad
futura extendi censentur; zaczym ex praemissis rationibus, capacem do szafarstwa
cechowego, a parte nacyi niemieckiey, utściwegopana Wilhelma Kluka hie praevie
sine ulteriori takowych obsequiow repetitione być uzhäwa. In futurum zaś, który by
kolwiek z osób pomienionego rzemiosła o
takową funkcyą cechową starał się, nie
wprzód ma być do oney admissibilis, aż wyż
wyrażone obsequia, mianowicie: młódszeństwo у kościeleństwo, de toto ac integro,
podług wyż namienionego przywileiu confirmationis nąyiaśnieyszego pana naszego
miłościwego, у kontentów w nim noviter
przydanych, wypełni у odprawi, mediante
hac sua sententia uznawa. Po ferowaney
tandem у promulgowaney takowey sentencyi, utściwi panowie krawcy niemieckiego
narodu, mieniąc sobie takowy wyrok być
uciążliwy, do sądów iego królewskiey mości zadwornych assessorskich wielkiego xięstwa Litewskiego założyli apellacyą,—która
onym cum ea, qua par est, reverentia iest
dopuszczona.
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1755 г.-Мая 31 дня.
Изъ книги № 5146, за 1755 г., стр. 1021.

138. Перечень статей ііодлежащихъ суду бурмистровскому, радецкому и войтовскому города Віідыіы.
'.
Въ этомъ документ канцлеръ в. кн. Литовскаго, кн. Чарторыйскій, на основаній древн йшихъ привилегій, дарованныхъ городу Вильн ,
опред ляетъ права и обязанности трехъ городскихъ судовъ, составляющихъ городское самоуправ-

леніе. Такимъ образомъ суду бурмистровско-радецкому представлены д ла по преимуществу
гражданскія, суду войтовско-лавичъему—д ла уголовныя, домашнему суду войта—вс незналительныя д ла, не превншагощія 10 копъ.

Sabbatho ante dominicam secundam post
pentecosten, die trigesima prima mensis
Maii, anno Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo quinto.
Coram nobili officio consulari Vilnensi
comparendo personaliter g. d. Mathias
Giezdołd — patronus causarum praesentia
puncta ratificationis iurium civitatis sacrae
regiae maiestatis metrop. Vilnensis cum
introfusius contentis ad acta obtulit. Quorum punctorum, praemisso modo oblatorum,
de verbo ad verbum reseribendo contenta,
tenor.sequitur talis:
Roku 1753, miesiąca Oktobra 20 dnia.
Punkta do dekretu przyszłego względem
zachodzących inter iurisdictiones dyfferencyi, in ordine ratificationis boni regiminis
w mieście iego królewskiey mości stołecznym Wilnie, et forma ac differentia odprawowania sądów, legibus descripta, na
fundamencie prawa maydeburskiego ordynacyi nayiaśnieyszego Zygmunta I, w r.
1636, miesiąca Septembra 9 dnia miastu
Wiktowi konferowaney, 'przywilera mcor-

porationis wóytowstwa Wileńskiego magistratowi pod rokiem 1610, miesiąca Nowembra 11 dnia nadanego, dekretu sądów
relacyinych między magistratem Wileńskim, a imć panem Alexandrem Chaleckim, protunc wóytem Wileńskim, pod rokiem 1620, miesiąca Marca 11 dnia, ex
personali ferowanego у wielkierza mieyskiego, tymże dekretem potwierdzonego
у meliorowanego, przez nas niżey na podpisaniu rąk naszych wyrażonych, mediante
autoritate, iaśnie oświeconego xiecia iegomci
.Michała Czartoryskiego, kanclerza wielkiego w. x. Lit., z produkowanych ab utrinque
praw, przywileiów, ordynacyi, dekretów у
wielkierza mieyskiego umówione, inviolabiliter temporibus perpetuis obserwować się
у zachować maiące, de tenore sequenti:
Sprawy do sądzenia urzędowi burmistrzowskiemu - radzieckiemu naleśące. Zapieczętowanie po zmarłym ręce, inwentarze
у szacunki dóbr; stanowienie opiekunów у
onych wyzwolenie; rachunki opiekunskie у
wszystkie między niemi zachodzące spory;
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dorosłym lat przyznanie, wdów у sierot opatrzenie у obrona, cechów у rzemieślników
porządki у wszczęte różnice, które kolwiek
między mistrzami у ich czeladzią, tak też
towarzyszami będą zachodziły rozsądzenie,
tumultów у buntów inquizycye у onych
dysiudykacye, między sąsiadami rozdzielenie granic około domów, placów у gruntów; oglądanie między nimiż szkód stałych,
abo które się stać mogą; uznanie sporów
około stanowienia nowych budowien, abo
naprawy starych; dozór rzeczy przedażnych
na wagę, miarę у łokieć fałszywy, у za to
sądzenie у strofowanie; osób osierociałych,
szpitalów, ubogich spraw weyrzenie у opatrzenie; skargi pana przeciwko słudze, wzaiemnie sługi przeciwko panu, a ieśliby saperent rem criminalem, albo enormitatem
facti, tedy takowe sprawy, praevia cognitione przez urząd burmistrzowski radziecki,
maią być do sądu ławniczego lub wóytowskiego, iuxta obloquentiam dekretu relacyinego у wilkierza, pro subeundis paenis
odsyłane; oraz inne sprawy у rachunki
kalkulacyine; zapisy różne, przed urzędem
burmistrzowskim radzieckim przyznane; na
ostatek osoby burmistrzowskie, radzieckie,
ławnicze у pisarskie sądowi tegoż urzędu
burmistrzowskiego radzieckiego, a nie inszemu we wszystkich generaliter sprawach
podlegać maią. Oprócz tych wyż wyrażonych spraw wszystkich, należą insuper directe do tegoż urzędu burmistrzowskiego
radzieckiego, tanquam primarium w mieście
iego królewskiey mości Wilnie subsellium,
wszystkie у wszelkie generaliter dyspozycye
у rządy circa regimen communitatum, contuberniorum et totiusque civitatis zachodzące, w prawie maydeburskim, przywileiach,
a specialiter w ordynacyi Zygmuntowskiey
у dekretach komisarskich specifice expry-

mowane, mianowicie: składanie sessyi publicznych we dni czwartkowe у każdego czasu in negotiis publicis; obieranie osób ad
magistratus gerendos, stanowienie szafarzów
prowentowych ceteraeque familiae praetorianae; zawiadywanie prowentami mieyskimi et archivis privilegiorum, przymowanie przysięgi, tak osób magistratowych, iako też starszych cechowych у wszystkich
mieszczan nowych, super fidelitatem rady;
delegowanie e medio sui na seymy у różne
actus publicos; rozdawanie gospod na exdywyzye deputatskie, takoż różnych praw,
konsensów na grunta, place, у obieranie
xięży у prowizorów do kościoła у szpitalów,
nad któremi iura ma patronatus. Dyspozycye wszelakie nad obroną miasta, bramami, gościnnym domem у folwarkami,
gruntami, placami у rocznemi porządkami
w mieście etc., iako fusius prawo maydeburskie у ordynacyi Sigismundi I, rem w
sobie obloquitur.
Sprawy do sądzenia urzędowi lawiczemu należące. Wszystkie у wszelkie sprawy kryminalne, oraz у cywilne, do exponowanych sądów należące, w sprawie
maydeburskim opisane, oprócz tych, które
iuż są wyżey podług dekretu sądów relacyinych opisane, у podług prawa у ordynacyi Zygmuntowskiey właśnie do urzędu
у porządku burmistrzowskiego radzieckiego należą. Takoż testamenta у kodycylle,
przy których solennitates prawa zwykły się
zachowywać, tak iednak, iż w sprawach
większych у ważnieyszych, ławnicy przed
wydaniem wyroku doskonałego, co zowią
definitiva, abo na których by się nie zgodziły, perdelegatos ё medio sui z magistratem burmistrzowskim radzieckim maią się
znosić у poradę brać. Jeśli by też kiedy
ciż ławnicy do magistratu burmistrzowskie-
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go radzieckiego, propter suffragia iueunda
względem naradzenia się circa bonum civitatis publicum requisiti у wezwani byli,
o rzeczach tylko, które im będą proponowane, iednostaynie powinni się znosić. W których to sądach lawiczych apellacye do iego
królewskiey mości sententia definitiva et
accessoria maioris momenti, które się perimentia nazywaią, omnino powinny być admissibiles. Ortele abo decyzye w takowym
sądzie, przez ławników zgodnie wydane,
wynaydzione у ferowane, przy swoiey mocy
у walorze nienaruszenie maią zostawać, у
wóyt od kassacyi takowych decyzyi wstrzymać się, owszem w wydaniu dekretów abo
przy wszystkich zgodne ławników abo większey części wynalazku przestać у dekret,
przez nich naleziony у ferowany, wydać
tenebitur. Pro reliquis ichmość panowie
wójtowie, tak teraźniejszy, iako in posterum będący, in absentia sua emedio officii consularis namHnika na mieyscu swoim substituta mieć powinien.
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'semu, oraz у woytoivskiemu domowemu przyzwoite. Wszelkie przedaże, kupna, uwiązania
abo intromissye, kwietacye, cessye abo wlewki, prawa przyznania rozmaite, na iakiekolwiek długi, słowne, cerografowe zapisy у
wszelakich kontraktów sprawy, naymy, arendy у ztąd pochodzące szkody, przed którym koi wiek subsellium, etiam у przed urzędem wóytowskim domowym, tylko żeby
summy kop 10 nie przenosiło, у te wyiąwszy,
które by z opieki, abo od opiekunów
przyszło by wyciągać, które właśnie samemu
urzędowi burmistrzowskiemu radzieckiemu
należą, każdemu podług woli у upodobania
czynić у sprawować będzie wolno; salvo iure praeventionis w prawie maydeburskim
descripto.
Apud quae puncta et oblata connotatia
celsissimi principiis Czartoryski, cancellarii
supremi m. d. Lithuaniae, est talis: Te
punkta, söpiendo litigium wszczęte w sądach zadwornych iego królewskiey mości,
p. n. m., umówione combinative między i.
Sprawy do sądu ivoytowskiego domo- p. Alexandrem Karczewskim—pisarzem rawego należące. Wóyt też u sądu swego dzieckim miasta Wilna, od magistratu umodomowego w mieście, a nie za miastem cowanym, у і. p. Onufrym Mickiewiczem—
będąc, sprawy wszelakich krzywd cywil- wójtem Wileńskim, które na pierwszey
nych przypadkowych, do których iemu kadencji sądów zadwornych maią bydź desamemu wina, podług wilkierza nale- kretem umocnione, podpisuię: Michał xiąży, iako fusius w tymże wilkierzu o tym że Czartoryski-kanclerz wielki wielkiego
iest przepisano, które by kop 10 nie prze- xiestwa Litewskiego. Quae puncta praemisso modo oblatae etc. Est in actis n. o*
nosiły, sprawować у rozsądzać może.
Sprawy oboiemu sądowi: tak burmi- с Vii. inscriptae.
strzowskiemu radzieckiemu, iako też ławni-
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1761 г. Декабря ЗО дня.
Изъ книги № 5153, за 1762 г., л. 1013.

139. Заявлепіе Вияенскаго магистрата о забраоін и нстребленіи магистрата ихъ
докумеетовъ московскими войсками въ 1655 году.
Въ этомъ документ магистрата заявляете, что
во время ігосковскаго нашествія 18 августа 165о г.
были увезены и уничтожены вс актовыя книги и

вообще городскіе документы на права и влад ніе
горожанъ; уц л ли только т документы, которые
были отправлены на сеймъ по разнымъ д ламъ.

Sabbatho die trigesima mensis Octobris,
anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo secundo.
Coram actis nobilis officii consularis Vilnensis comparendo personaliter g. dominus
Nicolaus Soroka—patronus causarum, praesentęs literas manifestationis authentice ex
actis castrensibus palatinatus Vilnensis extraditas, in rem et partem nobilis magistratus totiusque civitatis metropolitanae
Vilnensis servientes, cum introfusius contentis nomine nn. dd. dispensatorum proventimm civilium Vilnensium ad acta obtulit. Quarum literarum, praemisso modo
ad acta oblatarum, de verbo ad verbum
rescribendo contenta, tenor sequitur talis:
Видымусъ съ книгъ гродскихъ воеводства Виленского. Л та одъ нароженья сына Вожого тысяча шестьстотъ шестьдесятъ
первого, м сяца Декабря тритцатого дня.
На урад господарскомъ гродскомъ Виленскомъ передомною Яномъ Огинскимъ—
ыаршалконъ Волковыйскимъ, подвоеводимъ
Виленскимъ, жалова ли нопов дали, szlachetny magistrat у communitas mercatoria
miasta iego królewskiey mości stołecznego

Wilna o to: iż gdy wiarołomny nieprzyiaciel Moskwicin w roku tysiąc sześćset piędziesiątym piątym, państwa iego królewskiey mości ogniem у mieczem pustosząc,
wszytką nakoniec potęgą na stołeczne wielkiego xiestwa Litewskiego miasto nastąpiwszy, funditus niemal one spustoszył у
zruinował, a ubodzy ludzie spoinie z woyskiem wielkiego xiestwa Litewskiego uchodząc, zaiadłego na krew polską у litewską
nieprzyiaciela, pod tenczas iako mogąc zdrowie swe salwować musieli; przyszło zatym
у osobom pod tenczas w magistracie Wileńskim będącym, nie tylko fortun swych
odżałować, ale co naybolesnieysza ksiąg
wszystkich sądowych, to iest acta utriusque subsellii, tak radzieckiey, iako wóytowskiey у ławiczey izby, przy tym prawa
у przywileia, wyiąwszy tych, które na seym
immediate, przed zawoiowaniem miasta Wileńskiego dla spraw seymowych yzadwornych powierzone, a z osobliwey podtenczas
prowidencyi Boskiey oddane były, у te same nie wszytkie dla zrabowania królewskiego wychowały, wszytkie in genere et
specie sprawy, dekreta seymowe, relacyine,
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assesorskie, kommissarskie, trybunalskie,
skarbowe, diplomata у reskrypta królów
ichmościów, kupna у nabycia gruntów, folwarków, kamienic, domów, ogrodów у łukiszek in communi miastu należących, z
dostatecznym ich ograniczeniem, różne transakcyie, zamiany, ugody, zapisy у kwitacyie, także wszytkie sprawy у dyspozycie
na kamienice kościelne, szpitalne у ich
reiestra prowentowe у rozchodne z reiestrami, szafarnie, wagi у communitatis mercatoriae Wileńskiey, także kwity popisowe
у poborowe, owo zgoła wszytkie in genere
archivum у depositorium spraw у przywileiów stołecznego miasta "Wileńskiego, tak
też kwity na oddaną, wyliczoną у odebraną dla nieboszczyka xiążęcia imci pana
woiewody Wileńskiego, hetmana wielkiego
wielkiego xiestwa Litewskiego у woyska
Litewskiego, gotowemi pieniędzmi, ammunicyą у różnemi fantami summę sto tysięcy złotych, które słudzy xiążęcia imć pan
Rzepkowski у pan Sztumberk odbierali, w
roku tysiąc sześćset piędziesiąt piątym, diebus ultimis Julii et Augusti dane, podczas
zburzenia у spustoszenia nieprzyiacielskiego, dnia ósmego Augusta w roku tysiąc
sześćset piędziesiąt piątym statego, albo
in praedam nieprzyiacielowi dostały, albo
combustis miasta у ratusza in favillam poszły, przez którą stratę у zgubę wszystkich
in genere et specie spraw у które by się

tu nie pomieniły, aby to w przyszły czasmiastu Wileńskiemu nie szkodziło, publicae
consulendo indemnitati, tę swoią manifestacyą, przychylaiąc się do wyraźney, a in
subsidium zgubionych spraw unanimi ordinum consensu postanowioney konstytucyi,
do xiąg grodzkich Wileńskich podaią, a
ieśliby w czym meliorować takową protestacyią potrzeba było, salvam sobie zachowuią. Што есть до книгъ записано, съ
которыхъ и сесь видымусъ въ року теперетнимъ тысеча шестьсотъ шестьдесятъ
шостомъ м сяца Марца второго дня зъ
подписомъ мене Казимера Щумскаго—
дворанина его королевской милости, суррогатора Виленскаго, одъ ясне вельможного его милости' пана Геронима Ерышпина Кершенстерна—подскарбего великого
и писара земского великаго князства Литовского постановленного, и подъ печатью
моею ихъ милостемъ шляхетному магистратови у всей communitati купцомъ м ста столечного Виленского есть выданъ.
Писанъ у Вильни.
Apud quas literas manifestationis, praemisso modo ad acta oblatas, subscriptiones
manuum circa sigillum sequuntur tales: Kazimierz Szumski—surrogator Wileński mp.
Скориговалъ Храновскій mp. Quae praesentes literae manifestationis, praemisso modo ad acta oblatae etc.
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140. Судебное опред лееіе Виленскаго магистрата по д лу Виленскихъ хирургомедиковъ съ Фельдшерами-банщиками.
Въ Виленскій магистрата внесена была взаим-'
ная жалоба другъ на друга Виленскихъ медикохирурговъ и лазенниковъ-цирюльниковъ на разныя
отступления отъ цеховыхъ правилъ и уставовъ,
производивжія раздоръ и зам жательство въ цех . По предъявленіи документовъ об ими тяжущимися сторонами и выслушаніи доводовъ уполномоченныхъ, магистрата сд лалъ сл дующее постановленіе: Принимая во вниманіе коммиссарское
постановленіе 1722 г., въкоторомъ 1) запрещено
лазенник'амъ заниматься бритьемъ и практикой

вн бань и собственныхъ домовъ, 2) вм нено въ
обязанность вносить ежегодно по 40 зл. въ общую
цеховую кассу и 60 зл. штрафу, 3) избирать старшину и 4) исполнять вс религіозныя требованія;
принимая во вниманіе, что медики. сманиваютъ
къ себ подмастерьевъ, что производить въ цех
зам шательства; магистрата оставляетъспорящихъ
при ихъ правахъ и вшпепомянутомъ декрет , запретивъ на будущее время сманивать подмастерьевъ. Спорящіе остались довольны такимъ постановленіемъ.

W sobotę dnia trzeciego miesiąca Augusta, roku Pańskiego tysiąc siedmset szesdziesiąt piątego.
W sprawie sławetnych panów Macieia
Mazurkiewicza—starszego, a Jana Stobeusza—podstarszego, tudzież Jana Krzysztofa Urbana, Krystyana Pobolskiego, Franciszka Otrembskiego, Jana Chirowskiego,
Mikołaia Paszkiewicza у innych kontubernistów chirurgo-medyków Wileńskich,
przeciwko utściwym panom Józefowi Dombrowie — starszemu, Jakubowi Grafowi—
podstarszemu, Antoniemu Jankowskiemu,
Wincentemu Macieiowskiemu, Józefowi Kozłowskiemu, Józefowi Nowickiemu, Thomaszowi Siebierzewskiemu, Gabryelowi Szumskiemu, Adamowi Grodnickiemu, Kazimierzowi Paschalskiemu, Antoniemu Szydłow-

skiemu у innym kunsztu łaziennickiego
cyrulickiego, względem niezachowania się
obżałowanych przy professyi sobie przyzwoitey, prawem maydeburskim у różnemi dyspozycyiami у dekretami, kominissarskim
et praesentis officii hoc in passu zaszłymi,
opisaney, owszem niesłusznie у nienależycie wdawanie się onych in artes chirurgomedicas, in praeiudicium iurium contubernalium proceduiących sławetnych panów
chirurgo-medyków Wileńskich, nie mniey
względem kontrawencyi takowym dekretom
у dalszych kontentów, w żałobie у w procederze prawnym mianowanych, idque mieniąc o to: iż co obżalowani waszmość łaziennicy, postponuiąc prawa у dekreta, iako pierwszy burmistrzowski nadolny w roku 1762 Apryla, siódmego dnia, drugi w
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roku 1763, Nowembra dwunastego dnia,
na górnych sądach burmistrzowskich radzieckich Wileńskich ferowane, do kuracyi nie tylko zewnętrznych, ale też у wewnętrznych, temiż dekretami sobie zabronionych, wdaiecie się, wtrącacie się, ludzi,
będąc imperfecti w te у sztuce, zawodzicie,
zdradzacie, a tak dekretom wyż pomienionym per totum sprzeciwiacie się, za nic
macie, miednice wywieszacie, sąd postponuiecie, onego nie słuchacie, za dość rozkazom urzędowym nie czynicie: zaczym do
wskazania paen kontrawencyinych tymże
dekretem wyż pomienionyro, tak korporalnych, iako у pieniężnych, do nagrodzenia wszytkich szkód, strat у expens prawnych etc. salva etc. Z aktoratu pierwszego
etc. reconventionaliter w sprawie utściwych
panów Józefa Dombrowy—starszego, Antoniego Jankowskiego, Jakuba Graffa, Kazimierza Paschalskiego, Wincentego Macieiowskiego, Józefa Nowickiego, Jana Szumskiego у całego zgromadzenia łazienników,
cyrulików Wileńskich; przeciwko sławetnym panom Macieiowi Mazurkiewiczowi—
podstarszemy, Franciszkowi Otrembskiemu,
Mikolaiowi Paszkiewiczowi у całemu zgromadzeniu chirurgo-medyków Wileńskich,
względem incompetentis actionis, nulliter
ac indebite, mimo własną obżałowanych
konwencyią, za dekretem kommissarskim
z żałuiącemi zawartą, tudzież mimo przywiley królewski, tymże żałuiącym nadany, intentatae у dalszych krzywd, w żałobie у procederze prawnym opisanych, mianowicie o to: iż obżałowani, zapomniawszy
boiazń Bożą у rygor prawa, zapomniawszy swoiey własney przez antecessorów obżałowanych wieezystey między obżałowanemi a żałuiącemi delatorami stałey ugody,
za dekretem kommissarskim, mimo który
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dekret у konw encyią zaszłą w roku 1722
у dalsze prawa , oraz mimo przywiley, żałuiącym na wszelką wolność ich bractwu
nadany, ważycie się z iedney złości у nienawiści następować, konwencyią у prawa
naruszać, żałuiących delatorów do szkód,
expens prowadzić, przez tyle czasu po różnych sądach włóczyć, do ostatniey przywodząc zguby, gwałcąc też prawa, ludzi
odmawiać; iakoż chłopców piąciu odmówiliście, principaliter obżałowany Mazurkiewicz kilku czeladzi zapisanych odmówiwszy u siebie trzymasz, innych drugim pooddawałeś, iuż po zaczęciu procederu pod
sądami kapturowemi woiewodztwa Wileńskiego Kozłowskiemu nos odciołeś pod samą sądową izbą, w roku przeszłym 1764,
naszedszy nastancyią Jakuba Graffa swoią
czeladzią z chłopcami, z kauczukami oneonego kanczukować chciałeś; a gdy z ludźmi bronił się у kanczukować niedał, tedy
zpoliczkowałeś, zbiłeś niemiłosierdnie. Postea drugi raz na stancyią p a n a Jankowskiego naszedłszy także z celadzią у kanczukami obić chcąc, gdyś nie zastał- wexowałeś, łaiałeś у kanczukami grożąc one
prezentowałeś, mówiąc: powiedź takiemu
owakiemu, że weźmie odemnie, żenię delatora mówiłeś, у różne wszytkim persekucyie czynicie. Zaczym delatores chcąc prawem czynić, ante omnia do konserwaty
konwencyi у przywileiu, żałuiącym służących у dalszych praw, do approbaty żałob
у kontrowersyi, do pokarania paenis, de
lege descendentibus, za odmówienie piąciu
chłopców, wosku kamieni щ£ у statuicyi
onych do examinu, za naruszenie konwencyi na każdym z panów ehirurgo-medyków
także po kamieniu wosku przysądzenia, do
skassowania dekretów dolnego у górnego,
a zachowania podług przywiłeiu, do uzna-
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nią za gwałt, boy, nayście po dwakroć na
panu Mażurkiewiczu, nawiązek do nagrodzenia szkód, strat prawnych у tego, quod
iuris deducetur, salva melioratione etc. Z
aktoratu drugiego przed szlachetnym urzędem iego królewskiey mości burmistrzowskim radzieckim Wileńskim, za wyniesionemi adinvicem żałobami desuper wyrażonemi et in unum złączonemi, intentowaney, w którey sprawie, po kontrowersyiach
ab intrinque, cum directa responsione pro
et contra wnoszonych, tudzież po weyrzeniu w prawa, przywileia, dekreta у konwencyie, ab utraque parte produkowane,
szlachetny urząd iego królewskiey mości
burmistrzowski radziecki Wileński, za okazaniem przez pozwanych ucściwych panów
łazienników cyrulików Wileńskich, przywileiu na porządek konfraternii swoiey, od
nayiaśnieyszego Augusta wtórego w roku
1721, dnia dwunastego miesiąca Maia nadanego, extraktem z metryk wielkiego xięstwa Litewskiego wyiętego, rezolwuiąc dekret swóy in praesenti causa, w roku przeszłym 1763, na dniu dwunastym miesiąca
Nowembra post temerarium recessum tychże pozwanych zaszły; niemniey zachowuiąc
inviolabiliter obie strony przy swoich prawach у przyzwoitey cuique professyi tak
decyduie: Lubo to dostatecznie z produkowanych, a parte sławetnych panów chirurgo-medyków Wileńskich praw, przywileiów, od nayiaśnieyszych królów polskich у
wielkich xiążąt Litewskich ante et post unionem contubernio onych, łaskawie nadanych,
tudzież z reskryptów у dekretów oezewi-stych, in variis subselliis hoc in passu zaszłych, mianowicie z przywileiów nayiaśnieyszego Zygmunta Augusta ieszcze pod rokiem 1552, miesiąca Decembra dwudziestego dnia, Stefana Batorego w roku 1584,

miesiąca Junii dnia piątego, Zygmunta Щ
w roku 1614, miesiąca Decembra trzydziestego dnia, у drugiego przywileiu tego nayiaśnieyszego Zygmunta III roku,1619 Oktobra trzydziestego dnia, Władysława IV
roku 1644, Januaryi dnia dwudziestego
czwartego, Jana Kazimierza 1667, Apryla
dwudziestego, Jana III 1679, Nowembra
piętnastego dnia, Augusta II 1713, Marca
osimnastego, у niedawno zeszłego świętey
pamięci nayiaśnieyszego Augusta III roku
1745, miesiąca Januaryi piątego dnia konferowanych; tudzież z reskryptu iaśnie wielmożnego imci xiedza Mikołaia Stefana Paca—biskupa Wileńskiego, do takowych przywileiów referuiącego się w roku 1682, miesiąca Decembra dziesiątego dnia wydanego, у trzech dekretów: idque pierwszego
w sądach wóytowskich ławiczych Wileńskich roku 1601, miesiąca Decembra wtórego dnia, drugiego na urzędzie surrogatorskim zamkowym Wileńskim w roku
1666, na dniu piątym miesiąca Apryla, a
trzeciego w sądach podwoiewodzińskich Wileńskich roku 1667, miesiąca Julii piątego
dnia, in causis similibus, ex personali ferowanych, iest probatum et deductum: iż
nikomu zgoła w mieście tuteyszym iego
królewskiey mości Wilnie, intra et extra
maenia, pod iakową kolwiek iuryzdykcyią
zostaiącemu, sub ullo titulo et praetextu,
w professyią uprzywileiowanych chirurgomedyków Wileńskich, ktoby się in contubernio onych nie uczył у według porządku,
w ich przywileiach opisanego, nie był promotus, publice et privatim wdawać się,
tym barziey znaków cyrulickich przy swoich mieszkaniach uzurpować, pod konfiskacyią dóbr у inkarcerowaniem samych
osób, nie iest wolno; iednakże ponieważ in
contra ucściwi panowie łazienniey cyrulicy
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Wileńscy, probuiąc subsistentiam zgroma- zgromadzenia swego sprawować, spontaneo
dzenia swoiego, ab antiquo prawom may- zgodzili się у oną punctatim opisawszy, ex
deburskim, in articulis porządku tegoż pra- mutuo suo assensu tymże dekretem iego
wa sub folio 96 § „item laziennicy у to- królewskiey mości kommissarskim roborowawarzysze ich" etc. opisanym, pozwolonego, li, vadiumque w teyże ordynacyi exprespodobney że in arte chirurgico - niedica, sum, in contravenientes założywszy, inviointra et extra maenia tego miasta exer- labiliter takową ordynacyią in omnibus punccenda, dla siebie przywileiem nayiaśniey- tis et contentis utrzymywać, у podług obśzego króla imci Augusta wtórego de da- loqueucyi oney zachować się assekurowali.
ta posteriori w roku 1721, dnia dwunastePrzeto szlachetny urząd iego królewskiey
go miesiąca Maia na porządek, w konfra- mości burmistrzowski radziecki; Wileński,
ternii swoiey konferowanym, a w roku 1763 nie wchodząc w żadną przywileiów, desuper
trzydziestego Augusta z metryk wielkiego allegowanych, kognicyią, lecz manu tenenxiestwa Litewskiego per extractum wyię- do in suo esse przerzeczoną ordynacyią,
tym, nadaney dowodzili wolności; zaczyni in modo praemisso dla zgromadzenia utścitali casu należało by iure merito praesenti wych panów łazienników-cyrulików Wileńofficio, albo ad remittendum takowey spra- skich, iak się maią zachowywać w swoiey
wy pro cognitione eiusmodi privilegiorum professyi, ustanowioną у opisaną, tym swoad supremum sacrae regiae maiestatis sub- im dekretem nakazuie et quam maxime masellium condescendere, albo li też na fun- nutentionem oney waruie.—Naypierwiey,^
damencie osobliwszego przywileiu nayiaś- pomienieni utściwi panowie łaziennicy cynieyszego Zygmunta Augusta, ieszcze ante rulicy zgromadzenia Wileńskiego żadney
unionem magistratowi tego miasta, super zgoła dalszey w odprawowaniu professyi
corrigendis et instituendis iuribus, ac or- sobie przyzwoitey, pod iakim koi wiek tydinationibus contubernalibus w roku 1552, tułem у pretextem nad wyż mianowaną
na • dniu dwudziestym wtórym miesiąca De- ordynacyią kommissarską, nie uzurpuiąc dla
cembra nadanego, accedere. A że to do- siebie wolności, po klasztorach, pałacach,
wodnie z dekretu iego królewskiey mości kamienicach, dworach у domach, tak w sakommissarskiego w czasie poślednieyszym, mym mieście, iako też У na przedmieściach
idque w roku 1722, na dniu dwudziestym będących, z instrumentami у receptami swotrzecim miesiąca Marca, podczas general- iemi nie chodzili, у tam nikogo zgoła, iuż
ney kommissyi królewskiey, w mieście Wil- to z xięży у tuteyszych obywatelów, iuż też
nie agituiącey się, między obiema proce- z przyiezdżych panów szlachty у iakich
duiącemi stronami ex personali zaszłego kolwiek osób, pod żadnym praetextem nie
patuit: iż tak sławetni panowie chirurgo- golili, ran nie opatrowali, у żadnych recepmedycy, iako też utściwi panowie łazienni- tów nie dawali; daleko barziey na roczne
cy, cyrulicy Wileńscy, kondescendowawszy golenie chodzić nie podeymowali się, ale
nieco de iuribus suis, za dobrowolnym у tyło, aby podług sonancyi teyże ordynaoyi
zobopolnym zezwoleniem swoim na ordy- swoiey, przychodzących do siebie ludzi, w
nacyią, iak się maią pomienieni utściwi Jaźniach, domach у mieszkaniach swoich
panowie łaziennicy cyrulicy w professyi własnych, intra et extra moenia będących,
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tam gdzie który z nich mieszka, golić у
udaiących się do siebie pacyentów (tych
tylko iednak, którzy pierwiey ad curandum
sui do sławetnych panów chirurgo-medyków Wileńskich nie udadzą się) przyimować у innych leczyć moc у wolność mieli,
a to nie namawiaiąc nikogo z takowych
pacyentów do siebie у innych od chirurgomedyków nie odradzaiąc, oraz żadnego w
niczym podstępku dla nich nie czyniąc,
ani też miednic albo miseczek (iako za
znak samym tylko chirurgo-medykom przyzwoitych), przy łaźniach, domach у mieszkaniach swoich wywieszaiąc Wszakże dla
wiadomości publiczney у dystynkcyi professyi swoiey, a contubernio chirurgo-medicorum, ex moderamine praesentis officii
mogą mieć za znak konfraternii swoiey,
iako przy kościele oyców bonifratellów tuteyszych, pod tytułem świętego krzyża będącym, fundowaney, figurę krzyża czerwonego na blasie biało malowaney z wyrażeniem pod nim dwuch baniek cyrulickich,
przy łaźniach у mieszkaniach swoich na
drążku czerwono malowanym wywieszoną
lub do ściany mieszkalney przybitą. Powtóre.
aby względem pozwolonych sobie tąż ordynacią de arte chirurgica wyż wyrażoney
wolności, podług obowiązku oney niezawodnie co rok po złotych polskich czterdziestu,
in moneta currenti, uczyniwszy między bracią
zgromadzenia swoiego składankę, ad contubernium chirurgo-medicorum Vilnensium,
na terminach w teyże ordynacyi opisanych,
in toto ac integro wypłacali iniungitur.
A że się to okazało z dekretu sądów nadolnych burmistrzowskich Wileńskich w
roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt wtórym,
na dniu siódmym miesiąca Apryla hoc in
puncto ferowanego, iż ciż utściwi panowie
łazienniey cyrulicy Wileńscy od roku tysiąc

siedymset sześćdziesiątego, miesiąca Decembra siedymnastego dnia, za sześć kwartałów takowey solucyi uporem przez się nieopłaconych złotych sześćdziesiąt winni zostali- у opłacenia takowego quantum (iak
teraz asserebant) niczym nie dowiedli, więc
aby te sześćdziesiąt złotych polskich takoż
currenti moneta, in spatio dwuch tygodni
a data dekretu teraznieyszego, circa acta
praesentis officii, praevia acquietatione sui,
temuż contubernium chirurgo-medicorum
pod zapłaceniem sowitości wypłacili, nakazuie.
Potrzecie: Starszego też z pośrzodka siebie spokoynego у statecznego ciż utściwi
panowie łazienniey - cyrulicy corocznie w
zgromadzeniu swoim obierać powinni, у о
nim ad contubernium chirurgo-medicorum
donosić, gdyby wiedziało, od kogo te deklarowane quantum coquartał ma rekwirować,
у one bez żadnego zawodu punktualnie odbierać. Na ostatek. Potrzeby ołtarza у bractwa
swoiego, w kościele oyców bonifratellów tuteyszych będącego, według możności opatrować, у we wszytkim co do utrzymania
porządku у posłuszeństwa w konfraternii
swoiey sprawować się maią, pod winą za
przestąpieniem każdego zwyż wyrażonych
punktów, w teyże ordynacyi kommissarskiey
założoną, paenisque contraventionum irremissibiliter irrogandis. Względem zaś pretendowaney, przez sławetnych panów chirurgo-medyków od żyda łazieńnika kahału Wileńskiego ad contubernium suum
płacenia dwuch talarów bitych pensyi, transakcyią z tymże kahałem zawartą у dekretem prześwietnego konsystorza Wileńskiego w roku tysiąc siedymset eztyrdziestym czwartym na dniu szesnastym Nowembra stwierdzoną, umówionej: Ponieważ
to dostatecznie ъ przywileiu nayiaśnieyszego Augusta wtóre^o na porządek konfra-
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ternii utściwych panów łazieńników - cyrulików Wileńskich, w roku tysiąc siedymset
dwudziestym pierwszym, dnia dwunastego
miesiąca Maia nadanego, po wyż allegowanego, okazuie się, iż nie tyle sami chrześcianie, ale też tatarowie, żydzi у inni dissidentes professyią łazieńniczą w mieście
tuteyszym bawiący się, у z niey wyżywienie swoie maiący, directe do konfraternii
łazieńnickiey cyrulickiey należeć у do niey,
a nie gdzie indziey, wszelkie powinności
brackie pełnić у składanki opłacać są obowiązani; niemniey ponieważ у to się okazuie: iż takowa wyż wyrażona transakcyia,
między contubernium chirurgo-medicorum,
a między, kahalem Wileńskim, o żyda łazieńnika zawarta iest zaocznie, w niewiadomości tey że konfraternii łazieńników
cyrulików, in praeiudicium prawa onych
uczyniona, zaczym ex praemissis rationibus
szlachetny urząd iego królewskiey mości
burmistrzowski radziecki Wileński, adinventuni w tym punkcie incompetenti, sławetnych panów chirurgo-medyków actione,
securitatem omnimodam odbierania takowey pensyi, dwóch talarów bitych od żyda
łazieńnika kahalnego, do skrzynki zgromadzenia swego, pomienionym utściwym
panom łazieńnikom cyrulikom Wileńskim,
iako podług sonancyi przywileiu supra wyrażonego, do nich należącey, tak iak dotąd odbierali, teraz in futurum bez żadney
w tym a contubernio chirurgo-medicorum
praepedycyi, sub paenis contraventionum,
waruie у obezpiecza; eoque intuitu powyż
wspomniony dekret sądów nadolnych burmistrzowskich Wileńskich, w roku tysiącznym siedmsetaym sześćdziesiątym wtórym,
na dniu siódmym miesiąca Apryla zaszły,
hoc in puncto podnosi. Proreliqno względem zachodzących między temiż obiema
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zgromadzeniami, o przyimowanie zbiegłey
bez dosłużenia lat umówionych od panów
swoich czeladzi, у oney niegodziwe odmawianie, oraz publice et privatim infestowanie pro et contra skarg у kwerel szlachetny urząd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński, nie uznawaiąc żadnych (do których się obie strony
sine praecedentibus hoc in passu-de iure
probationibus, nudę zabierały) iuramentów,
tantisper in cognitionem takowych allegowanych inkonweniencyi, iako incqntroverso bez dowodu prawnego zostaiących, nie
kondescenduie. In futurum zaś, praecavendo omnimodam hoc in puncto securitatem,
aby tak utściwi panowie łazieńnicy - cyrulicy, od sławetnych panów chirurgo-medyków, iako tez wzaiemnie sławetni panowie
chirurgo-medycy od utściwych panów łazieńników cyrulików, sub illo titulo et praetextu, ani towarzyszów, ani chłopców,
którzyby lat umówionych u panów swoich
nie wyterminowali, odmawiać у onych iakimkolwiek sposobem infestować, albo swywolnie zbiegłych do siebie przyimować, nie
ważyli się, severissime pod winą dziesięciu talarów bitych na każdego w tey mierze wykracza iącego, tym dekretem założono, irremissibiliter za słusznym tego dowodem, bez żadney klemencyi dla ukrzywdzonego płacić powinna zakazuie; wszakże;
takowych swywolnych od panów swoich
zbiegów spokoynie inkwirować у do więzienia osadzać podług prawa pospolitego
permittit. Go zaś attinet paen kontrawencyinych, tudzież unkosztów у expens prawnych, w tey sprawie erogowanych, ab utraque parte pretendowanyeh, со іи ęonsideratione habito, iż utściwi panowie lazteńmcy-cyrulicy Wileńscy, nieraz eoatra?emendo toties mianowaney ordynacji kommis-
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sarskiey dla siebie ustanowioney, przez uzurpowanie sobie golenia ykurowania po klasztorach, " kamienicach у domach, w samym
mieście у v na przedmieściach będących; nie
mniey przez niepunktualne płacenie pensyi ad contubernium chirurgo-medicorum,
tąż ordynacyią naznaczoney (ut supra deductum) ipso facto tak w paeny kontrawencyine popadli, iako też do unkosztów
у expens prawnych sławetnym panom chirurgo-medykom exinde przyczynioną byli;
zaczym ex moderamine officii, solum nonnisr clementiam prae oculis habentis, aby
za to in vim mulctae et emendae wszy-

scy do zgromadzenia swego podług przywileiu, na konfraternią, swoią nadanego,
należący, proporcionaliter złożywszy się kamień wosku kupili, у ony do kaplicy chirurgo-medicorum Vilnensium przy kościele
świętego Jana będącey, na dniu dwudziestym dziewiątym miesiąca Septembra anni
currentis, takoż praevia sui aequietatione
podwiną zapłacenia sowitości, niezawodnie
oddali, tymże swoim, teraznieyszym dekretem nakazuie. Po promulgowaniu którego
dekretu obie strony in omnibus punctis
ony acceptowali. Quod est connotatum.

1765 г. Августа 15 дня.
Изъ книги № 4780, за 1765 г., л. 635.

141. Жалоба Виленскихъ цырюльниковъ-баныциковъ на хирурговъ-медиковъ
по поводу прит сненіи, д лаемыхъ посл дними нервьшъ.
Цырюлъники (такъ называемые лазенники) приносять жалобу насвоихъ собратьевъ медиковъхирурювъ, что они причиняють имъ несносныя обиды и прит сненія. Враждебныя отношенія между
этими гражданами г. Вильны существовали и
прежде, но были улажены посредствомъ взаимныхъ
уступокъ и соглашеній: цирюльники-лазенники
обязались платить по 40 зл. въ цеховую казну и были
спокойны. Когда же старые медико-хирурги перемерли, то молодые опять подняли гоненіе противъ

низшихъ своихъ товарищей и при сод йствіи
магистрата довели ихъ до посл дней крайности.
Магистратъ въ теченіи 8 л. не хот лъ разобрать
ихъ д ла, какъ сл дуетъ, и издавалъ декреты для
нихъ вредные. Наконецъ медики захватили лазенниковъ при сод йствіи трибунальныхъ жолнеровъ
и заключили ихъ въ тюрьму; хотя лазенники и
были освобождены изъ заключенія подвоеводою,
но и до поздн йшей поры ихъ пресл дуютъ съ
одинаковою настойчивостію.

Boku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, miesiąca Augusta siedmnastego dnia.
Na roczkach augustowych grodzkich woiewodztwa Wileńskiego, w roku terazniey-

szym, wyżey na dacie pisanym, do sądzenia przypadłych у porządkiem prawa pospolitego in loco solito iudiciorum wmieście ikmści Wilnie sądzących się, przed
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nami Kaietanem Podbereskim—łowczym, rym, w Wilnie nastąpiła koramissya przez
ex mente konstytucyi novellae legis seymu naznaczonych ii. ww. kommisarzów, na
coronationis tantisper prezyduiącym, Toma- którey kommissyi między antecessorami
szem Marcinkiewiczem,—chorążym Pety- obżałowanych cyrulików, medyków у antehorskim, Józefem Zaleskim—skarbnikiem, cessorami żałuiących delatorów cyrulików
sędziami, a Stanisławem Giedroyciem— łazienników Wileńskich, instante pervsuasioczesznikiem у pisarzem, urzędnikami sądo- ne przytomnych ichmciów przyiaciół, adwemi grodzkiemi woiewodztwa Wileńskie- stante praesentia ii. ww. kommissarzów,
go, od i. w. imci pana Michała Kazimie- super puncta per utramque partem in scriprza hrabi Ogińskiego—woiewody Wileń- tis scripta, rata, acceptata et subscripta,
skiego instalowanemi, comparendo perso- per easdem partes porrecta, do wieczystey
naliter u sądu patron imć pan Jan Sterło ugody dla zawarcia traktatu, na potomne
Orlicki—komornik Rzeczycki, solenniter czasy stałego pokoiu, wieczney kombinacyi,
manifestował się nomine sławetnych Józefa przez postanowione punkta у do traktatu
Dombrowy, starszego, Jakuba Graffa, vice- inserowane, in fundamento quo żałuiące
starszego, Antoniego Jankowskiego, Win- delatores przez lat kilkadziesiąt ad oblocentego Macieiowskiego, Józefa Kozłow- quentiam konwencyi censum, tak przez anteskiego, Józefa Nowickiego, Tomasza Sie- cessorów, iako у sami po złotych czterdziebierzewskiego, G-abryela Szumskiego, Ada- ści continuo usque ad datam praesentem
ma Grodnickiego, Kazimierza Paschalskie- płacili у teraz płacą, ad contubernium chigo, Antoniego Szydłowskiego, у innych rurgo-medicorum, zachowuiąc się wzupełcyrulików—łazienników Wileńskich, na sła- ney spokoyności, żyli у ad normam opisawetnych Macieia Mazurkiewicza—starszego, nych punktów zachowywali się p r z e z lat
Jana Sztybewsza—podstarszego, Jana Krzy- kilkadziesiąt; postremo gdy antecessores
sztofa Urbana, Krzysztofo Pobolskiego, obżałowanych poodumierali, a złość у nieJana Karulskiego, Michała Paszkiewicza nawiść w obżałowanych eyrulikach-medyу innych chirurgów medicorum Vilnensium, kach młodych,' rozprostrzeniłasię, wziąwszy
oraz wóyta, burmistrza, radzców у cały odium qua potentiores cyrulicy-medycy nad
magistrat magdeburyi Wileńskiey, mieniąc ubogiemi cyrulikami, łaziennikami, chcąc
oto: iż co obżałowanych cyrulików, medy- superdominare, godząc na zgubę у zników, antecessores z żałuiących delatorów szczenie, różne po całym mieście Wilnie
antecessorami cyrulikami, łaziebnikami, narągania, wyśmiewania, palcoma na oczy
przed lat dwuchset kilkadziesiąt, z kosztem wytykania, iako z przechrztów, gorszych
niemałym w różnych subselliach prawa nad niewiernych, niby przeciwko sobie lewiedli, circiter przez lat sto у kilkadziesiąt żąc, niektórzy z obżałowanych contemnere
iako constat z dekretów у procederu praw- ważą się, in opprobrium fidei za niedonego у dekretu ostatniego roku tysiąc sześć- wiarków trzymaiąc, różne, iuż to od lat
set dziewiętnastego w konwencyi wspom- sześciu, przykrości wyrządzać, osobliwie obnionego, po którym procederze za pośled- żałowani Maciey Mazurkiewicz, Mikołay
nieyszym dekretem, na kommissyi stałym, Paszkiewicz, Jan Otremski, qua sami prynw roku tysiąc siedmset dwudziestym wtó- cypałowie do wszelkich exorbitancyi, iako
64

-

506--

to Mazurkiewicz, będąc na wszelkie bezprawie licencyowanym, nie na iednego załuiących delatorów stancyą cum complicibus
suis nachodząc, violenter bizunami oćwiczyć
•usiłował у wiele szkód w własnych stancyach delatorów poczynił, у czasu sądów kapturowych pod samą izbą sądową załuiącego
Kozłowskiego, cerulika łaziennika, enormiter zrąbał, nos usiokł у ledwo o śmierć nie
przyprawił, iako o tym osobliwe dowody
świadczą;^ in super mimo konwencyą wieczysto-ugodliwą pacyentów odmawiać, przyiętych chłopców у na lata zapisanych, poduczonych у dalszą czeladź od cyrulików
łazienników podmówiwszy, do siebie przyimować, iako у recenter pięciu chłopców
do siebie odmówili. Łaźnie po klasztorach
у porocznie trzymać, w nich robić, nad prawo у konwencyą opisaną, ważą się postępować у dalsze bezprawia czynić. Na ostatek wyiąwszy szlachetny magistrat Wileński z różnych miar у okoliczności, maiąc
po sobie у zabiegłszy szlachetnego Józefata
Minkiewicza—burmistrza, nie dawno obranego, przed sąd onego nadolny burmistrzowski, o porządki praw у przywileiów
adcytowawszy у sinistre udawszy, iakoby
delatores mieli renitere konwencyi, przy
znacznych obżałowanemu Minkiewiczowi
przez się czynionych offerencyach, załuiących cyrulików, łazienników, z substancyi
exwisceruiac у chcąc wyzuć, przez lat dwie
w sądach nadolnych burmistrzowskich szlachetnego Minkiewicza ciągali, gdzie by naydaley w tygodniu iednym sprawa zakończyć
się powinna bez wielkiego expensu у dylacyi. Zatym gdy dekret praecessit contra
obloquentiam konwencyi uciążliwey obżałowanego Minkiewicza, tedy delatores od onego apellowali na sądy górne magistratowe Wileńskie, przed którym sądem górnym

także sprawa przez lat dwie ciągnęła się,
magno motu agituiąc się, na którey obżałowany Józefat Minkiewicz, któremu by
nie należało po skończonym swoim roku
zasiadać, zawsze na takową, sprawę mimo
rocznych dwóch burmistrzów, utrzymuiąc
swóy dolny dekret, zasiadał, sąd fomentuiąc,
na zgubę żałuiących delatorów, iako z całym magistratem Wileńskim będąc blisko
spokrewnionym, od pierwszey aż do ostatniey osoby. A gdy dekret górny stanął
oczewisty w roku teraznieyszym tysiąc
siedmset sześćdziesiątym piątym, Augusta
trzeciego dnia, był promulgowany, na który
do namowy wzięli tygodniem przed Wielkanocą, tedy obie strony do dni dziesięciu
na deliberacyą wzięli podług prawa; zatym
naradziwszy się, do kancellaryi dnia dziesiątego przybyli. Nie zastawszy szlachetnego
pisarza, dopraszali się imci panaKonczewskiego, regenta syna onego, aby raczył
przyiąć у zapisać apellacyą, który gdy nie
przyiął, poszli do szlachetnego Dubińskiego—burmistrza, aby kazał przyiąć apellacyą, który obżałowany Dubiński у mówić
nie dawszy, serio grożąc przyniewalał, aby
dekretem pmnimo kontentowali się у zadość czynili, grożąc różną karą у więzieniem. Tegoż czasu żalili się у dopraszali, in
instanti wydania satysfakcyi z cyrulików
medyków, którzy wraz po promulgacyi dekretu, nie czekaiąc, ważyli sięante terniinum deliberationis infestować, miedniczki
zabierać violenter przy domach у brzytwy
zabierać,, у grabić у w tym nie odebrawszy
żadney satysfakcyi, zebrawszy się wszyscy
у przełożywszy krzywdy swoie przed w.
imści panem podwoiewodzim Wileńskim,
zanieśli manifest w grodzie woiewodztwa
Wileńskiego. Eo magis szlachetny magistrat Wileński, ductus malevolentia, żalu-
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iących delatorów wszystkich ścigać wszędzie
у po domach cum additamine sług swoich
у żołnierzy trybunalskich obżałowany kazał у do więzienia sadzić, iakoż niektórzy
comprehensi у przez czas nieiaki iedni po
dni cztery, inni mniey у więcey wzięci у
inkarcerowani w turmie mieyskiey byli,
którzy ledwo za wielkiemi staraniami у interpozycyą, oraz wyraźnym listem wielmożnego podwoiewodziego uwolnieni zostali od
kary у więzienia. Post haec żałuiące mandatem się założyli, po którym założeniu
ieszcze obżałowani medycy delatorów ścigali у na ratuszu, czasu przypadłey sprawy, wartą у sługami mieyskiemi obstawiwszy, pobrać intendebant do więzienia powtórnie у różne przykrości czynią у czynić
nie przestaią, iako w substancyi możnieysi
będąc, uiowszy szlachetny magistrat, z tym
że razem idąc, żałuiących ubogich cyrulików łazienników, którzy z iedney tylko
krwi puszczania у brzytwy siebie, żony у
dzieci prowiduią, składanki у powinności
wszelkie у onera miasta płacą, podług konwencyi, ołtarz opatruią, tych bractwo całe
chcąc zniszczyć у z miasta wyprawić, omnibus adinventis modis у nieznośne wyrządzaiąc przykrości, na to usiłuią* Za czym
żałuiące delatores, chcąc z obżałowanemi
prawem czynić, ante omnia do obwarowa-
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nia securitatem zdrowia, życia у ubogich
substancyi delatoribus ab omni, tak szlachetnego magistratu Wileńskiego, iako у
obżałowanych impetitione et violentia, do
approbaty konwencyi wieczystey roku tysiąc siedmset dwudziestego wtórego, miesiąca
Marca dwudziestego trzeciego dnia, podług
którey do zachowania delatorów przy ordynacyi у punktach, tąż konwencyą opisanych, do approbaty omnis tituli dokumentów,
przywileiów, pro parte delatorów służących,
przeciwnych zaś dokumentów у przywileiów,
iako konwencyą uspokoionych, na stronę
uchilenia, dekretów burmistrzowskiego dolnego у górnych magistratu Wileńskiego,
iako uciążliwych, skassowania, z całym
procederem obżałowanych do pokarania
paenami, podług konwencyi, za naruszenie
oney, distinctim w każdym punkcie na
każdego z obżałowanych medyków ściągaiących się, tak ex mente konwencyi, iako
у prawa pospolitego, irrogandis, do nagrodzenia wszelkich strat у kosztów prawnych
у tego wszystkiego przysądzenia, co kolwiek z osobliwych punktów, żałob, seorsive
spisanych, dowiedziono będzie, salva tey
żałoby melioratione, dali tę swoią nianifestacyą do xiąg grodzkich woiewodztwa
Wileńskiego spraw potocznych zapisać,
która iest przyięta у zapisana.
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1765 г. Октября 24 дня.
Изъ книги № 4780, за 1765 г. л, 940.

і 42. Жалоба Вішнскнхъ старшинъ п мецкой національносто—слесарскаго и
кузнецкаго цеховъ на римско-католическаго цехмистра Бальчевскаго и Виленскій
магистр а ті, но поводу злоупотреблевш и прит сненій, допускаемыхъ ими въ
интересахъ истцовъ.
Цехмистры слесарскаго и кузнецкаго цеховъ
приносятъ жалобу на Виленскій магистрата и преимущественно на Бальчевскаго по сл дующему поводу: слесаря и кузнецы, преимущественно н мецкаго происхожденія, встр чаютъ систематическое пресл дованіе со стороны магистрата и вышепомянутаго Бальчевскаго во вс хъ своихъ д йствіяхъ. Магистрата, весь состоящій изъ родичей, къ которымъ принадлежите и Бальчевскій,
всегда произносить судебный постановленія къ
явному вреду истцовъ; Бальцевичъ же со своими
сторонниками производить раздоры и несогласія

между цеховыми, всл дствіе чего цехи пришли къ
окончательному упадку и члены его разб жались по
разнымъ м стамъ. Кром этого Бальчевскій въ качеств цеховаго старшины завлад лъ имуществомъ
подмастерьевъ, и не только не захот лъ сложить
съсебя достоинства по требованію цеха, но, поддерживаемый магистратомъ, подвергъ аресту и тюремному заключенію протестовавшихъ мастеровъ.
Не смотря на то, что Виленскій воевода принялъ
участіе въд л истцовъ, т мъ не м н еонитерпятъ по прежнему прит сненія и принуждены
жаловаться въ ассесорскій королевскій судъ.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego piątego, miesiąca Octobra dwudziestego czwartego dnia.
Coram actis grodu woiewodztwa Wileńskiego comparendo personaliter sławetni
panowie Jakob Arciszewski, starszy tegoroczny> Jan Piotrowicz, drugi starszy, nomine
suo et nomine Andrzeia Powelkiego, Albrychta Knoffa, Ernesta Hoppa, Henryka
Szuberta, Jakuba Berka, Jana Baucha,
Macieia Delidowicza у wszytkich maystrów
starszych nacyi niemieckiey kunsztu ślosarskiego у kowalskiego cechu Wileńskie-

go—żałowali у solenniter manifestowali się
na szlachetnych ichmościów panów Jana
Dubińskiego, Piotra Kossobuckiego, Jozefata Minkiewicza—burmistrzów, Jana Krupskiego, Kondrata Żyłkę, Andrzeia Korbutowicza, Grzegorza Hałuzę, Nikodema Przemienieckiego, Piotra Hrymowicza—radców
у cały szlachetny magistrat Wileński, tudzież na Józefa Balczewskiego, slosarza,
iako samego herszta у buntownika, у іеgo adherentów, Bałtromieia Łosickiego—
kotlarza, Józefa Zaiączkowskiego—miecznika, Jakuba Miłkiewicza — kowala у in-
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nych, mieniąc o to: iż co obżałowani—Ło- ściły się; przez co niektórzy bracia, kłócąc
sicki, Zaiączkowski, Miłkiewicz, Balczew- się między sobą, w robocie kunsztu swego
ski, w spólney zostaiąc z sobą radzie, utrzy- znaczny deces ponosili, na substancyi szwanmuiąc Balczewskiego, na wszelkie bezpra- kowali, cale podupadli у zubożeli, .inni z
wia, contra bonum ordinem postępuiącego. miasta maystrowie у towarzysze do innych
który to inito condictamine obżałowanych, miast przenieśli się przez Balczewskiego,
uiowszy cały szlachetny magistrat różnemi że z niektóremi buntownikami Polakami
offerencyami przez się, a zatym tegoż ca- usiłuiąc, przeciwko prawom у obyczaiom
łego szlachetnego magistratu unanimitatem przyzwoitym, po wszystkich miastach у kratrzymającego, we wszytkich swych obrotach, iach zagranicznych idącym, z któremi żaprincipaliter w sentymentach, decyzyach у luiący delatores dla doskonalszey experydekretach iednośc rozumieiącego у czy- encyi powzięciu roboty swoiey w iedności
niącego z przyczyny у okoliczności, że od zostaią, a ich czeladź p całym świecie
0
pierwszey aż do ostatniey osoby, wszyscy ćwiczyć się у polerować zwykła, integritasanguine sunt coniuncti, przez co na wielu tem praw, obyczaiów у artykułów utrzyinteressach żałuiące strony, nie tylko w mywać, w dobrych postępkach przodków
sprawach swoich periclitant, ale też czę- swych naśladować, w pobożności, у iedności
stokroć na wszytkim upadać muszą; iakoż zostawać, we wszytkim ku nayużytecznieyżaluiący delatores od wielu lat przez ob- szemu dobru pospolitemu przykładem pożałowanego Bałczewskiego у współ iegoż storonnych nacyi, na całym świecie prakinteressu pomocników, przy tak mocney a tykuiącym się, postępować у zachowywać
nieustanney szlachetnego magistratu pro- porządek, bez którego ullatenus obeyść
tekcyi, przez którą działy się tak między się niepodobna. Czemu wszytkiemu obżamaystrami, iako у towarzyszami, na pu- łowani, iako zawsze renitentes byli, tak у
blicznych cechowych schadzkach у zgro- dotąd w swych zawziętościach perseverare
madzeniach, rozmaite nieznaski, którzy to nie przestaią, kiedy na ostatnią godząc
obżałowani, iako buntownicy, przeciwko pra- zgubę wszystkich maystrów kunsztu slówom у artykułom, tak samych. maystrów sarskiego, przez nieuszanowania у obelgi
starszych, iako też towarzyszów, ustawiczne towarzyszów cudzoziemskich w Wilnie utrzyna schadzkach wexy, łaiania, obelgi, z ir- mać nie można, motivo obżałowanego Balreverencya praw у nieuszanowaniem wszyst- czewskiego у niektórych Polaków, którzy na
kich przytomnych osób czynili; a z tąd dalsze czyniąc pokrzywdzenie, tych że towielki nieporządek w cechu, niedopilnowa- warzyszów w roku tysiącznym siedmsetnym
nie chwały Bożey, częste swary, niesnaski sześćdziesiątym wtórym, z obżałowanym
у bunty przeciwko starszym у przełożonym Balczewskim zniosszysię, w niewiadomości
cechowym powstały—co się działo z pod- wszystkich braci у towarzyszów nacyi niemowy у poduszczenia Balczewskiego у współ- mieckiey у Polaków, srebro, w tablicach
kompanów iego. Z których miar у okolicz- będące w skrzynce towarzyszów, przez tychności procedera prawne w sądach wóytow- że towarzyszów sprawione, in foturum pro
skich, burmistrzowskich у po różnych zagę- commodo suo kryiomo, a zatym niegodzi-
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•wie bez wiadomości te wyiowszy tablice na
srebro przetopili, z którego partem srebra
na ołtarz swóy, a partem pro necessitatibus suis obrócili. Przez co towarzysze wszyscy, zburzywszy się, swey własności powrócenia srebra pretendowali: ale za niedoyście у z obżałowanemi hoc in puncto sprawiedliwości niektórzy Polacy towarzyszowie,
przez obżałowanych wyperswadowani w Wilnie zostali, nacyi zaś niemieckiey wszyscy
towarzyszowie yPolacy, którzy wędrowni byli,
natychmiast na wędrówkę wyszli. Zktórey
przyczyny wszyscy maystrowie Niemcy kunsztu slosarskiego, żadnego towarzysza nie
maiąc, znaczny deces w proficie, zawód w
robocie panom ponosili у dotąd ponoszą.
Л roku zaś tysiącznym siedmsetnym sześćdziesiątym czwartym tenże obżałowany
Balczewski, iako niepohamowany w swey
złości, czyniąc na dalszą obelgę у oczernienie cechu, przyuczonego przez własneż
dzieci, onego psa gospodarskiego do izby,
z którym dzieci iego zwykli igrzysko czynić у zabawiać się, у od którego iako nierozumney bestyi dziecię Balczewskiego łapą czyli nosem tak poniekąd potrącone
zostało, iż się krew z nosa dziecięciu pokazała, Balczewski tenże, ebrius będący,
uiowszy za obie nogi tylne polanem zabił
7 nie uważaiąc nawet na własney czeladzi
perswazyą poty bił, aż pies krwią pieniąc
ledwo przez próg wyszedszy, wraz na podwórzu upadł у zdechł, którego post Balczewski, przyszedszy nie co do pamięci z
swoiey złości, incognito swym chłopcem do
piwnice wrzucić kazał (iako w tym inquizycya świadczy pierwsza), za którego psa
przeświadczony u sądu o niesłuszne у niegodziwe zabicie, za dekretem wóytowskim,
zapłacił talarów dwa. Po którym psa zabi-

ciu gdy mieysce swe pierwsze starszeństwa
w cechu chciał zasiadać na schadzce, у
kluczem w swych rękach będącym skrzynkę
cechową otwierać, cały cech zabronił у nie
dopuścił, przez który tumult kilka schadzek nie doszło у w nieporządku cech cały
zostawał, a zatym onego wypraszał, aby
z mieysca у cechu wyszedł, a nie czynił
prepedycyi w zgromadzeniu у wszytkim
braciom; lecz obżałowany Balczewski, nie
tylko niechciał ustąpić, sed imo magis z fukiem у pogróżkami na wszytkich braci,
rzucał o stół swą czapkę, mówiąc z uięciem niepowetowaney sławy wiela: zabiłem psa у zapłaciłem, wam zaś wielom
mógłbym dokazać rakarstwa, zatym wszyscy dopraszali się iterum złożenia klucza
cechowi, którego oddać nie chciał, a tak
wszyscy maystrowie unanimi assensu od
starszeństwa w cechu oddalili у skrzynkę
otworzyli dla investygacyi w skarbie. O co
wraz Balczewski przed sąd nadolny wóytowski adcitował wszystkich, gdzie nie skonvinkowanych majstrów nacyi niemieckiey
wszystkich do turmy z instancyi szlachetnego wóyta pobrać kazano tudzież przez
dzień cały więziono, o to maystrów, cechmistrzów, dobrze miastu у państwu zasłużonych, bo samą dawnością osiadłych obywatelów Wileńskich. Post haec po wypuszczeniu zwiezienia Balczewski iterum domagał się mieysca swego w cechu, toż gdy
nie pozwolono, iterum cały cech adcytował
przed tenże sąd wóytowski (acz to, mimo.
debitum forum na porządki mieskie) gdzie
cały cech dopraszał się frysztu do roku, póki
by mogli mieć od postronnych miast, z któremi unanimitatem trzymać muszą, rezolu;yą, ieżeli takowy człowiek, za uczciwego
poczytany być może у w cechu mieścić się..
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Zatym szlachetny, imć pan wóyt, tuendo
partes Balczewskiego, nie zezwolił, z kąd
potym cech apellował na sądy górne, w którym sądzie niemałym expensem cech cały
z obżałowanym Balczewskim około łat dwuch
prawował się. Exinde znaczną stratę w robocie żałuiący maystrowie bez towarzyszów
ponieśli z ехрешеш prawnym, ad minimum
na talarów trzysta. Ile w tych to górnych
sądach szlachetnego magistratu z szlachetnym wóytem, iak wszyscy między sobą pokrewnieni zostaiąc, gdy ad sonantiam dekretu wóytowskiego, gravaminose wydanego,
iterum uciążliwie sądzili, wszytkich maystrów Niemców, którym pod wielkiemi paenami Balczewskiego za uczciwego przyiąć
у przeciwko prawom a obyczaiom nacyi nie
mieckiey z onym przestawać kazali; od takowego dekretu imposuerunt delatores instantaneam appellationem do nayiaśnieyszey
assessoryi, którey szlachetny magistrat nieprzyioł у mówić nie pozwolił, ani manifestu wniesionego nie acceptował, imo magis paenami у więzieniem grożąc ha ratuszu, publicznie przez sług mieskich, zatrzymawszy klucze, starszym Niemcom od
skrzynki cechowey maystrowskiey złożyć
kazał у Balczewskiemu oddał. Po którym
oddaniu kluczów, czekaiąc rezolucyi z postronnych miast, toż przybycia iaśniewielmożnego imci pana woiewody Wileńskiego,
któremu przez przywileia commissum ^we
wszystkich krzywdach uciekaiącym się dopomagać, czas nieiaki wstrzymali się у do
cechu uieszli, tandem szlachetny magistrat
favore Balczewskiego, na instancją onego
wszystkich majstrów у cechmistrzów nacyi
niemieckiey, z potrącaniem, pośmiewiskiem
у urąganiem, nie maiąc nawet względu na
chorych, przez Moskalów do haniebnego у

pospolitego więzienia wtrącić kazał, у tak
niektórych po kilka dni więziwszy, ledwo
na perswazyą iaśniewielmożnych biskupów
у panów z trudnością wypuszczono. Za
uwolnieniem się z którego więzienia, gdy
iaśniewielmożny imć pan woiewoda Wileński wiachał na woiewodztwo, tedy iako do
protektora miasta, żaląc się na szlachetny
magistrat, obżałowanego Balczewskiego у
adherentów iego, per supplicem libellum
podali puncta oppressyi swoich', w które
iaśniewielmożny imć pan woiewoda łaskawie weyrzał, tudzież zabiegaiąc dalszym z
tąd nieporządkom, zachowawszy mu iednak
wolne rzemiosło, a umiakkowanie у spokoyność czynić, Balczewskiego od cechu oddalił, zleciwszy wydanie dekretu wielmożnego imci panu podwoiewodzemu. Za którym to dekretem cech cały, w dobrym porządku u spokoyności zostawał, iednak obżałowany Balczewski z adherentami swemi,
ieszcze nie przestaiąc swoiey zawziętości у
na dalszą godząc niespokoyność, iako w
swey perseweruiąc złości iterum iterumque
przeciwko całemu cechowi powstaiąc, a" między bractwem czyniąc konspiracyą, studio
et promotione, uti patet z mandatu obżaIowanych szlachetnego magistratu Wileńskiego, przeciw postanowieniu i.. w . woiewody у dekretowi wydanemu przez w. imci pana podwoiewodziego, przeciwić się waży: ile gdypomównemi żałobami swemi do
nayiaśnieyszey assessoryi wielkiego xięstwa Litewskiego żałuiących delatorów indebite zapozywa, do dalszych szkód у ехtenuacyi przywodząc. O co wszystko chcąc
z obżałowanemi prawem czynić, anteomnia
do approbaty dekretu, w roku tysiącznym
siedmsetnym sześćdziesiątym piątym, dnia
dwudziestego czwartego Junii, z obżało-

— 512
"wanym Balczewskim, ex instancia delatorów wydanego, przez w. imci pana podwoiewodziego z dyspozycyi i.-w. imci pana
•woiewody we wszystkich punktach z całym
procederem ex parte delatorów hac in causa zaszłym. Podług którego do osądzenia
obżałowanego Balczewskiego, iako buntownika, nieposłusznego у nigdy nieukaranego
od cechu in perpetuum у od rzemiosła do
ukarania, iako samego herszta у iego adherentów wieżą in fundo et aliis ex lege
promanentibus paenis iisque iustis ac condignis, do nadgrodzenia wszelkich szkód у
strat prawnych żałuiącym delatorom przez
obżałowanych, у restytucyi nakazania, za
takie bezprawia, bunty yzufałośc przeciwko i.-w. imci panu woiewodzie, iako у za
inne występki publica paena ukarania. Z
szlachetnym zaś magistratem Wileńskim,
do skasowania tak w nadolnych, iako у górnych sądach wszytkich dekretów, hac in
causa favore Balczewskiego ferowanych,
za bezprawne więzienie, po kilkakrotne
wszystkich maystrów у cechmistrzów nacyi
niemieckiey, paen wskazania у wszytkich

-

strat exinde poniesionych, nadgrodzenia, za
niedopuszczenie apellacyi od dekretu górnego magistratowego przez żałuiących delatorów do nayiaśnieyszey assessoryi, za nieprzyięcie hoc in puncto zaniesionego manifestu, iako też za pogróżki у poch wałki
w sądowey izbie na żałuiących delatorów,
in praesentia wszytkich stron przytomnych,
cum irreverentia własnegoż sądu, iustis et
exemplaribus paenis ukarania. Za utrzymywanie Balczewskiego, onemu radzenia
у proprio sumptu tey sprawy promowania
przeciwko władzy i.-w. imci pana woiewody, ustawom у obrządkom prawa, tenże
szlachetny magistrat wieżą у paena talionis
ukarania, у tego wszystkiego adiudykacyi,
co z osobliwszych punktów, seorsive spisanych, doteyże żałoby regulowanych, wypróbowano, przez dowody prawne у dowiedziono będzie, salva tey żałoby melioratione, żałuiący delatores, dali tę swą protestacyą do xiąg grodzkich woiewodztwa Wileńskiego zapisać, co iest zapisano. Pisań
ut supra.
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143. Иоставовленіе Вилевскаго магистрата по д лу Виленскихъ столяровъ Авгсбургскаго испов данія съ столярами католиками.
Между столярами авгсбургскаго и римскаго испов даній возникли споры по сл дующиыъ причиналъ: авгсбургцы жаловались на католиковъ, что
они прит сняютъ ихъ всяческимъ образомъ, отнимаютъ у старшинъ ключи отъ цеховой казны,
штрафують безъ причины отсутствующихъ мастеровъ при богослуженіи, поносять ихъ во время
зас даній, отнимаютъ товарищей, и вообще д лаютъ имъ разныя другія прит сненія вопреки королевскимъ привилегіямъ; римско-католики главнымъ
образомъ жаловались на посягательство авгсбург-

W sobotę, dnia dwudziestego pierwszego miesiąca Jimii, roku Pańskiego tysiąc siedmset sześćdziesiąt szóstego, w sprawie utściwych panów Daniela Giatta,
Frydrycha Pola, Jana Kocha у całego
cechu stolarskiego konfessyi auszpurskiey,
mieszczan у obywatelów Wileńskich, przeciwko utściwym panom Alexandrowi Arciszewskiemu, Franciszkowi Fleyszerowi,
.Mikolaiowi Piotrowskiemu у całemu cechowi stolarskiemu religii rzymskiej, takoż
miesczanom у obywatelom Wileńskim, względem alienacyi żałuiącycli od wspólney w
rządach cechowych dyspozycyi у dalszych
krzywd, przez obżałowanych poczynionych,
w żałobie pryncypalney opisanych, mianowicie o to: iż co obżałowani maystrowie religii rzymskiey, nie postrzegając praw,

цевъ на достоинство и чествованіе римско-католической в ры.- Магистратъ, размотр вши привилегіи и подробности д ла, нашелъ, что въ этихъ
спорахъ отчасти виноваты об стороны всл дствіе
уклоненія отъ привилегій; всл дствіе чего постановилъ: строго придерживаться на будущее время
королевскихъ привилегій; лицъ же, оказавшихся
бол е виновными, подвергъ взысканію. Спорящія
стороны вполн согласились съ такимъ постановленіемъ.

przywileiów, artykułów, od nayiaśnieyszych
regnantów onym nadanych, postponuiąc maystrów żałuiącycli delatorów religii auszpurskiey, krzywdzą, żadney wdowie iakiey
kolwiek religii czeladnika nie daią, za starszego ich że religii obranego у przysięgłego nie maią, tyło pomocnikiem onego nazywaią, sztrofu pół kamienia wosku starszemu za pogrzeb niesłusznie przysądzili;
na schadzce wolnego głosu опущ D ie daiecie у nie pozwalacie, za bagatel, że w ce^
chu na schadzce nie będzie, a u swego
starszego pozwolenie weźmie, to у za to
onego sztrofuiecie, chłopców od maystrów
wyuczonych niesłusznie odbieracie, expensu onym nie powracacie, ieszcze onych
sztrofuiecie, pieniędzmi z skrzynki cechowey bez wiadomości onych szafuiecie, klucze
65
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odbieracie od teyże skrzynki у onym starszym nie powracacie, partaczów na zgubę
miasta przyimuiecie, przy otwartey skrzynce
majstrów" onych łaiecie, złorzeczycie, przy
elekcyi władzę swoim większą przywłaszczacie, wolnych głosów onym nie pozwalacie,
schadzki bez wiadomości onych kwartałowe
składacie, onym nie oznaymniecie. O co
chcąc żałuiący delatores z obżałowanymi
iure progredi, ante omnia do komportacyi
przywileiów wszystkich, praw, artykułów,
od nayiaśnieyszyćh regnantów onym nadanych, do komportacyi klucza od starszego
zabranego, do nadgrodzenia wszystkich
szkód, strat у expens prawnych, nowo na
prawo przez obżałowanych ichmościów erogowanych, у о to wszystko, co czasu prawa fusius deducetur, salva melioratione tey
żałoby lub inney wyniesienia, et in unum
przez ichmościów panów patronów łączenia,
żałuiący delatores obżałowanych waszmościów tym pozwem cytuią.
Et reconventionaliter w sprawie utściwych panów Jakuba Piotrowskiego, Józefa
Arciszewskiego, Franciszka Pleyszera у
innych maystrów kunsztu stolarskiego religii rzymskiey, przeciwko pomienionym
utściwym panom Danielowi Giatowi, Frydrychowi Polowi, Janowi Kochowi у innym
takoż majstrom kunsztu stolarskiego nacyi
auszpurskiey względem niezachowania się
obżałowanych podług praw, porządków у
dyspozycyi cechowych, oraz dalszych inkonweniencyi, takoż w żałobie pryncypalney
wyrażonych, idque mieniąc o to: iż co obżałowani waszmość auszpurskiey religiy
maystrowie, podniósłszy bunty przeciwko
maystrom religii rzymskiey у w onych
perseweruiąc różne kalumnie na religią rzymską, iakoby nie mieli artykułów у przywileiów, od nayiaśnieyszyćh regnantów nadanych,

obserwować, wkładacie, wexuiecie, sami
przeciwko regułom, w artykułach przepisanym postępuiąc, onych nie zachowuiecie,
na mszach braterskich wokowani nie bywacie, a lubo niektórzy z was na mszy
braterskiey czasem znayduią się, to Bogu
należytey adoracyi nie czynicie, lecz po kaplicach tułacie się, у konsiliami swemi na
zdradę religii rzymskiey у pogardę oney
kuiecie. obwieszczonemi będąc, to na msze
braterskie, to na schadzki nie przybywacie,
lecz poiezduszkami to do tartaków, to na
łowach rybnych bawicie się, na schadzkach
także kwartałowych nie znayduiecie. się,
ale zawsze o buntach, scyssyiach у absolutności, gdyby się z pod prawa wyłamać
myślicie, koncypuiecie, głowy wasze na nieposłuszeństwo prawu у artykułom przepisanym od szlachetnego magistratu do zachowania podanym łamiecie, słowem przeciwko słuszności у prawu na kontempt religii rzymskiey powstaiecie. O co tedy żałuiący z obżałowanymi waszmościami chcąc
prawem czynić, ante omnia do zachowania
in omni artykułów, od szlachetnego magistratu podanych, do odebrania kary za
zgwałcenie onych przez religią auszpurską,
do zakazania" sub paenis rigorosissimis
buntów dalszych, do uczynienia deprekacyi
przez religią auszpurską religii rzymskiey,
iako niesłusznie oprocessowaney у owexowaney, do nadgrodzenia szkód у expens
prawnych, у о to wszystko, co czasu prawa
dowiedziono będzie, tym pozwem, salva
melioratione onego, obżałowanych waszmościów zapozywaią, przed szlachetnym
urzędem iego królewskiey mości burmistrzowskim radzieckim Wileńskim, zawyniesionemi hoc in passu pro et contra desuper wyrażonemi et in unum złączonemi żałobami, ex vi dekretu remissyinego sądów
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iego królewskiey mości zadwornych assessorskich wielkiego xiestwa Litewskiego,
w roku immediate przeszłym tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątym na dniu ośmnastym miesiąca Decembra, ex personali
ferowanego intentowaney, et pro finali
oney disiudicatione przypadłey.
W którey sprawie po weyzrzeniu w prawa,
artykuły у porządki cechowe, niemniey w
dyfferencyie inter praenorninatas partes
wszczęte, szlachetny urząd iego królew. mości
burmistrzowski radziecki Wileński praeviis
controwersiis abutrinque illatistakdecyduie:
A naprzód, co do równych wolnos'ci у prerogatyw cechowych osób religii auszpurskiey z osobami religii rzymskiey, ponieważ to się dostatecznie z praw у artykułów cechowych, na ustanowienie porządków
w cechu Wileńskim kunsztu stolarskiego
у łożewnickiego osobom tak rzymskiey,
iako też у auszpurskiey nacyi, ab officio
magistratus nostri in antecessum nadanych,
authoritate nayiaśnieyszego króla imci Augusta trzeciego stwierdzonych, okazało,
iż w takowym onych cechu powinni z pośrzodka siebie corocznie dla przełożeństwa
nad bracią dwóch starszych spoinie równemi wotami obierać, idque iednego z religii rzymskiey, a drugiego z auszpurskiey,
lub iakiey inney, takoż dwuch maystrów
dla siedzenia przy skrzynce towarzyskiey
takowey że dwoiakiey konfessyi, równey
sobie we wszelkich dyspozycyiach cechowych mocy у władzy. Którzy to panowie
starsi po takowym siebie obraniu у iuramencie swego na początku nowo zaczętego
roku przed szlachetnym magistratem, podług dyspozycii prawa magdeburskiego wykonaniu, na fundamencie równey у iednostayney władzy, prawem sobie pozwoloney,
wolni у mocni są w cechu swoim stolar-
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skim, bez żadney iednego nad drugim (prócz
pierwszości w zasiadaniu dla starszego rzymskiego mieysca) precedencyi, spoinie у iednomyślnie wespół z bracią cechową obóyga
narodów, podług przepisanych sobie artykułów, cech, starszeństwo у całą dyspozycyią cechową utrzymywać, wykraczaiących
braci sądzić, sztrofować у to wszystko, co
tylko iuż to w powszechności, iuż też w
szczegulności do dobrego porządku ściągać
się może, sprawować. Zaczym szlachetny
urząd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński, stosuiąc się ad sonantiam takowych praw у artykułów cechowych, aby żadne w tym punkcie, idque
względem większości albo mnieyszości w
rządzeniu у dysponowaniu między starszemi у bracią tego cechu obóyga narodów
nigdy nie zachodziły kwestyie, albo iakowe
kolwiek dyfferencyie, przy równey władzy
у iednostaynych wolnościach cechowych
starszych, tak rzymskiey, iako też у auszpurskiey professyi ze wszystką ich bracią inviolabiter per sententiam suam zachowuie. Eoque intuitu, zabiegając wszelkim
w czas przyszły w tym cechu inkonweniencyiom, aby panowie starsi, tak rzymskiey,
iako też у auszpurskiey nacyi, żadnych
schadzek у aktów cechowych, tudzież kościelnych bez współ ney wiadomości у naradzenia się z sobą nie składali, et in casu nieprzybycia na one dla słusznych у
dowodnych przyczyn braci swoich (zwłaszcza tych, którzy tempestive o tym starszym cechowym doniosą) nie sztrofowali,
ale konformuiąc się we wszystkim do przepisanych sobie z prawa cechowego reguł,
równie у zgodnie rządzili się, do obierania
przełożonych, wyzwolenia uczniów у towarzyszów, weyrzenia w przychody у rozchody cechowe, maiąc u siebie po kluczu ied-
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пут od skrzynki cechowey, oraz sztrofo- nego tyło, у to in defectu towarzyszów,
ivania braci wykraczaiących, winami w ar- ciał braci odumarłych przez maystrów
tykułach opisanymi, ieduostaynie у nieroz- młodszych nieść do sepultury dopomagania)
dzielnie hez braku у względu na żadną kassuie, annihiluie у one in .perpetuum
religią» wespół z całą bracią rzymskiey ў znasza. Na ostatek względem dyfferencyi
auszpurskiey nacyi należeli; a przytym у niesnasek między starszemi у bracią teutrzymuiąc dobry porządek у wszelkie po- go cechu, utriusque nationis, za starszeńczesności cechowe, podług prawa у zwy- stwa a parte auszpurskiey konfessyi utściczaiu na schadzkach cechowych, takoż na wego pana Daniela Griata, w roku tysiąc
nabożeństwach kwartałowych у innych, na siedmset sześćdziesiąt trzecim, in Nowembri
żałomszach у pogrzebach braterskich, nie z okazyi pomienionych w cechu inkonwe•zasłaniaiąó się zgoła religii różnością, z niencyi wszczętych, w żałobach pro et conprzykładną modestyią у skromnością za tra w tey sprawie wyniesionych, specifice
obesłaniem siebie bywali у we wszystkim mianowanych, a ztąd szkód у expens prawobowiązkom, z przepisu praw swoich na nych wynikłych, szlachetny urząd iego krósię ściągaiącym się, zadość czynili, zało- lewskiey mości burmistrzowski radziecki
żywszy na każdego w tym wykraczaiącego Wileński, maiąc w tym dostateczną inforvadium kop dziesięciu irremissibiliter do niacyią tak z indagacyi ichoiościów panów
skrzynki cechowey, za dowodem słusznym radziec, pro discernendis eiusmodi diffeirrogandum, tudzież penę siedzenia wieży rentiis, in tempore e medio sui do cechu
w ratuszu, iuxta arbitrium officii na się stolarskiego desygnowanych, iako też z
ściągaiącą się, praesenti hoc suo decreto examinow stron obudwuch in occluso offiquam strictissime waruie. Co się zaś tyczę cii sui rotulo anteferendam hac in causa
praktykowanych dotąd per abusum w tym sententiam odprawionych: iż klucz od skrzyncechu connivencii, w ex tym utraque parte ki cechowey, z którego tota actio promainkonweniencyi, iako to: zapisywania sy- navit, nie per vim (ut pars nacyi auszpurnów maystrowskich w dzieciństwie ieszcze skiey asserebat) oducściwego Daniela Griabędących, przed ich wyćwiczeniem się w ta, protunc starszego, był przez starszych
tym rzemieśle za towarzyszów, wymagania у braci religii rzymskiey odebrany, ale
od braci pierwszy raz chorągiew noszących sam dobrowolnie ony złożył, sztrof zaś,
trzech garcy miodu, przymuszania maystrów acz był na onego contra mentem praw cewyzwolonych do niesienia ciał braci zmar- chowych pół kamienia wosku wskazany,
łych, mimo powinność towarzyską, preten- wszakże dotąd nie iest exequowany; do
dowania po pogrzebach braterskich trak- unkosztów też у expens prawnych, taż strotamentów, sztrofowania braci wykraczaią- na nacyi auszpurskiey większą była przyczyną. Ex quo nie czekaiąc w tey sprawie
cych nad sztrofy, w artykułach cechowych
in praesenti officio dekretu, do sądów iego
opisane, niedodawania wdowom pozostałym
królewskiey mości zadwornych assesorskich
-czeladzi у innych tym podobnych: takowe
wielkiego xiestwa Litewskiego udała się.
wszystkie tollendo inkonweniencyie, iako
Przeto nieuznawaiąc żadnych iuramentów,
per abusum przeciwko prawom у artykudo których się obie strony pro et contra,
4om cechowym wprowadzone, (excepto ied- \
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tam in deducendo, quam in evadendo zabierały, owszem do zgody, iedności у wzaiemney rekoncyliacyi też obie strony aninraiąe, iako iuxta superius praemissa wszystkie у wszelkie w tym cechu inkonweniencyie у abusus, takj też у takowe pretensyie wzaiemnie uroszczone kassuie, annihiluie. Boque intuitu mutuam reconciliationem ac depraecationem obum stronom futuri iuris iudicialiter subsequendam nakazuiąc, у te wszelkie dyfferencyie z wynikłemi z onych pretensyiami per totum
umarzaiąc, silentium perpetuum sub paenis contraventionum irremissibiliter luendis
obum stronom zakłada. A że to się okazało, iuż to zindagacyi urzędowey, iuż też z
examinow stron obudwuch, iż poniekąd utściwy pan Franciszek Fleyszer, mayster
kunsztu stolarskiego, religii rzymskiey, z
synem swoim przez swoią mniey przyzwoitą w mówieniu podczas schadzek cechowych skromność, był do takowych w cechu
niesnasek przeciw braciom konfessyi auszpurskiey powodem, zaczym aby in vim
emendy talerów bitych dwa utściwemu panu Janowi Kochowi—magistrowi nacyi
auszpurskiey, z okazyi odebranego onemu
incompetenter przez cech chłopca spendowanyeh, in spatio tygodnia od'daty teraznieyszego dekretu wypłacił, pod obowiązkiem sowitości tym swoim dekretem officium praesens nakazuie. Po promulgowaniu którego dekretu strona powodowa nacyi auszpurskiey wzięła sobie terminum
ad deliberandum, super acceptandum, hoc
decretum in spatio dni dziesięciu de benefieio iuris magdeburgensis expediendum;
strona zaś religii rzymskiey in toto tako-
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wym się dekretem kontentowała. Quod esfc
connotatum.
W poniedziałek, dnia trzydziestego miesiąca Junii, roku Pańskiego tysiąc siedmset sześćdziesiąt szóstego, przed szlachetnym urzędem burmistrzowskim radzieckim Wileńskim na dniu dzisieyszym, iako
in termino expediendae deliberationis expirato, stawaiąc osobiście iegomość pan
Jan Orlicki — patron spraw maydeburskich, detulit sądowi, iż utściwi panowie
stolarze nacyi auszpurskiey ex parte sua
dekret, supra wyrażony, między sobą a utściwemi panami stolarzami religii rzymskiey na dniu dwudziestym pierwszym,
mensis et anni currentium, ex personali
in praesenti officio zaszły, we wszelkich
onego punktach, klauzulach у paragrafach akceptuią et in toto iudicatis iego acquiescunt, eoque intuitu, aby takowy dekret, iako wszelkie prawa у porządki cechowe utrzymuiący, pro notitiain
futurum dla wszystkich braci kosztem całego cechu, authentice ex actis był wyięty
у w skrzynce cechowey, razem z innemi
prawami cechowemi lokowany, imieniem
tychże utściwych panów stolarzów konfessyi auszpurskiey nakazania dopraszał się.
Jakoż szlachetny urząd burmistrzowski radziecki Wileński, konnotowawszy takową
acceptationis decreti sui rezolucyią, a parte tychże utściwych panów stolarzów nacyi auszpurskiey uczynioną, pomieniony
dekret, którym się obie strony kontentowały ex actis authentice kosztem całego cechu stolarskiego wyiąć у опу do skrzynki
cechowey włożyć iniunxit.
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Ш.

Судебное опред леніе Вилевскаго магистрата под лу между мсдико-хирургама и Фельдшерами.

Медико-хирурги внесли жалобу на своихъ товарищей хирурговъ-лазенниковъ (цирюльниковъ),
что они отнимаютъ у нихъ практику, ходятъ по
монастырямъ' и каменицамъ и занимаются бритьемъ разныхъ лицъ, всл дствіе чего и была занесена хирургами жалоба въ королевскш судъ, въ
которой они домогались запрещенія лазенникамъ
заниматься этимъ ремесломъ и уплаты штрафа
въ 24Озлотыхъ. Хотя королевскій судъ и р шилъ
это д ло въ пользу хирурговъ, т мъ не меп е лазенники отказались исполнить этотъ декретъ и по
прежнему злоупотребляют правами хирурговъ на

томъ основаній, будто по поздн йшимъ привилегіямъ всякое искусство должно развиваться свободно и независимо отъ другихъ искусствъ. Магистрата, принявши во вниманіе доводы об ихъ
тяжущихся сторонъ, постановилъ: лазенники должны платить пошлины хирургамъ по 40 зл.; въ
монастыри и каменицы не должны входить; паціептовъ могутъ принимать только т хъ, которые
не обращались къ хирургамъ. Лазенники такимъ
постановленіемъ остались совершенно не довольны
и просили позволенія апеллировать въ королевскій
судъ.

We śrzodę, dnia szóstego miesiąca Septembra roku Pańskiego tysiąc siedmset sześćdziesiąt dziewiątego, w sprawie sławetnych
panów Franciszka Otrębskiego у Mikolaia
Paszkiewicza—kantorystów czyli starszych,
oraz całego kontubernium professyi chirurgo-medyków Wileńskich przeciwko uczściт ут panom Józefowi Dombrowie, takoż
.tantoryście alias starszemu tegorocznemu,
Adamowi Grodzickiemu, Jakubowi Graffowi, Antoniemu Jankowskiemu, Gabryelowi
.Szumskiemu, Kazimierzowi Pascbalskiemu
Józefowi Nowickiemu, Józefowi Kozłowskiejnu, Tomaszowi Siebierzewskiemu у innym
wszystkim łaziennikom cyrulikom zgromadzenia Wileńskiego, a to o kontrawencyą dekretom, tak w sądach iego królewskiey mości zadwornycli assesorskicli wiel-

kiego xiestwa Litewskiego, iako też et in
praesenti offieio consulari Vilnensi, pod
datami po niźey wyrażonemi, z obżałowanymi ex personali ferowanymi, exindeque
o paeny у winy prawne, fusius w żałobie
et in processu causae opisane, za wyniesionym w tey mierze pozwem, у za onym
uczynionym w regestrach sądowych aktoratem, przed szlachetnym urzędem iego
królewskiey mości burmistrzowskim radzieckim Wileńskim mtentowaney- W którey
to sprawie, po kontrowersyach abutrinque
pro et contra wnaszanych, po uznaney, pro
indagatione ipsius vero inkwizicyi у oney
iurydycznie expediowaney; postmodum in
occluso iudicii rotulo przeczytaney, szlachetny urząd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński in eara
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condescendit sententiam: Ponieważ się to
dostatecznie tak. z indagacyi czyli z inkwizycji, w tey sprawie urzędownie expediowaney, iako też ex ipsa evidentia rei okazało, iż pozwani uczściwi panowie łazieńnicy
cyrulicy Wileńscy, nie czyniąc zadość obowiązkom swoim, iuż to w konwencyi swoiey pod czas kommissyi królewskiey w mieście tuteyszym iego królewskiey mości
Wilnie, sub actu roku 1722 na dniu 23
miesiąca Marca z proceduiącemi sławetnemi panami chirurgo-medykami Wileńskiemi zaszłey у tegoż czasu authoritate i. ww.
ichmościów panów kommissarzów, od iego
królewskiey mości na takową kommissyą
zesłanych, stwierdzoney, spontanee na się
przyiętym, specyfice w teyże konwencyi
exprymowanym; iuż też w dekrecie sądów
iego królewskiey mości zadwornych assessorskich wielkiego xiestwa Litewskiego,
dekret primae instantiae officii praesentis
consularis Vilnensis w roku 1763 dnia 3
miesiąca Augusta zaszłe, approbuiącym, w
roku tymże 1765 miesiąca Decembra 17
dnia, postmodum w dekrecie eiusdem praesentis officii, w roku następuiącym 1766
miesiąca Apryla 12 dnia, z tymiż proceduiącemi sławetnemi panami chirurgo-medikami Wileńskiemi ex personali simili in
casu ferowanych, dostatecznie opisanym, nie
tylko pensyi swoiey co rok po czterdzieście
złotych polskich ad contubernium przerzeczonych sławetnych panów chirurgo-medyków Wileńskich tąż konwencyą swoią
importować assekurowanych, więcey iak
przez trzy lata nee in toto, nee in parte
nie opłacali у nie importowali, kwitacyi na
to ultimarney nie okazali, ale też nie zachowuiąe się w obrębie professyi у powinności sobie przyzwoitey, mimo takowe obowiązki swoie у wszelką słuszność po ka-
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mienicach, dworach у domach, w mieście
samym у na przedmieściu będących, z instrumentami cyrulickiemi chodzić у tam
różney kondycji ludzi tak przybyłych, iako
у tuteyszych golić, a co większa po klasztorach у rezydencyach stanu duchownego na
roczne golenie у pacyentów kurowanie, za
kontraktami podeymować się, non attentis
paenis, vadiisque, w teyże konwencyi swoiey
у w wyż wyrażonych dekretach deseriptis, in damnum et praeiudicium sławetnych pauów chirurgo-medyków Wileńskich
ważyli się: iakoż у dotąd uczściwi panowie:
1-nio, Adam Grodzicki, collegium academicum świętego Jana, collegium nobilium
у alumnat; 2-do, Kazimierz Paschalki, klasztor ichmościów xięży dominikanów Lukiskich, klasztor świętego Jerzego у klasztor świętego Piotra ichmościów xięży kanoników regularnych; 3-tio, Józef Nowicki,
collegium Snipiskie ichmościów xięży iezuitów; 4-to, Jakób Grraff, rezydencye wi elmożnych ichmościów xięży Prozora Zawackiego у Wawrzeckiego, kanoników Wileńskich; 5-to, Grabryel Szuinski klasztor
ichmościów xięży franciszkanów; 6-to, Tomasz Siebierzewski klasztor ichmościów
xięży missyonarzów takowym sposobem upornie trzymaią, przez co widocznie za naruszenie toties wspomnioney konwencyi swoiey
у desu per allegowanych dekretów in paenas contraventionum popadli. Zaczym ex
rationibus, superius recensitis, lubo ciż pozwani uczściwi panowie łazieónicy cyrulicy
Wileńscy, zasłaniaiąc się od takowych obowiązków swoich у paen kontrawencyinych
et demerito actionis de iure nasię ściągaiących, do konstytucyi seymu ordynaryinego w roku tysiącznym siedinsetnyin sześćdziesiątym szóstym zaszłey, w tey mierze*
referowali się, wnosząc, iż iako pomieniona.
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konstytucya wszystkie cechy fraternitatum
artificialium w mieście tutejszym iego królewskiey mości Wilnie skassowała, tak też
у wszelkie' ich prawa zniosła, exindeque
wolność wszelką każdemu w odprawowaniu
kunsztu swego bez żadnych zgoła danin
у dawnym ustawom subiekcyi zostawiła;
iednakże szlachetny urząd iego królewskiej
mości burmistrzowski radziecki Wileński,
nie wchodząc in ullam takowego novellae
legis prawa cognitionem, ex quo cuius est
condere eiusdem et interpraetari, lecz stosuiąc się in omni ad tenorem dekretu supra namienionego sądów zadwornych iego
królewskiey mości assesorskich wielkiego
xiestwa Litewskiego, w roku tysiącznym
siedmsethym sześćdziesiątym piątym miesiąca
Decembra siedymnastego dnia, expersonali w tey sprawie zaszłego, dekret pierwszy
praesentis officii w roku tymże tysiącznym
siedymsetnym sześćdziesiątym piątym na
dniu trzecim miesiąca Augusta hoc in passu ferowany, approbuiącego у zadość we
wszystkim, nieraz namienioney konwencyi,
tak w płaceniu co rok po cztyrdzieście złotych, iako też w zachowaniu się intra spheram przyzwoitey professyi swoiey, tymże
uczściwym panom łazieónikom cyrulikom
Wileńskim do nastąpić maiącey w mieście
tuteyszym od iego królewskiey mości, ex
ті directi nad miastami iego dominu, boЕІ ordinis kommissyi, quam strictissime
czynić nakazuiącego, która etiam konstytucya poślednieyszą seymu extraordynaryinego, w roku immediate przeszłym tysiącznym sied m setnym sześćdziesiątym ósmym zakończonego, w powszechności do
miast, iest deklarowana. Jako takową solucyą czyli pensyą przez lat trzy, racłraiąc
za kożdy rok po złotych czterdzieście zaległą proceduiącym sławetnym panom chi-

rurgo-medikom Wileńskim, in virtute wy ż
wyrażonych praw należącą, która in unum
zniósłszy efficit złotych polskich sto dwadzieście, tak też za paeny kontrąwencyine,
in vim mulctae et emendae alterum tantum, to iest złotych polskich sto dwadzieście na całym zgromadzeniu pozwanych
uczściwych panów łazieriników cyrulików
Wileńskich przysądza. Które to obiedwie
summy w iedną skomputowawszy, quantitatem złotych polskich dwieście cztyrdzieście
wynoszące, aby ciż pozwani uczściwi panowie łazieńnicy cyrulicy Wileńscy, nemine
excepto, całym zgromadzeniem swoim złożywszy się, w roku teraznieyszym tysiącznym
siedymsetnym sześćdziesiątym dziewiątym
na dniu czwartym miesiąca Oktobra tymże
sławetnym panom chirurgo-medikom Wileńskim,in monetacurrenti.razem.anicpo części,
circa acta praesentis officii. nie przyimuiąc
żadnych ni od kogo aresztów, praevia sui
z takowego wypłacenia quietatione, sub vadio alterius tanti irremissibi liter, irrocando oddali у wypłacili, nakazuie. Insuper
aby uczściwi panowie Grrodzicki, Kazimierz Paschalski, Józef Nowicki, Jakób
Graff, Gabriel Szumski у Tomasz Siebierzewski, tanquam principaliter ut praemissum, in puncto trzymania klasztorów у rezydencyi duchownych rocznymi kontraktami obowiązkom swoim contravenientes, wieży ciwilney pod ratuszem in loco civiliter
wykraczaiącym solito po niedziel trzy, non
interrupte, wysiedzieli, zaczynaiąc sessioneni
takowey wieży na tymże samym terminie
exolutionis summ przysądzonych, takoż sub
vadio alterius tanti irremissibiliter irrogando iniungit. Infuturum zaś, nim nastąpi
pomieniona kommissya boni ordinis, od iego królewskiey mości, pana naszego miłościwego, praemisso modo deklarowana, aże-

— 521 —
Ъу wszyscy pozwani uczściwi panowie łazieńnicy cyrulicy Wileńscy zgromadzenia swego, podług oblokwencyi tegoż dekretu sądów iego królewskiey mości zadwornych
assesorskich wielkiego xiestwa Litewskiego,
w roku tysiącznym siedmsetnym sześćdziesiątym piątym, na dniu siedymnastym miesiąca Decembra, ex personali ferowanego,
у dalszych officii praesentis dekretów, wyżey mianowanych, do kontubernium sławetnych panów chirurgo-medyków Wileńskich czterma kwartałami, na każdy kwartał po złotych czterdzieście co rok currenti
moneta importowali, oraz aby żadney w
odprawowaniu professyi sobie przyzwoitey,
sub quocunque titulo et praetextu, nad
przepis punktów, w tymże dekrecie wyrażonych, nie przywłaszczaiąc dla siebie wolności, po klasztorach, pałacach, kamienicach, dworach у domach, tak w samym
mieście, iako у na przedmieściach miasta
Wilna, z instrumentami у receptami swoimi nie chodzili, nikogo z xięży у obywatelów mieyskich z przyiezdżych osób nie
golili, ran nie opatrywali, у żadnych recepto w nie dawali, tym barziey na roczne
golenie nie podeymowali się, ale tylko podług sonancyi tegoż dekretu przychodzących do siebie ludzi, w łaźniach, domach
у mieszkaniach swoich własnych', intra et
extra maenia miasta Wilna będących, golili, udaiących się do siebie pacyentów,
tych tylko, którzy pierwiey ad curandum
sui do chirurgo-medyków nie udadzą się,
przyimowali у nikogo z takowych pacyentów nie namawiaiąc do siebie od chirurgo-medików nie odrażali; tudzież chłopców у czeladzi onych do siebie nie odmawiali, у we wszytkim podług obowiązków,
w tymże dekrecie dla siebie opisanych,
do teyże kommissyi w mieście tuteyszym

od iego królewskiey mości nastąpić maiącey sprawowali się: a to sub paenis contraventionum irremissibilibus, quam strictissime waruie. Względem zaś chłopca na
imię Tomasza Kapczyńskiego, niby przez
uczściwego Adama Grodzickiego, łazieńnika cyrulika Wileńskiego, od sławetnego pana Macieia Mazurkiewicza chirurgo-medika Wileńskiego odmówionego, ponieważ
to z teyże inkwizycii urzędowey patuit: iż
pomieniony chłopiec Tomasz Kapczyński,
będąc przez rodzica swego dla 'ćwiczenia
się in arte chirurgo-medica do sławetnego
pana Macieia Mazurkiewicza na pewne lata oddanym et in contubernio ' chirurgomedicorum Vilnensium zapisanym, in tractu
terminowania lat swoich przewiniwszy się
w czymści panu swemu namienionemu sławetnemu panu Mazurkiewiczowi у od onego obawiaiąc się dla siebie kary, swywolnie у nieopowiednie uszedłszy, wprzódy do
uzcściwego Antoniego Jankowskiego, takoż
łazieńnika Wileńskiego, apotym do uczściwego Adama Grodzickiego dostał się у zato iuż był na urzędzie na dolnym iegomości pana Jana Józefata Minkiewicza—
protunc rocznego burmistrza Wileńskiego,
paenowanym, z nakazaniem, aby znowu
wrócił się do tegoż pana Mazurkiewicza.
Którey iniunkcyi że dotąd upornie zasłaniaiąc się srogością onego zadość nie uczynił, przeto szlachetny urząd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński, iako pozwanemu uczśeiwemu Grodzickiemu przystawić takowego chłopca in
spatio tridui, a data praesentis decreti,
bez żadney zgoła exkuzy do tegoż sławetnego Mazurkiewicza dla dosłużenia у finalnego lat swoich sub paenis irremissibiliter irrogandis wyterminowania пакаші .
Tak też sławetnemu panu Mazurkiewiczo66
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wi mitius z onym obchodzić się y postępować waruie. Eoque intuitu, post satisfactionem temu dekretowi w przystawieniu
tegoż chłopca liberum a causa et actione
względem obiektowanego odmówienia nieraz wspomnionego uczściwego Adama Grodzickiego absolvit ас pronunciat. Po promulgowaniu którego dekretu strona powodowa, to iest, sławetni panowie chirurgomedicy contubernium Wileńskiego onym
in omnibus punctis kontentowali się; pozwani zaś uczściwi panowie cyrulicy, łazień-

nicy Wileńscy, przez prokuratora swego
iegomości pana Mackiewicza—patrona spraw
maydeburskich, od takowego dekretu, iakoby sobie uciążliwego, do sądów iego królewskiey mości zadworaych assesorskich
wielkiego xiestwa Litewskiego założyli appellacyą. Wszakże salvo recessu od oney
in spatio termini deliberationis super acceptandum hocce decretum, nec ne, podług dyspozycyi prawa maydeburskigo w
przeciągu dziesięciu dni expediendae. Quod
est connotatum.

1770 г. Мая 21 дня.
Изъ книги № 4231, за 1769—1770 г., стр. 751.

145. Опред леніе Литовской скарбовой кошшссіи, которымь Виленскіе купцы
освобождаются отъ взноса торговыкъ пошлвнъ на Юрборской таможи .
Всл дствіе пожара, случившагося въ Королевц , заграничныхъ товаровъ; скарбовый трибуналъ и
многіе пзъ Виленскихъ купцовъ понесли значи- издалъ настоящее распоряженіе, которымъ и освотельные убытки; они обратились съ просьбой въ бодилъ отъ пошлинъ товары просителей сообраЛитовскій скарбъ объ уменьшеніи пошлинъ съ жая съ потерями ихъ.

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiątego,
miesiąca Maia dwudziestego pierwszego dnia.
Circa acta ziemskie woiewodztwa Wileńskiego przede mną Felicyanem Zmiiowskim—pisarzem ziemskim woiewodztwa Wileńskiego, comparendo personaliter szlachetny pan Konrad Żyłko, konsyliarz miasta ikmci Wilna, opowiadał, prezentował у

ad acta podał-extrakt sanciti kommissyi rzeczy-pospolitey skarbu wielkiego xiestwa Litewskiego in ordine uwolnienia od cła kupców
Wileńskich, subveniendo upadkowi onychże
przez konflagratę stałemu, tymże szlachetnym panom kupcom Wileńskim służący у
należący, który podaiąc do akt prosił mnie
pisarza ziemskiego Wileńskiego, ażeby po-
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wieczystych woiewództwa Wileńskiego przyięty у wpisany. Jakoż ia pisarz ziemski
Wileński ony przyiąwszy, w xięgi wieczyste
ziemskie Wileńskie wpisać zaleciłem, który
wpisuiąc słowo do słowa tak się w sobie
ma:
Koku tysiąc siedmset siedmdziesiątego,
miesiąca Januaryi iedynastego dnia. Kommissya rzeczy-pospolitey skarbu wielkiego
xiestwa Litewskiego między innemi urzędu
swego własnościami, za istotną ma obligacyą, handle kupieckie do iak nayokazalszego wprowincyi swey przyprowadzać stanu. Gdy zaś nieszczęśliwym losem z kupiectwa miasta stołecznego Wilna, przez
pożar roku immediate przeszłego na dniu
dwudziestym piątym Maia w Królewcu stały,
iedni wszystkie swe, drudzy w znaczney
części utracili towary, у przez to do takowego przyszły upadku, że у handlu dalszego prowadzić у zysku z niego dla skarbu publicznego rzeczy-pospolitey у ikmści
wypadaiącego przynosić nie mogą, у takową
swą szkodę publice wiadomą iuramentem
też stwierdzić zabierali się, jzaczym kommissya rzeczy-pospolitey, subveniendo takowemu upadkowi rzeczonego kupiectwa Wileńskiego у chcąc go nadal do potrzebnego
kraiowi przysposobić handlu, następuiącym
sposobem czyni levamen: Iż gdy według
podaney niżey wyrażaiącey się specyfikacyi
z szkód poniesionych w Królewcu, mieć będą towary na następuiącym pierwszym lub
drugim spławie, tedy każden od summy
z taxy towarów na komorze Jurborskiey
według instruktarza wylikwidowaney, w
równą proporcyą albo liczbę szkody wziętey, od cła pro utroque thesauro w pro-

centach, instruktarzem opisanych przychodzącego, na raz ieden wolnym zostanie, idque szlachetny pan Jan Dubiński—burmistrz Wileński od towarów, do summy
trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmset dziewięciu dziesiąt siedmiu złotych polskich,
według instruktarza otaxowanych, od cła,
pro utroque thesauro przychodzącego, wolnym będzie. Podobnież szlachetny panJozefat Minkiewicz—burmistrz Wileński od
towarów, do summy dwadzieście cztyry tysiące otaxowcinych; szlachetny pan Łukasz
Jachimowioz—burmistrz Wileński od towarów do summy pięćtysięcy cztyrysta siedmdziesiąt sześć złotych otaxowanych; szlachetny pan Konrad Żyłko —radca Wileński od towarów do summy iedynaście tysięcy sto dwadzieścia cztyry złotych otaxowanych; szlachetny pan Nikodem Przemieniecki—radca Wileński od towarów do'summy dwadzieścia iedney tysiący trzysta dwadzieścia złotych otaxowanych; szlachetny
pan Józef Paszkiewicz od towarów do tysiącu złotych otaxowanych, szlachetny pan
Bazyli Sokołowski—kupiec Wileński od
towarów do summy dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych otaxowanych; szlachetny pan Jan Krupski—
kupiec Wileński od towarów do summy
dziewięć tysięcy sześćset złotych otaxowanych; szlachetny pan Jan Belaf —kupiec
Wileński od towarów do summy ośm tysięcy otaxowanych; szlachetny pan Piotr
Dubiński-kupiec Wileński od towarów do
summy siedmnaście tysięcy dziewięćset ośmdziesiąt sześć złotych otaxowanych, szlachetny pan Rafał Woyciechowski—kupiec
Wileński od towarów do summy czternaście tysięcy pięćset ośmdziesiąt złotych otaxowanych,—od płacenia cła pro utroque
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thesauro, według instruktarzów w procentach przychodzącego, wolnemi zostaną. 2-do
intuitu kómmissyi rzeczy-pospolitey skarbu
wielkiego xiestwa Litewskiego, zaleca ichmościom panom superintendentom spławu
Jurbórskiego, aby od wyż wyrażonych kupców Wileńskich, a w szczegulności od każdego z nich, za towary do proporcyi summ
wyż specyfikowanych otaxowane, cła nie
brali, oprócz, ieżeli ciż kupce insuper
mieć bgdą towarów do taxy nad summę
od cła praesenti sancito uwolnioną. Actum
w Grodnie na sessyi rady ekonomiczney
kómmissyi rzeczy-pospolitey skarbu wielkiego xiestwa Litewskiego roku, miesiąca
у dnia ut supra.
U tego extraktu sanćiti kómmissyi rzeczy-pospolitey skarbu wielkiego xiestwa Litewskiego, przy wyciśniętey pieczęci skarbowey wielkiego xiestwa Litewskiego, podpisy rąk iaśniewielmożnych ichmośeiów panów Brzostowskiego— podskarbiego wielkiego xiestwa Litewskiego, Michała Korwina Kossakowskiego—pisarza skarbowego

wielkiego xiestwa Litewskiego, Jana Wołkowickiego—chorążego powiatu Grodzieńskiego, Zenona Wisłoucha, Bernarda Swykowskiego—kommissarza, Szymona Zawisłowskiego -regenta skarbnego wielkiego
xiestwa Litewskiego, poniżey konuotacye temi wyrażaią się słowy: M. Brzostowski—p.
w. w. x. Lit. Michał Korwin Kossakowski—
pisarz s. w. x. Lit. Jan Wołkowicki—chorąży powiatu Grodzieńskiego. Zenon Wisłouch b. b. Bernard Swykowski—komissarz, Szymon Zawisłowski—regent skarb.
W. x. Lit. Extrakt sanciti kómmissyi rzeczypospolitey skarb, wielkiego xiestwa Litewskiego, in ordine uwolniania od cła kupców Wileńskich, subveniendo upadkowi
onychże przez konflagratę stałemu. Który
to takowy extrakt sanciti komissyi skarb,
wielkiego xiestwa Litewskiego, za podaniem
onego przez wysz wyrażoną osobę do akt,
iest do xiąg ziemskich spraw wieczystych
woiewództwa Wileńskiego przyięty у wpisany.
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1776 г. Ноября 2 дня.
Изъ книги № 4790, за 1775—1776 г., л. 861.

146. Жалоба вс хъ уц л вшихъ Внленскихъ цеховъ и м щапъ на Цплевскій
же магистратъ и кагалъ по поводу разиыхъ злоупотреблений допускаемыхъ
ими въ д л благоустройства христіанскихъ жителей города.
Вс уц л вшіе цехи приносять жалобу наВиленскій магистратъ и кагалъ по случаю чрезм рныхъ злоупотребленій со стороны этихъ учрежденій и разоренія горожанъ. Такъ помянутые цехи
заявляютъ, что вопреки королевскимъ привплегіямъ евреи распространились по всему городу и
занимаются торговлей и ремеслами, всл дствіе
чего тринадцать цеховъ уже прекратили свое
существованіе; что магистратъ вошелъ съ евреями

Roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego, miesiąca Nowembra wtórego dnia.
Coram actis grodu woiewództwa
Wileńskiego comparens personaliter i. pan
Stefan Seweryn—ienerał ikmści w. Wileńskiego żałował у solennie manifestował się nomine sławetnych Beniamina Нора, Franciszka Sądeckiego—chirurgów, Tadeusza Skędzierskiego, Ernesta Wiberra—
złotników, Pawła Drozdowskiego, Jana Edbera zegarmistrzów, Jakuba Bockiewicza,
Józefa Woyciechowicza—krawców, Krzysztofa Fleychmana, Piotra Huberta—stolarzów, Mikołaia Szydłowskiego, Symona Paszkowskiego—safianików, Michała Stankiewicza—czapecznika, Krzysztofa Strubę, Michała Blankienberga — wielko-skurników (
garbarzów, Ignacego Kwintkowskiego, An- |

въ сд лку къ явному ущербу христіанскаго населенія; что купцы насильственнымъ образомъ
взимаютъ съ ирі зжихъ очень высокія и незаконныя поборы и употребляютъ ихъ на роскошную
жизнь вм сто того, чтобы отдавать ихъ въ общественную кассу. Уц л вшіе цехи желаютъ,
чтобы вс евреи были высланы изъ города по
крайней м р на разстояніи 5 миль отъ города.

toniego Romanowskiego—siedlarzów у" rymarzów, Samuela Małtyka—zamesznika,
Tomasza Zieniewicza, Jana Muszkielewiczä,
słodowników, Jakuba Pietrowskiego, Frydrycha Gale—slosarzów, Macieia Muchlińskiego, Michała Brzecharskiego—kowalów
SebestyanaZbytkowskiego, Sylwestra Zdankiewicza—miecznika, Leona Kalinkiewicza
Michała Hołdowskiego у wszystkich maloskurników garbarzów, у wszytkich starszych
wszystkich cechów, całego gminu у pospólstwa miasta Wilna na szlachetnych Kondrata Żyłkę, Grzegorza Hałuzę—-burmistrzów, Jana Krupskiego, Daniela Paszkiewioza, Piotra Dubińskiego, Leonarda Paszkiewicza, Antoniego Lachowicza—radców,
Jana Koóczewskiego, pisarza у cały magistrat Wileński, oraz na szlachetnych Ni-
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kodema Przemienieckiego, Józefata Minkiewicza—burmistrzów у prezydentów izby
kupieckiey, Józefa Pawłowskiego, Felicyana Kossobuckiego—dyrektorów у na cale
izby kupieckiey zgromadzenie, tudzież na
niewiernych żydów Samuela Wigdorowicza—
rabina, Moyżesza Leybowicza, UlfaAranowicza, Moyżesza Josielowicza, Berkę Eliaszewicza — starszych kahalnych у na cały
kahał Wileński o to: iż co obżałowany szlachetny magistrat Wileński, kupcy Wileńscy
у obżałowani niewierni żydzi kahahi Wileńskiego, idąc z sobą in condicto w niewiadomości całego gminu у pospólstwa
miasta Wilna, у gmin za gmin po tenczas
nie poczytując, a maiąc procedery z kahałem Wileńskim, w sądach ikmci zadwornych assessorskich w. x. Lit. przeciw
wszystkim prawom, przywileiom, temuż
miastu służącym, obżałowany magistrat,
communitas mercatoria, uwiódłszy siękorrupcyą tak obżałowanych, antecessorowie,
iako у sami obżałowani od żydów kahału
Wileńskiego dawaną, od postawów sukna,
materye, sztukami bogatych pasów, у dalszych kosztownych futer, argentenów у
rzeczy (iakoż sam kahał Wileński tego
wyprzeć się nie może), biorąc bez trzeciego
stanu у pospólstwa całego kondyktowe kon"wencye przyznane, wniewiadomościgminu
całego czynili у stanowili na zgubę całego
miasta, у takowe konwencye, przez się prokurowane, niewierni żydzi przywileiami,
subdole otrzymanymi, approbowali; a zatym po całym mieście we wszystkich ulicach,
zaułkach у przedmieściach wszystkich rozszerzyli się ciż żydzi, mieszkaiąc у wszelkie handle prowadząc, z różnemi in genere
et specie towarami у rzeczoma do tuteyszey
manufaktury у ręki wszystkich rzemiosł

-

należącemi, kilkanaście cechów iuż funditus wykorzenili ,idque:kusznierzów, szmuchlerzów, pasam anników, hawtarzów, płotników, paszników, szkląrzów, blacharzów,
introligatorów, iubilerów, nożewników, iglarzów, gożdziarzów; a które cechy ieszcze
się nayduią, tedy przez naprowadzenie ich
roboty z zagranicy у innych miast do ostatniey zguby у ubóstwa niewierni żydzi,
a same miasto do ruiny przywiedli. Ad hoc
obżałowani kupcy Wileńscy, zaszczycaiąc
się prawami у przywileiami sobie slużącemi, niewiedzieć quo praetextu od przybyłych nie tylko towarów, ale różnych rzeczy
rzemieślniczych do Wilna przyprowadzonych, znaczną platę bierzecie, byle by kto
tylko do miasta wiachał, bierzecie po kilkanaście у kilkadziesiąt czerwonych złotych,
gwałtem wydzieracie у przymuszacie sobie
dawać, strofuiecie, coby do gminu całego
należało, nie do obżałowanych, aby to do
publiczney wchodziło skrzynki na potrzeby
miasta całego, a nie na kosztowne obżałowanych kollacye, obiady, napoie у о dalsze
bezprawia, chcąc prawem czynić, ante
omnia doapprobaty wszystkich spraw wespół z żałobami pro parte całego gminu
służącemi obżałowanych zaś wszystkich przeciwnych prawu, tranzakcyi chociaż у przyznanych konwencyi у dalszych dokumentów, iako pierwszym prawom у przywileiom
poczynionych in rem et partem kahału
Wileńskiego tych wszystkich do skassowania, annihilowania у eliminowania z xiąg,
żydów wszystkich z miasta o mil pięó lub
sześć wyprawienia у wyrugowania magistrat szlachetny za naruszenie dawnych
praw, ukarania, z obżałowanemi kupcami
Wileńskiemi, do komportacyi praw, przywileiów, sub nexu iuramenti, za którym
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odbieraiąc tak wielkie dochody od przybyłych do miasta, do skassowania takowych
bezprawnych zwyczaiów, ad publicum bonum do gminu catego у skrzynki pub-

-

liczney komportować nakazania у tego, quod
iuris, deducetur salva tego manifestu melioratione. Co iest do xiąg grodzkich woiewództwa Wileńskiego przyięto у zapisano.

1781 г. Іюня 2 дня.
Изъ книги № 5158, за 1780—1785 г., л. 304.

147. Постановленіе особаго комиссарскаго суда, составленная изъ членовъ Внленскаго магистрата, для устраневія безпорядковъ, возпикшнхъ въ Внленскоиъ
сапожннчьеиъ цех .
Всл дствіе раздоровъ, возникшихъ въ цех са- производительной затрат
общественныхъ суммъ
пожниковъ по причин разныхъ злоупотребленій (на частныя угощенія); въ обремененіи товарищей
цеховыхъ старшинъ, Виленскій магистрата пред- разннми незаконными поборами въ вид коляды,
ложилъ этому цеху 13 §§ правилъ для руковод- волочебнаго, бочковаго, огляднаго, рапортоваго и
ства, изъ которыхъ между прочимъ видно, что др.; въ обращеніи младшихъ цеховыхъ въ личное
главн йшія злоупотребленія заключались въ сл - услуженіе и слабомъ надзор за доброкачествендующемъ: въ неправильномъ избраніи цеховыхъ ностію саножническаго мастерства. старшинъ и расходчиковъ; въ самовольной и не-

Sabbato, die secunda mensis Junii, anno Domini millesimo septingentesimo octuagesimo primo.
Coram nobili officio consulari vilnensi
compärendo personaliter g. d. Josephus Urbanowicz—patronus causarum, praesentes
literas punctorum dispositionis commissarialis, parato scripto praeconceptas, in
rem et partem contubernii sutorum Vilnensium servientes, cum introfusius contentis ad acta obtulit; quarum literarum,
praemisso modo ad acta oblatarum, de
verbo ad verbum rescribendo contenta, tenor sequitur talis:

Roku tysiącznego siedymsetnego siedymdziesiąt szóstego, miesiąca Decembra wtórego dnia. My urzędnicy niżey wyrażeni,
przez szlachetny urząd iego królewskiej
mos'ci burmistrzowski radziecki Wileński
dekretem w roku tym że na dniu iedynastym miesiąca Septembra zaszłym, na kommissyą do zgromadzenia kunsztu szewskiego będąc wyznaczeni, zszedłszy do się domu
brackiego, na dniu czwartym miesiąca Oktobra, po wysłuchaniu z obustronnych zażaleń, między bracią młodszą a starszą,
oraz przeyrzawszy przychody у rozchody z
skrzynki cechowey, dla tegoż całego zgro-

- 428 madzenia ułożyliśmy porządek następujący:
1-mo. Stosuiąc się do przywileiu, który
dysponuie, aby wszyscy bracia kunsztu szewskiego w dzień świętego Mikołaia biskupa
zebrawszy się do domu swego cechowego,
wszyscy wolnym głosem obierali starszych
na rok każdy następuiący; a gdy w tym
obieraniu, mimo przytomnych braci młodszych, z zupełnego dozwolenia przełożeni
będący nie w zupełnym zgromadzeniu, ale
w osobach, kilkunastu dobrawszy przyiacioł swoich przemoc czynili, zatym postanawiamy: ażeby elekcyia starszych szafarzów stołowych, kościelnych, młodszych,
w czasie przywileiem przepisanym, przy
wszytkich braci zgromadzeniu, nie iuż przemocą, przyiaźnią, ale zdatnością у zasługami, w cechu tymże osób zaszczyconych,
większością wotów tamże przytomnych, zawsze expedyowana była, iak naysolenniey
•waruiemy.
2-clo. Tudzież starsi roczni, iako z całorocznych przychodów pieniądze do siebie,
nie zaś do publiczney składali skrzynki,
z tychże pieniędzy, do cechu importuiących się, różne w nich swoie przezyski
wynayduiąc, co rok kalkulowali się, у to
nie przed całą przytomnie zgromadzoną
bracią, a tak z takowego postępku, częścią przez utaienie, częścią przez niepamięć, wielki uszczerbek całemu cechowi
działał, zaczym aby przełożeni następuiący, nie iuż przez siebie, ale przez szafarzów na rok obranych, takowe wszytkie
przychody, całemu cechowi przynależące,
wybieraiąc, co tydzień do puszki osobney,
w cechu znayduiącey się, wnosili, oraz ciż
szafarze powinni będą przy całym zgromadzeniu, ze skrzynki cechowey wydanemi
pieniędzmi, za wiedzą tak starszych, iako

у braci młodszych na wszytkie potrzeby
cechu, nimi szafować, a ze wszytkich tych
pieniędzy, nie iuż dwuma niedzielami przed
świętym Andrzeiem apostołem, ale przed
świętym Mikołaiem biskupem, przynaymniey
we trzy dni nowemu stołowi rocznemu,
przy wszytkich braciach zgromadzonych,
tegoż kunsztu, razem z przełożonemi swemi zakończonemi, przełożeństwo swoie z
czynności swych całorocznych dać sprawę,
у przy porządnych regestrach, iak naydokładniey wy kalkulować się dysponuiemy.
3-iio. A że w tym cechu był zwyczay,
iż czasu starania się o iakowe zasługi, u
braci у przy zostaniu na iakiey funkcyi,
różne bankiety, traktamenta, częścią ze
skrzynki cechowey, częścią z nałożenia na
młodszych braciach, po różnych mieyscach
z upadkiem maiątku każdego у niedopilnowaniem rzemiosła swego, wszyscy razem
odprawowali, więc takowe niepotrzebne
zbytki, iako niegodziwe, per totum raz na
zawsze kassuiemy.
4-to. Oiż przełożeni wszyscy dawnieysi,
za sprawowania starszeństwa swego, różne
zwyczaie, od swych poprzedników wprowadzone, z wycięczeniem braci młodszych,
pozorem publicznego pożytku, barziey dla
siebie^ utrzymywali, wybieraiąc, iako to: od
starszego pierwszym razem zostaiącego, złotych polskich osiemdziesiąt, od stołowego
złotych polskich ośmdziesiąt, od szafarza złotych polskich dwadzieścia cztyry, od młodszego złotych polskich dziesięć, takoż inne
wyderkasy, pod różnym praetextem, titulo
kolendy, włoczebney, beczkowego, oglądnego, raportowego wymyślone, które takowe abusus, iako z pokrzywdzeniem zasługuiących się w cechu, aby więcey nie były,
raz na zawsze zniosiemy.
5-to. Tychże przełożonych rocznych po-
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winnością będzie, w przytomności za wiedzą wszytkich braci do mistrzowstwa, porządkiem swoim dobrze wysłużonych у od
braci swoich zarekomendowanych, przyimować, oraz przed przyięciem podług przywileiu, w listy urodzenia, wyzwolenia weyrzeć у dostrzegać, aby każdy mieyskie prawo maiący zostawał maystrem, zalecamy.
6-to. Przy takowym więc rozrządzeniu
cech szewski zostawuiąc, iż bez posług publicznych, całemu zgromadzeniu przyzwoitych, obeyść się nie może, przeto nie iuż
iak dotąd było, że młodsi roczni ustawicznie,, a przez starszych niepotrzebnie wymyślnemi usługami byli obciążani, dla czego na dalszy czas takowe wymysły znosząc,
przy samym tylko obowiązku tyczącey się
posługi cechowey młodszych zostawuiemy.
7-mo. Do takowego rozrządzenia у to
też należeć będzie, ażeby osoby kunsztu
szewskiego, maiąc pomiędzy sobą proceder, w partykularnych swych interessach*
a nie cechowych, gdy iedna strona sumptem swoim, druga zaś przez przyiażń starszych ze skrzynki cechowey, z wielkim wydatkiem, sprawę wiodła, pod pretextem niby ?ściągaiącego się interessu do całego
zgromadzenia; więc takowe niesłuszne expensa, na to spendowane, a do całego cechu nie reguluiące się, więcey czynić zakazuiemy. .
8-vo. Też widząc у w tym nieporządnos'ć, gdy bracia przestępni, podług przywileiu przez stół roczny bywaią ukarani,
a takowych sztrofów w porządney xiedze
osobney zapisywanych nie znayduiemy; którą uznaiąc być na to potrzebną, szczegulnie do wpisywania iednych sztrofów, sporządzić ią nową у mieć w cechu dysponuiemy.
9-no. Dla utrzymania porządków w ce-

chu szewskim, artykuły od niemałego czasu zażywane, przez panów przełożone iedynie wprowadzone, a od młodszych braci nie przyięte, oraz przez magistrat
tuteyszy nie autoryzowane, a tym samym nic nie ważne, iakoż te same artykuły (póki magistrat one nie zaaprobuie),
dopóty używać ich do porządku zgromadzenia szewskiego zabraniamy.
10-mo. Z strony zaskarżonych panów
starszych, o wydane srebro na usilny przymus wielmożnym i. p. lustratorom, iż przed
wydaniem o tym całe zgromadzenie kunsztu szewskiego nie uwiadomili у żadney
rady u nich nie szukali, nawet żadnego
rewersu у dowodu nie okazali, który interes iako przysięgą, przez panów przełożonych przed nami wykonaną, i e s t ukończony, tak w następuiące czasy aby żadnym aklamacyom od całego cechu nie
podlegali, wolnemi ich od tego wszytkiego
zostawuiemy.
11-mo. Co się tyczę samego rzemiosła
osób kunsztu szewskiego, które iest sprawowane według upodobania każdego, a od
przełożonych rocznych, przysięgę na to wykonywaiących, nigdy nie lustrowane, przez
co niektórzy bracia cechowi niedoskonałemi
maystrami z roboty swey być się okazuią, у
powszechność z nich użytku nie odnosi, zatym aby starsi roczni, dostrzegłszy kunszt
niedoskonałe sprawuiących podług uwagi
słuszney sztrofowali, у staraiąc się o iak
naylepsze wydoskonalenie w rzemieśle, co
kwartał między wszytką bracią rewizyą czynili, dysponuiemy.
12-do. Z strony zaś trwaiących niesnasek
przez czas niemały między bracią starszą z
młodszą, które iako są za zrządzeniem naszym
zaspokoione, tak aby całe zgromadzenie do
iobrego porządku przykładaiącym się pa67
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nom przełożonym nie tylko przeszkody nie
czyniło, ale owszem aby onyrn uszanowanie у posłuszeństwo oświadczało zalecamy,
у w nadgrodę pracowitości publiczney starszym rocznym, wpisne chłopców, wypisne,
wkupne do maystrowstwa, od osoby każdey
po złotych cztyry, odbierać onym dozwalamy.
13-to.. Względem pieniędzy cechowych,
w skrzynce znayduiących się, у w przytomności naszey odliczonych, których czasu kommissyi naszey że się znaydowało, iako
to w złocie czerwonych złotych, sztuk sto
dziewiędziesiąt trzy, monetą złotych polskich sześćdziesiąt sześć у groszy osiemnaście, o czym na dalszy czas aby zgroma-

madzeniu szewskiemu było wiadomo specyfikuiemy.
Które to takowe rozrządzenie rękoma
naszemi własnemi przy pieczęciach naszych
stwierdzamy.
Apud quas literas punctorum dispositionis commissarialis, praemisso modo ad acta
oblatas, subscriptiones manuum circa duo
sigilla sequuntur suntque tales: Daniel Tołokoński Paszkiewicz—radca Wileński; Piotr
Dubiński—radca Wileński, manu propria.
Quae praesentes literae punctorum dispositionis commissarialis, praemisso modo ad
acta oblatae, sunt actis nobilis officii consularis Vilnensis inscriptae.

1784 г. Ноября 19 дня.
Изъ книги № 5158, за 1780—1785 г., л. 1129.

148. Консснсъ отъ Виленскаго магистрата В »ленскому миссіонерскому монастырю на открытіе новой улицы, идущей отъ его костела къ Поилаваиъ и
р чк Вплейк .
Виленскій магистрата, соглашаясь на ходатайство миссіонеровъ открыть новую улицу, начиная
отъ ихъ костела и продолжая ее къ Поплавамъ
и р чк Вилейк , длиною въ118 саженей и содержать ее въ исиравности на свой собственный

счета, выдаетъ настоящее свое согласіе на открытіе вышепомянутой улицы и благодарить миссіонеровъ за это предпріятіе, какъ долженствующее принести городу существенную пользу.

Boku tysiąc siedmset ośmdziesiąt czwartego, miesiąca Nowembra dziewiętnastego
dnia.
Burmistrze, radcę у cały magistrat miasta
iegokrólewskiey mości w wielkim xiestwie

Litewskim stołecznego Wilna, oznaymuiemy tym listem konsensem naszym, wszem
wobec у każdemu zosobna, komu by o
tym teraz et in posterum wiedzieć należało,
w Bogu przewielebnemu imci xiedzu An-

531 drzeiowi Pochlowi—congregationis missionis
domu Wileńskiego starszemu, у wszytkim
imć xiężom missyonarzom tego domu, wydanym na to: Jż fco ponieważ ciż ichmość
xięża missyonarze Wileńscy, pro publico
commodo, własnym swoim kosztem oświadczyli się nową do Zarzecza otworzyć ulicę
w następuiącym ograniczeniu, idque: idąc
Subaczym przedmieściem ku kościołowi ichmość xięży missyonarzów, po lewey stronie
wraz przy rogu ogrodu tychże ichmość
xięży missyonarzów, poczynać się ma ulica
nowa, do otwarcia zadeterminowana na zarzecze ośmią łokciami szeroka, w dół idąc
po zamurzu do imci xięży missyonarzów
należącym, zawiera w sobie dłużyni sążni
sześćdziesiąt osiem, łokci dwa у ćwierć, a

zaś przez plac pusty mieyski aż do rzeki'
Wilenki teyże dłużyni sążni piędziesiąt; in
unum nowo otworzyć się maiącey ulicy
dłużyni sążni sto ośmnaście, łokci dwa у
ćwierć. Gdy takową ulicę na zawsze swoim
źe równie kosztem utrzymywać przyrzekli,
zaczym my magistrat tę offiarę pro publico commodo przez ichmć xięży missyonarzów
Wileńskich w otwarciu nowej ulicy dopełnić się maiącą, wdzięcznym przyimuiąc sercem, chętnie ninieyszy konsehs z władzy
zwierzchnictwa naszego wydaiemy у ony,
dla większey wiary у ważności, podpisem
ręki iegomości pana pisarza, sekretarza
iego królewskiey mości, przy pieczęci publiczney stwierdzamy. Działo się w Wilnie,
roku, miesiąca у dnia ut supra.

1788 г. Марта 5 дня.
Изъ книги № 5159, за 1786—1789 г., стр. 1281.

149. Опред леніе Виленскаго магистрата по жалоб Виленскаго же цеха каретниковъ ва Ивана Гннтера, который производилъ каретныя работы, не вписавшнсь въ цехъ.
Цехъ каретниковъ внесъ въ Виленскій магистрата на своего собрата Гинтера жалобу, что
этотъ посл дній, не исполнивши цеховыхъ требованій и правилъ, выхлопоталъ у магистрата
пристрастный декретъ и занимается мастерствомъ
безъ всякаго права, ч мъ вводить цехъ въ проторы и убытки. Магистрата, разсмотр вши д ло,
постановилъ сл дующее: Гинтера признать ма-

стеромъ, когда онъ сд лаетъ по посл дней мод
карету и внесетъ 200 злот. въ цеховую казну; прежній свой декретъ сохранить въ свл ; отъ взноса
за путешествіе (wędrówka) освободить, равно отъ
выправки метрики изъ Пруссіи; вымогательства
по части цеховаго угощенія прекратить. Тяжущіяся стороны остались довольны такииъ постановленіемъ.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmeW sprawie za dwuma aktoratami у żago, miesiąca Marca piątego dnia.
łobami, do nich należącemi у wiednozłą-

— 532 - czonemi, oraz skombinowaniem przypadłey, takiego, iakiego delatorowie prosić będą, do
mianowicie: za pierwszym aktoratem utści- nakazania przeprawienia cechu, у zapłacewych panów Walentego Berensa у Krys- nia tego, co ustawy у przywileie nakazuią,
tyana Kizlinga—-przełożonych у całego stel- do okazania maystersztuk swey własney
maskiego cechu, obywatelów Wileńskich, z roboty у na tym iuramentu, że to iego
utściwym Janem Hinterem, у za żałobą w własney roboty sztuka, do zakazania obżanim wyrażoną następną, mieniąc o to: Iż co łowanemu, aby obżałowany do finalnego
obżałowany Jan Hinter, bawiąc się wmie- у oczewistego dekretu, ani roboty stelmafccie Wilnie robotą stelmaską, pomimo pra- skiey nie robił, ani chłopców у czeladzi nie
wa, przywileie, nadania у dekreta, zabiera, utrzymał у do zwrotu expensow prawnych,
partactwem bawi się, czeladników fomentuie, do bonifikacyi szkód, strat, do przypuszczewielkie krzywdy, a oraz nieznośne przykro- nia delatorów do dowodu у odwodu, у tego
ści żałuiącym delatorom wyrządza, ce- wszytkiego, o co sprawiedliwie delatorowie
chu nie wyprawuie, brzemion у powinno- prosić będą, salva melioratione tey żałoby.
ści cechowych nie odbywa, składanek у Za dr.ugim aktoratem utśeiwego pana Jana
wszytkich kosztów, cechowi podług przy- Grientera, obywatela Wileńskiego, z utściwewileiów winnych, płacić niechce, sło- mi panami Walentym Berensem у Krystyawem przeciwko przywileiom, dekretom у nem Kizlingiem—starszymi, oraz całym
nadaniom nayiaśnieyszych monarchów po- cechem stelmachów, obywatelów Wileńskich,
stępuie у ustawy, oraz ordynacyie znie- у za żałobą w nim następną, który obżałoważa, przez co wielkie decessa cechowi у wanych adcytuie do approbaty dekretu oczenieposłuszeństwo domierza, wędrówki trzy- wistego urzędu iego królewskiey mości burletniey, podług prawa nie odbywa. Na osta- mistrzowskiego potocznego Wileńskiego, w
tek kiedy żałuiące delatores, będąc tak nie- roku ninieyszym tysiąc siedmset osiemdzieznośnie skrzywdzeni, pozwali obżałowane- tsiąt siódmym, miesiąca Marca dwudziestego
go przed sąd iego królewskiey mości bur- trzeciego dnia, w sprawie obżałowanych z
mistrzowski potoczny Wileński, wówszas ob- żałuiącyin zaszłego, a zatym do nakazania
żałowany faworyzuiący у sprzyiaiący prze- onemu satysfakcyi, do pokarania obżałowaciwko przywileiom у nadaniom cechowym nych za niesłuszną appellacyią, do uznania
dekret uzyskałeś, który .wielką krzywdą delatorowi bliższości do iuramentu, do nadу zgubą cechowi grozi: przeto żałuiące de- grodzenia wydatków prawnych, tak przed,
latorowie у cały cech stelmaski, chcąc o to iako у po appellacyi, occasione obżałowanych
daley prawem czynić у krzywdy swey w expensowanych, oraz do bonifikacyi dalszych
każdym sądzie dohodzić, zakłada proźby exinde poniesionych szkód, strat у tego
do skassowania dekretu potocznego bur- wszystkiego sądzenia, co czasu prawa domistrzowskiego Wileńskiego, do pokarania wiedziono będzie, z wolną żałoby poprawą.
obżałowanego penami, winami у karą taką A iako te żałoby, z pozwów autentycznych
iaka z prawa у przywileiów, oraz słuszności wyniesione, tak za onemi strony, pomiędzy
wypróbowaną zostanie, do nakazania obża- sobą spór wiodące, instituerunt actionem,
łowanemu ustąpienia z miasta, do dania w którey sprawie, iako post appellatum z
paręki mieskiey, lnb do zapłacenia sztrofu sądu potocznego burmistrzowskiego Wilen-
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skiego przychodzącey, nie mniey po oczewistych у dostatecznych od utściwych Walentego Berensa, Krystiana Kizlinga, у całego stelraaskiego cechu, przez imci pana
Łukasza Trzeciaka—porucznikowicza Smoleńskiego, przeciwnie zaś od utściwego Johana Gientera, obywatela Wileńskiego, przez
imci pana Felixa Abramowskiego, nawzaiem doniesionych kontrowersiach, lubo cech
stelmaski, iż utściwy Gienter, nie będąc
maystrem, tu w mieście Wilnie robotę stelmaską, pomimo prawa, przywileie, temuż
stelmaskiemu cechowi nadane, in praeiudicium onych zabieraiąc, у czeladników stelmaskich do siebie odmawiaiąc, powinności
cechowych odbywać, składanek należących
do cechu importować a przez to przywileiom у nadaniom posłusznym bydź gdy niechciał, pod ówczas cech stelmaski, rzeczonego Gientera, przed uraąd potoczny burmistrzowski Wileński adcytowawszy, dekret
w tey mierze przywileiom przeciwny, a na
stronę Glientera faworyzuiący, w roku tysiąc
siedmset ośmdziesiąt siódmym, Marca dwudziestego trzeciego dnia zaszły wzyskał,
donosząc o podniesienie onego, a o przeznaczenie rok у sześć niedziel Gienterowi u
maystra, za kołodzieystwo robienia, o ukazanie metryki urodzenia у listów .wyuczenia
się probuiących, o przeznaczenie zrobienia
iemu na nowo maystersztuka у о ukaranie
onego penami appellacyinymi у expensami
prawnemi dopraszał się. Gdy iednak reprodukowane ze strony utściwego Gientera,
pod rokiem tysiąc siedmset ośmdziesiąt
wtórym, Septembra dwudziestego trzeciego
dnia, prawo mieyskie obywatelem go miasta tuteyszego Wilna, zwłaszcza po wykonaniu przez niego na wierność temuż miastu przysięgi mianuie у w poczet oby watelów policzą, po przyięciu którego prawa po-
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nieważ utściwy Gienter z dóbr iaśnie oświeconego xiążęcia iego mości biskupa Wileńskiego, Werki zwanych, do Wilna na mieszkanie przeniósłszy się, intencyią zostania
maystrem cechowi stelmaskiemu oświadczył
у ponieważ dla trwaiących w tymże cechu
pomiędzy maystrami a towarzyszami waśni
у niesnasek, do cechu co kwartał opłatę
do nastąpić maiącego pomiędzy maystrami
a towarzyszami ugodzenia się, ofiarował,
takowe doniesienie Gientera przez cech, niezaprzeczane będąc, sądową uiednały wiarę,.
pomimo którą Gientera powolność, ponieważ cech stelmaski tegoż Gientera przed
sądem potocznym burmistrzowskim w pięciu punctach, dekretem potocznego sądu
wyszczegulnionych, zaskarżywszy у swoie
proźby podawszy, iak tegoż urzędu oczewisty dekret świadczy, intentował sprawę, z
okończenia którey, ponieważ dekret burmistrzowski potoczny powodem przyścia drogą appellacyi, w obiekcyiach wyroków iego .
o fawor pomawiaiących, rozwiązania ykognicyi wyciąga, do załatwienia których przystępuiąc, ponieważ w tym że sądzie potocznym usprawiedliwiaiąc się Gienter, iż dla
nienastąpioney pomiędzy maystrami a towarzyszami ugody, iż maystrem zostawszy
dla tego od towarzyszów za maystra uznany
nie będzie, wnosił у próbował; na które
doniesienia' у oświadczone ze strony cechu
zastępowania Gientera od towarzyskich na
przyszłość rościć się maiącyeh pretensyi
obowiązywania się, ponieważ urząd potoczny
dekretem swoim, wymienioney Gientera exkuzy nie akceptował, lecz do artykułów у
ordynacyi, od szlachetnego magistratu
Wileńskiego cechowi stelmaskiemu w roku
tysiąc sześć set siedmdziesiąt czwartym dnia
trzeciego Decembra wydaney, a w roku tysiąc siedmset czterdziestym czwartym Listo-
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pada dwunastego dnia, w Grodnie, odświętey pamięci nayiaśnieyszego króla Augusta
trzeciego konfirmowaney, zreferowawszy się,
Gienterowi zostać maystrem nakazał, у ponieważ wedle własnego maystrów stelmachów oświadczenia się у obowiązywania, aby
inayśtrowie od impetycyi towarzyszów, ieśliby iaką do Grientera o zastanie przed zakończoną z nimi ugodą maystrem regulowali pretensyie,onego zastępowali, zastrzegli,
у lubo tenże Gienter, zaszczycaiąc się w
urzędzie potocznym doświadczonym у doskonałym w rzemieśle stelmaskim maystrem,
przez to od obowiązku robienia maystersztuki wymawiał się; iednak ponieważ urząd
potoczny takową iego illacyią uchylił, a stosownie maiąc się do artykułu dwunastego
ordynacyi, od cechu stelmaskiego allegowaney, obowiązanym Grientera do zrobienia
maystrowskiey sztuki, to iest: karyty w guście у modzie terażneyszey osądził, po zrobieniu którey ponieważ pod krytykę maystrów stelmachów, iżby Gienter oddał, dekretem swoim zalecił koleyno, ponieważ
takowa mistrzów stelmaskich krytyka, iżby
Gienterowi zostaiącemu się maystrem (iak
się praktykuie) na wymyślone traktamenta,
exwisceruiaca nie była zastrzegł, у ponieważ wedle determinacyi artykułu dwunastego ordynacyi, od nayiaśnieyszego Augusta
trzeciego approbowaney, aby Gienter wstępnego złotych trzydzieście, zostawszy zaś
maystrem złotych sto pięćdziesiąt, у udzielnie
za kolacyą dla maystrów wedle przepisu wspomnionego artykułu dać powinien złotych dwadzieścia, w iedno znosząc złotych dwieście,
do cechu stelmaskiego urząd potoczny wypłacić kazawszy, żądania tegoż cechu stelmaskiego, iak tenże dekret świadczyułatwił у zaspokoił. In contra dalsze cechu
stelmaskiego prośby, ponieważ urząd potocz-
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ny każdą po osobnu rezolwuiąc, co do robienia u maystra przez rok у sześć niedziel,
a oraz oddalenia chłopca, ponieważ przez
wzgląd w małżeńskim stanie zóstaiącego
у gospodarstwo wiodącego Gientera, a oraz
przez wzgląd słabości zdrowia onego przeświadczaiący, pierwszą takową pretensyią,
która opuszczeniem Gienterowi żony upadkiem у zgubą gospodarstwa, uszczerbkiem
nadto wątłego zdrowia grożącą sprawiedliwie
uchylił; simiłiter drugą prośbę zawędrowkę
złotych sto żądaiącą, ponieważ przez racyią
złożonych dwuch ze strony Gientera, iedney
od cechu Brunświckiego Augusta szesnastego, drugiey od miasta Lubeka, wtórego
dnia Februarii, tysiąc siedmset sześćdziesiąt
dziewiątego roku, iż Gienter wędrówkę odprawił, przekonywaiących testimoniów od
opłaty zawędrowkę tegoż Gientera słusznie
uwolnił; na ostatek, co do ukazania listów
urodzenia у wysłużenia się żądanych, ponieważ urząd potoczny z powszechney wiadomości, iż z państwa Pruskiego, zkąd
Gienter rodem, listów urodzenia у wysłużenia się nikomu nie wyda ią, przekonał się,
a ztąd ponieważ iednego Gientera w szczegulnosci do okazania takowych listów, że
nie znaglił, od sprawiedliwości hoc in puncto
zboczonym nie zostało, zwłaszcza ponieważ
у dopiero, w ciągu terażnieyszego procederu,
lubo cech stelmaski ryczałtem przyniósłszy
w daciech zastarzałych testimonia w ięzyku
niemieckim dwum obywatelom wydane, iż
dostać z Pruss listów urodzenia у wyuczenia się można próbował, iednak iżby onych
w terażneyszym czasie wyprokurować wolnym у łacnym było, przez niezłożenie nowych, którzy w tych łeciech zostali maystrami nie dowiódł, per consequens ponieważ znaglić utściwego Gientera do wykonania stroniących у niepodobnych obowiąz-
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ków ex re nie wypadało, a tym samym
ponieważ z kardynalnych przekonań у sprawiedliwych przyczyn, potocznego urzędu dekret usprawiedliwionym został, prócz których dekret potoczny upoważniaiących przyczyn, lubo utściwy Gienteriżmaystersztuk,
to iest karytę w naywyższem guście у modzie przez się zrobiony, maystrom stelmachom pod k'rytyke oddawał, у lubo ciż maystrowie przez nienawiść onego oglądać nie
chcieli, donosił, i że w tym punkcie dekretowi potocznemu satysfakcyią domierzył, opowiadaiąc uwolnenia siebie odrobienia drugiey maystrowskiey sztuki żądał; iednak
ponieważ takowe z maystrów stelmaskich
pod czasem trwaiącey appellacyi nieoglądanie nowo zrobionego przez Gientera maystersztuka obwiniać, ani też utściwego Gientera od zrobienia nowey sztuki uwalniać
zdolne nie iest; z tych przyczyn urząd iego
kr. mości burmistrzowski radziecki Wileński dekret urzędu potocznego, w roku tysiąc siedmset osiemdziesiąt siódmym, Marca dwudziestego trzeciego dnia zaszły, mocą
przywileiu anteuniowego w roku tysiącznym
pięćsetnym pięćdziesiątym wtórym magistratowi "Wileńskiemu, od świętey pamięci nayiaśnieyszego króla Zygmunta Augusta, ad
bonum regimen nadanego, a ze strony Gientera allegowanego, in omni approbowawszy,

-

utściwego Gientera zostać maystrem cecchowym у sztukę maystrowską zrobić, oraz złotych
dwieście, mocą tegoż dekretu cechowi stelmaskiemu zapłacić, zobowiązawszy, ażeby
przerzeczony Gienter sztukę maystrowską,
to iest, karytę wedle gustu у mody terażneyszey w przeciągu trzech kwartałów od
daty ninieyszey zrobił, pod krytykę oną
oddał, potym maystrem zostawszy złotych
dwieście do cechu wypłacił, zaleca. Utściwi
zaś maystrowie, iżby oglądaiąc ykrytykuiąc takową sztukę żadnemi traktamentami
у wymysłami Gientera nie exwiscerowali,
у owszem po dopełnieniu przez iego obowiązków za aktualnego cechu maystra przyiowszy, od impetycyi towarzyszów stelmaskich, ieśliby się wydarzyły, expensem cechowym zastępowali, у to wszystko, co dekret potocznego urzędu przeznaczył, dopełnili, sub paenis contraventionum. nakazuie;
dalszych zaś paen, win, nawzaiem pretendowanych, na żadną nieuznawaiąc stronę, satysfakcyią ninieyszemu dekretowi nakazuie,
po zadosyć uczynieniu któremu wszytkie
żałoby у cały proceder, w tey mierze zaszły, kassuie, annihiluie, z xiąg elininować
dopuszcza, a iako w rzeczy osądzoney wieczne stronom zaleca milczenie. Po promulgowaniu takowego dekretu obie się strony
onym kontentowali.
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150. Опред леніе Вплепскаго магистрата по жалоб Вилеііскаго цеха оружеиниковъ на слесарскій цехъ, прпсвоивающій себ работы, принадлежащая оружейникамъ.
Въ этомъ докумепт заключается пять исковъпо поводу споровъ, существовавшихъ между Виленскими оружейниками и слесарями. Д ло было въ томъ, что слесаря позволяли себ д лать
оружейникамъ разныя прит сненія; такъ они выв пгавали насвоихъ мастерскихъ оружейницкія выв ски, ч мъ сманивали къ себ оружейницкихъ
подмастерьевъ и отнимали у оружейниковъ заказы; снабжали свид тельствами т хъ же оружейницкихъ подмастерьевъ, а самихъ мастеровъ на-

зывали партачами (неучами); все это слесаря д лали вопреки королевскимъ привилегіямъ и спеціальнымъ декретамъ по поводу уже давно возникавшихъ споровъ. Магистрата принялъ сторону оружейниковъ, доведенныхъ до посл дней степени убожества, подъсвое покровительство и нетолько запретилъ слесарямъ причинять такія
обиды на будущее время, но подвергь ихъ денежному нгграфу и тюремному заключенію.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt dziewiątego, miesiąca Decembra piątego dnia.
W sprawie zapiąciu aktoratami у żałobami, do nich należącemi у w iedno złączonemi, oraz skombinowanemi przypadłey,
mianowicie: za pienvszym aktoratem utściwych Theodora Szykutowicza, Jana Fiedorowicza—starszych, Macieia Wiłeyki, Kazimierzowey Żedakiewiczowey wdowy, z dokładem iey opiekunów, maystrowey ymaystrów, Macieia Dulewicza, Franciszka Szykutowicza, Adama Hryniewicza, Grzegorza
Kuprianowicza, oraz dalszych у całego cechu rusznikarskiego, obywatelów Wileńskich, z utściwymi Janem Budkiewiczem,
Michałem Mohilowskim—starszymi, Antonim Mackiewiczem—szafarzem у całym cechem slosarskim, obywatelami Wileńskiemi, у za żałobą w nim wyrażoną, następną,
mieniąc у referuiąc się do przywileiu nay-

iaśnieyszego króla Zygmunta, do dalszych
ustaw у nadań cechowi rusznikarskiemu
służących, a nayszczegulniey do dekretu,
w szlachetnym magistracie Wileńskim pod
datą roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt szóstego, . Marca ośmnastego dnia in principali negotio oczewiście pomiędzy slosarzami у rusznikarzami ferowanego, у przez
żadną stronę nieappellowanego, oraz dalszych wolności prawnych, a mianowicie o
to: iż obżałowany cech slosarski, celem pogardy przywileiów у monarchicznych ustaw,
nadań, artykułów у dekretów, cechowi rusznikarskiemu służących, a barziey na krzywdę niedawno zformowanego
rusznikarskiego cechu godząc, nieustannie robotę
rusznikarską zabieracie, znaki onych wywieszacie у do pieczęci nawet swoich niewolnie у nieprzyzwoicie, tegoż znaku rusznikarskiego, pistolet wyrytego, używacie, cze-
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ladź z postronia przychodzącą, zabawy ruszZa drugim aktoratem imci pana Frannikarskiey do robot swych odmawiacie у ciszka Morawskiego, z utściwemi Janem
zaymuiecie у innych z Wilna, dla tego, iż- Budkiewiczem, Michałem Mohiłowskim, teby się garstka rzemieślnika rusznikarskie- raźniejszymi starszymi, a Antonim Mackiego zgromadzić nie mogła, na wędrówkę wiczem—szafarzem, у całym cechem slowyprawuiecie, żałuiący cech rusznikarski sarskim, obywatelami Wileńskiemu у za
partaczami nazywacie, a chlubiąc się z pie- żałobą w nim następną, mianowicie o to:
częci swoiey, na którey znak rusznikar- Iż obżałowany cech slosarski względem poski wyryty, takową czeladź fomentuiecie rządków swoich ciągły, pod rokiem tysiąc
у onyin testymonialne dowody, zbocznie siedmset ośmdziesiąt szóstym z rusznikaużywszy cudzey własności znaku, wydaiecie, rzami, w magistracie Wileńskim, wiodąc
a co większa robotę odmawiacie; z racyi proceder, do onego zeszłego imci pana Marczego maystrowie rusznikarscy, iako to: cina Oszewskiego za aktualnego plenipoAndrzey Pawłowski. Wincenty Żyliński, tenta ustanowił, któremu gdy dla niezaHieronim Kosaeki, dla przeszkody у odię- przysiężenia patrocinii w subseliach magdetego przez obżałowanych sposobu, z Wilna buryi Wileńskiey zakwestyonowana została
oddalić się przynaglonymi zostali, a przez activitas; pod ówczas ś. p. zeszły Oszewski
to nieznośną krzywdę у upadek cechowi żałuiącego delatora od siebie installował;
rusznikarskiemu, a nieposłuszeństwo dekre- iakoż zaczęte w procederze dzieło z wolą
towi wyżey namienionemu dopełniacie. Z у myślą cechu slosarskiego zgodnie żałuiączym żałuiący cech rusznikarski idąc do cy delątor do końca doprowadził, z losu
sądu prosi: Nayprzód uznania rozprawy ter- którey sprawy gdy wyrokiem szlachetny marnino peremptorio, ukarania obżałowanych gistrat Wileński rusznikarzów od cechu slopaenami kontrawencyinemi za renitencyą sarskiego odłączył, у owszem onym cech
oczewitemu dekretowi, do skassowania ob- rusznikarski formować, у artykuły do apżałowanemu cechowi slosarskiemu powy- probaty sobie podać zalecił; obżałowany
wieszanych" tablic у pieczęci niewolnie przy- podówczas sam cech slosarski, przytomny
właszczonego rusznikarskiego znaku, do będąc takowego dekretu promulgaty, a nic
bonifiskacyi podzialanych szkód у decessów co by z onego uciążliwym bydź mogło nie
z zaięcia cudzego nieprzyzwoicie rzemiosła, dostrzegłszy, appellować od niego nie zado ukarania obżałowanych paenami, z ry- leciliście, ale nadto in toto onym kontengoru prawa spadaiącymi у sztrofów, wedle towaliście się; po zakończeniu którego prodeterminacyi króla Zygmunta przywileiu, cederu aż do daty ninieyszey, dopóki ruszdo uznania delatorów bliższych do dowo- nikarze obżałowany cech slosarski o wydu у odwodu, do zastrzeżenia iżby obżało- wieszenie ich znaków przed sąd burmiwani odtąd cudzego rzemiosła naymować, strzowski potoczny Wileński u szlachetneczeladzi odmawiać у fomentować nie wa- go Lachowicza nie zakłócili, spokoynie swe
żyli się, do zasądzenia szkód, strat у ех- przez lat trzy przepędzaliście życie; tandem
pens prawnych у tego wszytkiego, co czasu dopiero chcąc takową sprawę z potoczneprawa dowiedzionym będzie, salva melio- go sądu zerwać, żałuiącego delatora nieratione tey żałoby.
winnie o prewerykacyą paszkwilnie poma68

538 ч іас у nayczystsze iego krytykować czynności zuchwale poważyliście się. Co ażeby
bezkarnie nieuszło, żałuiący pozywa termino peremptorio do pokarania obżałowanych,
pro paena talionis, do uznania bliższości
do dowodu у odwodu, do obwarowania delatorowi bonam famam, sądzenia w ostatku
szkód, strat yexpens prawnych, salva melioratione tey żałoby.
Za trzecim aktoraiem utściwych panów
Teodora Szykutowicza, Jana Fiedorowicza,
starszych у całego zgromadzenia maystrów
kunsztu rusznikarskiego, obywatelów Wileńskich, z utściwymi panami Wawrzyńcem Sosnowskim у Macieiem Budkiewiczem, maystrami kunsztu ślusarskiego, obywatelami Wileńskiemi, oraz całym cechem
slosarskim у za żałobą w nim takową, którzy obżałowanych pozywaią, mieniąc у referuiąc się do wyniesionych pozwów Augusta dziewiątego у dwunastego dnia w roku
tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmym, a mianowicie: iż obżałowani niewolnie znaki,
cechowi rusznikarskiemu służące у nadane,
u siebie wywieszać poważyli się, przez co
czeladź do siebie sprowadzali у odmawiali,
robotę do siebie zabierali, o co delatores
czyniąc prawem, zakładaią proźby do ukarania paenami kontrawencyinemi, do zakazania, aby znaków rusznikarskich nie wywieszali, czeladzi nie odmawiali, у robot
nie zabierali, do nagrodzenia szkód, strat
у expensow prawnych, у tego sądzenia, co
czasu prawa dowiedziono będzie, z wolną
poprawą tego pozwu.
Za czwartym aktoratem utściwych panów Antoniego Mackiewicza, Jana Piotrowicza — starszych, Macieia Budkiewicza,
Piotra Szuberta, Wawrzyńca Sosnowskiego,
Gotfryda Kannisera, Jakuba Liderlica, Michała Mohiłowskiego, Jana Budkiewicza,

Benedykta Holca, Józefa Koziulewicza, Jana Rowińskiego, Wawrzyńca Jankiewicza
у całego cechu slosarskiego, z imć panem
Franciszkiem Murawskim — plenipotentem
у palestrantem magistratu Wileńskiego, tudzież utściwymi panami Teodorem Szykutowiczem у Janem Fiedorowiczem—rusznikarzami, obywatelami Wileńskiemi, у za żałobą, w nim ingrossowaną, mieniąc у referuiąc się do manifestu, w roku tysiąc
siedmset osiemdziesiąt ósmym, miesiąca Julii dwudziestego ósmego dnia zaniesionego
у do wydanego mandatu, przed sąd nayiaśnieyszey assesoryi w tymże roku у miesiącu dnia dwudziestego a pryncypalnie o
to: Iż co obżałowany Waszek Morawski, zaiowszy się do sprawy żałuiących z pomienionymi obżałowanymi puszkarzami, na sądzie magistratu Wileńskiego intentowaney,
gdy w roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt
szóstym, Marca osiemnastego dnia, z krzywdą żałuiących, у złamaniem przywileiów,
oraz właściwych dekretów magistratowych,
zapadł oczewisty dozwalaiący udzielnego cechu, dla tychże bixmacherow czyli puszkarzów, dekret, wówczas obżałowany Waszek
szczegulną zdradą idąc pod stroną, wziowszy punkt z dekretu, w słowa wypisany
(ad bonum regimen), ony tłumacząc żałuiącym, iako by się znaczył, iż ciż puszkarze, bez przywileiów nayiaśnieyszego monarchi у zaświadczeń, z trzech miast cechu składać nie mogą, od pomienionego
dekretu uciążliwie stannego nie appellowałeś, przez co zdradliwie, dekret pod exekucyą poddać zausilowałes*, a z obżałowanymi oto: iż co obżałowany Waszek, mimo
nadane przywileia nayiaśnieyszych monarchów cechowi slosarskiemu у artykuły
ustanowione, chcąc się wyłączyć od tegoż
cechu slosarskiego, a nowy sobie formować,
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za niedostatecznym, bywszego plenipotenta
żałuiących wytłumaczeniem przywileiów у
artykułów, gdyście wzyskali dekret wyż pomieniony, a w postrzeżeniu się zdradliwego
podstępku plenipotenta zostaliście, w roku
tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmym, miesiąca Julii dwudziestego dnia, przed sąd nayiaśnieyszey assessoryi wielkiego xiestwa Litewskiego na utrzymanie wszytkich przywileiów у artykułów, cechowi slosarskiemu
służących, zamandatowanymi, na takowy
nie zważaiąc mandat, do satysfakcyi dekretu wyż pomienionego, manifestem w roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt ósmym,
miesiąca Julii dwudziestego ósmego dnia,
ku rozprawie przed sądem nayiaśnieyszey
assessoryi zaiętego, w ninieyszym sądzie rozprawę rozpocząć poważyliście się, satysfakcyi sobie w uformowaniu cechu nigdy nie
byłego przeciwko przywileiom, dekretom у
artykułom żądacie, o paeny kontrawencyine niewinnie skarżycie, żadney z siebie
osiadłości nie maiąc, do strat у expensow
prawnych przywodzicie. O co wszytko żałuiące, chcąc prawem czynić, składaią proźby, co do osoby i mci pana Murawskiego,
o odsądzenie ab officio patrocinii, tanquam
zdradliwego plenipotenta у prokuratora wedle praw, o prokuratorach przepisanych. Co
zaś do obżałowanych o utrzymanie wszelkich przywileiów, dekretów у artykułów,
do approbaty mandatu, de data wyrażonego, intuitu którego do odesłania całkowicie sprawy przed sąd nayiaśnieyszey assessoryi wielkiego xiestwa Litewskiego, a względem nieosiadłości obżałowanych, do dania
dobrze osiadłey paręki, do nadgrodzenia
szkód, strat у expensow prawnych, oraz
tego wszytfeiego,' co czasu prawa dowiedzionym będzie, salva tey żałoby melioratione.
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Za piątym ńa ostatek aktoratem utściwych panów Antoniego Mackiewicza, Jana
Piotrowicza—starszych tegorocznych, Macieia Budkiewicza, Piotra Szuberta, Wawrzyńca Sosnowskiego, Gotfryda Kannisera,
Jakuba Liderlica, Michała Mohiłowskiego,
Jana Budkiewicza, Benedykta Holca, Józefa Koziulewicza, Jana Kowalskiego, Wawrzyńca Jankiewicza у całego cechu slosarskiego, z ucściwymi panami Teodorem Szykutowiczem у Janem Fiedorowiczem—puszkarzami у za żałobą w nim następną, mieniąc o to: Iż co obżałowani waszmość pomimo dwa dekreta: iednego w roku tysiąc
siedmset pięćdziesiąt pierwszym, Marcapierwszego dnia, drugiego w roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt szóstym, Marca osiemnastego dnia, dozwalaiące slosarzom robienia
strzelb, niewinnie żałuiących o robienie
strzelb у wywieszanie znaków prosekwuiecie, do procederu pociągacie, do strat у
expensow przywodzicie, o co żałuiące prawem czyniąc, do pokarania podwóynymi
paenami za sprzeciwieństwo dwum dekretom wyż pomienionym, dwunastu niedziel
turmy у dwanaście rubli groszy, do zakazania у znikczemnienia takowey prosekucyi, do zasądzenia expensow prawnych złotych polskich trzysta, praevio slosarzów iuramento, у о to, co czasu prawa dowiedzionym będzie. A iako te żałoby, z pozwów
autentycznych wyniesione, tak za onymi
strony, pomiędzy sobą spór wiodące, instituerunt actionem, w którey sprawie po uznaniu dylacyi copiarum z spraw, niemniey
po oczewistych у dostatecznych iako to: od
utściwych Teodora Szykutowicza, Jana Fiedorowicza—starszych, Macieia Witeyki, Kazimierza у Zedakiewiczowey, z dokladem iey
opiekunów Macieia Dulewicza, IVanciszka
Szykutowicza, Adama Hryniewicza, Grzego-
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rza Kuprianowicza у dalszych całego cechu
rusznikarskiego, obywatelów Wileńskich,
tudzież imci pana Franciszka Murawskiego — palestranta magdeburyi Wileńskiey,
przez imści pana Jana Janowskiego—komornika Oszmiańskiego, przeciwnie oducściwych Antoniego Mackiewicza, Jana Fiotrowicza—starszych, Macieia Budkiewicza,
Piotra Szuberta, Wawrzyńca Sosnowskiego/
Godfryda Kannisera, Jakuba Liderlica, Michała Mohiłowskiego, Jana Budkiewicza,
Benedykta Holca, Józefa Koziulewicza, Jana Eowińskiego, Wawrzyńca Jankiewicza
у całego cechu slosarskiego, przez imci
pana Piotrowicza—rotmistrza Nowogródzkiego, in principali negotio doniesionych
kontrowersyach, lubo od cechu slosarskiego,
reprodukuiąc dekret ninieyszego sądu w roku tysiąc siedmset piędziesiąt pierwszym,
Marca pierwszego dnia, między cechem kowalskim a slosarskim zapadły, onyni, iż
strzelba wszystka, wielka у mała do kunsztu
slosarzów należy, dowodzono у próbowano;
gdy iednak takowy od slosarzów reprodukowany dekret był tylko pomiędzy kowalami a slosarzami ferowany, po którym
ponieważ dekret poślednieyszy w roku tysiąc siedmset osiemdziesiąt szóstym, Marca
osiemnastego dnia, w tymże sądzie z instancyi rusznikarzów, z cechem slosarskim
oczewisty, iż puszkarze, iak przywiley nayiaśnieyszego Augusta trzeciego, króla polskiego,, pod rokiem tysiąc siedmset czterdziestym czwartym, Nowembra czternastego
dnia stanowiony, w iednym z kowalami у
slosarzami naydowali się zgromadzeniu zaświadcza, którym to poślednieyszym pomiędzy püszkarzami a slosarzami dekretem,
ponieważ ciż puszkarze wolność zformowania puszkarśkiego cechu sobie zyskali,
przekonywa. Koleyno, ponieważ, mocą tako-
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wego dekretu у mocą przywileiu magistratowi Wileńskiemu, w roku tysiąc pięćset
pięćdziesiąt wtórym, dnia dwudziestego trzeciego Decembra konferowanego, magistrat
Wileński dla cechu rusznikarskiego artykuły nadał, pomimo który przywiley у dekret w roku tysiąc siedmset osiemdziesiąt
szóstym, Marca osiemnastego dnia zapadły, gdy utściwi Wawrzyniec Sosnowski у Масіеу Budkiewicz wywieszania
znaków puszkarskich, in praeiudicium cechu puszkarśkiego, dopuścili się, przeto
dekretem ostatecznym w roku tysiąc siedyinset osiemdziesiąt dziewiątym, Oktobra
dwudziestego ósmego dnia in accessorio zapadłym, paenami kontrawencyinemi ukaranymi zostali. Przeciwko którym dekretom,
ponieważ cech slosarski, tak przez żałoby,
iako też oczewiste swoie głosy iawnego
przeciwko dekretom mówienia у dopelnioney w stawaniu, z iedyną ludybryą sądowey dopuścił się lezyi, a tym samym ponieważ na karę z prawa statutowego artykułu iedynastego, z rozdziału pierwszego,
a parte puszkarzów allegowanego, wypadł;
z tych przyczyn sąd iego królewskiey mości
burmistrzowski, radziecki Wileński, tenże
cech rusznikarski przy prawach, przywileiach у dekretach utrzymawszy, a oraz robienie ich rzemiosła zawarowawszy у ubespieczywszy, ażeby cech slosarski abhinc
roboty właściwey rusznikarskiey zabierać,
znaki ich wywieszać, czeladź rusznikarską
z postronia przychodzącą do robot swych
fomentować, odmawiać у zaymować, innych
z miasta Wilnia wyprawiać, testymonia
onym wydawać, cech rusznikarski partaczami nazywać nie ważył się, у owszem
natychmiast znaki puszkarskie z pieczęci
у zewsząd pozdeymowal pod nieuchronną
za sprzeciwieństwa karą zastrzega. Koleyno
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za mówienie przeciwko dekretom у za do- niesiony onym, signanter do osoby imć papełnioną w stawaniu lezyą, tenże cech na Murawskiego, iż on, zaiowszy się do '
slosarski, czyli osoby iego w aktoraciecli sprawy slosarzów z puszkarzami w roku
piszące się, mocą tegoż statutowego pra- ieszcze tysiąc siedymset osiemdziesiąt szówa, artykułu iedynastego z rozdziału pier- stym, Marca osiemnastego dnia odeszłey,
wszego na sześćniedzielną cywilną wska- od zapadłego'z krzywdą onych, oczewistezuiąc wieżę, ażeby ciż utściwi slosarze: An- go dekretu, udzielny cech rusznikarski fortoni Mackiewicz, Jan Piotrowicz, Maciey mować dozwalaiącego, nie tylko nie zaBudkiewicz у Piotr Szubert na dniu czter- appellował, lecz co większa zdradliwie punkt
nastym praesentium, takową wieżę na nie- z tego dekretu ad bonum regimen, wydziel sześć zasiedli; po wysiedzeniu których iowszy takowe słowo, iż puszkarze bez
Wawrzyniec Sosnowski, Godfryd Kanniser, przywileiów nayiaśnieyszego monarchy у
Jakub Liderlic, Michał Mohiłowski, znowu у zaświadczeń z trzech miast, cechu skłanatychmiast na sześć niedziel zasiadywali dać nie mogą tłumaczył у tym sposobem
у koleyno a niezwłocznie po ich wysie- rzeczony dekret wexekucyia poddał donodzeniu Jan Budkiewicz, Benedykt Hole, sząc, tanquam zdradliwego plenipotenta,
Józef Kaziulewiez, Jan Kowiński у Waw- odsądzenia a funetione patrocinii у rozcią01rzyniec Janldewicz, takową sześćniedzielną nienia dalszey prawami przepisaney żądał
wieżę po sobie zasiadywali у bez przerwy kary. Gdy iednak dekret praesentis officii
wysiedzieli, sub iisdem paenis, nakazawszy, oczewisty w roku tysiąc siedymset osiemexpensu prawnego, z racyi slosarzów, w dziesiąt szóstym, Marca osiemnastego dnia
ninieyszym procederze erogowanego, zło- zaszły, iż po promulgacyi onego w dniu
tych polskich sto pięćdziesiąt na slosarzach czwartym, ut patet w tymże dekrecie w
у ich cechu, dla proceduiących rusznika- terminie zdeliberacyi wypadłym, sami-slorzów zasądza. Oraz termin exolucyi, przed sarze obecnie u sądu stanowszy, onym się
ich zasiadaniem wieży, na dniu czternastym zupełnie kontentowali, przekonywa tym sapraesentium przeznacza, którą to summę mym, ponieważ od takowey wmawianey
cech slosarski, nie przyimuiąc aresztów, zdrady imć pana Murawskiego wymawia
nie nabywaiąc wlewków pod nieważnością która to uczyniona tłumaczenia na krzywonych circa acta praesentis officii, samym dę iakoby cechu slosarskiego obiekcyia
puszkarzom lub od nich umocowanemu, chociażby była у pewną, iak iest bezdodostateczną plenipotencyią maiącemu, odda wodną, za iedynym manifestem, ile w lat
у wypłaci, decernit. Condescendendo zatym trzy po promulgacie dekretu,
krzywdą
z
do kategoryii. p. Franciszka Morawskiego— niewinney sławy uczynionym obwiniać by
palestranta sądów maydeburyi Wileńskiej, zdolną nie była, ex praemissis iudicium,
z tymże cechem slosarskim, lubo od slo- imć panu Franciszkowi Murawskiemu, praesarzów, pokładaiąc process w protokule vio wszakże według dobrowolnego zabieziemstwa Wileńskiego, w roku tysiąc sie- rania się niemniey pro ulteriori dilucidadymset osiemdziesiąt ósmym, miesiąca Julii ione, z wyroku swoiego przed sobą sądem
dwudziestego ósmego dnia, tak na ruszni- na napierwszą iuryzdykę po trzech królach
karzów, iako imć pana Murawskiego za- ruskich przypadaiącą, na tym: iako aktu-
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alnym był podczas sprawy z puszkarzami
agituiącey się zeszły imó pan Oszewski cechu slosarskiego plenipotentem, na tym:
iako tak stawał, iak zeszły Oszewski informował у zalecał, na tym: iako w kondykcie z puszkarzami nie był у aktorów
swoich nie zdradzał, na tym: iako slosarze
w terminie, z deliberacyi wypadłym, sami
na sądzie byli, dekretem kontentowali się.
zakładać appellacyi nie chcieli у nie dyssponowali, explendo iuramento bonam famam obwarowawszy, za pomówne oskarenia cech slosarski, czyli iego osoby w aktoraciech piszące się, z uwagi swoiey na
sześcioniedzielną cywilną wskazuiąc wieżę,
ażeby oną, idque Antoni- Mackiewicz, Jan
Piotrowicz, Maciey Budkiewicz у Piotr
Szubert na dniu czternastym Julii roku
tysiąc siedymset dziewiędziesiątego takową
wieżę na niedziel sześć zasiedli, po wysiedzeniu których Wawrzyniec Sosnowski,
Godfryd Kanniser, Jakub Liderlic, Michał
Mohiłowski, znowu na ich mieyscu sześćniedzielną wieżę zasiadywali, po zupełnym
wysiedzeniu których niezwłocznie Jan Budkiewicz, Benedykt Hole, Józef Koziulewicz,
Jan Rowiński у Wawrzyniec Jankiewicz,
takową sześćniedzielną wieżę gradatim po
sobie zasiadali у bez przerwy wysiedzieli,
nakazawszy, expensu prawnego na tymże

cechu slosarskim dla iego mości panaMurawskiego złotych pięćdziesiąt zasądza, termin exolucyi których przed aktami sądu
ninieyszego, na dniu czternastym Julii roku
przyszłego tysiąc siedymset dziewiędziesiątego, przed zasiadaniem swoim przeznaczywszy, satysfakcyą swoiemu dekretowi nakazuie. Po zadosyć uczynieniu któremu
wszytkie processa, żałoby у cały proceder
w tey mierze zaszły kassuie, annihiluie,
z xiąg eliminować dopuszcza, a iako w
rzeczy osądzoney wieczne stronam zaleca
milczenie. Po promulgowaniu którego dekretu od cechu slosarskiego, iego mość
pan, Piotrowicz—rotmistrz Nowogrodzki, do
sądów iego królewskiey mości zadwornych
assessorskich wielkiego xiestwa Litewskiego,
a toto iudicato założył appellacią. Zaś od
cechu puszkarskiego iego mość pan Janowski — komornik Oszmiański dopuszczenia
oney zaprzeczył, w którym stron sporze po
kontro wersyach, nawzaiem doniesionych,
sąd iego królewskiey mości burmistrzowski
radziecki Wileński, do prawa magdeburskiego w części trzeciey, na karcie setney
siódmey przepisanego, stosownie maiąc się,
appellacyią do sądów zadwornych assessorskich wielkiego xiestwa Litewskiego permittit.
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151. Опред леніе Вилепскаго магистрата по спорному д лу между рюіско-католикамн и диссидентами сапожничьего цеха относительно выбора цеховыхъ
старшині,.
Въ сапожничьемъ цех возникли между диссидентами и римско-католиками очень серьезныя
неудовольствія по поводу йзбранія цеховыхъ старшинъ. Д ло было въ томъ, что когда диссиденты избрали изъ среды себя двухъ кандидатовъ
на стар йминство въ цех , то римско-католики
подняли знамя бунта и до т хъ поръ м шали
произвести выборы, пока не избранъ былъ римско-католикъ. Предъявивъ свои привилегіи, диссиденты требовали у магистрата подробнаго разсмотр нія и судебпаго разбирательства. Разсмотр вши привилегіи, магистратъ постановилъ сл дующее р шеніе: диссиденты не должны обособ-

ляться отъ католиковъ и греко-русскихъ, а принимать сообща участіе въ цеховыхъ д лахъ; подъ
именемъ диссидентства сл дуетъ разум ть на будущее время не національность, a религію; диссидентскими старшинами считать диссидента Гана
и римско-католика Некпганскаго, который тоже
Н мецъ,—считать этого посл дняго только на текущій годъ, а на будущее время Н мцамъ католикамъ зас дать вм ст съ другими кото ликами,
а не диссидентами; наконецъ во изб жаніе цеховыхъ безпорядковъ т мъ и другимъ запретилъ
подавать аппелляцію.

Roku tysiąc siedraset dziewiędziesiąt
pierwszego, miesiąca February i dwunastego
dnia.
W sprawie za dwoma aktoratami у żałobami do nich należącemi, w iedno poniżey
złączonemi у skombinowanenii, z regestru
spraw termini tacti w sądzie iego kr. mości
burmistrzowskim radzieckim Wileńskim intentowaney:
Za pierwszym aktoratem utściwego pana Antoniego Niekszyóskiego, kunsztu
szewskiego maystra, z utściwemi panami Gotfrydem Hanem, Krystyianem у
Jerzym Dykami, Grzegorzem Lacerusem
у dalszemi maystrami professyi szewskiey—
dyssydentami, za zakazem po obżałowanych
prawnie wyniesionym у za żałobą, w nim

znayduiącą się, takową mieniąc у referuiąc się do manifestu w roku tysiącznym
siedmsetnym dziewiędziesiąt pierwszym, miesiąca Januaryi siódmego dnia zaniesionego,
oraz dalszych wszelkich zaświadczeń, sessyów, nie mniey dekretu urzędu burmistrzowskiego potocznego Wileńskiego, w roku
tysiąc siedmset dziewiędziesiątym, miesiąca
Decembra trzynastego dnia zapadłego, mianowicie o to: iż obżałowany Han у Dykowie, zniósłszy się z sobą, więcey lat siedmiu na przemianę zawsze sami siebie za
starszych obierali, nie referuiąc się w tym
do całości cechu wedle przywileiów, у t a kim sposobem sami się zawsze utrzymuią,
przy starszeństwie, nie dopuszczaiąc ani dyssydentów, ani katolików, a gdy oa rok te-
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raznieyszy tysiąc siedmset dziewiędziesiąt
pierwszy żaluiący delator większością głosów w stole niemieckim iest za starszego
obranym, wedle praw у przywileiów, która
elekcya dekretem sądu burmistrzowskiego
potocznego Wileńskiego iest potwierdzona,
od którego dekretu obżałowany Han niesłusznie zaappellowawszy do iuramentu nie
dopuszcza, na expensa prawne naraża, o
co delator rzecz maiąc, zakłada proźby do
approbaty elekcyi, vigore przywileiu nastałey, do utwierdziena dekretu sądu burmistrzowskiego potocznego "Wileńskiego, do
ukarania obżałowanego Hana у dalszych
paenami appellacyinemi et eoque intuitu
przypuszczenia delatora do iuramentu na
cechmistrzowstwo у zastrzeżenia inposterum,
ażeby panowie Niemcy od cechu Polaków
nie odłączali się, nie między sobą tyło starszych obierali, ale razem wszyscy z Polakami, tak do stołu niemieckiego, iako też
у polskiego starszych wolnemi głosami obierali, do nagrodzenia szkód, strat yexpensów prawnych.
Za drugim aktoratem utściwych panów Godfryda Hana, Michała Króla, Krystyana Kierszteyna, Jakuba Eupentusa,
Grzegorza Lacerusa, Henryka Hagenfelta, Jakuba Kleyny, Pawła Stankiewicza,
Jana Foia, Krystyana Dyka, Piotra Szplita, Jerzego Dyka — maystrów professyi
szewskiey—dyssydentów, obywatelów Wileńskich, z utściwym panem Antonim Niekszyńskim—maystrem szewskim, obywatelem Wileńskim, za zakazem po obżałowaiiego prawnie wyniesionym у za żałobą, w
nim znayduiącą się, takową mieniąc у referuiąc się do zaniesionych zażaleń, manifestów у dalszych zaskarzeń, a mianowicie
o to: iż gdy wedle praw. у przywileiśw wszyscy maystrowie professyi szewskiey w cza-
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sie przepisanym zebrali się do cechu swoiego dla uczynienia elekcyi starszych cechowych, podówczas, na dniu szóstym Decembra praesentis, całym zgromadzeniem
za przewodnictwem przywileiów, nayprzód
obranemi zostali za kandydatów: Krystyan
Dyk, Godfryd Han, Piotr Szplitta у Jerzy
Dyk, po obraniu zatym kandydatów elekcya
na starszeństwo rozpoczęła się; na takowey
elekcyi żałuiący Han iednostanemi głosy
bez żadney ni od kogo przeszkody у zaprzeczenia obranym został. Poczym obżałowany
Nekszyński, lubo nawet kandydatem do
przełożeństwa nie został, a zatym tym samym nie będąc ani kandydatem do przełożeństwa, cisnąć się nie był zdolnym, iednak nagannie zniósłszy się z niektóremi
kolegami całąspokoyność zburzył, starszym
gwałtem się ogłaszał, electować nikogo nie
pozwalał, sessyą elekcyiną zerwał, różne
zbytki, nad przystoyne sprawowanie się poczynił, woźnego do cechu sprowadził, który iakoby dla zerwania gwałtownie elekcyi
był z urzędu zesłany, obżatowany Nekszyński ogłosił, o czym urząd zgoła nie wiedział, albowiem urząd szczególnie woźnego dla tego przysłał, aby wydał testymonium, iaka elekcya była, nie żeby zaś
elekcya miała być zerwaną, daley gdy
przez pienność obżałowanego Nekszyńskiego
przed urząd burmistrzowski potoczny Wileński przybyli, pod ówczas sąd tenże potoczny słownie na dniu siódmym Decembra,
względem drugiego starszego, elekcya złożyć zarekwirował. Zatym wedle woli urzędu, gdy na powtórną elekcya obywatelstwo
professyi szewskiey zeszło się, za przewodnictwem prawa, przywileiów yzwyczaiu obrano, naprzód iak przywileie у zwyczay
sprawiedliwy wyciąga» czterech kandydatów,
to iest: Szewalgie, Jana Linka, Brauna у
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Michała Króla; po ustanowieniu kandyda- tak niesprawiedliwość niesprawiedliwością
tów zgromadzenie electować z kandydatów popieraiąc, dekret sądu iego królewskiey
obranych drugiego przełożonego przed się mości burmistrzowskiego potocznego Wiwzięło. Co widząc obżałowany Niekszyński leńskiego sobie przychylny uzyskał у stardrugi raz elekcyą zaprzeczył, kłótnie poro- szym niewolnie ogłoszony został. Od któbił, spokoyność zburzył, maystrów polskich rego dekretu żałuiący Han, maiąc zlecenie
do teyże swey czynności (lubo maystrowie pełnomocne od dalszych kolegów, uczyniwpolscy nigdy do elekcyi niemieckiey, a niem- szy wprzód trzydniową deliberacyą przed
cy do elekcyi polskiey nie wtrącali się) sąd burmistrzowski radziecki Wileński imiepodkurstał, różne gwałtowności podopełniał, niem wszystkich założył appellacyą. Którą
krzywdę znaczną całemu cechowi uczynił, appellacyą sąd iego królewskiey mości burnadto znowu sprawę pieniacką utworzyw- mistrzowski potoczny Wileński, uznawszy
szy, na sąd potoczny burmistrzowski Wi- za słuszną у sprawiedliwą, akceptował у
leński interes cały wciągnoł, gdzie nay- sprawę via appellationis przed sąd burminiesprawiedliwszemi postępuiąc krokami nic strzowski radziecki Wileński wysłał. Po
nie należących prawie do elekcyi niemiec- appellacyi zatym, lubo Niekszyńskie^o niekiey, iako od dawna w tym cechu rozdziel, wolne starszeństwo dofinalnegoultymarney
ney maystrów polaków religii rzymskfey instancyi dekretu utrzymane zostało, iedsprowadził, którzy od obżałowanego będąc nak obżałowany Niekszyński, gwałt gwałdobrze podbudzeni, wołać za obżałowanym tem popieraiąc, sessye niewolne w cechu
nieregularnie у to w części tylko poczęli, składać, na nich przemocą у absolutnie prea na kreskowanie nawet przystąpić nie chcie- zydować ośmiela się, wszystkie porządki у
li; poczym pomimo przywileiów, albowiem ustawy przywileiowe ruinować usiłuie, co
przywileie dwóch rzymskich, dwóch graeco- wszystko do tego nieporządnego stopnia
russkich у dwóch dyssydentów na starszych przywiódł, iż za niespokoynością obżałowaobierać każą, a iuż z strony rzymskiey nego Niekszyńskiego, ani szafarzów roczdwóch starszych obranych było, zatym trze- nych, ani młodszego ustanowić można.
ci Niekszyński elektowanymliako rzymianin O te zatym krzywdy у о dalsze in probydź nie mógł, pomimo obranych dwakroć cedendo dowodzić się maiące żałuiące dekandydatów, a kandydatem Nekrzyński ni- latorowie rzecz maiąc ante ornnia zakłagdy nie był; pomimo daley kolei, albowiem daią proźby—do approbaty praw, przywiz kolei od lat kilkunastu maystrowie byli leiów, dekretów у dalszych swobód, nadań
do obrania bliżsi na starszeństwo cechowe у wolności cechowi żałuiących służących,
pomimo wolną elekcyą podstępnym sposo- a za onemi do podniesienia dekretu burbem na starszeństwo obżałowany Nekrzyń- mistrzowskiego potocznego Wileńskiego, w
ski wdarł się, a sąd podstępkami swemi roku tysiąc siedmset dziewiędziesiątym, Deuwodząc, nieiakiś szpargał tegoroczny, świe- cembra trzynastego dnia ferowanego, nieżo podstępnie wymożony, niby od szafarstwa wolnie Niekszyńskiego, przeciwko przywiobżałowanego uwalniaiący de nullo da- leiom starszym utytułowanego, do komporto et accepto wymożony zaprodukował, a tacyi nieiakiegoś skryptu, w cechu przez
69
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obżałowanego Niekszyńskiego de nullo dato
et accepto wymożonego, którym niby obżałowany ód szafarstwa uwolnionym został,
do oddalenia obżałowanego Niekszyńskiego
od starszeństwa cechowego , do pokarania
onego za wszytkie przestępstwa, poczynione
gwałty, oraz za wexy, przegróżki у dalsze
przewinienia, intruzye dekretów у przywileiów, paenami z gatunku sprawy wypadaiącemi, do znikczemnienia nieiakieyści subskrypcyi . zmienioney, iakó nielegalney у
żadney konnexyi z przełożeństwem cechowym nie maiącey, do uznania elekcyów
dyssydentskich odbytych w cechu za dobre,
iako wedle praw sprawionych, do zadecydowania tego wszystkiego, co z dowodów
iawnym, z sprawiedliwości słusznym bydź
się okaże, salva tego pozwu melioratione.
A iako te żałoby w zakazach autentycznych znayduią się, tak co do wyrazów swoich w ten dekret są ingrossowane. Za któremi przerzeczone strony przed nami są_dem iego królewskiey mości burmistrzowskim radzieckim Wileńskim intentowały
sprawę. W którey sprawie w roku у miesiącu, wyż na dacie tego dekretu pisanym,
dnia dziewiątego eorundem, po nakazaniu
procederu, in proceilendo aktorat z karty
trzydziestey siódmey z tegoż regestru panów
€rotfryda Hana, Michała Króla, Krystyana
Kierszteyna, Jakóba Rupertusa у dalszych
maystrów kunsztu szewskiego religii dyssydentskiey, przeciwko panu Antoniemu Niekszyńskiemu—kunsztu szewskiego maystrowi, zawołany, przyłączywszy my sąd iego
królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński proceder in principali nakazaliśmy. Dnia 4wónastego eorundem w samey zaś Oprawie, po odbytych produktowych у repłikowych głosach, nie mniey
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też po oczewistych у dostatecznych ze strony pana Niekszyńskiego—maystra professyi szewskiey, przez imci pana Jana Janowskiego—komornika Oszmiańskiego, a
zaś od panów Gotfryda Hana у dalszych
maystrów szewskich religii dyssydentskiey,
przez imci pana" Łukasza Trzeciaka—porucznika Smoleńskiego, przy dbpraszaniu
się ze strony pana Niekszyńskiego o approbatę dekretu burmistrzowskiego potocznego Wileńskiego, w roku przeszłym tysiącznym siedmsetnym dziewiędziesiątym,
miesiąca Decembra trzynastego dnia zapadłego, na starszeństwie czyli cechmistrzowstwie w cechu szewskim tegoż pana Niekszyńskiego, vigore elekcyi pod dniem dziewiątym miesiąca Decembra, roku przeszłego tysiąc siedmset dziewiędziesiątego, w
tymże cechu nastałey, utrzymuiącego, o
zasądzenie expensow prawnych na panach
maystrach religii dyssydentskiey, waktoracie
wyrażonych, oraz o ukaranie onychże penami, z prawa ściągaiącemi się, za uczyniony odzew od sądu potocznego burmistrzowskiego do sądu ninieyszego, a zaś od
panów maystrów religii dyssydentskiey o
podniesienie przerzeczonego dekretu potocznego burmistrzowskiego Wileńskiego, iako
prawa у przywileia cechowi szewskiemu nadane naruszaiącego, a wedle tychże praw
у przywileiów, a mianowicie: wedle przywileiu nayiaśnieyszego Stefana, króla polskiego, w roku tysiąc pięćset siedmdziesiąt
dziewiątym, miesiąca Julii pierwszego dnia
cechowi szewskiemu nadanego, a póżnieyszemi przywileiami, iako to iednym nayiaśnieyszego Augusta wtórego króla, pod
rokiem tysiąc siedmset trzynastym, dniem
dwudziestym drugim miesiąca Lutego, drugim nayiaśnieyszego Augustat rzeoiego, króla
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polskiego, pod rokiem tysiąc siedmset pięćdziesiąt drugim, miesiąca Oktobra dwódziestego szóstego dnia datowanemi, konfirmowanego, o zabespieczenie panów maystrów religii dyssydenskiey: iżby dwuch starszych cechowych z religii dyssydentskiey, w porządku
obierania starszych cechowych elektowanych,
obranych było, a pana Niekszyóskiego, iako rzymianina, na mieyscu dyssydenta adpraesens gwałtownie na starszeństwo wdzieraiącego się usunięcia. Za uczynione zaś
przez pana Niekszyńskiego w cechu szewskim tym sposobem zamitręźenie у do procederu ninieyszego przyprowadzenie, przykładnie tegoż ninieyszego pokarania у wydatków prawnych zwrotu przysądzenia, domagaiąc się w przytomności stron proceduiących, na sądzie nawzaiem doniesionych kontrowersjach, my sąd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński, w takowym stron sporze następny
stanowiemy wyrok: Ponieważ z produkowanych na sądzie przywileiów, od nayiaśnieyszych regnantów cechowi szewskiemu
nadanych, a mianowicie z przywileiu nayiaśnieyszego króla polskiego Stefana, pod
rokiem tysiąc pięćset siedmdziesiątym dziewiątym, dnia pierwszego miesiąca Julii
datowanego, licznemi póżnieyszemi przywileiami (z niektóremi dodatkami, ku porządkowi tegoż cechu stużącemi) konfirmowanego, przez słowa w onym umieszczone,
aby co rok wszyscy schodzili się w dzień
świętego Mikołaia biskupa у obrali z posrzodku siebie sześć starszych rocznych, to
iest: dwóch rzymskiey, dwóch graeco-ruskiey, a dwóch niemieckiey religii, widocznie to bydź okazuie się, iż nayiaśnieysi monarchowie, nadaiąc prawidła ku wieczney
pamiątce rzemieślnikom, onychże, mko z
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różnych religii po miastach głównieyszych
zebranych, w iedności rządu sprawowania v
się у w spólnym zbieraniu owoców z dobrodzieystw przywileiowych, bez przewagi iednego nad drugim, na wieczne czasy zachować postanawiaiąc, po dwóch z każdey religii (iako iest wyżey wzmieniono) za starszych w cechu szewskim determinowali;
panowie zaś szewce, opacznie sobie tłumacząc wyraz w przywileiu niemieckiey religii, każdego po niemiecku chodzącego maystra szewskiego, choćby rzymskiey wiary,
za starszego ze strony niemieckiey religii
mogącym bydź obranym sądzili, przeto my
sąd iego królewskiey mości burmistrzowski
radziecki Wileński mniemanie takowe, dotąd u panów szewców, tak polaków, iako
у niemców trwaiące, przy następnych przepisach dla tegoż cechu, vigore praw, przywileiów onemu nadanych у służących, tak
rezolwuiemy: Primo, aby panowie szewce
w dzień ś. Mikołaia biskupa, ad mentem
przywileiu nayiaśnieyszego króla polskiego
Stefana, wyż de data wzmienionego, razem
wszyscy, tak rzymianie, graecy, iako też у
niemcy, to iest dyssydenci, w iedno mieysce
zszedłszy się, z pomiędzy siebie ludzi zdatnych, dwóch rzymian, dwóch graeco-ruskich, a dwóch dyssydentów za starszych
rocznych wolnemi у spólnemi głosami
obierali,—my sąd iego królewskiey mości
burmistrzowski radziecki Wileński, na zawsze postanawiamy. Secundo. By ciż obrani
starsi sześciu nie poddzielnie, lecz za iednym stołem razem zasiadaiąc, rząd wspólny
w swym cechu utrzymywali, przyimowanie
у zapisywanie chłopiąt na wytermmowanie
lat w kunszcie szewskim, wyzwolenie czeladzi у maystrowstwa, bądź czy to niemieckiego, czy polskiego krom, za wiadomością
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wszystkich sześciu panów starszych, by było sprawowane у w xięgi cechowe ogulne
wprowadzane. Skarby ich у różne akcydensa by nie oddzielnie, lecz do iedney skrzynki należeli, у z oney wspólne swoie potrzeby opatrywali, my sąd iego królewskiey
mości burmistrzowski radziecki Wileński
nakazuiemy. Terłio. Ponieważ panowie
Niemcy rzymianie, z powodu szczegulnie
tego, że suknią niemiecką są okryci, do
stołu rzymskiego za starszych rocznych
obieranemi nie byli, a z tąd widoczna krzywda onym działa się, przeto у w tym punkcie,
stosownie maiąc się do nieraz wspomnionego przywileiu, by odtąd żadney różnicy
co do ubioru (lecz tylko co do religii) w
obieraniu starszych panowie szewcy nie
czynili, у czyto w niemieckie, czy w polskie suknie przyoblekaiącego się rzymskiey"
wiary maystra, wedle zdatności у zasług
w cechu za starszego obierali, my sąd iego
królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński zalecamy.—Oraz ieśliby z którey kolwiek religii, wedle myśli przywileiu
(nie raz wspomnionego), panów maystrów
w cechu szewskim do obrania na starszeństwo zdatnych nie znaydowało się, tedy z
przytomnych tunc temporis religiantów,
celem utrzymywania porządku cechowego
na mieyscu nieznayduiących się obrać z
pomiędzy siebie maią; co iednak łamać
porządku у w naymnieyszym punkcie w
przyszłość tym maystrom, którym wedle
przywileiu z religii otrzymywać starszeństwo przynależy, praeiudicare nie ma,—my
sąd iego królewskiey mości burmistrzowski
radziecki Wileński zastrzegamy. Co się zaś
tyczę starszeństwa tegorocznego z religii
niemieckiey czyli dyssydentskiey, lubo ze
strony Gtotfryda Hana, dyssydenta teraźniey-

szego starszego iednomyślnością obranego, у dalszych niektórych panów dyssydentów kunsztu szewskiego elekcyą pana Antoniego Niekszyńskiego, na mieyscu dyssydenta za starszego w cechu, czyli kolegę
panu Hanowi ogłaszaiącą zaprzeczono; iednak ponieważ dotąd cały cech szewski słowa przywileiu zbocznie tłumacząc, pana
Niekszyńskiego, rodem Niemca, lecz rzymskiey wiary, dobrowolnie większością głosów na starszeństwo (iako świadczy elekcya
pod dniem dziewiątym miesiąca Decembra,
tysiąc siedmset dziewiędziesiątego roku nastała) nominował, a nadto z uwagi szczegulney, iż iako Niekszyński całością niemal cechu szewskiego na starszeństwo zawołany у ogłoszony został, tak też gdy
tłumaczenie wyrazów przywileiu adpraesens ninieyszym dekretem temuż cechowi
oświeca się; przeto tak z tych uwag, iako
też, zachęcaiąc tego obywatela do dalszych
usług obywatelskich у miłości ku współbraci
swoich, mieysce dyssydentskie na rok idący
panu Niekszyńskiemu zastąpić my sąd
iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński dozwalamy. To zaś, iż po
skończonym tym roku żadney podobney
terażnieyszey elekcyi praktyki cech szewski
czynić nie ma у owszem we wszystkim
(pod iak naysurowszemi karami) wedle powyższych reguł у przepisów zachować się
ma,—my sąd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński iak naysolenniey zastrzegamy; wykonanie zatym przysięgi na starszeństwo, wedle prawa magdeburskiego, panu Gotfrydowi Hanowi у panu Niekszyńskiemu, wraz po promulgacie,
tego dekretu, przed sobą sądem my sąd iego królewskiey mości burmistrzowski radziecki Wileński przeznaczamy. Na osta-

— 549, tek zaś ani expensow prawnych, ani też
paen, win, na żadną nie'sądząc stronę,
wieczne milczenie, zgodę, iedność у miłość,
tak stronom, iako też całemu cechowi
szewskiemu nakazuiemy. Dnia czternastego eorundem po przeczyłaniu in finali iudicato dekrecie, obie strony do appellacyi
przed sąd zadworny assessorski wielkiego
xiestwa Litewskiego wzięli ad deliberandum, która wedle prawa stronom iest dozwolona. Dnia dwunastego Marca w terminie z odwołania sądów z deliberacyi przypadłym, po zbronieniu ze strony panaNiekszyńskiego appellacyi przed sądzadworny
assessorski wielkiego xiestwa Litewskiego,
ze strony panów dyssydentów maystrów
kunsztu szewskiego zakładaney, my sąd
iego kr. mości burmistrzowski radziecki
Wileński, insistendo przywileiom naiaśnieyszych monarchów, pod rokiem tysiąc pięćset dwudziestym drugim miastu Wilnowi
nadanych, wyraźną moc у dyspozycyą w
przepisywaniu cechom porządków magistratowych Wileńskich nadanych, gdy w osądzoney rzeczy między dyssydentami a rzymianami maystrami kunsztu szewskiego
zboczne przez strony tłumaczenie przywile-

iów, cechowi szewskiemu nadanych, szczegulnie tylko przez sąd ninieyszy dekretem
oczewistym przy przepisie niektórych porządków rezolwowane zostało, którym Niekszyński na rok tylko idący, iako całością
cechu szewskiego za starszego obrany, a
dopuszczenie appellacyi gdy iedyny tyło
nierząd w cechu zrodziło by, przeto my
sąd iego królewskiej mości burmistrzowski
radziecki Wileński, zapobiegając temu
wszystkiemu, appellacyi pretendowaney nie
dopuszczaiąe, wykonanie przysięgi' panom
Hanowi у Niekszyńskiemu na starzeństwo
w cechu szewskim in instanti zaleciliśmy.
Po przeczytaniu takowey rezolucyi pan Antoni Niekszyński przysięgę na starszeństwo
w cechu szewskim, rotą w prawie magdeburskim przepisaną wykonał. Б щ а czternastego eorundem panGotfryd Han, satisfaciendo powyższemu dekretowi iurament
na starszeństwo w cechu szewskim, rotą
wprawie magdeburskim przepisaną, iudicialiter wykonał.
Która to sprawa, iako się w sądzie iego królewskiey mości burmistrzowskim radzieckim Wileńskim agitowała, tak iest
do xiąg tegoż urzędu zapisana.

.
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152. Аппелляція отъ диссидентов!, Впленскаго сапожничьяго цеха на р шеніе
Виленскаго магистрата, которьшъ рпмско-католикъ Некшиискій назначеаъ па
должность дпсспдентскаго старшины и оставлепъ безъ паказанія за безпорядки,
произведенные нмъ во время выбора старшннъ въ цех .
Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt pierwszego, miesiąca Marca dwónastego dnia.
Na sądach iego królewskiey mości burmistrzowskich radzieckich miasta stołecznego
iego królewskiey mości Wilna, przed nami Leonardem Tolokońskim, Paszkiewiwiczem — konsyliarzem iego królewskiey
mości, Alexandrem Chmarzyńskim—burmistrzami, Onufrym Sippko, Joachimem
Heynrykiem Frobenem—radcami, у mną
Jakóbem Kazimierzem Sidorowiczem—sekretarzem iego królewskiey mości, pisarzem,
urzędnikami sądowemi sądów burmistrzowskich radzieckich miasta stołecznego iego
królewskiey mości "Wilna, stanowszy osobiście patron imć pan Łukasz Trzeciak—
porucznikowicz Smoleński, punkta appellacyine (na rzecz we śrzedzinie wyrażoną)
z głosu do akt podał-—które wpisuiąc w
xięgi od słowa do słowa tak się w sobie
maią:
Sławetni panowie kGotfryd Han, Krystyan у Jerzy Dykowie, Grzegorz Lazarus, Jakub Ropertus, Henryk Hagernfeld,
Jakób Kleym, Paweł Stankiewicz, Jan
Toin, Piotr Szplita, Michał Korol у wszyscy dyssydenci, obywatele Wileńscy, profesвуі szewskiey, od dekretu burmistrzowskie-

go radzieckiego Wileńskiego, w roku terażnieyszym tysiącznym siedmsetnym dziewiędziesiąt pierwszym, miesiąca Februarii
dwónastego dnia, z sławetnym Antonim
Nekszyńskim—professyi szewskiey, obywatelem Wileńskim, zapadłego, przed sąd
nayiaśnieyszey assessoryi wielkiego xiestwa
Litewskiego w punktach utrzymania Nekszyńskiego na ten rok za starszego na
mieyscu dyssydentskim w cechu, a przez
toż samo o wyzucie siebie z mieysca, dyssydentom przywileiami przeznaczonego; secundo od nieukarania Nekszyńskiego za
dopełnione gwałty dyssydentom, tumultnośó
pod tytułem elekcyi, od nieukarania tegoż
Nekszyńskiego za zasiadanie na mieyscu
dyssydentskim podczas sprawy, o toż samo
toczącey się; iako też od nieukarania za
pociąganie dyssydentów do sądu potocznego burmistrzowskiego, pomimo sąd górny
burmistrzowski, gdzie proceder był w kontynuacyi; naostatek od niesądzonych expensów prawnych na mocy konstytucyi tysiąc siedmset sześćdziesiąt czwartego roku
у prawa magdeburskiego z części trzeciey
fol. sto siedm appelluią; który upraszaiąc
przyięcia у dopuszczenia, iako pełnomocny
plenipotent, oną podług prawa podpisuię.
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pierwszego, miesiąca Februarii dziewiętnastego dnia. TJ tych punktów appellacyinych
podpis plenipotenta takowy: Łukasz Trzeciak — porucznik Smoleński, umocowany
plenipotencyą. Które to punkta appella-

cyine, za podaniem onych przez wyż wyrażonego patrona u sądu z głosu do
akt, są w xięgi burmistrzowskie radzieckie miasta stołecznego iego królewskiey
mości Wilna przyięte у zapisane. Correctum
F. X. Sidorowicz—m. W. regent mp.

1792 г. Мая 9 дня.
Изъ книги № 5164, за 1792—1793 г., л. 9.

153. Дозволеніе, данное Виленскимъ магистратомъ Ивану Ясинскому и Игеатію
Вроблевскому на открытіе въ Вильн типограФІн.
Виленскій магистрата, снисходя на ходатайство Ясинскаго и Вроблевскаго позволить имъ открнтіе въ Вильн типографіи, настоящимъ постановленіемъ разр шаетъ ииъ открыть таковую

съ ежегодной платою въ городскую кассу по 50 зл.
въ течете 6 л тъ, потомъ предоставляетъ себ
право увеличить эту плату, смотря по доходамъ
типографіи.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt drugiego, miesiąca Maia dziewiątego dnia.
Przed nami Antonim Tyzenhauzem—
chorążym у posłem woiewodztwa Wileńskiego, prezydentem, Antonim Lachnickim—oboznym Wiłkomirskim viceprezydentem, Józefem Meierem, rotmistrzem woiewodztwa Trockiego, Danielem Hertellem,
KazimierzemPaszkiewiczem, Piotrem Grosmanem—szambelanem, Fryderykiem Heyde,
Antonim Trappern, Marcinem Knakfusem, Antonim Tolokońskim-Paszkiewiczem,
Franciszkiem Sądeckim—radnymi, Wawrzyńcem Orzechowskim—budowniczym Mozyrskim, pisarzem magistratu głównego miasta wolnego rzeczypospolitey Wilna, stanowszy oczewisto wielmożny imó pan Piotr

Maiewski, sędzia mieyscowy cyrkułu pierwszego miasta wolnego rzeczypospolitey Wilna, pozwolenie na założenie drukarni w
mieście Wilnie, od magistratu Wileńskiego
imć panom Janowi Jasińskiemu, Ignacemu Wróblewskiemu, z przyłączoną approbatą na papierze stemplowanym śrebnogroszowym wydane, do akt podał, którego
brzmienie iest następne: Na mocy rezolucyi magistratu głównego miasta rzeczypospolitey Wilna, na dniu dzisieyszym zapadley, do weyrzenia wproźbę imć panów
Jana Jasińskiego у Ignacego Wróblewskiego drukarnią w mieście Wilnie publiczne założyć usiłuiących, prożbę tychże
ichmościów, iako powszechney wygodzie służącą, akceptuiąc, przez ninieyszą rezolucją
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moią wyż rzeczonym ichmościom, założyć magistratu następna: Eoku tysiąc siedmset
w mieście Wilnie drukarnią, w domu, kę- dziewiędziesiąt drugiego, dnia dziewiątego
dy sobie naymą у wybiorą, dozwalam, . z Maia, ninieysze urządzenie względem dozwarunkiem, aby się zachowali według praw wolonego założenia w mieście Wilnie przez
у opisów publici. Co się tyczę pisma wszel- imć panów Jana Jasińskiego у Ignacego
kiego zakazanego, oświadczyli ciż ichmość Wróblewskiego drukarni, przez wielmożnego
benevole na dochód publiczny miasta Wil- imć pana Lachnickiego — vice-prezydenta
na co rok kontribuować у punktualnie do magistratu uczynione у przed magistratem
kassy mieyskiey opłacać po złotych pol- złożone, we wszystkim у we wszelkich waskich pięćdziesiąt, a to do lat sześciuokrąg- runkach opisanych, approbuie się yutwierdza
łych a data praesentis, które censum cho- się. Działo się na ratuszu głównym miasta
ciaż w proporcyą spodziewanych z drukarni wolnego rzeczy-pospolitey Wilna na sessyi
w tuteyszym stołecznym mieście zysków, magistratowey. U tey approbaty podpis prelubo iest szczupłe; że iednak zakład dru- zydenta у radnych w ten sposób: Antoni
karni wiele znacznych wymaga awansów, Tyzenhauz chorąży, poseł, prezydent Wilhic et nunc na tey przestałem opłacie. Po na; Józef Meyer — rotmistrz woiewodztwa
skończonych zaś sześciu leciech zachowuie Smoleńskiego, radny miasta wolnego rzesię moc następnym magistratom traktowa- czy-pospolitey Wilna; Fryderyk Heyde—radnia o większość opłaty pro re publicznych ny; Marcin Knakfus—kapitan woysk Litewmieyskich dochodów. Na dowód własną mą skich, radny miasta Wilna; Antoni Trapp—
ręką podpisuię się. Działo się roku tysiącz- radny, Antoni Tołokoński Paszkiewicz—radnego siedmsetnego dziewiędziesiątego dru- ny Wileński; Francziszek Sądecki—radny
giego, miesiąca Maia ósmego dnia. U tego Wileński. Takowe pozwolenie, za podaniem
pozwolenia podpis viee-prezydenta magi- onego przez wyż wyrażoną osobę do akt,
stratu Wileńskiego w te słowa: Antoni Dyz- est do xiąg magistratowych Wileńskich
Lachniski — vice-prezydent miasta Wilna, przyięte у wpisane.
obożny Wiłkomirski mpr. Approbata zaś

-

553 —

1794 г. Марта 13 дня.
Изъ книги № 5165, за 1794—1795 г., л. 117.

154. Универсадъ полицейской коммиссіи ведикаго княжества Дитовскаго, которымъ
предписывается особымъ духовиьшъ цевзораиъ рияско-католическаго в роиспов давія разсмотр ть ве печатныя изданія въ пред дахъ вел. кн. Литовскаго.
Полицейская коммиссія в. кн. Литовскаго настоящимъ универсаломъ доводить до всеобщаго св д нія, что всл дствіе правительственныхъ распоряжений составлена особая цензурная коммиссія
для разсмотр нія вс хъ вообще книгъ находящихся въ продаж (цензора поименованы въ этомъ документ ) въ разныхъ городахъ Западно-русскаго
края. Запрещенными книгами предписано счи-

тать вс вообще книги, не согласныя съ ученіенъ
католической церкви им стными народными обычаями. Въ случа появленія такихъ книгъ цензора должны налагать на нихъ печати и запрещеніе; лица, распространягощія ихъ, на первый
разъ подвергаются конфискаціи книги и штрафу
въ 100 зл., во второй—тюремному заключенію.

Koku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt czwartego, miesiąca Marca trzynastego dnia.
W kancellaryi miasta stołecznego głównego rzeczypospolitey Wilna, przede mną
Franciszkiem Xawerym Sidorowiczem—aktualnym у przysięgłym tegoż miasta regentem, stanąwszy osobiście pan Tomasz
Korwel—pisarz magistratu ekonomicznopolicyinego miasta rzeczypospolitey Wilna,
uniwersał, zalecaiący examinowanie xiag
od nayiaśnieyszey kom. policyi wielkiego
xiestwa Litewskiego w druku wyszły, do
magistratu Wileńskiego przysłany, ku wpisaniu do akt podał. Który od słowa do
słowa wpisuiąc w xięgi, tak się w sobie ma:
My marszałkowie у kommissarze policyi
wielkiego xiestwa Litewskiego — wszem
wobec у każdemu, komu o tym wiedzieć
należy, oznaymuiemy tym naszym uniwersałem, okólnym listem: iż miedzy jvielorakiemi obowiązkami, władzy kommissyi po-

licyi poruczonemi, będąc zostawiony у ten,
aby mieć baczność na obyczayność, zwłaszcza w uszanowaniu religii panuiącey,
w tolerancyi innych, у aby wolność pisania
у drukowania, z granic, prawem obostrzonych, nie występowała, który to obowiązek
iaśnie iest wytkniętym w konstytucyi seymu świeżo skończonego Grodzieńskiego pod
tytułem: „Kommissya policyi" w artykule
drugim, w punkcie drugim, w słowach:
„Czuwanie na obyczayność powszechną, tak
w uszanowaniu religii ś\ katolickiey rzymskiey panuiącey, iak w zachowaniu prawami obostrzoney względem innych tolerancyi; pilnować zatym będzie, aby wolność
pisania у drukowania stosownie do praw
kardynalnych w przyzwoitych utrzymywana
była granicach. Która to baczność у do
xiąg z zagranicy sprowadzonych, po składach xiegarskich у drukarskich, rozciągać
się ma." Za tym kommissya policyi wiel70
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kiego xiestwa Litewskiego, chociaż pewna
być powinna, że każdy obywatel у mieszkaniec, znayduiący się w krahi;; równie przez
posłuszeństwo prawu, iako у dla uniknienia wszelkich pobudek, które . by. dążyły
do zepsucia obyczaiów у zarażenia świętych
religii maxym, istotnie naydzielnieyszych,
do utrzymania w obrębach dla każdego
stanu у powołania właściwych powinności,
winien iest stosować się do tych prawideł.
Z tym wszystkim kommissya policyi wielkiego xiestwa Litewskiego, aby nie spuściła z swoiey troskliwości у tego kroku,
który by mógł skazę w obyczaiach zaszcze.piać y. umysły do zniechęcenia prawd, religii sposobić, coby łatwo uwieść potrafiło
słabsze у niedoyrzałe umysły у w sidła
zwodnicze wprowadzić, gdyby cyrkulowały
takie pisma, druki у xiegi, które albo iawny, albo w pozoru uwikłany zawieraią iad,
prowadzący do rozwolnienia obyczaiów у
do odrażenia od тахуш świętych religii.
Na postrzeżenie zaś tego iadu gdy trzeba
rozumów doyrzałych, nauką dostateczną у
cnotą znakomitych, nie omieszkała kommissya policyi w. x. Lit. rekwizycyi swych zanieść do szanownych у gorliwych pasfcerzów, dycezye w w. x. Litewskim maiących,
zobligacyą, aby kommissyi ninieyszey przed.iawili w dyecezyach swych osoby poinienionemi przymiotami zaszczycone, którzyby
examinowali pisma, druki у xiążki, a na
których by censurze wiarę położyć godziło
się. Jakoż kommissya ninieysza, od tych
szanownych у gorliwych pasterzów listę
nominowanych examinatorow do censury
xiąg odebrawszy, uwiadamia o tym publiczność. Z rzędu zatym osób na dyecezyą
Wileńską, przez iaśnie oświeconego xiecia
imci Jgnacego Massalskiego -biskupa Wileńskiego, iako to: w Wilnie i.-w. i. x.

Kazimierz Naruszewicz—prałat scholastyk
Smoleński, administrator у sędzia-surroga; tor dycćeżyi,; sekretarz szkoły główney wielkiego xiestwa Litewskiego, proboszcz Oniksztański; Józef Mickiewicz—kanonik Smoleński, administrator dyecezyonalny; proboszcz koadiutor Wiszniewski — professor
szkoły główney wielkiego xiestwa Litewskiego; Tomasz Hussarzewski, professor
szkoły główney wielkiego xiestwa Litewskiego; Józef Dębkowski—regens seminarium dyecezyonalnego; w Trokach w. i. x. Dydziński—opat Staro-Trocki; w Mereczu w.
i. x. Wiszniewski—kanonik Intlantski, dzieL
kanSinneński, pleban Merecki; w Grodnie
.w. i. x. Jurewicz—rektor wydziału Grodzieńskiego, kan. Inflantski; w Białym-stoku
w. i x. Michałowski—kan. Chełmski, proboszcz tameczny; wSzczuczynie Lit. w. i. x.
Lang — piar, ex - prowyncyał; w Lidzie
w. i. x. rektor szkół tamecznych; w Kownie wielebny imć xiądz Puciłowski, kanonik Smoleński, dziekan у proboszcz tameczny; w Słonimie wielebny imć xiądz Laskowicz—koadiutor, proboszcz tameczny,
kanonik Jnflantski; w Brasławiu—wielebny
xiądz Piotr Toczyłowski—koadiutor, proboszcz tameczny; w Zelwie i. w. i. x. Kłokocki—nominat biskup Brzeski Lit., proboszcz Kożański; wSwisloczu w. i. x. Choynowski—pleban Wólkowyski;—w Wiłkomierzu w. i. x. Lachnicki, proboszcz tameczny; w Poniewieżu w. i. x. rektor piarów tamecznych; w Wołkowysku w. i. x.
Choynowski—pleban tameczny; w Oszmianie w. i. x. Lubariski—kanonik Smoleński,
proboszcz koadiutor Oszmiański; w Prenach i. w. i. x. Michał Karpowicz—prałat
archidiakon Smoleński, professor szkoły
główney wielkiego xiestwa Litewskiego,
proboszcz Preński; w Eyszyszkach w. i. x.

Borowśki—koadiutor
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proboszcz tameczny. A iako zamiary prawa, od skiiteczney exeNa.dyecezyą Żmuydzką przez i. o. x. Ste- kucyi у troskliwości obywateli-zależą, tak
fana Griedroycia — biskupa Żmudzkiego: z teyże exekucyi ogulny na wszystkich
w Worniach w. i. x. Goylewicz — kano- spływaiąc pożytek, szanownym у interesnik Żmudzki у doktor oboyga prawa; w sowanym w powszenchności stawać się poKossieniach i.' w. i. x. Bukaty—suffragan winien; co czyni pewną nadzieię, że przeŻmudzki; w Telszach w. i. x. Januszew- znaczeni urodzeni examinatorowie, równie
ski—kan. Żmudzki, doktor teologii у ple- z powolności zwierzchnościom, iako też
ban mieyscowy; w Szawlach x. imć. Gried- przeięci miłością dobra publicznego у oraz
royć—archidiakon Żmudzki, doktor teologii, gorliwością religii, wykonywać у dostrzegać
pleban tegoż mieyca; w Szkudach iaśnie będą swego powołania, z taką czułością у
wielmożny imci x. Straszewicz — infułat przezornością, z iakim zaufaniem wybór
Żmudzki. Na dyeczeyą Brzeską przez lub brakowanie pism, druków y. wszelkich
i. w. i. x. Adama Naruszewicza—biskupa xiążek ich censurze, pracy у usiłowaniu
Łuckiego у Brzeskiego w Janowie: i. i. x. x- powierza się. Obiecuie przytym kommissya
Adam Popławski—kanonik Łucki, regens policyi, że do kogo rzecz tego uniwersału
seminarii у Surrogat Janowski, Woyciech należeć będzie, z zupełną ochotą, odda się
Kossakowski — teologii moralney doktor, przeznaczeniu prawa у ochraniać nie bęJózef Markiewicz, retoryki professor, ka- dzie takich pism, druków у xiążek, które by
nonicy Brzescy: w Brześciu Lit. i. xx. Jg- sprzeciwiaiąc się religii у obyczaiom, były
nacy Buchowiecki—kanonik Jnflantski, rek- razem narzędziem skażenia тахущ, cnocie
tor szkół edukacyinych, Stanisław Jenczal- у szczęśliwości spółeczney właściwych. Dla
ski—professor teologii moralney; w Sze- czego xiegarze ybibliopole, wszystkie xięreszowie i. xx. Jan Kulesza — dziekan gi, ażeby pod ехатеп у cenzurę, komu
mieyscowy, pleban Horodecki, Stefan Ma- bądź z wyznaczonych examinatorow, każlinowski—pleban Sielecki, kanonicy Brze- den w swoiey dyecezyi podali, rozkazuie.
scy; w Kamieńcu Litews. i. x. Józef Pod- Po uskutecznieniu zatym censury, które
górski—dziekan mieyscowy, kan.. Jnflant- xięgi do cyrkulacyi, czyli sprzedaży dyspenski, pleban Wierzchowicki; w Wysokim— sowanemi у wolnemi zostaną, tych tylko
Lit. i. x. Jan Stończewski, pleban tamecz- wolności przedawania у cyrkulacyi dozwany, kan. Brzeski,—do examinowania у сеп- la. Te zaś pisma, druki у xiegi, któreby
sury xiąg są wyznaczonemi. Przeto kom- examinatorowie, czyli którzy z nich uznamissya policyi wielkiego xiestwa Litewskie- li za niemogące cyrkulować, iżby onych
go, w cnocie у przymiotach wybranych xiegarze, drukarnie у bibliopolowie pod
przez ich pasterzów, mężów, swoie funduiąc żadnym pozorem przedawać nie ważyli się,
pod konfiskatą xiąg у karą za każde dziezaufanie, iako osoby w górze wyrażone na
ło po złotych sto, a nawet za dostrzeżonym
ten obowiązek przeznaczone utrzytnuie, tak
powtórzonym przestępstwem, pod karą osoonych obowiązuie: ażeby wszelkie у wszybistego więzienia. Kommissya policyi wielstkie xięgi, z zagranicy sprowadzone, po
kiego xiestwa Litewskiego, zastrzegając,
składach xiegarskicb у drukarskich ku
zaleca prześwietnym kommissyom porządsprzedaniu znayduiące się, wyexaminowali.

— 556
fcowym w wielkim xiestwie Litewskim, aby
przez się у przez swych officyalistów tego
pilnowali, czego kommissya policyi wielkiego xiestwa Litewskiego у intendentom
po wydziałach, od kommissyi swey ustanowionym, równie pilnować nakazuie. Wszyscy zaś drukarze, xiegarze, bibliopole handel takowych pism, druków у xiąg, które
by przez examinatorow do cyrkulacyi nie
zostały approbowanemi, nie powinni u siebie utrzymywać, a tym bardziey przedawać, lecz takowe pisma, druki, xięgi, w
mieyscowey kommissyi porządkowey, lub u
intendenta wydziału policyinego, dla opieczętowania złożyć obowiązani. A ieżeliby
druki, xięgi, komu z handlu nadesłanemi zostały, tedy kommissya porządkowa, czyli intendent policyi, takowe xięgi, druki zabronione, opieczętować są powinnemi, dopiero zaś po
opieczętowaniu, iżby handluiący, czyli drukarze, xiegarze у bibliopole, zabronione
druki, za granicę, zkąd przywieźli, wywozili, na ostatniey komorze officyaliście skarbowemu meldowali się, całość pieczęci okazali, у od skarbowego officyalisty zaświadczenie o nienaruszoney pieczęci wzięli; oraz
takowe zaświadczenie do kommissyi policyi
wielkiego xiestwa Litewskiego odsyłali—

-

kommissya policyi wielkiego xiestwa Litewskiego pod rownemiż karami zaleca.—Dla
czego kommissya policyi wielkiego xiestwa
Litewskiego ninieyszy uniwersał dla wiadomości pOwszechney rozdrukować, a rozdrukowany do wszystkich zwierchnościów
duchownych, aby z ambon był publikowany, tudzież do kommissarzów porządkowych
miast głównych у innych klass, aby w aktach umieszczonym został, kancellaryi swoiey rozesłać zaleca.—Dat na sessyi ekonomiczney kommissyi policyi wielk. xiestwa Litewskiego, dnia ósmego Marca, tysiąc siedmset dziewiędziesiąt czwartego roku. U tego
uniwersału podpis drukowany iaśnie wielmożnego kommissarza prezyduiącego kommissyi policyi na sucho wyryty. Z drugiey
strony podpis imci pana regenta ekonomiczno-policyinego, oraz w dole adnotacya
w tych wyrazach: Stanisław Wołowicz—
podkomorzy Rzeczycki, królewstwa Polskiego, wielkiego xiestwa Litewskiego kommissarz prezyduiący. Zgodno z oryginałem: Józef Bakowski—szam. iego królewskiey mości
ekonom, regent. Który to uniwersał, za podaniem onego przez wyż wyrażoną osobę
do akt, iest w xięgi wieczyste miasta rzeczypospólitey Wilna przyięty у zapisany-
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155. Ординація выработаиеая на Гродненскомъ сейм дія введенія лучшаго
устройства въ Виленскоиъ городскомъ управленій.
Всл дствіе постановленій Гродненскаго сейма,
Вильн предоставлено было право выработать особую инструкцію для городского самоуправленія.
Инструкція эта вс текущія д ла подразд лила на
три вида: д ла текущія гражданскія, угодовныя
и полицейскія. Во глав каждой административной отрасли находился бургомистръ и его кандидата; по д ламъ полицейскимъ назначены были

Roku tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt
czwartego, miesiąca Marca piętnastego dnia
W kancellaryi miasta głównego stołecznego rzeczy-pospolitey Wilna, przede mną
Franciszkiem Xawierym Sidorowiczem—
aktualnym у przysięgłym tegoż miasta regentem, stanąwszy osobiście imć pan Józef Rogowski—gminny wydziału pierwszego miasta Wilna, ordynacyą niżey wyrażoną przez trzy porządki miasta Wilna na
sessyi generalney dla burmistrzów у dozorców wydziałowych miasta Wilna tymczasowie uchwaloną, ku wpisaniu do akt
podał, którą, od słowa do słowa wpisuiąc
w xie'gi, tak się w sobie ma:
Ordynacyą dlaburmistrzów wydzialmych.
Ponieważ przez prawo seymu Grodzieńskiego, pod dniem trzynastym Listopada, tysiąc siedmset dziewięćdziesiąt trzeciego roku,
dla miast nastali burmistrze wydziałowi,
sprawy potoczne wartości złotych sto, a ka-

особые дозорщики. Вс эти лица получили особыя подробная наставленія, по какой юридической
форм должны совершать свои судебныя р шенія.
Высшая центральная власть городскаго самоуправленія сосредоточена была въ рукахъ магистрата,
которому и должны были подаваться аппелляціи
на отд льныя постановленія бургомистровъ.

ry złotych dziesięć nie przenoszące, tudzież
więzienia dnia iednego у plag sześciu, z
wolną appellacyą w sprawach policyinyeh
do magistratu, a w sprawach innego gatunku do sądu ordynacyinego sądzić, oraz
wszelkie rozporządzenia, tyczące się policyi porządku, od magistratu przesłane, wykonywać, rapporta o wszelkich czynnościach
lub zdarzeniach, iako też у spraw odsądzonych, codziennie magistratowi oddawać,
у dalsze powinności, prawem do urzędu
burmistrzowskiego przywiązane, pełnić są
obowiązanemi; a kiedy podług determinacyi tegoż prawa ordynacja, tak co do sądowości, iako też у policyi dla miast od
naywyższey zwierzchności ieszcze nie wyszła, urzędy zaś mieyskie, tak policyine, iako у sądowe podług nauki prawa wyż
wzmiemonego, iuż są wybrane, a te exekwowaó do urzędów swych obowiązki przywiązane są winnemi; przeto iżby porządna
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exekucya obowiązków urzędowych następowała, my wszystkie trzy porządki miasta
"Wilna, to iest*. rada, ławica у gminni, tymczasową ordynacyą na fundamencie praw,
przywileiów, miastu Wilnowi nadanych у
służących, dla urzędu burmistrzowskiego
wydziałowego w następnym sposobie do zachowania przepisuiemy:
Artykuł pierwszy. 0 postępowaniu w sądzie potocznym.
. Primo. -Każdy burmistrz będzie miał protokołów cztery, z których w iednym sprawy
potoczne cywilne różnego gatunku, bądź
ugodą, bądź sądzeniem odchodzące, w drugim sprawy odsądzone policyine, w trzecim
rapporty od dozorców respective wydziału,
tak w materyach policyinych, iako też we
wszelkich zdarzeniach do burmistrza przychodzące, w czwartym rapporta codzienne
do magistratu, tak odsądzonych spraw у
dochodów burmistrzowskich, iako też wszelkiego rodzaiu przypadki; oraz w materyach
policyinych zdarzenia, pod rapport do magistratu podpadaiące, będą zapisywane.
Secundo. Jako sprawy potoczne, policyine у innego gatunku w osobnych protokołach zapisywane bydź maią, tak należy
zapisać nie tylko z czyiey instancji, kto
osakrżony; lecz у o co, również у explikacyą strony, a w kolei decyzyą sądu potocznego.
Teriio. Każdy skarżący stronę- weźmie
pozew od burmistrza, który będzie wdru]£u w takim np. sposobie: roku Nn., miesiąca Nn., dnia Nn. pozew imści pana r.
szlachetnego Nn., który pozywa o to: wypisać całą treść pretensyi; za którym abyś
na dniu Nn. przed południem, vel. po południu stanąwszy,- usprawiedliwił się, у
podług gatunku skargi stronie we wszystkim uczynił satysfakcją.
•

Quarto. Każdy pozew, wydaiący się stronie, podpisany przez burmistrza bydź ma,
у przez .sługę, od magistratu burmistrzowi
dodanego, podawany stronom będzie, za
który wespół z podaniem zapłaci złoty ieden.
Qninto. Termin do explikacyi stronie ma
burmistrz przeznaczyć iak nayprędzey, nie
dalszy jednak, iak na dzień trzeci, wszakże uważać ma, ieśliby oskarżony był aktualnie chorym, lub przed zapozwem wyiechał za własnemi interessami, w takim
zdarzeniu burmistrz według uwagi okolicznościów, będzie mógł przedłużyć termin; a
gdzieby rzecz zachodziła z tym, który nie
będąc osiadłym ieszcze nie był by pewnym,
ieżeli póydzie do sądu у zadosyć uczyni, w
takim razie może burmistrz użyć śrzodków
zabespieczaiących skutek rozprawy, stosownie do prawa.
Sexto. Wydany pozew stronie natychmiast burmistrz zapisze, lub zapisać każe
sekretarzowi swemu w osobny na to protokół, regestr spraw zowiący: kto pozwał,
kogo у іакі termin do stawania iest przeznaczony; np. roku Nn., miesiąca Nn., dnia
Nn. iegomość pan Nn. pozwał imci pana Nu.
z terminem, do stawania na dniu Nn. tego miesiąca przed południem, v. po południu.
Septimo. Każdego dnia koleyno zapozwów wyszłych, z regestru spraw przed
sąd swóy weźmie sprawę, po wysłuchaniu
dowodów у odwodów powodowey у odwpdowey strony у za pisaniu onych w protokół,
naprzód starać się będzie burmistrz strony
pogodzić; ieśli by zaszła ugoda, zapisać ią
w iakich kontentach nastąpiła, wraz ze
sprawą. Strony zaś, tak powodowa, iako
też odwodowa, za wpisanie w protokół mstancyów po złotym iednym, groszy pięt-
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naście, każda zapłacić ma,i a.od zapisania przed burmistrzem, sekretarzem, w mieyscu
-dekretu ugody takoż złoty ieden.
sądu у one wraz pod instancyami stron
• Octavo:' Jeśliby strony pogodzić się nie wciągnione w protokół bydź powinne, a-pcr
•chciały у przyszło ku decyzyi, wtedy na- nich zapisanie decyzyi następować ma. .Od
tychmiast burmistrz wyda decyzyą у in oc- •każdego człowieka, stawionego do examicluso sekretarzowi zapisać w protokół każe, nu, strona zapłaci złoty ieden, groszy piętpo zapisaniu zapromulguie, a strony roz- naście.
•
prawuiące się, każda wygrywaiąca, do
Decimo terłio. Jeśliby wyciągała potrzeba
7
skrzynki burmistrzowskiej , w sprawach li- zeyścia na mieysce akcyi dla oglądania iaquidi debiti, od każdego złotego zapłaci kich szkód, na to sam burmistrz z sekrepo groszy dwa.
tarzem zeyść ma, у со oglądał, równie pod
Nono. W sprawach potocznych boiu, lub instancyami stron zapisać należy, a zato
innego rozdzaiu od decyzyi oczewistey, stro- strona zapłaci do skrzynki złotych trzy.
na wygrywaiąca zapłaci złotych dwa.
Decimo quar to. Czyto oskarżony, czy skarJDecimo. "Wszelkie sprawy potoczne, nie żący, kiedy nie stanie, pierwszy raz, burprzez palestrę, lecz przez samych aktorów mistrz dla strony stawiącey, ma niestawasłownie, lub na piśmie donaszane przed iącym iedynie za winę niestawania sądzić
burmistrzem będą; oglądanie ran, znaków złotych trzy. A te chociaż mogą bydź nieboiu у wszelkich szkód potocznych, nie odwłocznie wyexekwowane, iednakże burprzez woźnych, lecz przed burmistrzem mistrz znowu wyznaczy drugi termin na
oczewiście okazywane у świadectwy ocze- stawanie stronom. Kiedy drugi raz na terwistemi dowodzone będą, a ieśliby znaki minie nie będzie btawał oskarżony, naówboiu, lub rany większego były znaczenia, czas za takowym powtórnym, chociaż iego
tedy do oglądania takowych użyie bur- niestawaniem, wszelako burmistrz powinien
mistrz chirurga z kontubernium Wileń- iuż rzecz samą, w czym skarga zaszła,
skiego, któren obeyrzawszy rany, iakie są rozważyć у o niey przeświadczyć się: a wedone, wyda wierne zaświadczenie, a te w ług przekonania o rzeczy wydać dekret w
dekret wciągnięte być powinno. Strona chi- amey sprawie. Kiedy też skarżący nie starurgowi od oglądania ran у wydania za- nie drugi raz, w tenczas burmistrz dekretem powinien uznać upad skargi, у od niey
świadczenia zapłaci złotych dwa.
Decimo primo. Jeśliby strona składała wi- względem skarżącego, zabespieczywszy wolzyą, lub obdukcyą woznieńską, w kancel- ność oskarżonemu, na zawsze zasądzi dla
' laryi sądu ordynacyinego mieyskiego nie niego na skarżącym niestawaiącym koszta
zeznauą, ta nic znaczyć nie będzie, a choć- prawne.
by była у zeznana, oczewistemi iednak
Decimo quinio. W sprawach policyinych
ieszcze świadectwy przed burmistrzem wspar- potocznych, z magistratu odesłanych, lub
ta bydź powinna.
przez dozorców doniesionych, wszystkie reDecimo secwido. W sprawie wyciągaiącey guły co do wywiadywania rzeczy (oprócz
examinow stron, lub świadków, alboli też opłat) służyć maią, у со do zamiaru sąz iednośei interessu powołanych osób, te nie dowi potocznemu, rozciągania kar, iako
inaczey odbywane у słuchane będą, iak prawo przewodniczy, tak kary pieniężne,
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z takowego obiektu przez burmistrza na
przestępnym decydowane, do skrzynki iść
maią.
Decimo sexto. Dekret bądź ugodliwy,
bądź z sporów nastały, iak ma bydź w protokół wpisany, w materyach policyinych w
protokół dekretów spraw potocznych, a w
innego gatunku sprawach, w protokół dekretowy spraw cywilnych różnego gatunku,
tak po osobno każdy przez burmistrza, lub
gminnego, mieysce burmistra zastępuiącego у sprawę sądzącego, podpisany bydź ma.
Decimo sepłimo. Po podpisaniu dekretu у
przeczytaniu stronam onego, ma się zapytać
burmistrz stron: ieżeli tym dekretem kontentuią się, у ieśli strony oświadczą, przestanie na
tym dekrecie zapisać pod dekretem w słowa:
„Takowym dekretem obie strony kontentowały się". A burmistrz podpisze takową
ugodę: „kontnotuie Nn." Jeśli zaś która strona oświadczy appellacyą, tedy natychmiast
podług gatunku sprawy, iuż to do magistratu, iuż do sądu ordynacyinego dopuszczoną bydź ma у pod dekretem zapisanym będzie; np. od takowego dekretu strona Nn. mieniąc dla siebie bydź uciążliwym, appellowała przed sądem Nn. na Nn..
stanąć у dekret złożyć, sąd potoczny burmistrzowski wydziału Nn. nakazuie. Takową
rezolucyą appellacyiną burmistrz podpisze
У stronie natychmiast dekret wyda extraktem.
Decimo ociavo. Strona appelluiąca złoży
do skrzynki złotych trzy, у ieśliby appelluiąca niesłuszną bydź się okazała, takowe
złotych trzy przepadaią у ieszcze strona
przegrywaiąca za pociągnienie strony, teyże stronie złotych trzy zapłaci; a sąd wyższy, dekret sądu potocznego approbuiąc,
satysfakcyą onemu ostrzeże. A ieśliby dekret sądu potocznego w czym był popra-

wiony, wtedy złotych trzy, dane do skrzynki sąd wyższy zwrócić burmistrzowi każe,
у podług słuszności rzecz całą rozsądzi.
Decimo nono. W każdey sprawie burmistrz iak ma mieć przed oczyma у na
pilney uwadze wszelkie okoliczności, tak
w onych wydaiąc naystosownieysze z gatunkiem skargi у z sprawiedliwością decyzye,
wszelkie expensa aktualne, do skrzynki
opłacone, na stronie przegrywaiącey rzecz
у daiącey powód do procederu, dla strony
zyskuiącey satysfakcyą z wymienieniem takowych expensow, przez szczeguł w dekrecie zasądzać omnino obowiązany będzie.
Yigesimo. Od extraktow, dekretów у
wszełkich rezolucyi, od arkusza każdego do
skrzynki po złotym iednym strona opłacać
ma, iakowa opłata у od dekretu lub rezolucyi, arkusza pisma nie zaymuiącey, exekwowana będzie, a to razem z pieczęcią
na extrakcie.
Yigesimo primo. Pieczęć sądu potocznego będzie herb miasta z napisem w koło:
,,Pieczęć sądu potocznego wydziału Nn.
miasta wolnego rzeczypospolitey Wilna".
Yigesimo secundo. Do wszelkich extraktow burmistrz przy pieczęci podpisze się,
a sekretarz lektę z protokołem podpisze.
Yigesimo tertio. Ponieważ wszytkie dochody burmistrzowskie od zapozwów, zapisania instancyów, dekretów, wizyów, examinowania świadków, od extraktow win
appellacyinych у kar pieniężnych w materyach policyinych należą do funduszu generalnego na opłatę urzędników у officyalistów przeznaczonego, przeto iżby te wszystkie dochody wiernie do regestru, na to
udzielnie sporządzić się maiącego, przez
burmistrza у sekretarza zapisywane у wespół z rapportem codziennym odsądzonych
у pogodzonych spraw do magistratu eko-
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nomiczno-policyinego donaszane były za- towat do burmistrza swego ' wydziału, co
strzega się.
również zapisze burmistrz w tymże proArtykuł drugi. O raportach od dozorców tokole: np. imć pań Nn. dozorca wydzia-.
wydsialoivych do burmistrzów. Jako iest łu Nn. odraportował, у о tym przypadku
powinnością dozorców wszelkie zalecenia wszystkich swego dozoru possessorów uwiaod magistratu do burmistrzów, a od bur- domił.
mistrzów do dozorców wychodzące, uskuSedundo. Burmistrz, w którego wydziale
teczniać, o upornych zaleceniom magistrazdarzy
się przypadek, po odebraniu naytu, oraz o wszelkich przypadkach, w rewizyach dozorczych zdarzonym, burmistrzo- pierwszego doniesienia, wraz z wypisanym
wi donosić, tak też obowiązkiem iest burmi- z protokołu swego raportem, poszie sługę,
strzów, o tym wszystkim magistratowi nie- od magistratu sobie dodanego, do burmistrza drugiego wydziału, sobie naybliższezwłocznie raportować: względem czego?
go, który odebrawszy ten raport, ma zaPrimo. Jak skoro dozorca o iakim przypisać w protokół, którego dnia у о którey
padku zdarzonym w iego dozorze, to iest,
godzinie doszedł, tak np. roku Nn. mieskradzenia kogo, lub zbieżenia służących,
siąca Nn. dnia Nn. o godzinie Nn. doalboli też inney iakiey ważney okoliczności,
szedł raport od burmistrza Nn. wydziału
zaraportuie burmistrzowi swego wydziału,
Nn. w następnym przypadku, у со do słowraz burmistrz ma zapisać ten raport w
wa wciągnąć takowy . raport natychmiast
protokół raportowy dozorców, z wyrażeniem
wypisawszy, tenże burmistrz przeszłe do
imienia у nazwiska raportuiącego dozorcy:
dalszych wydziałów burmistrzów у wraz
iaki stał się przypadek, na którey ulicy,
zwoławszy dozorców opowie im o tym przypod iakim numerem, którego dnia, o któpadku, oraz zaleci, iżby każdy swego dorey godzinie, w dzień, czy w nocy, a to
zoru obszedł possessorów у 0 zdarzoney
np. roku Nn. miesiąca Nn. dnia Nn. o
okoliczności uwiadomił, słowem każdy burgodzinie Nn. imć pan Nn. dozorca wymistrz w tym tak się ma zachować, iak у
działu Nn. zaraportował, iż w iego do;en, w którego wydziale nastanie przypadek.
zorze na ulicy Nn. o godzinie Nn. w
nocy у we dnie, służący Nn. imć pan Nn.
Tertio. Jeśliby possessor pod iakimkolz pod numeru Nn. (opisać nawet у po- wiek bądź tytułem w zdarzonym przypadstać iego, ieżeli wiadoma) skradszy pana ku dostrzegł winowaycę (iak iest obowiąswego (ieżeli iest wiadoma szkoda, у tę zany pod naysurowszemi karami o nim dowymienić) w nocy uciekł; у zaleci wszyst- nieść burmistrzowi), tak skoro doniesie,
kim swego wydziału dozorcom, iżby każdy wraz burmistrz użycie śrzodków nayskuteczo zdarzoney okoliczności wszystkich swego nieyszych do przytrzymania winowaycy, a
dozoru possessorów natychmiast obiachał, ieśli tego potrzeba będzie, zarekwiruie do
albo obszedł, у onych uwiadomił, a po prezydenta miasta o żołnierzy, które mu
uwiadomieniu o uskutecznieniu doniesienia w pomoc oddane będą.
każdey possessyi gospodarzowi, lub pod iaQuarto. Każdy burmistrz, iak skoro odkim bądź tytułem mieszkańcowi, odraporbierze zalecenie iakie od magi tratu, mia71
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nowicie w obiekcie policyi у porządku, tak
natychmiast one dozorcom ogłosi, a dozorcę, każdy respective swego dozoru, possessorów uwiadomią у w porządku exekucyi
wyszłego zalecenia pilną dadzą baczność,
burmistrzowi o nieposłusznych zaleceniom
donosić będą, a burmistrz te wszystkie raporta wciągać każe w protokół raportowy
dozorców.
. Artykuł trzeci. 0 raportach do magistratu, tak o Avszelkich przypadkach, iako
też o odsądzonych sprawach у dochodach
burmistrzowskich codziennie od burmistrza
dochodzących:
Primo. O każdym przypadku w wydziale swym zdarzonym burmistrz ma dać raport do magistratu, również у dalsze burmistrze, iako są uwiadomieni o tym przypadku у iako dozorcę ogłosili ony possesorom, respective dozorów у wydziału raportem doniosą, również у о nieposłusznych
zaleceniom magistratu zaraportuią, у czy
są ukarani za nieposłuszeństwo uwiadomią,
lub w iakiey zachodzącey trudności względem exekucyi rozrządzeń policyinych, ekonomicznych, у w in nych okolicznościach do
.magistratu у to niezwłocznie zgłoszą się.
Secundo. O wszystkich odeszlych sprawach у weszłych dochodach burmistrz każdy codziennie ma do magistratu raportować, a te pisane, będą np. w takim sposobie: „Baport od burmistrza wydziału Nn.
miasta wolnego rzeczypospolitey Wilna,
sprawy odsądzone roku Nn. miesiąca Nn.
dnia Nn. spraw odeszło oczewiście rozsądzonych Nn. pierwsza imci pana Nn. z
imć panem nn. w materyi pobicia się,
л którey ukarany został Nn. siedzeniem wieży godzin Nn. у kary pieniężney
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złotych Nn. expensu prawnego aktualnego
złotych Nn. Jakowym dekretem strona nie
kontestowała się, appellowała do sądu ordynaryinego, czas do stawania przed sądem
N. dzień N. wyznaczony został, a ieżeli
kontentowaia się, napisać: na iakowym dekrecie strony przestali: w tey sprawie weszło do skrzynki dochodu—za pozew złoty
ieden, za instancye obu stron złotych, trzy
za decyzyą oczewista złotych dwa. „ Podobnież
każdą sprawę pokrótce opisać. A ieśli pogodzona, wymienić w raporcie, że w tey
sprawie strony pogodzili się у іакі dochód
od niey doszedł' do skrzynki wyszczegulnić.
Jeśli burmistrz ma donieść o iakich przypadkach, napisze nay przód pośrzodkii pod
raportem spraw, ieśli one były.—Przypadki /.darzone extraordynaryine dnia Nn.
teraznieyszego miesiąca, o godzinie Nn. zaraportował dozorca Nn. wydziału Nn. iż
na ulicy Nn. pod numerem N.'imc pan Nn.
przez Nn. okradziony w fantach ze dnia
Nn. w nocy został, złodziey uszedł, o takim przypadku dozorcę, a przez dozorców
possessorowie wszyscy wydziału Nn. uwiadomieni natychmiast, у taki przypadek do
wydziału Nn. burmistrza wraz co do słowa
z raportu wypisany у przesłany został у t. d.
Jeżeli sąiakie zdarzenia policyine, donieść
npr. w takim sposobie: Zdarzenia w materyach policyinych z raportu od dozorcy Nn.
wydziału N n. na dniu Nn. doszło, iż imć
panNn., possessyą swóią pod numerem Nn.
na ulicy Nn. maiący, lampy w nocy ciemne
nie pali, ludzi lożnych podeyrzanycli utrzymuie, w iakiey skardze na instancyą tegoż
dozorcy za pozwany na dzień Nn. został;
a ieśli sprawa iuż odsądzona, napisać napr.
tak: w takiey skardze etc. ponieważ o winę
w tym punkcie imć pan Mn. przekonany
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został, przeto dekretem ukarany na zapłacenie do skrzynki złotych Nn. у dzień
wieży cywilney; od takowego dekretu appellował od szlachetnego magistratu у t. d.
Tertio.- Raport takowy w protokół raportowy codzienny do magistratu wpisywany
będzie, a z protokołu na papier czysty co
do słowa wyciągnięty przez burmistrza podpisany bydź powinien.
Ogulnc prawidła dla burmistrzów wydziałowych у dozorców.

Burmistrz, iako zawsze oprócz nocy у
dni świętych gotów bydź powinien na.sądzenie spraw, rozsądkowi iego powierzonych,
tak w każdey sprawie z zupełną cierpliwością słuchać doniesień stron, tak powodowey, iako odwodowey, powinien każdą
decyzyą bez odkladu, wraz w protokół zapisywać sekretarzowi każe; burmistrz pod
żadnym praetoxtem w sprawy przenoszące
wartości złotych sto, kary złotych dziesięć,
tudzież więzienia dnia iednego у plag sześciu wdawać się niebędzie.. Burmistrz od
każdey decyzyi; icśliby strona appellować
chciała, dopuścić appellacyi podług gatunku
sprawy, to iest: w niateryach policyinych,
do magistratu ekonomiczno-policyinego, a
innego gatunku do sądów ordynaryinych
wóytowskich ławniczych koniecznie powinien, у dzień do stawania przed sądem do
którego appellowala przeznaczy. Burmistrz
raporta wszelkie od dozorców przychodzące
natychmiast w protokół wciągać sekretarzowi zadysponuie, tak dekreta у wszelkie rozolucye, iako też raporta do magistratu od
siebie wychodzące podpisywać będzie. Burmistrz zalecenia magistratu względem porząku у policyi od siebie wyszło, co nayrychley
do uskutecznienia dozorcom poda, у aby
dozorco obwieszczali o wysztych zaleceniach
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każdy swego dozorupossessorów zadysponuie
wszelkiey exekucyi postrzegać będzie. Burmistrz dozorców, niepilnuiących swych obowiązków, lub w czym przestępuiących, wraz
magistratowi donosić ma, a magistrat na
mieysce tego innego installować у podług
przewinienia karać będzie. Burmistrz w
przypadku wyiazdu swego niepierwiey oddalić się z miasta może, aż doniesie o tym
magistratowi, a magistrat podług prawa
wyznaczy gminnego do zastąpienia burmistrza; podobnież у w zdarzońey chorobie.
Wyznaczony gminny nie w innym mieyscu
obowiązki sądu potocznego sprawować będzie, iak tylko w mieyscu rezydencji burmistrza. Dozorcę iak są obowiązani wszelkich rozrządzeń-magistratu, tyczących się
policyi у dobrego porządku, exekucyi dostrzegać, tak zaszłe od burmistrza zalecienia
pilnie uskuteczniać possessorów swego o wyszłych zaleceniach uwiadomić o każdym
nieuskuteczniaiącym dyspozycye, w rzeczy
dobrego porządku wychodzące, burmistrzowi
swego wydziału wiernie donosić,.' aby nie
było przekupstw, aby miary у ^agl regularne były, у aby mięso, chleb, krupy etc.
podług taxy, od magistratu wychodzącey,
przedawane były, pilnie mieć baczenie, o
przestępnych natychmiast burmistrzom raportować, codziennie zrana u burmistrzów
znaydować się, у ieśli są iakie dyspozycye
te odbierać, a o zdarzeniach wszelkich donosić,— slnwem tego wszystkiego iak nayczuley strzedz у doglądać, cokolwiek tylko
do wewnętrznego porządku miasta у iego bespieczeństwa ściąga 3 ię у cokolwiek
zaleconym do uskutecznienia zostanie, powinni będą. Takową ordyuacyą dla burmistrzów wydziałowych у dozorców w trzech
porządkach miasta Wilna udecydowaną у
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do exekucyi ogłoszony, my prezyduiący w
trzech porządkach podpisuiemy. Działo się
na sessyi generalney w trzech porządkach
na ratuszu miasta wolnego rzeczypospolitey
Wilna tysiąc siedmset dziewiędziesiąt czwartego roku, dnia czternastego Marca. U tey
ordynacyi podpisy takowe: Nikodem Przemieniecki—prezydent "Wileński: Wincenty
z Zahorowa Minkewicz—wóyt sądowy miasta
rzeczypospolitey Wilna mp.; Wilhelm Kehfeld,

ławnik pierwszy miasta Wilna; Józef Rogowski—pierwszy gminny wydziału pierwszego; Ignacy Woynicz—pierwszy gminny
wydziału drugiego; Ignacy Skędzierski—
pierwszy gminny wydziału trzeciego. Która
to ordynacya," za podaniem oney przez wyż
wyrażoną osobę do akt, iest w xięgi wieczyste miasta głównego stołecznego rzeczypospolitey Wilna zapisana.

1797 г. Іюія 11 дня.
Изъ книги № 5167, за 1796—1799 г., л. 250 стр. 397.

156. Пункты миролюбивой сд лки, состоявшейся между мастерами рнмско-католиками и диссидентами Вилеискаго сапожничьяго цеха.
Между сапожниками римско-католиками и диссидентами состоялась мировая сд лка, на которой
назначена была подробная такса для подмастерьевъ за работы разныхъ предметові: такъ за пару
женскихъ ординарныхъ башмаковъ назначена была плата по 1 злот. за мужскіе сапоги луч-

шаго достоинства 6 злотыхъ польскихъ; крои
этого мастера обязались вносить 2 зл. на осв щеніе товарищамъ и 3 зл. на большіе праздники,
а равно и штрафъ за уклоненіе отъ правилъ въ
разм р 1 камня воску.

Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt siódmego, miesiąca Julii veteri trzynastego,
novi styli dwódziestego czwartego dnia.
Przed aktami miasta guberskiego Wilna
stanowszy osobiście panowie Bartłomiey
Gzechowski у Jan Zeliński—starsi cechu

szewskiego, punkta ugodliwe między sobą
zawarte, niżey piszące się, ku wpisaniu do
akt podali, które, od słowa do słowa wpisuiąc w xięgi, tak się w sobie maią: Roku
tysiąc siedmset dziewiędziesiąt siódmego,
miesiąca Julii piątego dnia. Na złożoney
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sessyi w cechu naszym szewskim, na którey to sessyi my przełożeni tak polskiey
strony, iako у niemieckiey, у dalsi bracia
teyże professyi szewskiey, takową ugodę
zobopólną uczynili: iż Шсяту sztukwert czeladzi płacić у to zachowuiąc tylko dla wendrownych czeladników, excypuiac tuteyszych wyzwoleńców, a to w takich punktach.

klockach, dwa razy sztebnowane, na pasie
angielskim, koło pasa biało szyte, za które złotych trzy.
11-mo. Od pary trzewików, na pasie angielskim, czarno szyte, za które czeladnikowi złotych dwa, groszy sześć.
12-tdo. Od pary trzewików przeszywnych, na czarno szyte, złoty ieden, groszy
ośmnaście.

Primo: Od butów tęgich palonych z ucię13-mo. Od pary trzewików wywracanych,
tym nosem na angielskim pasie, lub szarf
durchnitowane, od roboty czeladnikowi zło- na klockach, dwa razy styłu dublowane,
za które czeladnikowi złoty iedeń, groszy
tych sześć polskich.
ośmnaście.'
Secundo. Od butów na pasie angielskim
14-mo. Od pary trzewików około szyte,
lub szarf durchnitowanych, na wierzchu
bez obsasów wywracane, złoty ieden, groszy
aftaledra, raz sztebnowane, za które czedziesięć.
ladnikowi złotych pięć od roboty.
15-0. Od pary trzewików damskich na
3-tio. Od butów ordynaryinych, aftaledra korkach, obciągane skórą, lub materyą,
z wierzchu sztebnowana, za które czelad- za które od roboty czeladnikowi złoty ienikowi od roboty złotych cztery.
den, groszy dwadzieście cztery, a od ordynaryinych
skórzanych złoty ieden.
4-to. Od butów ordynaryinnych ze śrzodka aftaledra, za które złotych trzy, groszy
16-to. Od pary trzewików, nazywaiące
ośmnaście.
się subaty, lub takich podwóyne korki,
5-to. Od butów wywrotek gładkich, za których zrobiwszy par dwie liczy się tamktóre złotych trzy у groszy dziesięć.
tych par trzy, a ieźeliby iaka stebnówka
6-to. Czyżmów na angielskim pasie, albo przyszła, lub na pasie lub przeszywna, od
każdey sztuki ma się dołożyć groszy dwaszarf durchnitowanych, złotych cztery.
naście; takoż у do butów, ieźeliby dołożyła
7-mo. Od czyżmów ordynaryinych złotych się iaka sztebnówka, za każdą groszy dwatrzy.
naście.
8-vo. Od przyszew aftaledra zwierzchu
17-0. Takowa płata ma się płacić dobrze
na pasie angielskim, lub szarf durchnitowa- umieiętnemii rzemiosłu, czyto buty, czyto
ne, złotych trzy.
trzewiki.
9-no. Od przyszew ordynaryinych afta18-0. Po takowych ugodliwych punktach
ledra ze śrzodka, złotych dwa.
dodaiemy, ażeby mayster żaden nie ważył
10-mo. Od pary trzewików męskich na się gotować ieśc dla swych czeladzi w do-
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mu, który bierze sztukwert, pod zapłace- Na chwałę Bożą, na ołtarz święty Anny
niem sztrofu, ani podarunki onemu dawać. kamień wosku, do kościoła niemieckiego
19-0. Żaden mayster nie powinien odwa- luterskiego kamień wosku у do kościoła kalżyć się towarzyszowi wprzód dać pieniędzy, wińskiego kamień wosku. Na co dobrolub go maystrem uczynić, у potym onego wolnie przystąpiwszy podpisuiemy się.
25-io. Docłaiemy takoż, iż na lichtgau siebie' na robocie trzymać, tak polak,
iako też niemiec, pod zapłaceniem sztrofu. netz dla towarzysza każdy mayster ma dać
złotych dwa, takoż na święta uroczyste, to
20-mo. Takoż у to, ieśliby czeladnik był iest: Bożego Narodzenia, Wielkanoc у Ziemaystrowi winien, nie powinien byćszpre- lone świątki. Na każde święto te co wyrachowany do innego maystra, aż u pierw- żone ma dać mayster złotych trzy.
szego nie odrobi, chiba mayster dobrowolU tych punktów ugodliwych podpisy maynie odstąpiłby. Przy tymże zastrzegamy, strów cechu szewskiego, tak strony polskiey,
ażeby zbytecznie nie obciążał czeladnika iako у niemieckiey, po niżey approbacya
długiem przez dawanie nadzwyczay pie- szlachetnego magistratu Wileńskiego z podniędzy.
pisem urzędników przy wyciśnioney miasta
21-mo. Przez miłość bliźniego uważaiąc Wilna pieczęci następne: Jerzy Woląsena uboższych, ażeby nie ważył się mayster wicz—starszy roczny; Maciey Żukowski—
chociaż iuż starszeństwo odbywszy, więcey starszy roczny; Józef Dąbrowski—starszy,
utrzymywać towarzyszów, iak czterech, a Tomasz Zieleński—starszy roczny; Jakub
ieśliby chciał frakt pisać, to przy bytności Foy als Altermann; Johann Zeliński—na
czterech maystrów у starszych rocznych, a Altermann, Johan Georg Dick, Gregor
przybywszy czeladnik fraktowy, ma iednego Lacusu; Antoni Nekszyński; Christian Acistodstąpić od pierwszych czterech dla tego, gier; Nicolaus Hoffman; Peter George Spleit,
Tomasz Galiński; Paul Stankiewicz; Jou którego czasem żadnego niema.
hannes Braun; Johann Zimkich Tagsellt;
22-do. A ieżeliby który mayster starGottfried Schmidt; Juków Flikinger; Józef
szeństwo nie odbył, takowy ma utrzymywać
Bremer; Gottlib Kilianski; Adreas Bender;
towarzyszów trzech, ieżeli będzie mógł doGeorge Gubilski; Martin Steynhauf; Peter
stać.
Кореї; Wilhelm Daniel; Johann Lindt; Jan
23-tio. Takoż maystrowie towarzyszów Kiliński; Józef Kantalewicz; Józef Rohman;
nie maią przyimować do siebie na war- Johann Remintla; Christian Klengleski; Jan
sztaty, tyło za wiedzą przełożonych.
Bichalewicz; Johann Pildins; Jakub Lewa24-to. Na takowe wyżey wyrażone punkta dowski. Działo się na ratuszu Wileńskim,
tak ze strony czeladzi, iako też у ze strony roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt siódmaystrów zakładamy za sztrof w niedotrzy- mego, miesiąca Julii iedynastego veteri,
maniu iakowego punktu, tak z czeladzią, dwudziestego drugiego novi styli dnia. Maiako też у со do maystrów należeć będzie, gistrat guborskiego Wilna za przyniesiektóry to sztrof takowy stanowiemy, to iest: niem przez panów starszych cechu szew-
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skiego rocznych takowych punktów, ugodliwie między sobą zawartych у przez się
wlasnerni rękoma, oraz przez wszystkich
maystrów cechu tego podpisanych, też
punkta magistrat in omni approbuiąc у
one. dla potomności w akta wieczyste ingrossować AV kancellaryi miasta determinuiąc, przy podpisaniu swym pieczęcią publiczuą miasta magistrat authoryzuie. Win-

centy z Zahorowa Minkiewicz—burmistrz
miasta Wilna, prezyduiący mp. Jan Muler—burmistrz Wileński. Onufry Sipko—
radny miasta Wilna; Gotfryd Hahn—radny
miasta Wilna. Krystyan Kreczmer—radny
miasta Wilna. ;LS.)- Które to punkta ugodliwe, za podaniem onych przez wyż wyrażone osoby do, akt, są w xiegi miasta guberskiego Wilna przyięte у zapisane.

ПРИБАВЛБНІБ.

Акты, извлеченные изъ отд льныхъ современныхъ копій.
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1602 г. Марта 12 дня.
Изъ копій отд льнаго документа подъ № 105.

157. Привилегія короля Свгисмунда III, которою подтверждается уставъ Виденскихъ с д льеиковъ, шорниковъ и позумевтщиковъ. съ 1562 года.
Всл дствіе безпорядковъ, водворившихся въ
цех
позументщиковъ, с д лыциковъ и шорниковъ по причин отсутствия опред ленныхъ правилъ, король Сигизмундъ Августъ по ходатайству цеховыхъ старшинъ повел лъ составить особня правила, сущность которыхъ заключается въ
сл дующемъ: выше означенные цеховые должны
ежегодно собираться въ день св. Николая для избранія четырехъ-старшинъ, им ть четвертныя и
двухнед льныя сходки для слушанія устава и р шенія текущихъ д лъ; старшины должны также
вав дывать и цеховой кассой; въ цехъ должны
приниматься только т , которые представляли
пробныя работы; товарищи и ученики должны

быть' лишены свободы въ выбор м стъ службы
и занятій, въ противномъ же случа они исключаются изъ цеха; постороннія лица, подъ какой
бы юрисдикціей ни жили, не им ютъ права заниматься ремесломъ, какъ не послущныя цеховымъ
правиламъ; въ случа сопротивленія должны пресл довать ихъ ы стныя власти. Възаключеніе вышепомянутымъ цехалъ подтверждаются королемъ вс
древнія привилегіи, права и обычаи. По просьб
ходатаевъ Сигисмунда III прибавилъ къ уставу еще
н сколько пунктовъ, подробн е разъясняющихъ
н которыя стороны ихъ спеціальныхъ правъ и обязанностей.

Wóyt, burmistrze, гаусе у rada cała
iego królewskiey mości miasta Wilna.
Oznaymuiemy tym naszym listem wszem
wobec у każdemu, iż postanowiwszy się
przed nami tu zawsze w senacie przytomnemi, chwalebni ludzie Woyciech Nowo-

mieyski—siodlarskiego kunsztu, Terenciusz
Krasowski-rymarskiego, Mikotay Krasowski—passamonickiego, starsi, a Sebestyan
Krokocki—pisarz tegoż cechu, swoim у kolegów swoich imieniem, na każde mieysce
otrzymali przywiley, napargaminie, z pod-
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pisem ręki iego królewskiey mości y pieczęcią
w. x. Lit. obwarowany, a ręką wielmożnego imci pana Macieia Woyny—pisarza w.
x. Lit. podpisany, we wszystkim cały у
nienaruszony, którym się potwierdzaią у inne
przy wileie, cechowi rzeczonemurymarskiemu,
siodlarskiemu, passamanickiemu, od nayiaśuieyszych świętey pamięci królów polskich
postanowione, miedzy nimi wzaiemnie iest
uczynione у przez nayiaśnieyszego Zygmunta trzeciego, króla nam dopioro szczęśliwie
panuiącego, żeby zwad stąd na potym siodlarz rymarskim у passamanickim, rymarz
siodlarskim у passamanickim, passamanik
siodlarskim у rymarskim nie bawił się kunsztem, lecz każdy swoim kontentował się;
więc gdyby żaden, nie cechowy będąc,
mayster cechowy nie rabiał, chybaby
wprzód w 4oikonałości rzemiosła swego, z
przystoynym urodzeniem pokazał się, у ieżeli się tego kunsztu u cechowego maystra
wyuczył, dowiódł, у inszych artykułów, im
danych -y pozwolonych, prosząc one do akt
tychże wpisać, których tenor od słowa
do słowa takim następuie sposobem.
Zygmunt trzeci, z Bożey łaski król polski etc. Oznaymuiemy tym naszym listem,
komu by o tem wiedzieć należało, wszem
wobec, iż prezentowany był przed nami
list na pargaminie założenia cechu kunsztu
ciesielskiego waszego, siodlarskiego, rymarskiego, passamanickiego у stolarskiego, od
nayiaśnieyszego przedtym Zygmunta Augusta, króla, wuia naszego, maystrom rzeczonego cechu miasta naszego Wileńskiego
danego, у potwierdzenie onegoż przez świętey pamięci przed tym Stephana króla, antecessora naszego, uczynione, ręką tegoż
nayiaśnieyszego. podpisane у pieczęcią większą w. x. Litewskiego zapieczętowane,
w sobie zawieraiąc, zdrowe, nienaruszone

у wszelkiey suspicyi znaku nie maiące, у supplikowali nas, ażebyśmy ten przywiley z
władzy naszey królewskiey approbować, confirmować у stwierdzić raczyli, którego tenor taki od słowa do słowa następuie:
Stephan, z Bożey łaski król polski etc.
Oznaymuiemy tym listem naszym, komu
by o tym wiedzieć należało, wszem wobec
ich wiadomości potrzebuiącym, iż produkowane у prezentowane przed nami byli listy
membrany św. pamięci Zygmunta Augusta,
antecessora naszego, niżey pisany fundusz
cechu albo confraternii kunsztu ciesielskiego,
rymarskiego, a w prawdzie siodlarskiego,
passamanickiego у stolarskiego zawieraiący w sobie, ręką tegoż nayiaśnieyszego króla podpisane у pieczęcią mnieyszą w. x.
Lit. kanclerską zapieczętowane, iako też ręką przysięgłego pisarza Mfkołaia Maraszewicza obyczaiem przyzwoitym zeznane,
zdrowe, całe, bez żadney skazy у żadney
suspicyi przeciwney niepodlegaiące- Prosili
razem u nas, ażebyśmy ten sam list z
władzy naszey królewskiey approbować у
stwierdzić raczyli, tego zaś dokumentu sposób od słowa do słowa był takowy:
W imię Boskie, amen. Na wieczną rzeczy
pamiątkę, Zygmunt August z Bożey łaski król
polski etó. Oznaymuiemy porządek listu
takowy, którym wiedzieć należy, wszem у
każdemu teraźnieyszym у na potym tey
wiadomości potrzebuiącym. Jak tylko przyszli przed konspekt nasz wierni poddani
nasi, siodlarze, rymarze, passamanicy, stolarze, obywatele miasta naszego Wileńskiego, a ustnie nam donieśli, że w kunszcie
ich wiele błędów у nieporządków było у
wiele szkód przez to ludziom wnaszało się,
dla tego, iż zkąd kolwiek ludzie przychodząc niewiadomi, ani tez zgodni, ani w
rzemieśle doskonali, a podczas inszego rze-

— 573
miosła sztukę, to iest, siodlarską, rymarską, passamanicką, stolarską potrafić robić
zasczycaią się, z wielką szkodą у krzywdą
maystrów kunsztu siodlarskiego у inszych,
iuż wyrażonych, у naszych mieyskich dochodów; chcąc, tedy taki nieporządek znieść
j wykorzenić, na proźbę wszystkich wnaszaiących siodlarzów, rymarzów, passamaników miasta naszego Wileńskiego, gdy
zwłaszcza to у nasza у rzeczypospolitey
usiłuie potrzeba, nakazaliśmy wprowadzić у
założyć cech, albo konfraternią rzeczonych
kunsztów siodlarskich, rymarskich, passamanickich у stolarskich у im w pospolitości
dać przywiley у generalnie pozwolić, iakoż
tym porządkiem daiemy, wprowadzamy,
postanawiamy, podaiąc formę, sposób у regułę, którym postanowieniem w rzeczonych
kunsztach у też zgromadzeniu sprawować
się powinni у zachowywać się w takowy,
który następuie sposób.
Naprzód ażeby każdego roku w dzień
świętego Mikołaia, do iednego zszedszy się,
obierali między sobą czterech starszych,
którzy każdego kwartału rocznego przed
zgromadzeniem maystrów у towarzyszów
ustawy swoie czytać starali się у zawsze
wedwuch niedzielach, albo według przypadku rzeczy, wiele tego trzeba będzie,
maystrowie namienionych kunsztów do iednego z starszych schadzali się na radę,
dla uczciwości у porządku swego zgromadzenia у składania dla rozchodów у przypadków w ich kontrawencii trafiaiących się.
Którzy nieco starsi, według opisu statutów
swoich występki, z okazyi zgromadzenia,
lub cechu у złego lub występnego dzieła
uczynku pochodzące, karać będą, oprócz
excessow kryminalnych у infamiey у inszych excessow, do sądu mieskiego nale-
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żących. Starsi skrzynkę z papierami j
ochronami у też z innemi rzeczoma cechowemi chować będą. Do rzemiosła tedy
zgodnych przyimować maią, którzy wprzód
experiment, albo próbę kunsztu у maysterstwa swego, według cechu każdego potrzeby, pokazać powinni będą. Za maystrów też obierać lub postanawiać będą w
kunszcie dostatecznie wypróbowanych. Towarzysze у uczniowie, którzy od maystrów
uciekaią, u inszych nie maią przebywać
albo robić, póki pierwszym za dość nie
uczynią, a chociażby którzy od maystrów
uszli nieopowiednie, a siebie innemu możnieyszemu w protekcyą oddali, tacy iuż będą w ich kunszcie nie sławnemi, którym
się potym bawić nigdy nie będą mogli.
Także którzy by kolwiek mianowani rzemieślnicy siodlarze, rymarze, passamanicy,
stolarze nie byli wpisani lub akceptowani
w ich społeczności, ani chcieli być posłusznemi у poddanemi starszym у artykułom
cechu pomienionego, tak przez wszystko,
iako iest w inszych cechach у zachowywać
się zwykło, chociażby domy mieli należące
do prawa grodzkiego, lub iakich kolwiek
panów, duchownych albo świeckich, lub
szlacheckich, tacy mianowane rzemiosła
działać nie będą, ani im wolno swoie mieć
będzie naczynia. Wszakżeby ieśliby których
uczniów nauczyli, tacy na żadnym mieyscu
z państwa naszego do rzemiosła przyięci
być nie maią, lecz we wszystkiem niech będą powolnemi starszym ustanowionym specifikowanych kunsztów miasta Wileńskiego.
Jeśli by zaś którzy prawom przerzeczonym
mianowanych kunsztów byli przeeiwnemi,
nieposłusznemi, tacy nie maią być dopuszczeni do bawienia się rzemiosłem swoim.
U których pan woiewoda Wileński pospo-
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łu z wóytem у raycami Wileńskimi powin- król; Mikołay Naruszewicz — iego królewni im być na pomocy у onych od krzywd skiey mości w wielkim xiestwie Litewskim
ochraniać, a, nieposłusznych do poszłuszeń- pisarz.
stwa mianowanym prawem przywileiem teJakoż supplikowali imieniem nas tegoż
go przymuszać, Nadto dla większey mocy cechu, ażeby kilka artykułów na wyż funу doskonałości zgromadzenia tego wszyst- dacyinym liście nie wyrażonych., onym przykim siodlarzom, rymarzom, passamanikom, pisać raczyli.
stolarzom, w mieście Wileńskim teraz zoPierwszy Nieco o towarzystwie tego kunstaiącym у na potym konfraternią oną mieć sztu na maystrowstwo obieraiącym lub krewchcącym, wszytkie prawa у obyczaie po- iącym tak ustawuiemy: ażeby każdy torządku у ustawy, które są opisane у za- warzysz, na maystrowstwo postępuiący, za
wieraią się w xię gach cechu krawieckiego pokazaniem doskonałości, albo próby swemiasta Wilna, wprowadzamy, postanawiamy, go kunsztu, według zachowanego zwyczadaiemy, potwierdzamy у roboruiemy, usta- iu, niech też pokaże razem metrykę, iako
wuiąc one we wszystkich у każdych cało- też kartę wyzwolenia, lub wyuczenia się
ści oney sentencyach, punktach, artyku- kunsztu swego od maystra swego.
łach у klauzulach, iakoby każdemu kunDrugi żaś, gdyśmy wzięli na uwagę, iż
sztowi szlużyło, w samym zgromadzeniu niektóre trafiać się zwykły o karach у inWileńskim z pomienionych kunsztów wiecz- szych rzeczach, które słusznie do sądu у
nie у w potomne czasy trwać niech będą. artykułów magistratu Wileńskiego należąA dla lepszey wiary temu dokumentowi cym, przez moc odbieraią у do urzędu swego
pieczęć nasza iest przydana. Dat w Wilnie, pociągaią; ustawuiemy tedy, ażeby wszystwe środę po świętym Bartłomieiu, roku kie prawa, wyiąwszy tylko kryminalne ex1562. Teraźnieyszym w Bogu przewieleb- cessy (iako w tym funduszu potwierdzienia
nym ichmość panom Walerianowi Wileń- tego naszego przywileiu), które do sądu у
skiemu, Janowi Andruszkiewiczowi—Łuc- urzędu cech mistrzów zgromadzenia tego
kiemu biskupowi, Mikołaiowi Radziwiłowi, należą, oniż sami rozsądzać maią у kary
na ółyce Nieświeżu xieciu, woiewodzie miarkować. Przetoż temuż magistratowi miaWileńskiemu, w. x. Lit. marszałkowi wiel- sta tuteyszego Wileńskiego przykazuiemy.
kiemu у kanclerzowi, Brzeskiemu, Kowień- żeby w dostoieństwie swoim ich zachowyskiemu, Borysowskiemu у Szawelskiemu wali, ani żadney części ich naruszać nie ważyli
staroście, Eustachemu Wołowiczowi—na- się, owszem wszytkie prawa takowe, które
dwornemu naszemu marszałkowi, w x. Lit. by do sądu ich kiedykolwiek wytoczyły się,
podskarbiemu, Janowi Cymkowi—marszał- do sądu też ich odsyłali. Z przypadku
kowi naszemu, у Janowi Haykowi—Oszmiań- zaś takowego, iż gdyby iedna cechu oneskiemu,- Mikołaiowi Naruszewiczowi—-Naro- go strona z liczby у konfraternii ich odwiensk. starostom у w. x. Lit. pisarzom, у stąpiła dobrowolnie, za tych zgodą, odłąinnym, iak naywięcey officialistom у dwo- izyła się, iako to kunszt stolarski, prosili
rzaninom naszym, wiary godnym, szczerym u nas, gdyby iaki tego odstąpienia znak
у wiernie nam miłym. Zygmunt August w tym liście naszym był dawany, nay-

— 575 - bardziey dla tego, aby ich praw у cokolPierwszy. Nieco, ażeby siodlarze, rymawiek z uszczerbkiem nie było, dopiero gdy- rze у paśnicy у insi kupcy zachoży z inby ten kunszt innym czego z tych cechów szych^ miast у wsi siodła у insze rzeczy
pospolicie nie zdawał się wymować. My to porobione mianowanemi kunsztami, przyich postanowienie approbuiemy, wszakże у zwoicie do Wilna przywozić у one na przesupplice, do nas uczynioney, łaskawey po- daż wystawować pod każdym sądu prewtórney nad wyraźne prawo funduszowe textem, ziemskim, w grodzie biskupim, duwe wszystkich onego punktach, klauzulach, chownym, szlacheckim у iakich kolwiek
artykułach, kondycyach, iako też słowach panów nie ważyli się, pod utratą у zabiez władzy naszey królewskiey, wiele prawa raniem ich do cechu, lecz od cechowych kupospolitego racye pozwalaią, approbuiąc kon- pować у one na Ambarach postanowionym
firmuiąc у razem nasze dać у konferować rosprzedawać wolno mieć będzie.
mamy. Jakoż zaiste przez teraźnieysze apDrugi. Ażeby żaden niecechowy z kunprobuiemy, konfirmuiemy у te nasze daiemy у konferuiemy, ustawuiąc one у wszyt- sztów przerzeczonych zostaiąey, tym rzekie w nich zawieraiące, moc у wagę swoię miosłem się bawić у rzeczy zrobione na
sprawiedliwą у powinna zawsze mieć maią. oknach, lub w domach, tak biskupich,
Dla ich zaś waloru onę naszą podpisaliś- duchownych, zamkowych, szlacheckich, lub
my у pieczęcią w. x. Lit. stwierdziliśmy. też iakiego kolwiek praetextu wystawować
Dan w Wilnie, dnia 30 miesiąca Maia, ro- у one rozprzedawać nie ważył się, pod utraku 1579, królestwa zaś naszego roku czwar- tą tych rzeczy do cechu, które nieco rzeczy
tego. Stephan król. Węcław Agryppa, iego sposobem rzeczonym zabrane na potrzebę
królewskiey mości w w. x. Litewskim pisarz. у pożytek cechowy maią być obrócone.
Doniesiono nam iest pomienionych kun- j Iłem, żeby siodlarz rymarską у pasnicką,
sztów siodlarzów, rymarzów у passamani- a rymarz siodlarską у pasnicką, paśnik
ków imieniem, stolarze, którzy w tey spo- siodlarską у rymarską nierabiał roboty, lecz
łeczności razem wpisani byli, a iż rozka- każdy swoim kontentował się kunsztem, pod
zanym od nas osobliwym nad zgromadze- winą za rozsądkiem cechowym naznaczoną.
nie kunsztu swego przywileiów, od tych Ktemu, ażeby maystrowie cechowi zawsze
że kunsztów odłączyli się, dla tego my we dwa tygodnie schadzki swoie do iednemieć ich za odłączonych być zawsze, ani go starszego miewali у każdy po groszu
więcey do tego to cechu siodlarskiego, ry- litewskim do skrzynki pospolitey składali,
marskiego у passamanickiego mieć należeć nieprzytomny zaś, chyba by wprzód słuszchcemy у deklaruiemy. Na proźbę zaś tych- ną racyą nie chytrości wyraził, według zdaże kunstmistrzów cechu speciiikowanego nia cechowego niech będzie karany.
gdyby ku iak naylepszemu rozsądkowi у
Powtóre, maystrowie tegoż cechu Niemcy
porządkowi, a pożytkowi ich było, niektóre
yRusacy, albo którey kolwiek inszey konartykuły imże de novo przydać у przydycyi, powinności wszytkie, pod czas exepisać osądziliśmy, iakoż teraznieyszym przykwii у innych czasów, iako katolicy maydaiemy у przypisuiemy.
strowie zwykli w kościele obchadzać powin-
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ni у nieco pod wyrzuceniem z cechu. Ci
też niemcy żeby chłopców gdzie indzie do
nauki nie przyimowali у nie wpisywali, wyuczonych nie wyzwalali, iak tylko wmieście
"Wileńskim, gdzie cech maią. Więc też у
towarzyszów urodzenia polskiego у litewskiego do roboty na swoie naczynia niech
przyimuią у ich dopuszczaią. Zgoła żeby
żaden z cechu pomienionych kunsztów mayster razem dwuch chłopców chować у uczyć
nie ważył się, aż do czterech lat; zatym
dopioro wolno onemu będzie drugiego przyiąć, iako w inszych miastach zachowuie się.
Na ostatek, ieśliby który nie cechowy
mayster z kunsztów namienionych do pomienionego cechu przyłączyć się у wpisać
się chciał, takowy wprzód za doświadczenia kunsztu swego wypróbowaniem, metrykę też urodzenia swego, dopioroż у nauki, ieśliby u maystra cechowego wyuczył
się, pokazać powinien; inaczey zaś nie w
cechu nauczony niema być przyięty. Które
zaiste artykuły, teraz ustawione, nad wyrażenie listu my we wszystkich ich punktach, klauzulach у kondycyach zaapprobo-
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wane, konfirmowane у potwierdzone być
poczytaliśmy, iakoż wprowadzić z władzy
naszey królewskiey approbuiemy, konfirmuiemy у potwierdzamy, teraźnieyszym one
listem naszym, wiele prawa postępek dozwala, walor у moc należytey у wieczney
trwałości wcale mieć chcemy у nakazuiemy. Dla którey rzeczy waloru teraźnieyszy
ręką naszą podpisaliśmy у pieczęcią w. x.
Lit. naznaczyć kazaliśmy. Dat w Wilnie,
dnia dwunastego miesiąca Marca, roku Pańskiego tysiąc sześćsetnego wtórego, królowania naszego polskiego piętnastego, we
Szwecyi zaś roku dziesiątego. Powtóre
podpis ręki iego królewskiey mości у tego
pisarza tymi słowy. Zygmont król. Maciey
Woyna—ikmci w wielkim xiestwie Litewskim pisarz. Który przywiley, na proźbę
starszych cechu wyżrzeczonego iest do akt
teraz wpisany. Działo się w Wilnie, w sobotę przed
*), roku Pańskiego tysiąc
sześćsetnego trzeciego.
*) процускъ.
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вообще воздержаться отъ самоуправства и грабительства.

Michał, z Bożey łaski król polski etc.
Szlachetnym wóytowi, burmistrzom, raycom,
ławnikom у sławetnemu pospólstwu kupieckiemu miasta naszego "Wilna, wiernie nam miłym, łaskę naszą królewską. Szlachetni, sławetni, wiernie nam mili. Donieśli nam wszytkie in genere cechy miasta naszego Wilna
przez umyślnego posła swego sławetnego
Hanusa Peteita, starszego cechu stolarskieo-o, w żałośney supplice nieznośne krzywdy у obelgi, które od wierności waszey ponoszą, to iest: iż wierność wasza od dawnego czasu na uciemiężenie wszytkich cechów Wileńskich usadziwszy się, mimo
przywileie, prawa, dekreta, listy, onym od
nayiaśnieyszych królów ichmościów polskich v wielkich książąt Litewskich, anteeessorów naszych, miłościwie nadane yconfirmowane, nawet mimo swóy dobrowolny
list, pod datą na ratuszu Wileńskim dnia
13-go miesiąca Septembra, roku 1613 dany,

którym cechy do gminu przyiąwszy obowiązali się wszytkie condicie, w nim wyrażone, wiecznymi czasy trzymać у pełnić,
który list od nayiaśnieyszego świętey pamięci króla iego mości Zygmunta III-go,
antecessora naszego, osobliwym listem pod
datą w Warszawie roku І6І4, iest approbowany, tudzież mimo dekret nayiaśnieysze«;o króla imci Jana Kazimierza, antecessora naszego, z oczewistey kontrowersyey
między cechami, iako aktorami, pospólstwem
kupieckim, iako pozwanemi, dnia 13 miesiąca Nowembra, roku 1649 w Warszawie
ferowany, do uchwały publicznych składanek, iakoście powinni, z każdego cechu po
dwuch starszych nie wzywacie, a zatym
według upodobania swego, bez żadnego
respektu na to, że cechy, dla pomnożenia
chwały Bożey kaplicę swoię maiąc, wielkie
koszty naapparaty kościelne, na kapłanów
rocznych у na insze różne potrzeby ważyć
73
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muszą, podatkami tak dalece one obciążacie, że żadną miarą wydawaniu onych wystarczyć nie mogą. Naostatek grabicie, buntownikami nazywacie, więzieniem, okowami
у mieczem grożąc, do wydawania podatków
nad powinność przymuszacie. Supplikowali
у w tym cechy, iż wierność wasza samych
tylko cechowych do wartowania Imbar, bez
żadney potrzeby, ponieważ niskąd żadnego
nie było niebespieczeństwa, w święto Bożego
narodzenia przymusiliście; kupców zaś у żydów, w którey według dawnego zwyczaiu
z kwatery, z kramów na wartę zarówno
wychodzić powinni, od niey za okupem
uwolniliście, podczas którey warty z dopuszczenia Boskiego, znać dla uszanowania
uroczystości narodzenia Pańskiego zegar
na ratuszu zgorzał. Nie mniey się у w tym
gravamen sobie być cechy mienią, że wierność wasza żydom na wszelakich handlach
у szynkach pozwalacie, a cechowym braci,
którzy lubo żadnego zarobku nie maią,'podatki iednak płacą у wszelkie ciężary zarówno ponoszą, handlów у szynków cale
zabranacie. Na ostatek у to w teyże supplice doniesiono iest nam, iż wierność wasza,
będąc powinni, iako do dobrego cechom
porządku, tak у do poskromienia występnych dopomagać, na upartych у nieposłusznych magistratów, także na czeladź swowolną, - sług mieyskich dodawać nie chcecie,
a tych, którzy w cechach nie są, cechom
grabić nie pozwalacie. Do tey tedy suppliki, przez pomienonego sławetnego Hanusa
Petelta od wszystkich in geuere et specie
cechów miasta naszego Wilna nam podaney, do intercessyiey panów rad у urzędników, przy boku naszym będących, za niemi
wniesioney, nie mniey do przyczynnego listu
za tymiż cechami od wielebnego w Bogu

xiedza Alexandra Sapiehy—biskupa Wileńskiego do króla iego mości Jana Kazimierza,
antecessora naszego, pisanego, nam prezentowanego, łaskawie się skłoniwszy, tudzież
z obowiązku naszego królewskiego, całości
wszystkich praw, przywileiów, dekretów,
reskryptówy listów postrzegaiąc у sacro—
sancte one zachowuiąc, o to się staramy,
żeby żadne poddanym naszym nie działo się
praeiudicium; przeto chcemy po wierności
waszey mieć у serio roskazuiemy, abyście
wierność wasza według prawa, przywileiów,
reskryptów, dekretów, listów, cechom Wileńskim służących, osobliwie według pomienionego naszego skriptu, cechu danego у od króla iego mości Jana Kazimierza, antecessora naszego, w każdym
punkcie у paragrafie, ze wśzytkiemi cechami
na potomne czasy zachowuiąc się, do uchwały publicznych podatków, według dawnego
zwyczaiu у prawa, także do liczby na każdy rok у każdego cechu po dwa strarszych używali у onych podatkami nad powinność nie aggrawowali, do odprawowania
warty nie same tylko cechy, ale też kupców у żydów, iako iest dawny zwyczay,
zarówno z niemi pociągali. Naostatek iniungimus, abyście wierność wasza, według
powinności swoiey у dobrego w cechach
przestrzegaiąc porządku, tymże cechom
przeciwko upartym у nieposłusznym magistratom у przeciwko swawolney czeladzi,
sług mieskich, gdy onych prosić będą, dodawali; tych zaś, którzy w cechach nie są,
grabić cechom nie bronili, a to pod winą
pięciu set czerwonych złotych, incasunieuczynienia dosyć któremu kolwiek punktowi
w prawach, przywileiach, reskryptach, dekretach у listach, cechom Wileńskim służących, wyrażonemu; inaczey tedy, wier-

-
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ność wasza nie uczynicie z powinności swey roku Pańskiego MDCLXX, panowania nadla łaski naszey у winy pomienioney. Dan szego 11 roku. Michał król. Andrzey Kow Warszawie, dnia 12 miesiąca Nowembra, towicz—pisarz w. x. Lit.

1683 г. Іюія 12 дня.
Изъ копій отд льнаго документа подъ № 116.

159. Предписаніе Вилеискаго магистрата цеху позуменщиковъ, объ исполнснін
вс хъ правилъ своего устава..

llo жалоб годичнаго старшини цоха позу- ся цеховаго устава и привилегій; цеховыхъ старментщиковъ Шретера на двухъ другихъ своихъ пганъ уважать и оказывать имъ видимые знаки
товарищей по поводу разныхъ злоупотребленій, почтенія; незаконныхъ поборовъ не д лать, а въ
магистратъ постановилъ: во всемъ придерживать- законныхъ давать отчета въ цеховыхъ зас даніяхъ

Feria secunda pridie festi sanctae Mar- norare et ex contributione quamcunque
garithae virginis et martiris die duodeci- exactam apud se habentem calculationem
П)a mensis Julii, anno Domini millesimo facere, submiserant.
sexcentesimo ootuagesimo tertio.
Nobile officium consulare Vilnense per
In causa et actione, quam famatus Pet- sententiam suam adinvenit: Quatenus cirus Szreter—contubernii passamentariorum tati moderni, et omnes socii artis passaVilnensium senior annuus, nomine suo et mentariae, iuxta privilegia et articulos se
totius contubernii, honestis Joanne Rybicki gerant, eadem iura debite observant, senioet Friderico Szulc—artis passamentariae ri et omnibus magistris contubernii sui
sociis, ratione inobedientiae, contraventio- honorifieentiam praestent, sessiones insimul
nis privilegüs et articulis contubernalibus, cum magistris in contubernio et non alibi
exactionis interse contributionis etsinesci- in private loco celebrent, ex collectis et
tu seniorum eiusdem distributionis et non perceptis contributionibus seniori et mafactae ex eadem calculationis citatis, insti- gistris in proxima sessione reddent rationes,
tuerat et citati se in omnibus punctis, pri- et si quod pecuniae paratae remanebit, ad
vilegia et articulos observare, seniores ho- cistam contuberaalem reddant, ac in poste-

580
rum omnes collectas et contributiones adcistam contubernalem exolvant, in omnibusque actionibus ad leges et articulos contubernales cohforment, idque sub paenis in
iisdem legibus et articulis expressis, irremis-

-

sibiliter extendendis. Quod est actis nobilis
officii consularis Vilnensis connotatüm. Ex
actis nobilis officii consularis Vilaensis depromptum.

Конецъ X тома.

f1\
О Т Д А В Л Е Н ! Е.
І.
Цеховые уставы и относящіеся къ нимъ короіевскіе декреты
г

_ _ „ ,.,„..„.,-,

—...._

привиіегіи.

Стран.

1538 г. Декабря 31 дня.
Уставъ цеховаго скорняжскаго братства
въ г. Вильн

3

1584 г. Мая 30 дня.
Декретъ короля Стефана и дистъ Сигизмунда III о невзиманіи чоповаго съ
Виленскаго кожемяцкаго братства . .

1603 г. Марта 7 дня.
Краковскій уставъ цеха оружейниковъ,
принятый в ъ руководство Виленскими
оружейниками. • • . . . . . .

9

— Мая 31 дня.
Декретъ короля Стефана Баторія о невзиманіи чоповаго съ Виленскихъ русскихъ братствъ: бурмистровскаго и радецкаго, кунеческаго, кожемяцкаго, шапочничьяго и Росскаго за продажу меду.

Стран.
скихъ братствъ: буриистровскаго, радецкаго, купеческаго, кожемяцкаго, сапожничьяго и Росскаго за продажу меду.
14

1636 г. Декабря 3 дня.
Уставъ Виленскаго цеха піапочниковъ
и валильщиковъ . . . . . . . .

24

1650 г. Сентября 26 дня.
12

Изложеніе правилъ цеха Виленскихъ
м ховщиковъ

1597 г. Ноября 6 дня.

1663 г. Сентября 8 дня.

Декрета короля Сигизмунда III о не-

Правила цеха Виленскихъ иголыциковъ
и жестянниковъ
' . .

взиманін чоповаго съ Вшенскихъ рус-

16

ЗО

32

- 582
Стр-

Стр.

1687 г. Декабря 3 дня.

1663 г. Декабря 3 дня.
9.

19.

Уставъ цеха стеколыциковъ въ город
Вильн

96

1664: г^і Мая 28 дня.
10.

Уставъ Виленскаго сапожничьяго цеха.

Уставъ Виленскаго рыбачьяго цеха

.

12.

Привилегия короля Августа III-го, подтверждающая дополнительные пункты
къ цеховому уставу Виленскихъ золотыхъ д лъ мастеровъ

22.

Цеховой уставъ Виленскихъ переплетчиковъ и чахолыциковъ

60

23.

66

73

1669 Г. Сентября 16 дня.
15. Цеховой уставъ Виленскихъ скорняковъ

24.

Подтвердительная привилегія короля
Яна III, данная цеху Виленскихъ переплетчиковъ
•

79

83

Уставъ Виленскаго столярскаго цеха .

27.

Подтвердительная привилегія короля
Августа III Виленскому братству св. милосердія, заключающая въ себ уставъ
этого братства
159

ковъ, суконниковъ и войлочниковъ въ
Вильн

87

1687 г. Ноября 30 дня.
J8.

Дополнительные пункты къ цеховому
уставу Виленскихъ золотыхъ д лъ мастеровъ

131

26.

Уставъ цеха шапочниковъ, чулочнигород

Уставъ цеха Виленскихъ столяровъ,
ложечниковъ и р щиковъ

— Ноября 14 дня.

1684 г. Августа 19 дня.
17.

126

25. Привилегія короля Августа III, заключающая въ себ цеховой уставъ Виленскихъ каретниковъ, иголыциковъ и горшечниковъ
140

1676 г. Апр ля 12 дня.
16.

Уставъ цеха Виленскихъ котелыциковъ.

1744 г. Ноября 12 дня.

Цеховой уставъ Виленскихъ сафьянниковъ

123

— Марта 20 дня.

1666 г. Марта 6 дня.
14.

Подтвержденіе Виленскимъ нагистратомъ устава Варшавскаго портняжскаго
цеха для Виленскихъ портныхъ. . .

1742 г. Марта 12 дня.

1665 г. Января 29 дня.
13.

116

1730 г. Марта 10 дня.

54

1774 г. Ноября 12 дня.

106

1728 г. Ноября 3 дня.

48

21. Уставъ Виленскаго цеха кожевниковъ .
11.

97

1689 г. Іюня 9 дня.
20.

Уставъ бондарСкаго-цеха или бочарнаго
въ город Вильн

Уставъ цеха Виленскихъ каменщиковъ.

— г. Ноября 20 дня.
28.

95

149

Подтвердительная привилегія короля
Августа Ш-го, данная цеху Виленскихъ
Еожевниковъ и заключающая въ себ
цеховой уставъ
171

-

583

-

Стр.

Стр.

1744 г. Ноября 24 дня.
29.

Потвердительная привилегія короля Августа III Виленскимъ цехамъ: кузнецкому, слесарному, оружейному и проч.
на ихъ правила и уставъ

цеху, заключающая въ себ
цеховой уставъ

180

34.

Уставъ цеха Виленскихъ каменщиковъ
и плотниковъ

191

Подтвердительная привилегія короля
Августа III, данная Ви ленскому купечеству въ подтвержденіе вс хъ правъ
и вольностей
200

.
32.

1751 г. Марта 1 дня.

33.

35.

Подтвердительная привилегія короля
Августа III Виленскому саложничьему

Привилегія Сигизмунда Августа, данная
Виленскому магистрату на право учрежденія цеховыхъ обществъ. . . . . 221

1763 г. Августа 30 днл.
36.

Опред леніе Виленскаго магистрата,
обозначающее кругъ работъ кузнецкаго
и слесарнаго цеховъ
204

1752 г. Октября 26 дня.

Привилегія короля Августа III, которою
подтверждается уставъ двухъ Виленскихъ цеховыхъ братствъ каменщиковъ
и столяровъ, данный имъ королемъ
Сигизмундомъ I I I въ 1595 году . . 2 1 3

1552 г. Декабря 22 дня.

1750 г. Августа 10 дня.
31.

2d7

— Октября 13 дня.

1746 г. Марта 21 дня.
30.

и самый

Подтвердительная привилегія короля
Августа III на образованіе въ г. Вильн
цеха фельдшеровъ и баньщиковъ . .

222

1780 г. Ноября 11 д Н я .
37.

Уставъ Виленскаго цеха кру п е н н и К О въ,
данный магистратомъ на основаній привилегіи короля СигизмундаАвгуста(1552).226

II.
Акты, относящіеся къ жизни Виіенскихъ горожанъ.

Стран.

Стран.
къ Кревскому старост Волминскому о
томъ, чтобы онъ не д лалъ нрит сненій
королевскимъкрестьянамъ и м щанамъ. 246

1500 г. Февраля 13 дня.
38.

Привилегія короля Александра Ягеллона, которою Виленскіе м щане освобождаются отъ обязанности мостить
мостъ подъ Виленскимъ замкомъ • . .

1604 г. Іюня 8 дня.
237

42.

1536 г. Августа 5 дня.
39.

Привилегія короля Сигизмунда (Августа), данная Ульриху Гозію на постройку моста чрезъ р. Вилію и госпиталя
въ город Вильн
239

1617 г. Мая 28 дня.
43.

1595 г. Декабря 1 дня.
40.

Донесеніе въ Виленскій гродскій судъ
Еознаго Яна Косинскаго о томъ, что онъ
съ шляхтою присутствовалъ въ Виленскомъ магистрат
при отв т бурмистровъ и радцовъ, данномъ пов ренному мулярскаго и тесельскаго цеха Ыонарту касательно представлен наго имъ
королевскаго листа въ пользу сего цеха. 243

1601 г. Августа 10 дня.
41.

Заручный листь короля Сигизмунда Ш.

Распоряженіе Виленскаго воеводы Христофора Радивила о взиманіи торговаго въ г. Вильв
247

Распоряженіе Виленскаго воеводы Ходкевича о порядк взиманія торговыхъ
пошлинъ.
249

1622 г. Мая 8 дня.
44.

Отдача въ аренду городскихъ доходовъ
Виленскому войту ом Бильдюкевичу. 251

1623 г. Октября 10 дня.
45.

Расиоряженіе Виленскаго воеводыЛеоиа
Сап ги о городскихъ повииностяхъ .

252

1634 г. Іюля 3 дня и 1635 г. Февраля 27 д.
46.

Два универсала короля Владислава IV

•.

•

585

Стр.

о яевзинаніи торговаго съ Виленскихъ
рыбаковъ . .
255

1679 г. Мая 21 дня.
54.

1631 г. Августа 30 дня.
47.

Продажная запись отъ Варвары Мамоничовны Жоховской князю Гедройтю
на фольварокъ Повильно и н сколько
домовъ въ г. Вильн
257

1634 г. Ноября 20 дня.
48.

— Мая 16 дня.
55. Судебное опред леніе Виленскаго маги-

Постановленіе горожанъ, живущихъ на
предм стьяхъ Вильны, объучрежденіи
собственной денежной кассы . . . 264

страта по д лу между цехомъ солодовниковъ и цехмистромъ ихъ Григоріемъ
Богдевичемъ . .
277
•

1646 г. Сентября 17 дня.
49.

.

Коммиссарское опред леніе по д лу

I 56.

между Виленскииъ магистратомъ и цехоиъ р зниковъ

—

Постановленіе Виленскаго магистрата
о выдач
изъ доходовъ оного тысячи
пятисотъ злотыхъ депутатамъ, отправляемымъ на сеймъ
271

58.

ІЮНЯ 2 0 дня.

Допросъ и разсл дованіе подъ пыткою
о воровств служанки Зоськи . . .- 288

— Сентября 27 дня.
59.

релевичу на время мороваго пов трія

Жалоба старшинъ Виленскаго сапожничьяго цеха на бывшаго цеховаго старшину Станиславовича и цеховаго писаря
Гавриловича по поводу невозвращенія
ими цеховаго сундука съ имуще290

етвомъ

273

1664 Г. ІІОЛЯ 2 дня.

1658 г. Мая 10 дня.

60.

Жалоба русскихъ старпгинъ Виленскаго
саножничмго цеха на католическаго
старшаго того же цеха по поводу захвата цеховой кассы и н возвращенія ея.

282

— Сентября 7 дня.

стратомъ Виленскому войту Осипу Кой-

53.

. .

коморія Андрея Курбскаго Князю Гед- •'
ройтю на плацъ въ город Вильн . 286

Инструкція, данная Виденскимъ маги-

въ Вильн .

.

57. Дарственная запись отъ Упитскаго под-

Привилегія короля Яна Казшіра, предоставляющая Полоцкимъ м щанамъ
разныя льготы
269

1657 г. Мая 30 дня.
52.

Опред леніе Виленской магдебургіи по
д лу о волшебств Пастушки

1655 г. Мая 11 дня.
51.

к

1663 г. Февраля 16 дня.

267

1654 г. Ноября 17 дня.
50.

Привилегія короля Яна III, подтвер-: . і с
ждающая прйвилегію короля Владислава IV, которою м щане Виленскаго
городничества освобождаются отъ квартирной повинности
. 276

274

Лисгъ короля Яна Казиміра къВиженежому магистрату и вс мъ Виленекижь
житедямъ о томъ, чтобы въ виду ириближенія МосЕовсЕаго непріятеля никто
не осм дивался оставлять города. . 292
74

586
.

Стр.

Стр.

1665 г. Марта 17 дня.
61.

1666 г. Февраля 3 дня.

Жалоба Виленскихъ позументщиковъ
на своего пов реннаго Томашевича по
поводу сд ланнаго имъ подлога въ королевской привилегіи
293

68: Жалоба Виленскихъ кожевниковъ на
р зниковъ по тому поводу, что эти посл дніе незаконно продають сырыя
кожи. .
313

— Декабря 28 дня.

— Февраля 10 дня.

62. Актъ миролюбивой сд лки между Виленскимъ магистратомъ и купечествомъ
касательно городскаго устройства • . 295

•: .
63.

69.

Жалоба Виленскихъ солодовниковъ на
другихъ цеховыхъ, д лающихъ подрывъ
ихъ ремеслу
315

1666 г. Января 11 дня.

— Мая 15 дня.

Три декрета коммиссарскаго суда о недопущеніи диссидентов^ къ должностямъ бургомистровъ и радцовъ и объ

70.

L ':. отчетности по госпиталю, подлежащему
духовному в домству

299

Жалоба Виленскаго сапожничьяго цеха
на Виленскаго же купца Качановскаго
по поводу незаконной торговли посл днимъ сапогами
317

— Мая 22 дня.

— Января 21 дня.
64. Опред леніе Виленскаго магистрата по
4
. д лу между членами пгапочническаго
цеха
' . . . 305

71.

Возраженіе Виленскаго купечества на
жалобу сапожничьяго цеха, въ которой
купецъ Качановскій обвиненъ въ незаконной продаж

— Января 25 дня.
65.

66.

Привилегія короля Яна Казиміра, которою онъ утверждаетъ членомъ магистрата диссидента Монеса

.

72.
307

319

Вторичное возраженіе Виленскихъ сапожниковъ противъ купца Качановскаго
и всего купечества
323

г- Мая 26 дня.
73.

Вторичный отв ть Виленскихъ купцовъ
на

второе возраженіе саножничьяго

цеха

. •. 309

— Января 30 дня.
Опред леніе Виленскаго магистрата по
поводу н которыхъ безпорядковъ, возникнгахъ- въ цех шапочниковъ между
римско-католическими его членами и
' : православными

.

— Мая 24 дня.

Привилегія короля Яна Казиміра, данная Виленскому православному м щанину Прокопію Дорофеевичу на отправ• леніе должности бургомистра

20 паръ сапоговъ

326

— Февраля 27 дня.

67.

74.

Протестъ Виленскихъ купцовъ противъ
солодовничьяго цеха
—

311

75.

ІЮНЯ 9 ДНЯ.

Четвертое возраженіе Виленскаго сапож-

328

587
Стр.
ничьяго цеха на возраженіе. Виленскаго купечества
331

Стр.
спрещающій ввозь товаровъ въ пред лы великаго княжества Литовскаго подъ
фирмою шляхетскихъ товаровъ безъ
уплаты постановленной на этотъ предметъ пошлины .
358

1657 г. Октября 18 дня.
76.

77.

Возраженіе/ Виленскихъ купцовъ противъ цеха солодовниковъ. . . . .
334

— Октября 13 дня.

1668 г. Февраля 27 дня.

Протеста цеха солодовниковъ противъ
Виленскаго купечества

84. Возраженіе Виленскихъ позументщиковъ
католиковъ на отв тъ позументщиковъ
диссидентовъ
360

339

— Ноября 3 дня.
78.

Возраженіе цеха Виленскихъ солодовниковъ противъ притязаній Виленскаго же купечества
342

— Марта 14 дня. '
85.

1667 г. Февраля 19 дня.
79.

Отв тъ Виленскихъ кожевниковь на
жалобу Виленскихъ же евреевъ по поводу арестованія кожъ, вывозимыхъ изъ
г. Вильни посл дними
348

Жалоба Виленскихъ портныхъ товарищей на своихъ мастеровъ и старшинъ
по поводу нанесенія посл дними побоевъ во время общей сходки . . . .
350

— Іюня 7 дня.
81.

Опред леніе короля Яна Казиміра по
д лу цеха Виленскихъ позуиентщиковъ
католиковъ съ диссидентами. . . . 353

| — Сентября 19 д^ня.
82.

86.

83.

Универсалъ короля Яна Казиміра во-

Инструкція Виленскаго магистрата, данная депутатамъ, отправляемымъ наэлекційный сеймъ въ Варшаву . . . .
367

— Сентября 26 дня.
87.

Протестація Виденскихъ кс. бернардиновъ на позументщиковъ диссидентовъ.

373

— Октября 2 дня.
88.

Протестація Виленскаго купечества противъ цеха солодовниковъ. . . . . 375

— Октября 30 дня.
89.

Жалоба Смоленскаго стражника Издебскаго на Виленскаго и щанина кузнеца Андреевича, о незаконномъ завлад ніи плацомъ бывшей Виленской церкви св. Екатерины
357

— Декабря 1 дня.

Протестъ Виленскихъ позументщиковъ
диссидентовъ противъ своихъ товарищей католиковъ
363

1669 г. Мая 2 дня.

— Октября 31 дня.
80.

-

Опред леніе Виленскаго магистрата,
позволяющее цеху солодовниковъ представить свое объясненіе противъ протеста купеческаго общества . . . • 378

— Ноября 6 дня.
90.

Ремиссійное опред л ніе Выенсваго
магистрата по д лу цеха солодовниковъ
съ Виденскимъ купечеством»

• • • 379

688
Стр.

91.

Рескриптъ короля Михаила по поводу

99. Жалоба полковника Фердіани на Виленскій магистратъ о несправедливомъ
обвиненіи его в ъ неудачномъ устройств^ моста. . . . . . .
. . . 403

стеровъ на мастеровъ того же реме.

.

.380

• 1670 г. Мая 8 дня.
92.

— Марта 28 дня.

Протестація Виленскихъ позументщиковъ католиковъ противъ позуменщиковъ диссидентовъ

382

— Марта 26 дня.

въ г. Вильн

386

— Сентября 10 дня.
Мировая

сд лка

102. Жалоба Виленскихъ сафьянниковъ на

между Виленскими

простыхъ кожевниковъ

.

387

1672 г. Марта 28 дня.

о сд ланныхъ

посл дними насиліяхъ и побояхъ .

.

408

— Января 19 дня.

Протестація Виленскаго цеха скорняковъ противъ шапочниковъ . . . . 3 8 9

103. Жалоба старшинъ

Виленскаго кожев-

ничьяго цеха на младшихъ того же цеха
кожевниковъ о томъ, что посл дніе не

•— Апр ля 7 дня.
96.

101. Жалоба Виленскихъ м щанъ и цеховыхъ на солодовничій цехъ . . . . 406
1675 г. Февраля 23 дня.

позументщиками католиками и диссидентами.

100. Жалоба Виленскихъ соленниковъ на ...
Виленскаго бургомистра Ивана Огурцевича о томъ, что онъ торгуетъ солью, не
будучи записанъ въ цехъ соленниковъ. 405
— ІЮНЯ б ДНЯ.

Вводъ Виленскаго братства скорняковъ
во влад ніе домомъ на Конской улиц

95.

Стр.

1673 г. Февраля 20 дня.

сла въ вёл. кн. Литовскомъ.

94.

.

1669 г. Ноября 22 дня.
жалобы Минскихъ золотыхъ д лъ ма-

93.

-

свойственно принимали на себя рабо-

Протестъ цеха Виленскихъ шапочни-

'

ковъ противъ цеха скорняковъ .

394

.

.

ты, принадлежащая первымъ.

.

.

.

410

— Августа 5 дня.
1673 г. Января 11 дня
97.

104. Контрактъ Виленскаго магистрата и ку-

Жалоба Виленскаго магистрата на пол-

печескаго общества, данный Степану

ковника Фердіани о неудачной построй-

Кушеличу на дв нацатил тнее влад -

к

иаъ моста черезъ р ку Вилію .

395

— Января 12 дня.
98.

нудашхъ пособій
постройки моста

.

411

105. Опред леніе Виленсваго магистрата ка-

о недоставленіи ему
и матеріаловъ

.

1678 г. Марта 10 дня.

Жалоба полковника Фердіани на Виленскій магистрата

ніе частью городскихъ земель .

сательно увольненія трехъ м щанъ Ко-

для

тишевсваго, Жаг вича и Савича отъ
401

уплаты стараго мнта

413

1675 г. Октября 2 дня.

589

-

Стр.

106. Жалоба Виленскихъ портныхъ на Виленскихъ же золотыхъ д дъ мастеровъ
по ' поводу нападения, сд ланнаго посл дними на первыхъ во время городскаго смотра гражданъ
415

112. Рескриптъ короля Яна I I I сборщикамъ • :
податей не взимать мыта съ пословъ
города Могилева, отправляемыхъ къ
Е

°Р°ЛЮ-

107. Универсалъ Литовскаго подскарбія Сап ги къ Виленскому магистрату и обывателямъ о томъ, чтобы купцы пр снаго меду и водки не см ли торговать
безъ предварительной уплаты въ казну питейной пошлины
416

. . 1677- г. Марта 6 дня.

108. Жалоба старшихъ Виленскихъ золотыхъ д лъ мастеровъ на товарища своего, золотыхъ д лъ мастера Осипа Бар- •
чинскаго, по поводу его неподчиненія
цеховымъ правиламъ, грубости и дерзости
. . . .
417
—

425

113. Охранный листь короля Я н а I I I , В и ленскому м щанину, с дельщику Павлу Рихтеру . . . . . . . . .

4

26

1691 г. Февраля 18 дня.
114. Квитанціонная запись отъ Литовскаго
гетмана Казиміра Сап ги Мопыевскому радц Молчаповичу В ъ полученіи
отъ него, какъ представителя города
Могилева, стараго долга въ количеств
8000 польскихъ злотыхъ
427

— Февраля 19 дня.
115. Квитанціонная запись отъ Литовскаго
подскарбія Павла Сап ги администра-

ІЮНЯ 19 ДНЯ.

109. Жалоба Виленскаго скорняжескаго цеха
на солодовничій цехъ, который во вре,. , мя крестнаго хода выт снилъ первый
изъ занятаго имъ по праву м ста. . 419

тору чоповаго и шеляжнаго Казиміру
Матусевичу

въ полученіи имъ, Сап -

гою, отъ Могилевскихъ м щанъ 5000
пол. зл. чоповой и шеляжной подати
за 1691 и 1692 годы .

— Августа 7 двя.
110. Освобожденіе Виленскимъ магистратомъ
м щанина Опанкевича отъ всякихъ
обыкновенныхъ городскихъ повинностей и послугъ всл дствіе внесенія имъ
въ оный изв стной денежной суммы . 420

1681 г. Октября 8 дня.

. . .

329

1692 г. Мая 31 дня.
116. Условія,

предложенныя

Виленскшш

сафьяшшками и замопгниками Магдебургской юрисдики сафьянникамъдругихъ юрисдикъ

. . .

. . .

430

1693 г. Февраля 21 дня.

111. Жалоба Виіенсіаго радцы Дягалевша

117. Привилегія короля Яна Ш, данная

на портняжскій цехъ, во новоду без-

цеху Виленскихъ солодовшшовъ

чинстві» и разбо въ во время городскаго смотра граждан**

•••.....

1685 г. Іюня 12 дня.

1676 г. Декабря 18 дня.

•

Стр.

1682 г. Іюля 7 дня.

422

на

взЕмавіе шеста гроше! ота бочки солода, нривозимаго въ город*.

.

.

.

-

590

-

Стр.

1697 г. Апр ля 14 дня.

поводу разногласія и споровъ между
мастерами и товарищами сапожничьяго
цеха польской, русской и н мецкой народности
450

118. Выкупная запись, данная Волковыйскимъ подчашимъ Колендою Виленскому св.-Троицкому монастырю на домъ
съ плацомъ .

.

.

.

.....

• .

435

1701 г. Февраля 1 дня.
119. Универсалъ каштеляна Троцкаго Казиміра Котла ко вс мъ сословіямъ вел.
. кн. Литовскаго о взнос въ изв стномъ
количеств шеляжнаго и чоповаго за
предметы торговли, пом ченные вънастоящемъ универсал . . . . . .
438

1709 г. Апр ля 12 дня.
120. Судебный допросъ съ пыткою Виленскаго м щанина Косаревича, обииненнаго вь
имъ въ Виленской Св .-Духовской церкви.

440

121. Р шеніе Виленскаго магистрата по поводу споровъ между членами сапожничьяго цеха—католическаго и протестантскаго в роиспов даній
443
1722 Г. ІЮНЯ 6 дня.
122. Жалоба Виленскаго кожевеннаго цеха
на Виленскаго еврея Исааковича по
тому поводу, что онъ въ подрывъ цеху закупаетъ сырыя кожи
447

Іюня 28 дня.

123. Письмо Виленскаго магистрата къ пап
Венедикту XIII о томъ, чтобы онъ предупреждалъ столкновенія студентовъ
_j№WejiHjj»y«2CKofi съ учениками піарской школы449

1729 г. Мая 28 дня.
124. Опред леніе Вилевекаго магистрата по

1730 г. Января 19 дня.
125. Опред леніе Виленскаго магистрата по
д лу сопротивленія протестантовъ сапожничьяго цеха требованіямъ като- •"
ликовъ
. . . . 453

— Августа 9 дня.
126. Опред леніе Виленскаго магистрата по
поводу споровъ между столярами и р щиками
457

1731 г. Іюня 23 дня.

1721 г. Апр ля 19 дня.

1726 г.

Стр.

127. Опред леніе Виленскаго магистрата по
д лу цехмистра Ивана Губовича съ
ц лымъ цехомъ шапочниковъ . . . 461

1773 г. Мая 29 дня.
128. Перечень цитатъ изъ королевскихъ привилегій, которыми возбраняется прі зжимъ купцамъ въ г. Вильну розничная
торговля
464

1739 г. Мая 30 дня.
129. Распоряженіе воеводы Виленскаго Михаила князя Вишневецкаго о взиманіи
торговой пошлины съ прі зжихъ въг.
Вильну
466

1737 г. Марта 16 дня.
130. Жалоба Виленскаго купца Михаила
Мейера на графа Остермаиа и. др. русскихъ пельмолсъ, которые въ Москв
затормозили его д ло съ русскимъ ж
купцомъ Поповым*
468

— 591
Стр

•1738 г. Апр ля 28 дня.
131. Универсалъ Виленскаго воеводы Михаила Вишневецкаго о порядк и благочиніи, которые должны быть соблю, ,
даемы въ город Вильн
474

— Октября 6 дня.
132. Инструкція, данная войтомъ, бурмистрами и ц лымъВиленскимъ магистратомъ депутатамъ, отиравляемымъ на
сеймъ въ Варшаву
478

1740 г. Октября 11 дня.
133. Свидетельство Витебскаго магистрата,
выданное Витебскому же купцу Галуз ,
отправляющемуся на жительство въ г.
Вильну
482

1748 г. Ноября 14 дня.
134. Привилегія короля Августа III, Виленскому аптекарю Кельху на рткрытіе
аптеки въ г. Вильи
484

1753 г. Іюля 21 дня.
135. Декретъ Виленскаго магистрата по д лу
о Виленскихъ пекаряхъ
486

1754 г. Іюня 20 дня.
136. Р шеніе Виленскаго магистрата нод лу н мецкихъ портныхъ диссидентовъ
съ портными римско-католиками . . 488

1755 г. Февраля 8 дня.
137. Постановленіе Виленскаго магистрата по
поводу домогательства портныхъ Н мцевъ н а цеховыя должности

. . . .

— Мая 31 дня.
138. Перечень статей, нодлежащихъ суду бур-

491

Стр*
мистровскому, радецкому и войтовскому города Вильны
493
1

1761 г. Декабря 30 дня.
139. Заявленіе Виленскаго магистрата о забраній и истребленіи магистратскихъ
документовъ Московскими войсками въ
1655 году
.496

. 1765 г. Августа 3 дня.
140. Судебное опред леніе Виленскаго магистрата по д лу Виленскихъ' хирургомедиковъ съ фельдшерами-баньіциками.

498

— Августа 15 дня.
141. Жалоба Виленскихъ цырюльниковъ-баньщиковъ нахирурговъ-медаковъ по поводу прит сненій, д лаемыхъ посл дни. ми первымъ • • . . . . . . .
504

— Октября 24 дня.
142. Жалоба Виленскихъ старшині я мецкой національносте—слесарскаго я кузнецкаго цеховъ на римско-католическаго цехмистра Бальчевскаго и Виленскій магистрата по поводу злоупотребленій и прит сненій, допускаемыхъ ими
въ интересахъ истцовъ. . . . . .
508

1766 г, Іюня 21 дня.
143. Постановленіе Виленскат магистрата
по д лу Виленскихъ столяровъ Авгсбургскаго испов данія съ столярами
католиками
513

1769 г. Сентября 6 дня.
144. Судебное опред леніе Виленскаго иагисрата по д лу между медвко-хирургами и фельдшерами .

.

.

• • .

518

-

692

-

Стр.

1791 г. Февраля 12 дня.

1770 г. Мая 21 дня.

151. Опред леніе Виленскаго магистрата по

145. Опред деніе Литовской скарбовой ком-

• спорному д лу

миссіи, которымъ Виленскіе купцы осво.

.

.

между римско-католи-

ками и диссидентами сапожничьяго це-

бождаются отъ взноса торговыхъ пошлинъ на Юрборской таможн

522

;

ха относительно выбора цеховыхъ старшинъ.

1776 г.. Ноября 2 дня.

.

543

— Марта 12 дня.

146. Жалоба вс хъ уц л вшихъ Виленскихъ

152. Аппелляція отъ диссидентовъ Вилен-

цеховъ и м щанъ на Виленскій же ма-

скаго сапожничьяго цеха на р шеніе

гистрата и кагалъ по поводу разннхъ

Виленскаго магистрата, которымъ рим-

злоупотребленій, допускаемыхъ ими въ

• ско-католикъ Некшинскій назначенъ

д л

благоустройства

христіанскихъ

жителей города

на должность диссидентскаго старшины
525

и оставленъ безъ наказания за безпорядки, произведенные имъ во время вы-

1 7 8 1 Г. ІЮНЯ 2 ДНЯ.

бора старшинъ въ цех

147. Постановленіе особаго коммиссарскаго

153. Дозволеніе,

скаго магистрата, для устранения без-

данное Виленскимъ маги-

стратомъ Ивану Ясинскому и Игнатію

порядковъ, возникшихъ въ Виленскомъ
.

550

1792 г. Мая 9 дня.

суда, составленнаго изъ членовъ Вилен-

сапожничьемъ цех

527

Вробдевскому на открытіе въ Вильн
типотрафш

1784 г. Ноября 19 дня.

551

1794 г. Марта 13 дня.

148. Консенсъ отъ Виленскаго магистрата

154. Универсалъ полицейской коммиссіи ве-

Виленскому миссіонерскому монастырю

' ликаго княжества Литовскаго, которымъ

на открытіе новой улицы, идущей отъ
его костела

предписывается

къ Поплавамъ и р чк

Вилейк

155. Ординація, выработанная на Гродненскомъ сейм

каретныя работы, не вписав531

введенія лучшаго

управленій

1?97 г. Іюля 11 дня.

150. Опред леніе Виленскаго магистрата по

156. Пункты миролюбивой сд лки, состояв-

Виленскаго цеха оружейниковъ

шейся

на слесарскій цехъ, присвоивающій себ
работы, принадлежащія оружейникамъ.

для

устройства въ Вилеяскомъ городскоиъ

1789 г. Декабря 5 дня.
жалоб

553

. . . "

1794 г. Марта 14 дня.

же цеха каретни-

шись въ цехъ

испов данія разсмотр ть ве печатныя
скаго.

ЕОВЪ на Ивана Гинтера, который производилъ

духовнымъ

изданія въ пред лахъ вел. кн. Литов-

149. Опред леніе Виленскаго магистрата по
Виленскаго

особымъ

цензорамъ римско-католическаго в ро530

1788 г. Марта 5 дня.
жалоб

стр.

между мастерами римско-като-

ликами и диссидентами Виленскаго са536

пожннчьяго цеха

557

П Р И Б А В Л Е Н ! Е.

Акты, извлеченные изъ отд льныхъ современныхъ копій.

Стр.

1602 г. Марта 12 дня.
157. Привилегия короля Сиггомунда I I I ,
которою подтверждается уставъ Виленскихъ с д лыгаковъ, шорниковъ и позументщиковъ съ 1562 года . . . . 571

1670 г. Ноября 12 дня.
158. Листъ короля Михаила къ Виленскому

••

Стр.

магистрату о томъ, чтобы онъ не д лалъ
нрит сненій Виленскимъ цехамъ

.

.

577

1683 г. Іюля І2 дня.
159. Предписаніе Виленскаго магистрата цеху

позументщиковъ

объ

исполненіи

вс хъ правилъ своего устава

.

.

.
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УКАЗАТЕЛЬ
И Ж Е Н Ъ и ł А- И И Л I Й.

Абраиовскій, Федиксъ, 16, 533.

стеръ цеха кожевниковъ (красно-черноАвгустъ II, король польскій, великій князь І и шкурниковъ), 447.
товскій, 61, 65, 117, 121, 172,173,177,
Александровичъ, Георгій, старшина Виленскаго
201, 203, 212, 222, 223, 226, 444, 445,
цеха зоюгыхъ д дъ ыастеровъ, 61, 415.
469, 500, 501, 502, 546.
— Константинъ-Казиміръ, Г рО д Не нскій деПІ, коро«, польскій, великій князь Литовпутатъ, 257.
скій, 60, 61, 66, 141, 148, 150,158,160, Александръ, великій кн. Лит., 61 64 97 237 464.
161, 170, 172, 179, 180, 1 8 9 1 9 1 2 0 1
Алекс евичъ, едоръ, Виленскій м щанинъ и ку208,212,214, 220, 222, 237,'467 і
W
пецъ, старгаина скорн ЯЖС каго цеха, 3.
485, 492, 500, 515, 534, 540, 546.'
'
Амбросовичъ, Яковъ, старшиаа общества ВшенДверка, Гавріидъ, Витебскій бур МИ етр Ъ) 4 8 3
скихъ содяныхъ торговцевъ, 405.
Авлуеовичъ, ХристоФоръ, старшина Ввденскаго
Андреевичъ, Иванъ, с т а р Ш и в а и п о в р е н н ы й В и .
сапожничьяго цеха, 208.
денскаго цеха шапочвиковъ, 12.
Агрыпа, Венціавъ, королевскій писарц 1 } l g
__ Матв й, Виденскій м щ а н и н ' ъ , 431.
186, 575.
'
'
__ Николай, Виленскій м щаниаъ, кузнецъ,
Адамович, Степанъ, старшина Виленскаго цеха
357.
оіапочниковъ, 312.
Аидреевскій, писарь Виленскаго сапожничьяго
Алдовсній, Михаидх, Виіенскій м щаиинг «„
цеха, 291.

-

2 -

Андрушкевичъ, Іоаннъ, Луцкій р.-катол. епяскопъ, Анцута, Матвій, епископъ Мизонополитанскій,
571.
коадъюторъ, суФФраганъ, 223.
— Осипъ, членъ Впленекаго общества мило- Апоновичъ, Григорій, Виденекій м щанинъ, скорсердія, 160, 162.
някъ, 80.
Арановичъ,
УЛЬФЪ, еврей старшина Виленскаго
Аниславанисъ, Иванъ, Внленскіїі ы щанннъ, .мастеръ цеха кожевниковъ (красно-черношкурниковъ), 447.

кагала, 526.
Арештовичъ, Георгій, Виленскій ігвщанинъ, 264,

Анихевичъ, ХристоФоръ,Виденскійм щанинъ, 276.

старшина общества Виленскихъ соляныхъ
торговцевъ, 405.
Артишевскій, Александръ, Впленскій столяръ, 513.

Аницевичъ, ХристоФоръ, Виленскій портной, 352.
Анна Іоанновна, императрица всероссійская, 470.
Антоневичъ, 385.
— Казн-мірх-, старшина
няжескаго цеха, 422.'

Виленскаго порт-

—

ОСИІІЪ, мастеръ Виленскаго стодярскаго
цеха, 514.

Яковъ, старшина Виленскаго сдесарскаго
и кузнецкаго цеха, 508.
Антоновичъ, ОСИПЪ, королевски секретарь, Bu- Ассаковичъ, Іоакимъ, Могилевскііі м щанинъ, 428.
ленскій радца, 414.
Ацистгеръ, Христіанг, мастеръ Виденскаго саАнцута, Георгій, ОФФИціадъ Виленской діецезіа пояшпчьяго цеха, 566.
А анасова, вдова, мельничиха, 259.
(епархін), 223. '

Багневичъ, ома, старшина Виленскаго кузнецкаго цеха, 204.
Базаръ, Иванъ, старшина Виденскаго цеха шапочниковъ и валильщиковъ, 25.
Баковскій, Осипъ, королевскій камергеръ, экономичаый регентъ, 556.
Балабанъ, Станисдавъ, Виденскій м щанинъ, 265.
Балашка, Казиміръ, 436.
Бальцеровичъ, Матіасъ-Дюдовикъ, Минскііі радца, старшина цеха зологахъ д лъ ш с теровъ, 380,

—

Бартошевичъ, Илья, Виленскій ы щанпнъ, старшина скорняжскаго цеха, 390.
Барчинскій, Осипъ, старшина Виленскаго цеха
золотыхъ д лъ мастеровъ, 61, 417, 418,
419.
Барщевскій, Казиміръ, старшина Виленскаго цеха кожевниковъ, 313, 408, 409. 410.
Баухъ, Иванъ, мастеръ Виленскаго сдесарскаго
и кузнечнаго цеха, 508.
Бачинскій, Иванъ, старшина Видевскаго цеха р зниковъ, 313.

Бальчевскій, Осипъ, Виленскій слесарь, 508, 509,
Бендевичъ, Станисдавъ, Виленскій м щаниаъ,
510, 511, 512.
старшина циха кожевниковъ (красно-черБандринъ, Іоакимъ, • Виленскій м щанинъ, сано-шкурниковъ), 447.
пожникъ, 443, 446.
Банкъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, сапож- Бендеръ, Андрей, мастеръ Виденскаго сапожничьяго цеха, 566.
никх, 443, 450, 451, 453, 454, 455, 456.
Баранъ, Матіасъ, Виленскій м щанинъ, пют- Бврпвкрыиъ, ОЛЭФЪ (Ołoff), мастеръ Виленскаго
портняжескаго цеха, 491.
никь, 214.

- з Березка (Brzoska), Станиславъ, старшина Вилен— Иванъ и Людовикъ, городскіе пахолки
скаго цеха каменщиковъ, 192.
(отроки, слуги), 423, 424.
Березовскій, Семенъ, Виленскій лавнпкъ, 440.
Боговидовичъ, Рохъ, ыаршалокъ, 184.
'
Беренсъ, Валентій, старшина Виленскаго цеха
Боденъ, Георгій, Виленскій м щанинъ, мастеръ
каретникковъ, 532, 533.
столярскаго цеха, 132, 150.
Берестовскій, подскарбій в. кн. Литовскаго, 524.
Боимъ (Богимъ, и Боимлекъ), Павелъ, Виленскій
— Владиславов, реФерендарій, писарь вел.
бурмйстръ, 298, 345, королевскій секрекняж. Лит., 434.
тарь, Виленскій войтъ, 368, 413.
— Кипріанъ-Павелъ, реФерендарій и писарь
Болондевичъ, Симонъ, Виленскій бурмйстръ, 258.
вел. княж. Лит., 299, 301, 302, 304.
Бондевичъ, Станиславъ, Виленскій м щанинъ,
— Константинъ-Казиміръ, Виленскій р.-кат.
старшина цеха кожевниковъ, 117 121
епископь, 223.
172, 173, 177.
— Янъ-Вдадиславъ, писарь вел. кн. Лит. 86. Борисовичъ, Иванъ, 259.
Беркиновичъ, Иванъ, Виленскій реФерендарій, 319,
— Илья, Виленскій м щанинъ,-431. "
325, 326, радца, 385, 386, 396, 414.
— Михаалъ, Виленскій м щанинъ, 265.
Беркъ, Яковъ, мастеръ Виленскаго слесарскаго
Борковскій, Давидъ, присяжный служитель Вии кузнечнаго цеха, 508.
ленскаго магистрата, 440
Бернатовичъ, Казиміръ, присяжный служитель
Боровичъ, Эразмх, Виленскій м щанинъ. рыбакъ,
Виленскаго магистрата, 277, 306, 311,
255.
315, 349, 387, 423, 424.
Боровши, ЭЙШИШСКІЙ настоятель, цензоръ въ м.
Бечисъ, Георгій, старшина Виленскаго цеха р зниковъ, 313.
Бидинскій, Лоренцъ, Виленскій м щанинъ, позументщикъ, 374.
Бильдюкевичъ,

ома, Виленскій войтъ, 251.

Бинненгреберъ, Петръ, Виленскій м щанинъ, каретникъ, 141, 144.

Эйшишкахъ, 555.
Борцевичъ, Ыатіасъ, старшій мастеръ Виленскаго
сапожничьяго цеха, 451
Бохонъ (и Бохианъ), Александру Несвижскій купецъ, 465.
Боцевичъ, Захарія, Виленскій м щанинъ, перепдетчикъ, 83.

Боцкевичъ, Яковъ, Виленскій портной, 525.
Бояриновичъ, Андрей, Виленскій аі щанинъ, 265.
ничьяго цеха, 566.
Бланкенбергъ, Михаилъ, Виденскій кожевникт. (ве- Бражичъ, Александръ, Виленскій радца, 414,424.
Браунъ, Иванъ, мастеръ сапожничьяго цеха, 544,
ликошкурникъ), 525.
566.
Блудовичъ, Лука, старшина Виленскаго портняжБихалевичъ, Иванъ, мастеръ Виленскаго сапож-

Брахвельтъ, Иванъ, товарщцъ в ъ Виленскомъ цескаго цеха, 422.
х позументщиковъ, 382.
Блюма, Яковъ, Виленскій пекарь, 486.
Боборыкъ, Георгій, Виленскій м щаниих, стар- Бреиеръ, Осипъ, мастеръ Виленскаго цеха сапожниковъ, 566.
шина цеха слесарей и кузнецовъ, 180.
Боветтъ, Иванъ - Осипъ, старшина Виленскаго БрехарскШ, Михаилъ, Виленскій кузнецъ, 525.
столярскаго цеха, 150, 158.
Брншсть, Мартинъ, товарищъ въ Виленскшъ цеБогдановичі, Андрей, Виденскій м щанинъ, 431.
х портныхъ, 351.
Богдевичъ, Григорій, Виденскій м щашшъ, 264;
Бровка, Иванъ, Виленскій м щанш», 265.
солодовннкъ, 277, 278, 279, 280, 281.
— Семенъ, Виленскій м щанвн», 265.

Бубановичъ, ХристоФоръ, старшина бондарскаго Буховецній, Игнатій, ІІНФЛЯНТСКІЙ каноникъ, рекцеха въ Вильн , 49.
:
торъ школъ, цензоръ въ Брестъ-Литовск ,
Будевичъ, Мартпн'ь. старшина Виленскаго скор555.
няжскаго цеха, 419, 420.
Былинскій, Петръ, Виленокій радца, 299, 306, 311,
Будичъ, Адамъ, Виленскііі м щанпнъ, солодов403.
никъ, 419, 420.
— СтеФанъ, Виленскій войтъ, королевскій сеБудкевичъ, Иванъ, старшина Виленекаго слесаркретарь, 301, 302.
скагоцеха, 536, 537,538, 539, 540, 541,
— СтеФанъ - Карлъ, королевскій секретарь,
542.
221, 257, 258, 282, 283, 284, 285, 286,
— Матв й, мастеръ Виленскаго слесарскаго
288 и Виленскій войтъ, 307, 309.
цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Былинскій-Рвоцкій, Петръ-Владисдавъ, 298.
Будревичъ, Петръ, Виленскііі м щанинъ, 315.
Б
Буйвилчикъ, Андрей, Впленскііі м щанинъ, сапожник'ь, 317, 331.
Букатый, Жмудскііі суффраганъ,- цензоръ въ г.
Россіенахъ, 555.
: •
Б
Бундевичъ, Семенъ, Виленскій м щанинъ, 431.
Б
Буницкій, Станиславъ, Виленскій м щанпнъ, со-

лозоръ, номинатъ Пинской епископіи, Вяленскій уніятскій архимандритъ, 310.
—

Марціянъ, настоятель Виленскаго Св.-Троицкаго уніятскаго монастыря, 301.

лозоръ-Даровскій, королевскій секретарь, 29.
лоустъ, Иванъ Григорьевичу

староста и по-

в ренный Впленскихт- русскихъ братствъ
купеческаго и кожемятнаго, 12.
Б льскій, 289.
Б лява, Гансъ-Георгій, Виленскій м щанинъ, сапожникъ, 450.
— Францискъ, Виленскій радца, 375, 414.
Б лявскій, 462.
— Матв й, шаФаръ (казначей), Виленскаго
Буржинскій, Станиславъ, изъ Буршина, инстигацеха каменщиковъ, 192.
торъ вел. кн. Лит., депуіатъ Смоленскаго
воеводства, писарь главнаго трибунала, Б ляфъ, Иванъ, Виленскій купецъ, 523.
Бэръ (Boehr), Иванъ-Михаилъ, Вйденскій м ща468.
нинъ, каретникъ, 141, 144.
Буткевичъ, Михаилъ, Виленскій м щанинъ, 431.
лодовникъ, 277, 278, 279, 281.
Бураковичъ, Станиславъ, Виленскій м щашшъ,
264.
Бурба, Петръ, Виленскій м щанинъ, 264.

Ваврецкій, Виленскій каноникъ, 519.
— Иванъ, арендаторъ (откупщикъ) чоповаго

Вандерфлотъ, Матіасъ, Виленскій м щанинъ и
купецъ, 396.

сбора въ г. Вильн , 11.
Валентиновичі,, Адамъ, Виленскій м щанинъ, 264.
^— Степааъ, старшина Виленскаго шаиоч-

Ваньковичъ, Владиолавъ аддей, Брестскій староста, маршалокъ главнаго трибунала вел.
кн. Лит., 468.
Варевичъ, кородевскій чнновникъ, 438.

ничьяго цеха, 311, 312.
Валеріанъ, Виленскій р. кат. епископъ, 574.
Валеровичъ, Венедиктъ, Ввіенскій міщанинъ,
шапочникъ, 461, 462.

Варенецъ, Яковъ, Виленскііі м щанинъ, войлочнивъ, 88.
Василевичъ, Иванг, ВыенсшЁ м щашшъ, 265.

Василевичъ, еодосій, Внленскій м щанинъ, 265.
Василевскій, Яковъ, присяжный служитель Виленскаго магистрата, 289.
Вейнеръ, Гансъ, старшина Виленскаго столярскаго цеха, 214.
Вейнрейхъ,

Христіанъ,

Виленскій м щанинъ,

портной, 351.
Векеръ, Степанъ, Виленскій м щанинъ, шапочникъ, 312.
Венедиктъ XIII, папа рнмскій, 449.
Венцлавовичъ, Степанъ, присяжный служитель
Виленскаго магистрата, 280, 288.

5

Виногродская, Войтехова, вдова шапочника, 259.
Винча, Михаила, Виленскій м щанинъ, переплетчикъ, 83.

Вирбицкій, Адріанъ, пов ренныйВпленскихърусскихъ братствъ: бурмистровскаго и радецкаго, купеческаго, кожемятнаго,сапожничьяго u Росскаго, 14.
Вирренбургъ, Генрихі., Виленскій м щанинъ, каретникъ, 141, 144.
Вислоухъ, Зенонъ, коммисаръ скарбовой -коммиссіи вел. кн. Лит., 524.

'

Витмахеръ, Рейнгольда Виленскій- радца, 300.
Вербицкій, Андрей, Виленскій м щанинъ, купецъ
Виттка, Христіанъ, Виленскій м щашшъ, карет312.
нпкъ, 141, 144.
— Станиславу Виленскій м щанпнъ, старВицкая, Марина Мамоничовна КриштоФОва, 259
шина цеха слесарей u кузнецовъ, 181.
260, 261.
Вербовскій, Казпшръ, Виленскій м щанинъ, старшина цеха переплетчнковъ и чахолыпи- Вишневецкій-Корыбутъ, Михаилъ, князь, Виленскій воевода, 65; Михаилъ-Серватііі, гра*ъ
ковъ, 67, 84.
на Дольск , великій гетманъ вел. кн. Лит.,
Верлецкій, 15.
466, 467, князь н а В И Ш н е щ и Збараж ,
Вернике, Иванъ, товарищъ въ Впленскомъ цех
Глинянскіи,
Волковыскій, ВШЬКИШСЕІЙ
портныхъ, 350, 351, 352.
староста, 474, 477.
Версоцкій, Петрг, Виленскій м щанинъ, сапожВишневсшй, ксендзъ коадъюторх, проФессоръ главникъ, 317, 331.
ной школы в. кн. Литовскаго, цензоръ
Веселевичъ, Вар оломей, старшина Виленскаго
въ г; Вильн , 554.
цеха каретниковъ, 141.
ИнФлянтскійканоник^СанненскіЙ декану
Вибановичъ, генералъ-возный, 470.
Меречскій настоятель, ч е н з о р ъ в ъ м . М е Виберръ, Эрнеетъ, Виленскій золотыхъ д лъ маречи, 554.
стеръ, 525.
Александру Виленскій ы щашінъ, чулочВигдоровичъ, Самуилъ, Виленскій еврей раввинъ
никъ, 88.
526.
Николай, шаФаръ (казначей) Виленскаго
Вилейка, Матв й, мастеръ Вменю, цеха оруцеха каменщиковъ, 192
жейниковъ, 536, 539.
Владиславъ І\Г, король ПОЛЬСКІЙ, великій КНЯЗЬ
Виллятштейнъ (Виллять и Вилянцъ), Іоренцъ, старЛитовскій, 25, 29, 61, 1 1 7 | 1 6 0 , Іві, 162,
шина Виленскаго цеха золотыхъ д іъ ма164, 165, 166, 167, 173, 180, 181, 189,
стеровъ, 61, 95, 417, 418.
202, 214, 219, 220, 255, 2Ö6, 257, 276,
Вилькт,, Петръ, Впленекій м щанинъ, саФьян277, 294, 297, 302, 314, Ж, 324, 327,
пшкъ, 409.
336, 340, 345, 348, 365, Збв, 364, 365,
ъ, Йванъ, старшина Виленскаго братства
367, 369, 383, 390, 391, 303, 435, 458
мюгосердш, 160, 162. .
465, 483, 500.

-.6
Воболевичъ, ХристоФоръ, Виленскій городской
писарь, 272.
Война, писарь, 247.
—

Волковскій, Яковъ, мастеръ Виденскаго портняжескаго цеха, 491.
Волиинскій, Георгій, староста Упитскій и Кревскій, 246.

Габріедь, подканцлеръ великаго княжества

Воловичъ, ЕвстаФІй, надворный маршалокъ, под-

Литовскаго, 15.
—

-

скарбій в. кн. Литовскаго, 574.
Станиславу Р чицкій подкоморій, прези576,
дентъ полицейской коымиссіи, 556.
Матіасъ, пксарь, 188, 219.
— Ярошъ, писарь, 9, 15.
Потей, писарь, 11.
ХристоФоръ, изъ Ясеня, Витебскій депу- Володковичъ, Идья-Александръ, депутата Мстиславскаго воеводства, 257.
татъ, 257.
Матв й, писарь вел. кн. Литозскаго, 572,

—

—
—
—

Войницкій, аддей, коморникъ Жмудскаго княжества,'213.
.
'
Войничъ, Игнатій, первый тминный втораго отд ла г. Вильны, 564.
Войнянка, Варвара, см. Гедройть.

Войцеховичъ, Василій, Виленскій м щанинъ, ка-

Волонсевичъ, Георгій, старшина Виденскаго сапожннчьяго цеха, 566.
Волынцкевичъ, Георгій, членъ Виденскаго братства милосердія, 160, 162.
Волянскій, Иванъ, директоръ Виленскаго купеческаго общества, 464.

—

менщикъ, 407.
Осипъ, Виденскій портной, 525.

Вростовскій, Иванъ, депутата Минскаго воеводства, 257.

—

СтеФанъ, 259.

Врублевскій, Игнатііі, Виленскій обыватель, 551,
552.
Вырвичъ, Осипъ, старшина Виленскаго сапожничьяго цеха, 208.

Войцеховскій, РаФаилъ, Виденскій купецъ, 523.
Войшнаровичъ, Казиміръ-Иванъ, королевскій секретарь, 277.
Волдакъ, Иванъ-Николай, Виленскій писарь, 486.
Волкановскій,

ома, Виденскій м щанинъ, стар-

шина цеха кожевниковъ, 172.
Волковирій, Иванъ, хорунжій Гродненскаго пов та, 524.

Высоцкій, 286.
—

Андрей, Виленскій м щанинъ, 265.

—

ХристоФоръ, Виленскій сафьянникъ, 409.

Выстрывъ, ОлаФъ (Oloff), мастеръ
портняжескаго цеха, 491.

Виленскаго

Г.
Гавловицкій, Вар одомей, писарь Виленскаго магистрата, 164, 166.
—

Иванъ, Виденскій бурмистръ, 440. .

Гайдевичъ,

ома, Виденскій м щанинъ, сафьян-

никъ, 408, 409.
Гайко, Иванъ, Ошмянскій староста, писарь вел,

кн. Лит., 574.
Гайлевичъ,
Яковъ, старшина
Гавриловичі», Климента (Климонта), старшина Ви—• Станисжавъ, Виленскій бурмистръ, 298.
ленскаго сааожначьяго цеха, 290.

Видевскаго

цеха

сафьянниковъ, 408.

ма- Гале, Фридрихъ, Виленскій слесарь, 525.
стеръ Виденскато сапожничьяго цеха, 544, ГалинскШ, ома, мастеръ Виленскаго саіюяшичьяго цеха, 566.
550.

Гагенфельдъ

(и Гагернфельдъ),

Генрихъ,

- 7 Гертовичъ, старшина Виленскаго столярскаго цеха, 459.
— Ивавъ, Витебскій лавникъ, 483.
"'".'• Геслеръ, Христіанъ, Виленскій ы щанинъ, каменщикъ, 407.
— Лука, Витебскій, цотомъ Виленскій, м Гибертъ, Андрей, 354.
щанинъ и купецъ, 482, 483. .
Гиготтъ,
Даніилъ, старшина Виленскаго столяр— Матв й, Витебскій радца, 483.
' ,
скаго цеха, 150.
Ганелевичъ, Станиславу Виленскій м щанинъ,
Гилевичъ Пванъ, Виленскій м щаяпнъ, 265.
• каменщикъ, 220.
— Петръ, старшина Виленскаго цеха солоГанзенъ, Кристіанъ, товарищъ въ Виленскомъ садовниковъ, 433.
пожничьемъ цех , 450, 452.
— ХристоФоръ, старшина Виленскаго рыГанкевичъ, Иванъ, Виленскій м щанинъ, 431.
бачьяго цеха, 255.
Ганцевичъ, Адамъ, Виленскій м щанинъ, мастеръ
Гилевскій, Виленскій бурмистръ, 441.
цеха иголыцнковъ и жестянниковъ, 33.
Ганъ, Готфридъ, маетеръ Виленскаго сапожничья- Гинтеръ, Иванъ, Виленскій каретнивъ, 532, 533,
534, 535.
го цеха, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
Глинскій, Самуилъ, Виленскій лавникъ, 259.
550, Виленскій радца, 567.
Гапоновичъ, Григорій, Виленскій м щанинъ, стар- Гл бовичи, Дубровенскіе державцы, 428.
Гноинскій, Амвросій, Виленскій м щанинъ, плотшина скорняжскаго цеха, 386.
никъ, 214.
Гедройть, Жмудскій архидіаконъ, докторъ богоГодлевскій, Матіасъ, старшина Виленскаго братсловія, цензоръ въ г. Шавляхъ, 555.
ства милосердія, 160, 161.
— Варвара, урожденная Войнянка, женаПолоцкаго подстолія, князя Марціана Гед- Гозій, Иванъ, Виденскій обыватель, . 240, 241,
242, 243.
.
ройтя, 263.

Галуза, Григорій, Виленскій радца, 508, 'бурыистръ, 525.

—

Марціанъ, князь, Полоцкій подстодій, 258,
260, 262, 263.

—

Ульрихъ, Виленскіа городничій, 239, 240,
241.

Гойлевичъ, Жмудскій каноникъ, докторъ правъ,
цензоръ въ м. Ворняхъ, 555.
Голдовскій, Михаилъ, Виленскій м щанинъ, старшина цеха кожевниковъ, 117, 121, 172,
173, 177, 525.
486.
Головня, Гавріилъ Матв й, королевскій секретарь,
Гей де, Фридрихъ, Виленскій радца, 551, 552.
427.
Гелгудъ, писарь вел. кн. Лит., 277.
ГелДОВИЧЪ, Адамъ, Виленскій м щанинъ, 264, со- Гольцъ, Бенедиктъ, мастеръ Виденскаго сіесарскаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
додовникъ, 345, 375, 376, 407, 419, 420.
Гоппъ,
Веніаминъ, Виленскій хирургь, 52І.
Генелевичъ (и Геневичъ), Францъ, Виіенскіа радГерманъ, Виленскій м щанинъ, м о т н и » ,
ца, 166; 167.
407.
Генрихъ, король, 369.

— Станиславу чашникъ и писарь, 505.
— СтеФанъ, Жмудскій р.-кат. епископъ, 555.
Гездолдъ, Матіасъ, адвокатъ, 493.
Гейбаркъ, Яковъ, Виленскій м щанинъ, пекарь,

Геркевичт», Андрей, Виденскій радца, 221, 298,
299, 306; Виденскій іавникъ, 286, 289,
бурмнстръ, 413.
Гертадь, Даніилъ, Внленскій радца, 551.

—

Эрнеста, мастеръ Виденскаго сжесарскаго
и кузнецкагр цеха, 508.

Гопшъ, Семеаъ, Витебскій бурмнстръ, Ш&.
Гордонъ, докдоръ мед., 439.

— 8—
Горностайскій, Степанъ, живописець (pictor), 285. Гроднинскій, Иванъ, Виленскій м щанинъ, плотникъ, 214.
Горошко, Иванъ, Виленскій м щанинь, старшиГродницкій (и Гродицкій), Адамъ, Виленскій ФЄЛЬДна цеха шапочниковъ, 311, 312.
шеръ - банщикъ, 498, 505, 518, 519, 520,
Госвикъ, Яковъ, Виленскій м щанннъ, сапожникъ,
521, 522.
443, 446.
Громадскій, Степанъ, возный Виленскаго воеводства, 349.
Гоффманъ, Николай, мастеръ Виленскаго сапож- Гронманъ, ХристоФоръ, старшина цеха золотыхъ
д дъ маотеровъ, 60, 61. .
ничьяго цеха, 566.
Гроностайскій, Иванъ, возный Виленскаго воеГрабовскій, Вар олоыей, 260.
. водства, 349.
— Казиміръ, Виленскій радца 166, 167.
Гросманъ, Петръ, камергеръ, 551.
Графъ (и Граффъ), Яковъ, старшина Виленскаго
Грущинскій, Иванъ, ыастеръ Варшавскаго портцеха банщиковъ, 222, помощникъ старняжескаго цеха, 125.
шины цеха Фельдшеровъ-банщиковъ, 498,
Губертъ, Патръ, Виленскій столяръ, 525.
499, 505, 518, 519, 520.
Губильскій, Георгій, мастеръ Виленскаго сапожГреговичъ, 4 4 1 .
ничьяго цеха, 566.
Грегоровичъ, Иванъ, старшина Виленскаго цеха
Губовичъ, Иванъ, Виленскій м щанинъ, старшишапочниковъ и валилыциковъ, 25, 415.
на шапочначьяго цеха, 461, 462, 463.
—
едоръ, Виленскій ы щанинъ, старшина
Гудель, Иванъ, Виленскій м щанинъ, сафьянникъ,
портняжескаго цеха, 124.
410.
Грейтеръ, Матв й, 380.
Гуроновичъ, ЕвстаФІй, старшина Виленскаго скор-'
Гримовичъ, Петръ, Виденскіа радца, 508.
няжскаго цеха, 394.
Гриневичъ, Адамъ, мастеръ Виленскаго цеха оруГуссаревскій, ома, ксендзъ, проФессоръ главной
жейниковъ, 536, 539.
школы вел. кн. Лит., цензоръ въ г. ВидьГрининъ, Матіасъ, Виленскій м щанинъ, мастеръ
н , 554.
столярскаго цеха, 132, 150. ,
Гуща, едоръ, Кревскій ы щанинъ, 246.
Гричаловскій, Георгій, старшина Виленскаго сто- Гяттъ, Даніилъ, мастеръ Виденскаго столярскаго
дярскаго цеха, 150.
цеха, 513, 514, 516.
Готфридъ, Гавріидъ, старшина Виленскаго цеха
золотыхъ д дъ мастеровъ, 61.

Давалевичъ, Войтехъ, старшина Виленскаго це- Даневичъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, мастеръ
цеха игодьщиковъ и жестянниковъ, 33.
ха солодовниковъ, 278, 279.
Давидовичъ, Георгій, Виден, м щанинъ, мастеръ Данеловичъ (и Данилевичъ), Станислав*, старшина
цеха игодьщиковъ и жестянниковъ,33.
Виленскаго цеха зояотыхъ д лъ мастеровъ,
Даворава, Содомонъ, мастеръ Виленскаго порт61, 95.
няжескаго цеха, 491.
Даніель, Видьгедьмъ, мастеръ Виденскаго сапожДагилевичъ, Степанъ Исаакъ, Виленскій радца,
422, 424.

ничьяго цеха, 566.
Данилевичъ, Семенъ, Виленскій м щанинъ, 265.

— 9
Даниловичъ, Давидъ, Виленскій м щанпнъ, 265.' Домбровскій, Осппъ, старшина Виленскаго са— Иванъ-Карлъ, надворный коронный подпожничьяго цеха, 566.
скарбій, 426.
— Яковъ, Виленскій ы щанинъ, солодовникъ,
Данкевичъ, Захарія, Виленскій м щанинъ, порт277, 278, 279, 281.
ной, 415, 416.
Дорофеевичъ, Даніидъ, настоятель православной
Даровскій-Б лозоръ, см. Б лозоръ-Даровскій.
Св. Духовской церкви въ Вильн , 302.
Дашкевичъ, Вар оломей, Виленскій радца, 465.
— Прокопъ4, Виленскій радца и шаФаръ (заДворецкій, Степанъ, 424.
в дывающій городскими доходами), 272,
Дедрикъ, Степанъ, старшина Виленскаго шаВиденскій бурмистрі-, 298, 301, 302, 303,
почнпчьяго цеха, 462.
304, 309, 310.
Дейнаровичъ, Вар олоыей, саФьяннпкъ, 431.
Достоевскій, едоръ, Ппнскій депутата, 257.
Делидовичъ, Матв й, мастеръ Виленскаго сле- Дреневичъ, Григорій, Виленскій м щанпнъ, 252:
сарскаго и кузнецкаго цеха, 508.
Дроздовскій, Альбертъ, старшина' Виленскаго
Деиьяновичъ, Петръ, старшина Виленскаго сацеха слесарей и кузнецовъ, Ї81.
пожничьяго цеха, 275.
— Павелъ, часовыхъ д лъ мастеръ, 525.
Дембковскій, Осипъ, ксендзъ, ректоръ епархіаль- Друговина, Григорій, Полоцкій лавникъ, 269.
ной сеыинаріи, цензоръ въ г. Впльн , 554. Друзда, Иванъ, Виленскій м пданинъ, кожевникъ
Денбскій, Адамъ Виленскій подстароста, 269.
(мадо-шкурникъ), 410.
Дефасанъ, ХристоФоръ, Виленскій ы щанинъ, Друцкій-Соколинскій, Мпхаидъ, Оршанскій маркаменщикъ, 214.
шалокъ, 299, 301, 304, 359.
Дешрайцъ, Мартинъ, Виленскій кожевникъ (мало- Дубинскій, Иванъ, Впденскій бур
р 509, 508.
шкурникъ), 410.

МИСТ

—

Ъ)

Петръ, Виленскій купецъ, 523, радца, 525,

Дивловскій, Иванъ, Виленскій лодстароста, 406.
530.
Дигонъ, Иванъ, Виженскій лавникъ, 259.
Дудинскій, настоятель Старо-Трокскаго р.-кат. мо—
ома, definitor (помощникъ настоятеля)
настыря, цензоръ въ г.- Трокахъ, 554.
бернардинскаго монастыря въ г. Внльн , Дулевичъ, Матв й, мастеръ цеха оружейниковъ,
354, 388.
536, 539.
.
Дизъ-Ляхницкій, Антону см. Ляхницкій.

Дуленба, ІОСПФЪ, кородевскій секретарь, 212, 220.
Дикъ, Георгій, мастеръ Виленскаго сапожничьяго Думанскій, В. И., королевски секретарь, 170.
цеха, 543, 544, 550: Иванъ-Георгій, 566. Дундуль, Павелъ, старшина Виленскаго сапож— Христіанъ, мастеръ Виленскаго сапож. ннчьяго цеха, 290.
нпчьяго цеха, 543, 544, 550.
Дункель(и Дункенъ). Петръ, Виленскій м щанпнъ,
Дцціозъ, Николай, Виленскій м щанинъ, каменпозументщикъ, 293, 294, 353, 360, 361,
щикъ, 214.
363, 374, 382, 387, 388, 389.Долиатъ-Исайковскій, Францъ, реФерендарій и пи- Духовичова, 4 4 1 .
сарь вел. княж. Лит., Виленскій, Геранон- Духовичъ, Павелъ, Виіенскій бурмистръ, 247,
скій и Гродненскій пробощъ, 267.
249, 253,466, 474.
Домброва, Осипъ, старшина ВшенсЕаго цеха
Феіьдшеровъ - банщиковъ, 498, 499, 505,
518.

Дюпре, генерадъ-лейтенантъ, Сможенскій губернатора 469.

- ю

Едлинскій, Яковъ, старшина Виденскаго братства
мидосердія, 160, 161.
Езопъ, его басни, 343.
Еленскій, Млхаплъ, 467.

Еліашевичъ, Берко, еврей, старшина Виденскаго
кагала, 526.
Енчальскій, Станиславъ, ксендзъ, проФессоръ богосдовія, цензоръ въБрестъ-Іитовск , 555.

Жагевичъ, Лаврентій, Виденскій м щанинъ, 431.
— Осицъ, Виденскій м щанинъ, 414.

Житковскій, Константииъ, Витебскій

—

и бурмистръ, 483.

Яковъ, Виленскій м щанинъ, 431.

Жегалинскій, товарищъ въ Виленскомъ цех
дотыхъ д лъ мастеровъ, 415.

дандвойтъ

Жиуйдисъ, Яковъ, шаФаръ Виленскаго цеха сафьянниковъ, 430.

зо-

Жонтыль, Илья, старшина Виденскаго цеха пеЖедакевичова, вдова Казиміра Жедакевича, масреплетчиковъ, 84.
тера цеха орузкейниковъ, 536, 539.
Жоховская, Варвара Мамоничовна, земянка Виленскаго пов та, 258, 259, 260, 262, 263.
Жемпла, Иванъ, Виденскій м щанинъ, скорнякъ,
80, 386, 390, 394.

Жоховскій, Владиміръ, 258, 261.

Жидановичъ, Станиславъ, служитель Виленскаго
магистрата, 423.
Жизеискій, Иванъ, Оршанскій депутаті, 257.
Жилинскій, Викентій, мастеръ Виленскаго цеха
оружейниковъ, 537.
Жилка, Кондрата, Виденскій
523, бурмистръ, 525.

радца, 508,

—

Владиславъ, сынъ Владиміра, 261.

Жудевичъ, Николай, Виленскій м щанинъ, 264,
315, купецъ, 328.
Жуковскій, Иванъ, писарь Виленскаго шапочничьяго цеха, 394. .
—

522,

Матв й,старшинаВиленскагосапожничьяго цеха, 566.

3.
Завадскій, Прозоръ, Виденскій каноникъ, 519.
Зависловскій, Симовъ, скарбный регентъ в. кн.
Іит., 524.
Завиша, ХристоФоръ, на Бакштахъ, великій маршагь вел. княж. Лит., 299, 300, 304.
ЗагорскЮ, Осипъ, Виленскій радецкій писарь. 413.

Заенчковичъ, Вавринецъ, старшина

Виленскаго

цеха переплетчиковъ, 84.
Заенчковскій, Осинъ, Виленскій оружейнакъ, 508,
509.
Занревскій, Иванъ, Виіенскій радца, 221; іавникъ,
258, 289, 299.

11 Зал скій, АрнольФъ, 314, 316, 355, 383.
>
Зеленскій, ома, старшина Виленскаго сапож— ІОСИФЪ, скарбникъ, городской судья Виничьяго цеха, 566.
ленскаго воеводства, 505.
Зелигиахеръ, Августинъ, старшина Виденскаго
Заиойскій, Фортунатъ, Іомжинскій ловчій, 429.
цеха зодотыхъ д дъ мастеровъ, 415.
Зар цкій, Зенонъ, посолъ отъ г. Вильны на ceü- Зелинскій, Вадентинъ, кородевскій секретарь, 24.
м , 369.
— Иванъ, старшина Виленскаго сапожничьяго цеха, 564, 566.
Зафатай, едоръ, Витебскій радца, 483.
Зацкевичъ, Михаидъ, Виіенскій ы щанинъ, 265. Зеневичъ,

ома, Виденскій сододовникъ, 525.

Збинскій, Самуилъ, возный Новогродскаго и Вп- Зенковичъ, Михапдх-Янъ, Виленскій р. кат. епнскопъ, 158, 190.
денскаго воеводства, 400, 401.
Збытновскій, Севастьянъ, Виленскій оружейникъ,
525.

Зиблинъ, купецъ, 470.
Зимкихъ-Тагсельтъ, Иванъ, мастеръ' Виденскаго

Звербль, ХристоФоръ, Виденскій кожевникъ (ыадо-шкурникъ), 410.

сапожничьяго цеха, 566.

Злотковскій, Иванъ, старшина Ваденскаго цеха

Зданкевичъ, Сильвестръ, Виденскій оружейннкъ,

каменщиковъ, 214.

525.

—

Здановичъ, Иванъ, старшина Виденскаго цеха
шапочниковъ, 394.
Зезенаннъ, ХристоФоръ, старшина

'

Виденскаго

цеха зодотыхъ д дъ мастеровъ, 61.
Зейбергеръ, Георгій, Виденскій м щанинъ, мастеръ столярскаго цеха, 132, 150.
Зейдель, Иванъ, старшина Виленскаго цеха зодотыхъ д дъ мастеровъ, 61.

Казииіръ изъ Здотки, 212.

Зп евскій, Виденскій зеыскій регентъ, 468.
— Федиціанъ, земскій писарь Виденскаго
воеводства, 522.
Зноскевичъ, Адамъ, Видеяскій м щанинъ, позу
ыентщикъ, 293, 294, 353, 354, 360, 361,
363, 365, 374, 382, 387, 388, 389.
Зульпевичъ, Михаидъ, ыастеръ Виденскаго сдесарскаго цеха, 205.

Зеленевичъ, Виленскій ксендзъ, 354.

JZE.
пецъ, 269.

Ильинскій, Осипъ, ыастеръ Виденскаго сдесарскаго цеха, 205.

Яковъ, 424.

Ильичъ, Иванъ, Виденскій м щанин-ь, 2в5.

Ивановичъ, Степанъ, Полоцкій м щанинъ и ку—

Иваскевичъ Семенъ, Виленскій м щанинъ, 264.

Инелевичъ (и Янелевичъ), Николай, Виденскіі мі-

Игнатовичъ, Адександръ, Виленскій радца, 375.

щанинъ, сододоваикъ, 277, 278, 279, 281.

Иголышт», Ивааъ, Витебскій бурмистръ, 483.
Издебскій, Никодаі-Казиміръ, Смоленскій стражнш&ъ, земяиннъ Троцкаго воеводства, 357.

Исааковичт», Исаакъ, Виденскій еврей, арендаторъ
Койранской корчмы, 447, 448.

-
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І.
Іодко, Яковъ, шаФаръ Виленскаго общества милосердія, 167.
їодушко(н Іодешко),Матіасъ,Виіенскій м щанинъ,
солодовникъ, 277, 278, 279, 281, 375, 376.
Іосафатъ (Кунцевичъ), Полоцкій и Витебскій уні-

. ятскій архіепископъ, 483.
Іоселовичъ, Моисей, еврей старшина Виленскаго
кагала, 526.
Іоськевичъ, Василій, Виденскій м щанинъ, шапочникъ, 311.

ІЕС.
Казииіръ, вел. князь Лит., 201, 302, 303, 369.
Калепинъ (Calepin), его сочиненія, 343.
Калинкевичъ, Леонъ, Виденскій кожевникъ (ма-

Качинскій, оыа, старшина Виленскаго столярскаго цеха, 213.
Квинтковскій, Игнатій, Внленскій с дельникъ и
до-шкурникъ), 525.
шорникъ, 525.
Калинскій, Михаилъ, писарьВаршавскаго портняже- Кейдашъ, Павелъ, Виденскій м щанинъ^ плотникъ,
.скаго цеха, 125.
407.
Каминскій, Георгій, присяжный служитель Вилен- Кейстутъ, Валентинъ, 279.
скаго магистрата, 416.
• — Михаилъ Валентиновичу 279.
Каннисеръ, ГотФридъ, мастеръ Виленскаго сле- Кбйцовичъ, ХристоФоръ, Виденскій м щанинъ,
рыбакъ, 255.
сарскаго цеха,'538, 539, 540, 541, 542.
Канталевичъ, Осипъ, мастеръ Виленскаго сапож- Кельхъ, Михаидъ, Виденскій аптекарь," 484, 485.
ничьяго цеха, 566.
Капчинскій, ома, ученикъ цеха Федьдшеровъ, 521.
Карась, Степанъ, Виленскій лавникъ, 286, королевскій секретарь, Виленскій бурмистръ, 414.
Карка, Степанъ, Виленскій м щанинъ, кожевникъ
(мало-шкурникъ), 410.
Карповичъ, Михаиіъ, Смоленскій предатъ архи-

Кершенстернъ, Геронимъ-Кришпинъ, великій подскарбій и земскій писарь вед. княжества

Лит., 297.
Керштейнъ, Христіанъ, мастеръ Виленскаго сапожничьяго цеха, 544, 546.
Кецевичъ (Кейцевичъ), Казиміръ, Виденскій м щанинъ, рыбакъ, 55, 255.
діаконъ, проФессоръ главной шкоды в. кн. Кизлингъ, Христіанъ, старшина Виленскаго цеха
Литовскаго, Пренскій настоятель, цензоръ
каретниковъ, 532, 533.
въ м. Пренахъ, 554.
Килинскій, Иванъ, ыастеръ Виден, сапожничьяго
НарульскШ, Иванъ, Вияенскій хирурго-медикъ,505.
цеха, 566.
Карчевскій, Александръ, Виленскій радецкій пи- Килянскій, Готдибъ, мастеръ Виленскаго сааожсарь, 495. '
ничьяго цеха, 566.
Каспровичъ, Осипъ, Виленскій м щанинъ, 264.
Киибаръ, Размусъ, гадяхтичъ, 243.
Качановскій, Францискъ, Ошмянскій городской Кирвелисъ, Стаииедавъ, Внженскій ДОмовіад лецъ,
судья, 429.
436.
—
едоръ, Виденскій м щанинъ, купецъ, 317, Кисель, Георгій, Виденскій м щааинъ, кожевникъ,
409.
318, 319, 322, 323, 325, 326, 327.
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Клейиъ, Яковъ, мастеръ Виленскаго сапожничья- Козакевичъ, едоръ, Виденскій м щанинъ, 264.
го цеха, 544, 550.
Козловскій, Валенткнъ, товарищъ въ цех позуКленглескій, Христіанъ, мастеръ Виденскаго са. ментщиковвъ, 382.
пожничьго цеха, 566.
— Георгій присяжный служитель. Виденскаго магистрата, 306, 311, 315, 349, 387.
Клепачъ, Степанъ, старшина Виленскаго цеха
— Иванъ, Виленскій м щанинъ, 264.
шапочниковъ и валилыциковъ, 25.
—
Онисимъ, присяжный служитель ВиленКлимашевскій, Иванъ, королевскій секретарь, 438,
скаго магистрата, 277.
439.
—
Осипъ, Виленскій оельдшеръ - банщикъ,
. —
оыа, Виленскій м щанинъ, позумент.
498, 499, 505, 506, 518.
щикъ, 374.
— Петръ, Виденскій м щанинъ, шапочникъ,
Нлимовичъ, Мартинъ, Виленскій м щанинъ, cä306, 307.
пожникъ, 290, 291.
— Станиславъ, Виленскій м щанинъ, 265.
—
ома, старшина Виленскаго цеха каменКозулевичъ, Осицъ, мастеръ Виленскаго слесарщиковъ, 213.
• :
скаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Нлииъ, Виленскій скорнякъ, одинъ изъ основаКойрайцъ, Семенъ, Виленскій м щанинъ, 264.
телей скорняжскаго братства въ Видьн , 5.
Койрелевичъ, Осипъ, Виленскій войтъ, 273.
— Казиміръ, Виленскій саФьянникъ, 431.
Коленда, Кіевскій митрополитъ, 371.
Кличевскій, Николай, Виденскій бурмистръ, 293,
— Адамъ, Водковыскій подчашій, 436, 437.
298.
— Иванъ, писарь, 257.
Клокоцкій, Брестъ-Литовскій номинатъ епископъ,
— Михаилъ, 436, депутатъ Виденскаго воеРожанскій настоятель, цензоръ въ м. Зельводства, 257.
в , 554.
Клюкъ, Вильгельмъ, мастеръ Виленскаго порт- Коленда-Кустинскій (и Кучинскій), Осипъ, 263.
Колендина, СОФЬЯ, урожденная Раецкая, 436.
няжескаго цеха, 491, 492.
фелиціана, урожденная Красовская, жена
Нляровскій, Матіасъ, синдикъ Виленскаго бернарВодковыскаго подчашія, Адама Коденды,
динскаго монастыря, 373, 374, старшина
436, 437.
'
купеческаго общества, 375, писарь Виленскаго, магистрата, 414/Виден, радца, 424. Колодинскій, Николай, Виленскій м щанинъ, солодовникъ, 279.
Кнакфусъ, Мартинъ, капитанъ: Литов. войскъ,
Виденскій радца, 551, 552.
Кнапій, словарь его, 332. :
Кнопфъ, Адьбрехтъ, старшій мас серь Виленекаго
сдесарскаго и кузнецкаго цеха, 508.
Ковалевскій, Отепанъ, Виленскій кожевникъ (мадо-шкурникъ), 410.
Коваль, Вияенскій м щанинъ, 436.^
Ковальскій, Яковъ, старшина Вшенскаго цеха
оружейнивов-ь, 205.
Ковнянинъ, Матіасъ, Вшгенскій м щанинъ, пют—

вшкъ, 214.
"
••..':
Семенъ, Виденскій м щанинх,-264.

Колонтай, 356.
Колошко, старшина Виденскаго цеха шапочниковъ, 312.
•
Колышка, Вар оломей, старшій мастеръ Вилен:
скаго сапожничьяго цеха, 451.
Коиошина, Казиміръ, городской паходокъ (отрокъ,
сдуга), 423, 424.
Нондратовичъ, Гавріиіъ, старшина Виденскаго
цеха каменщшковъ, 192.

.

Петръ, старшина того же цеха, 213.
Конопицкій, Иванъ, возами присяжньій Важенскаго магистратскаго суда, 443.

Константинович!», Сеыенъ, Виленскій м щанинъ
и купецъ, 271, 272.
\
—

Степанъ, Виленскій радца, 299, 312, 385

Коссобуцкій, Петръ, Виленскій бурмпстръ, 508.
— Фелиціанъ, директоръ общаго собранія
купеческаго общества, 526,
'
Коссовскій, изъГлоговы, Стеоанъ, Брестъ-Литовскій чашникъ, королевскій секретарь, 66,
148,179.
Костецкій, Антонъ, 437.

386.

Константиновичъ, Денисъ, Виленскій м щанинъ
и купецъ, старшина скорняжскаго братства, 3.
Костровицкая, Регина, 282.
Кончевскій, Александръ, Виленекій радца; 158.
Костровиакій, Григорій, радца Виленскій 299,306,
• — Васидій, 484.
311, 403, 414.
— Иванъ, королевскій секретарь, Виденскій
Костюшко, Николай, Внденскій м щанинъ, старписарь, 234, 525.
шина цеха шапочниковъ, 305, 306.
Копель, Петръ,- мастеръ Виленскаго сапожничьяКотелъ, Михаилъ-Казимірь, Троцкій каштелянъ,
го цеха, 566.
Мстиславскій, Марковскій, СкирстымонКопецъ, державца въ Преванк , 184.
скій старшина, 438, 439.
— Ярошъ, депутатъ Мозырскаго пов та, 257.
Котишевсшй, Францъ, Виленскій м щанинъ, 414.
Корбутовичъ, Андрей, Виленскій радца, 508.
Иорвель, ома, писарь Виленскаго экономично- Котковскій, Иванъ, служитель Виленскаго магистрата, 423, 424.
полицейскаго магистрата, 553.
Корвинъ-Гонсевскій, ХристоФоръ, писарь вел. кн.
Лит., 255, 256.
Корвинъ-Коссаковскій, Михаилъ, скарбовый писарь
в. кн. Литовскаго, 524.
Корковичъ, Степанъ, присяжный служитель Виленскаго магистрата, 440.
Королькевичъ, Романъ, Виденскій м щанинъ, 265.
Корсакова, Варвара, урожденная Путятянка, 286,
287.

Котовичъ, Адександръ, кустошъ (вастоятель монастыря) Внленскій, регентъ канцелярій
вел. княж. Лит., 299, 304.
—

Андрей, писарь вел. княж. Лит., 293,345,
579.

—

Симонъ-Казиміръ, королевскій секретарь,
Виленскій писарь, 368.

Коханскій, едоръ, Виленскій м щанинъ, 264.
Кохъ^ Иванъ, мастеръ Виденскаго столярскаго

цеха, 513, 514, 517.
Корсакъ, Владиславъ, Полоцкій подчашій, 286,287. Кошевскій, Иванъ, Вилевскій м щанинъ, портной,
Косацкій, Іеронимъ, мастеръ Виденскаго цеха
422.
оружейниковъ, 537.
Красовская, Федиціана, см. Ко л єн дина.
Косинскій, Иванъ Николаевичъ, возный воевод- Красовскій, Иванъ, старшина Виленскаго цеха
ства и пов та Виденскаго, 243, 245.
каменщиковъ, 213.
Косицкій, Андрей, Виленскій м щанинъ, рыбакъ,
— Николай, старшина Виден, цеха позу255.
ментщиковъ, 571.
Коссаковскій, Войтехъ, ксендзъ, докторъ богосло— Осипъ, старшина Вяденскаго стодярскаго
вія, цензоръ въ м. Янов , 555.
цеха, 213.
Коссаревичова Анастасія, Впленская міщанка,
— Терентій, старшина Видеа. цеха шорнв440, 442.

.

Коссаревичъ, Иванг, Виленскій м щапииъ, шапотаикъ, 440, 442.

ковъ, 571.
Крейнеръ, Иваеъ-ХристоФоръ, Видевскій декарь,
486.
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Кречмеръ, Христіанъ, Виленскій радца, 567.
Кульчицкій, Марціанъ, настоятель Виленскаго баКривянскій, Василій, Виленскій м щанинъ, солозиліанскаго Св. -Троицкаго монастыря, 436.
довникъ, 277, 278,279,281,375,376,407. Куиелевичъ, Матіасъ, Виленскій м щанинъ, каНригеръ, ВульФЪ, Внленскій м щанинъ и купецъ,
менщикъ, 214.
272.
Куневичъ (и Кончевичъ), Самуилъ, Іидскій земскій
Криднеръ, Иванъ, 355.
писарь, 260, 261.
КристіанЪ; товарищъ въ Виленскомъ цех плот- Куперскій, Станпславъ, старшина Виленскаго цениковъ, 397.
ха каменщпковъ, 192.
Кричевскій, Николай, депутаті Брестскаго воевод- Купріановичъ, Григорій, мастеръ цеха оружейниотва, 257.
ковъ, 536, 540.
— ХристоФоръ, 263.
— Михаилъ, Слуцкій войтъ, 261.
Кройкевичъ, Казиміръ, Виленскій м щанинъ, ма- Курбская-Ярославская, Гедройтевна, Цецилія, подстеръ цеха иголыциковъ - и жестянникоморина Упитская, 258, 286, 287, 288.
ковъ, 33.
КурбскійЯрославскій, Андрей, УпитскШ подкоморій,
Крокорій, Севастьянъ, Виленскій цеховой писарь,
258, 286, 287, 288.
571.
Курелевичъ, Валентій, Виленскій м щанпнъ, соКруль, Михаилъ, мастеръ Виленскаго сапожничьялодовникъ, 277, 278, 279, 281.
го цеха, 544, 545, 546, 550.
Куріанъ, Иванъ Андреевичъ, писарь русскій,
Крупскій, Иванъ, Виленскій радца, 508, 525, кустароста и поверенный Виденскаго бурпецъ, 523.
мистровскаго и радецкаго русскаго братКуба, Фридрихъ, Виленскій пекарь, 486.
ства, 12.
Кубинскій, Адамъ, Виленскій м щанинъ, мастеръ Куровичъ, Симонъ-Казиміръ, королевскій писарь,
цеха иголыциковъ и жестянниковъ, 33.
167, 355, 365, 387, 388, 389.
"Куковичт., Иванъ, Виденскій бурмистръ, 299, 345. Куртынель, ХристоФоръ, Виленскій кожевникъ
Кулаковская, Елена, урожденная Дурковна, 282,
283, 284, 285.
Кулаковскій, Иванъ, 282, 283, 284, 285.

(мало-шкурникъ), 410.
Курциновичъ, ХристоФоръ, Виленскій м щанинъ;
264.

Кулгановскій, Гавріилі, Виленскій обыватель, стар- Кухарляй, 481.
шина цеха крупенниковъ, 227, 233.
Куцеръ, Веніаминъ, старшина Виленскаго цеха
Кулеша, Шерешевскій деканъ, Городецкій настозолотыхъ д лъ мастеровъ, 60, 61.
ятель, цензоръ въ м. Шерешев , 555.
Кушеличъ, Степанъ, Виленскій м щ а н и н ъ и куКуликовскій, Георгій, старшина Виленскаго стопецъ, 411, 412, 413, 414.
лярскаго цеха, 213.

ОС.
Лавинскій, Казиміръ, старшина Виденскаго цеха
каретниковъ, 141.

Лавриновичъ, Яковъ, старшина Вяденскаго ша-

почничьяго цеха, 462.
Лавринайцъ (и Лавринайтиеъ), ХриотоФорг-Миха;
илъ, ученикъ въ Виденскомъ цех мадо- Лаірравичт», Мартинъ, Ваденскіі міщанин*,
шкурниковъ, 410, 411.
старшина портняжескаго цеха, 124.
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Лазовскій, Яковъ, Виленскій ы щанинъ, сафьянт
.
. никъ, 408.
Ланковскій, Антонъ, старшина Виленскаго сдесарскаго цеха, 190.
Лапейка, Яковъ, Виленскій кожевникъ (мало-шкурникъ), 410.
.
.
.
Лапинскій, Андрей, возный Ошмянскаго пов та,
374, 400, 401.
—

Мартинъ, старшина цеха плотниковъ въ
Вильн , 193.

Лаппа, Михапдъ, Витебскій радца, 483.
— Павель, Витебскій лавникъ, 483.
—

ома, Витебскій лавникъ, 483.

Лари, Иванъ, старшина Виленскаго цеха золотыхъ д лъ мастеровъ, 60.

:

Ластовскій, Николай, десятникъ въ Вильн , 424.
Лацусу, Григорій, ыастеръ Виленскаго сапожничьяго'цеха, 566.
Лебонъ (и Левонъ), Яковъ,

Виленскій радца,

166, 167.
Левадовскій, Яковъ, мастеръ Виленскаго сапожнпчьяго цеха, 566.
Левановичъ, Степанъ, Могилевскій м щанинъ,
428.
Лейбовичъ, Моисей, еврей, старшина Виленскаго
кагала, 526.

-

Линдтъ, Иванъ, мастеръ Виден, сапожничьяго
.цеха, 566.
Линевичъ, Станиславъ, Виленскій м щанинъ, 264,
кожевникъ, 315, купецъ, 328,
Линкъ, Иванъ, ыастеръ Виден, сапожничьяго
цеха, 544.
Липинскій, Петръ, 279.
Липко, Серг й, Витебскій лавникъ, 483.
Лисецкій, Иванъ, Виленскій адвокатъ, 317, 323,
331.
Лисовскій, Яванъ, Виленскій м щанинъ, 431.
Литвинко, Яковъ, Витебскій радца, 483.
Ловкисъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, 264.
— Войтехъ, Виленскій саФьянникъ, 410.
Лодимскій, Матв й, старшій товарищъ въВиденскомъцех котельщиковъ, 127..
Лосицкій, Вар оломей, старшина Виленскаго цеха котедьщиковъ, 127, 190, 205, 508, 509.
Лотеръ, Медьхіоръ, старшина Краковскаго цеха
оружейниковъ, 17.
Лукашевичова, Христина (она же Пастушка), 282,
283, 284, 285.
Лукашевичъ, Николай, 282, 283, 284.
Лукіановичъ, Іоаннъ, настоятель Св. Троицкаго'
базиліанскаго монастыря въ Видьн , 3,
12, 14.
Лысагорскій, Казиміръ, старшина Варшавскаго

Ленковскій, Михаилъ, писарь, 259.

портняжескаго цеха, 125.
Леоновичъ, Францъ, ыастеръ Виленскаго сдесар- Лысовскій, ХристоФоръ, Виденскій кожевннкъ
скаго цеха, 205.
(ыало-шкурникъ), 410.
Лисинскій, Виленскій Фельдшеръ, 416.
Любанскій, Смоденскій каноникъ, Ощмянскій наЛефоргь, польскій резидентъ и посодъ при русстоятедь, цензоръ въ г. Ошмян , 554.
скомъ двор , 469, 470.
Лютановскій, Паведъ, мастеръ Виденскаго портняжескаго цеха, 491.
Лещевичъ, Григорій, старшина Виленскаго саЛюткевичъ, Войтехъ, Виденскій м щанинъ, 431.
пожничьяго цеха, 443.
ЛещинскШ, Христіанъ, Вяленскій м щанинъ, са- Лютостанскій, Адьбертъ, Виденсші м щананъ,
264.
пожникъ, 450.
— Войтехъ, Внденскій м щанинъ, позументЛиберликъ, Яковъ, мастеръ Виленскаго слесарскагоцеха, 538, 539, 540, 541,542.
Ливазювстій, Мжхаидх, старшина Видевшего чеха кузнецовъ, 190.

щнкъ, 374.
Ляигь, ксендзъ шарі, цензорі въ м. Щучан ,
554.

-
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Лясковичъ, Сдонимскій настоятель, ИНФЛЯНТСКІЙ
каноникъ, цензоръ въ г. Слоним , 554.
Ляхницкій, Вилкомірскій настоятель, цензоръ въ
—

Ляховичъ, Виленскій обыватель, 537.
— Антоній, Виленскій радца, 525.
—

Мартинъ, уполномоченный пов ревный
Виленскаго русскаго кожемяцкаго братства, 10.

г. Вилкомір , 554.
Антоній, Вилкомірскій обозный, вице-президентъ Виденскаго гдавнаго магистрата, Ляцерусъ (н Лазарусъ), Григорій,- мастеръ Вилен551, 552.
скаго сапожничьяго цеха, 543 544. • -

ък.
Маевскій, Петръ, Виденскій городской судья, 551.
Мазуркевичъ, Матв й, старшина Виленскаго общества медико-хирурговъ, 498, 499, 505,
506, 521.
Малаховскій, Іоаннъ, настоятель Виленскаго базидіанскаго Св.-Троицкаго монастыря, 386.

Массальскі^, Игнатіа, Виленскій римско-катодическій епископъ, 554.
Матв евичъ, Иванъ, Виленскій м щанинъ, 265. .
Матовичъ, Мартинъ, Виленскій м щанинъ, 431.
Матулевичъ, КриштоФъ, Виленскій м щашшъ,.
рыбакъ, 55, 255, 396.

Малиновскій, СтеФанъ, Селецкій настоятель, БрестМатусевичъ,.Казиміръ, администраторъ чоповаго
скій каноникъ, цензоръ-въ м. Шерешев ,
и шеляжнаго сбора, 429.
555.
Матысевичъ (и Матусевичъ), Степанъ, Виленскій
Малтыкъ, Самуилъ, Виленскій замшанникъ, 525.
м щанинъ, портной, 422.
Малькевичъ, • Петръ, старшина Виленскаго цеха
Матыссъ, ГотФридъ, мастеръ Виленскаго порткожевниковъ, 313. •
няжескаго цеха, 491.
Мамоничовна, Варвара Іукашовна, вдова ВладиМачеевскій, Викентій, Виленскій Фельдшеръ•- банміра Жоховскаго, см. Жоховская.
щикъ, 498, 499, 505.
• — Марина КриштоФОва, см. Вицкая.
Маионичъ, ЛуіСа, дворянинъ, аревдаторъ (откуп- Мацелевичъ, Павелъ-Константпаъ, Виленскій радца, писарь и королевскій секретарь, 167,
щикъ) чоаоваго сбора, 10, 11, 12, 13.
'
170, 179, 440.
Марановскій, 292.
Марковичъ, Осииъ, Витебскій радца, 483.

Мацкевичъ, Виденскій адвокатъ

Мартусъ, ІООИФЪ, проФеосоръ, Брестский кано-

— • Антонъ, шаФаръ Виленскаго слесарскаго
: цеха, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542.

никъ, цензоръ в ъ м . Янов , 555.
—

Яковъ, старшина Виленокаго цеха каменщиковъ, 98.

•—
—

Марковскій, Лаврентій, канцлеръ вел. княж. Л И ТОВСКОГО,

: —

243.

Шщщтште , Паведъ,

Упитекій аемскій судья,

Виленскій подвоевода, 269.
—

омі, Петигорекій хорунжій, 505.

522

Георгій, Упвтекій подкоморій, 258.
Иванъ, Виленскій м щанинъ, старшина
цеха слесарей и кузнецовъ, 181.
Павелъ, Вилеаскій м щавш-ь, оолодов-

никъ,:277, 278, 279, 281.
— . Фелще-ь (ш Szez§ sa y) ); Вшенсюі м-ііданинъ, солодовникъ, 375, 376.

Мшрщтлшт, Павел, старшина Вижеаеваго бон - Ііаюлііичъ, Маркъ, старшшва 1в»нокаго цеха
солодовникові, 315, 830.
дарскаго цеха, 49.
3

Машайловичъ,

едоръ, Могилевскій м щанинъ,

428,
Меговичъ, Вар оломей, старшина Виленскаго цеха
етеколыциковъ, 37.
Мейеръ, Михаилъ, Виденскій обыватель и купецъ,

18 —
—• ІосаФатъ, Виленскій бурмистръ, 506,508,
, 521, 523, президенті Вилен. купеческаго
общества, 526.
—

Іаврентій (Вавринецъ) 355, 360, 383, Виленскій радецкій писарь, 414.

— Онуфрій, Виленскій войтъ, 495.
Минховъ,
ХристоФоръ, ыастеръ Виденскаго сле—. Осипъ,, ротмистръ Троцкаго воеводства,
сарскаго цеха, 205.
Виленскій радца, 551, 552.
Михаилъ, король польскій, ве.т. кн. Лит., 65, 84,
Мельцеръ, ХристоФоръ, Виленскій м щанинъ, ма86, 203, 276, 277, 380, 381, 382, 577, 579.
стеръ столярскаго цеха, 132, старшина
Михайло, писарь, Кормядовскій и Штокдишскій
того же цеха, 457.
державца, 7.
Менчинскій, Илья, писарь Виленскащ братства
Михаловскій, Холмскій каноникх, цензоръ въ г.
милосердія, 160, 162.
Б досток , 554.
Мерзлякъ, А анасій Іоакимовичъ, Дубровенскій
— ХристоФоръ, Виленскій золотыхъ д лъ
м щанинъ, 428.
мастеръ, 415.
•Мигура, Степанъ, Виленскій м щанинъ и купецъ,
Михаэль, Фридрихъ, мастеръ Виленскаго портня• 282, 283, 284, 285.
жескаго цеха, 491.
Миклашевичъ, Осипъ, метрикантъ вед. княж. Ли- Мицкевичъ, Осипъ, Смоленскій каноникъ, єпархітовскаго, 204, 226.
альний администраторъ, цензоръ въ г.
Микуновичъ,. Иванъ, старшина Виленскаго столярВильн , 554.
скаго цеха, 214.
Млынецкій, ксендзъ, метрикантъ, 372.
Микутовичъ, Станиславу Виленскій м щанинъ, Могилевскій, Михаилъ, старшина Виленскаго слёкаретникъ, 141, 144.
сарскаго цеха, 536, 537, 538, 539, 540,
Милевши, Георгій, старшина Виленскаго цеха
541, 542.
камевщиковъ, 213.
Модянскій, Вареоломей, Виленскій ы щанинъ,
468, 474..

- ••

• .

Милиневичъ, Николай, старшина Виденскаго цеха
саФьянниковъ, 430.
Милкевичъ, Яковъ, Валенсии кузнецъ, 508, 509.
Миллеианъ-Эльтерианъ, Фридрихъ, старшина Варшавскаго портняжескаго цеха, 125.
Миллеръ, Фридрихъ, Виленскій м щанинъ, ма.стеръ столярскаго цеха, 132,
Мильбутовичъ, Мартинъ, Виденскій
(мажо-шкурнакъ), 410.
Милькитовтъ, Мартинъ, Виденскій
старшина цеха Еожевниковъ,

150, 158.
кожевникъ

старшина сапожничьяго цеха, 450.
Молчаиовичъ (и Молчанъ), Гавріилъ, Могилевскій
радца, 425, 428, 429, 430.
Монесъ, Генрихъ, королевскій секретарь, Вилеискій бурмистръ, 299, 300, 301, 307, 308.
Монтовтъ, Андрей, 261.
Морозъ, Иваыь, Виленскій радца, 237.
Моторъ, Захарія,шаФаръВиленскаго цеха саФьянниковъ, 431.

м щанинъ,
348.

№, Андрей, Виденскій радца,

158, 166,

167.
. . . .
Вакеетіі, взъ Загорова, Вмеаекіі судебный войтъ, 564, 567.

Муравскій (и Моравскій), Францискъ, Виіенскій
адвокаті., 538, 539, 540, 541, 542.J
Мусницкій, РаФаидъ, писарь эемскаго суда Внленскаго, воеводства, 213.
, Матвій, Выеяскіі жузнецъ, S2S.
Мушквлііжъ, Иван%, Ваіевскійсоіодовшшкъ, 525.

і
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Мыкъ, Антонъ, старшина Виденскаго сапожничья- М шкуцъ, Адамъ, Виленскій м щанинъ, 265. '
Мюллеръ,• секретарь польскаго посольства при
•
го цеха, 208.
'
русскомъ двор , 469.
М шкевичъ, Николай, 291.
М шкодурисъ, Павелъ, старшина Виденскаго кожемяцкаго братства, 9.

—

Иванъ, Виленскій бурмистръ, • 567.

ze:
Наливайко, Малороссійскій гетманъ, 428.
Наркевичъ, Андрей, старшина Виленскаго братства милосердія, 160, 161.
Нарушевичъ, Адамъ, Луцкій и Брестскій р.-кат.
епископъ, 555.
— Адександръ, писарь вел. княж. Лит., 270.
. — Казиміръ, Смоіенскій предать схоластикъ,
єпархіальний администраторъ и судья-суррогаторъ, секретарь главной школы в.
кн. Лит., Оникштанскій настоятель, цензорь въ г. Видьн , 554.

Некесъ, Матіасъ, Виденскій м щанинъ, камен' щикъ, 214.
Некшинскій, Антонъ, мастеръ Виденскаго сапожничьяго цеха, 543, 545, 546, 547, 548,
549, 550, 566.
Неионовичъ, Казиміръ, писарь, 247, 249, 253,
писарь Виденскаго купеческаго общества,
466, 474.
Несторовичъ, Иванъ, Минскій чашникъ, 429.
Никифоръ, старшина Виленскаго цеха шапочни-

ковъ, 306.
Михаилъ, 259.
Нилевичъ, Григорій, старшина Виденскаго стоНиколай, присяжный писарь в. кн. Лидярскаго цеха, 213.
товскаго, 572, Наровенскій староста, 574. Новицкій, Михаидъ-Константинъ, Троцкій под— Павелъ, королевскій секретарь, 184.
чашій, королевскій секретарь, 121, 177.
— Станиславъ, писарь вел. кяяж. Лит., 189.
— Осипъ, Виденскій Федьдіперъ - банщик-ь,
Нев ра, Петръ, Виденскій м щанинъ, старши498, 499, 505, 518, 519, 520.
на цеха кожевниковъ, 348, мало-шкурни- Новои йскій, Войтехъ, старшина Виденскаго с ковъ, 410.
дедьничьяго цеха, 571.
Невяровичъ, Иванъ, нам стникъ и писарь коро— Семенъ, Виленскіа давникъ, 284.
девскаго замка, 437.
Нонаргь, Петръ, Гедизейскій староста, Ойран—
—

скій л сничій, 243, 244 245.

Недв дскій, Семенъ, Виленскій м щанинъ, ры-

Норкъ, Иванъ, сдуга Виденскаго плотника Гно-

бакъ, 55, 255.

инскаго, 214.

Нвйбургская КЙЯГИНЯ, 431.
Нейианъ, мастеръ Виденскаго портняжескаго цеха, 351.

Ноцевичъ, Николай, старшина Вшгенсваго скорняжскаго цеха, 419.

о.
ОІСІМЫІ,

Адамъ, подсудожъ и депутат* Іидска-

го пов та, 257.

Фетекеъ, Волковыскіі чашин«, короіевекій секретарь, 158, 170, 191, 485.

-
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Огинскій, Марціанъ- Михаилъ, изъ Козельска, Омельяновичъ, Дмитрій, Виленскій м щашшъ, 264.
Внтебскій воевода и войтъ, 482, 483.
— Петръ, Виленскій м щанинъ, солодовникъ,
— Михаилъ-Казиміръ, граФъ, Внлеяскій вое279.
вода, 505.
•
Опанкевичъ, Самуилъ, Виленскій м щанинъ и
— Янъ, Виденскій подвоевода, Волковыскій
купецъ, 421.
маршалокъ, 271, 496.
Опаховскій, Лука, посолъ г. Вильны на сейм , 369.
Огурцевичъ, Иванъ, Валенскій бурмиотръ, 299, Орлщкій, Иванъ, адвокатъ, 517.
311, 405, 406, 414.
Орловскій, Иванъ, старшина Краковскаго цеха
— Николай, Виленскій радца, 387, бурмистръ,
оружейниковъ, 17.
413.
Ор ховсній, Вавринецъ, Мозырскій будовничій,
— Яннуарій, настоятель Виленскаго Св.-Трописарь Виденскаго главнаго магистрата,
ицкаго базиліанскаго монастыря, 436.
551.
Одынецъ, Самуилъ, 352.
Ор шкевичъ, Александра, Валенскій м щанинъ,
r
Окуневичъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, стар264.
шина цеха Кожевникова, 172.
Осиповичъ, Матв й, Виленскій радца, 166, 167.
Окушко, 441.
— Осипъ, Виленскій лавникъ, 440.
' — (и Кушко), Андрей, Виденскій м щанинъ, Остерманъ, граФЪ, вице - канцлеръ Россійскій
шапочникъ, 306.
469, 471, 472, 473.
— Дмитрій, Виленскій м щанинъ, рыбакъ, Отрембскій, Францискъ, Виденскій хирурго-ме••
' 255.
дикъ, 498, 499, 505, 518.
— Максимиліанх, Виленскій м щанинъ, 265. Отрошкевичъ, Аеанасій,Виленскійм щанинъ,264.
Олешеевичъ, Григорій, Могйлевскій м щанинъ, •Оттъ, Андрей (Andrys), Внленскій м щанинъ,
428.
•
мастеръ цеха сапожниковъ, 450, 453,
Ольшевскій, ХристоФоръ, Виленскій м щанинъ,
454, 455, 456.
скорнякъ, 80.
Ошевскій, Мартинъ, Виленскій адвокатъ, 537, 542.

•

TZ.
Павелко, Андрей, старшина Виленскаго слесарскаго цеха, 205.
Павловицкій, Каспаръ, Виленскій лавникъ, 424.
Павловичі, Георгій, Виленскій лавникъ 284, 286,
—

радца, 349, 387, бурмистръ, 414. . . ...
Иванъ, Виленскій давникъ, 416.

Палькевичъ/ХристоФоръ, мастеръ Виленскаго цеха саФьянниковъ, 74.
,
Пальшъ, Адамъ, Виленскій кожевншгь (мало-шкурникъ), 410.
'
Пастернакъ, А анасій

едоровичъ, Виденскій м -

щанинъ, 265.
Феликсъ (Szczęsny), Виленскій м щанинъ,
Пасхальскій, Казиміръ, Виленскій Фельдшеръ-бангоршечникъ, 407.
щикъ, 498, 499, 505, 518, 520.
Павловсній, Андрей, мастеръ Виденскаго цеха
Пацкевичъ, Георгій, земскій Упитскій коморннкъ,
оружейниковъ, 537.
288.
.
— Осапъ, директоръ обпіаго собранія Виденск. купечесЕаго общества, 526.
Пщъ, канцлеръ вея. ки. Жшт., 214.
—
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—

Николай-СтеФанї, Виленскій р.-кат. епископъ, 500.

—

—

Иванъ-Георгій, старшина Ваденскаго са-пожничьяго цеха, 443, 450, 451, 452.
Севастіанъ, Виленскій м щанинъ, 265.
Симонъ, писарь Валенскаго магистрата,
144, радца, 373.

ХристоФоръ, канцлері вед. княж. Лит.,
—
Волковыскій, Остринскій, Вилейскій, Козе—
ницкій, Клещельскій староста, Немоноицкій д сничій, 220, 277, 299, 301, 304,
— Францъ, мастерт, Виденскаго слесарскаго
Ковенскій, Пинскій, Вилкомірскій стацеха, 205.
роста, администраторъ Олитской эконоПетровсній, Николай, Виленскій м щанинъ, стоміи, 356, 384.
'
дяръ, 513.
Пашкевичъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, 264.
— Оснпъ, старшина Виленскаго братства
— Даніилъ, Виленскій радца, 525.
милосердія, 167.
— Казиміръ, Виленскій' радца, 551.
— Семенъ, Виленскій м щанинъ, шапочникъ,
— Леонардъ, Виленскій радца, 525.
461.
' ' . ' ,
— Михаилъ, Виленскій хирурго-медикъ, 505,
— Яковъ, старшина Виленскаго стодярскаго
— Николай, Виленскій хирурго-медикъ, 498,
цеха, 150, 514, слесарь 525.
.
499, 505, 518.
Петрушевичъ, Мартинъ, Валенскій м щанинт-, 280..
— Осипъ, Виленскій купецъ, 523.
Петръ II, императоръ Всероссійскій, 470.
,. — Петръ, Виленскій р зникъ, 315.
Печуровичъ, Станиславъ, старшина Ваденскаго
— Степанъ, Виленскій ы щанинъ, 431.
сапожничьяго цеха, 317 331.
— ХристоФоръ, Виленскій м щанинъ, солоПиль, Иванъ, 354, 355.
довникъ, 407.
Пипировичъ, ХристоФоръ, старшина Виленскаго:
Пашковскій, Симонъ, Виленскій сафьянникъ, 525.
цеха сододовниковъ, Зі5 339.
Пельгримовичъ, Петръ, Виленскій м щанинъ, каПлейновичъ, Жванъ, Валенсии міщанинъ, Шк .;
менщикъ, 214.
Пл шевскій, Іоаннъ, іеромонахъ Виденскаго Св.Перакевичъ, Казиміръ, присяжный возный ВиТроицкаго базиліанскаго монастыря, 435.
денскаго магистратскаго суда, 443. Плюсковскій, ома, Виденскій м щанинъ, 279.
Перскій, ХристоФоръ, Виленскій м щанинъ, 264.
Перцель, Антонъ, Виленскій м щанинъ, р щикъ, Плятъ, Давидъ, старшина Виденскаго цеха зодотыхъ д дъ мастеровъ, 61.
457, 460.
Песковичъ, Павелъ, Виленскій обыватель, 241, 242.
Петельтъ, Ганусъ, старшина Виленскагослесарскаго цеха, 577, 578.
Петеръ, Товія, мастеръ Виленскаго портняжескаго цеха, 491.
Петровичі, Новогородскій ротмистръ, 540, 542.
Андрей, присяжный служитель Виленскаго магистрата, 280, 284, 345.
—

Войтехъ, Вяденскій м щанинъ, 279.

—

Иваиъ, старшина Валенскаго едесарскаго
•

Повельскій, Андрей, старшій мастеръ Виленскаго
слесарскаго и кузнецкаго цеха, 508.
Погускій, Степанъ, старшина Виленскаго цеха
•каретниковъ, 141.
Подберезсііій, Каетанъ, Виденскій ловчій, 505.
ПодгурскШ, ІОСИФЪ, Каменёцъ-Лйтовскій деканъ,
ИНФЛЯНТСКІЙ каноникъ, цензоръ въ м. Ка-

мёнецъ-Литовск , 555.
П»дл«р№, Иванъ, депутатъ Видкомірскаго пов та, 257.
. • ..:.- j

и кузвецкаго цеха, 508, 538, 539, 540,
• 541, 542.

Побольскій, Христіанъ, Виленскій хирурго-медикъ,
498, 505.
. ,
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Подлицкій, Казиміръ, служитель Виіевскаго магистрата, 348. •
Поликша, Александра Видевскій м щанивъ, 265.
Полубинскій, Яковъ, Виленскій обыватель, старшина цеха крупенниковъ, 227, 233.
Поль, Фридрихъ, мастеръ Виленскаго столярскаго
цеха, 513, 514.
Понятовскій, Даніидъ, Валенскій городской судья,
220, 261.
Поплавскій, Адамъ, Луцкій кавоникъ, ректоръ
семинаріи, цензоръ въ м. Янов , 455.
Поповъ, Иванъ, русскій купецъ, 469, 470, 472.
Пор цкій, Лаврентій, Зиленскій м щанинъ, старшина цеха слесарей и кузнецовъ, 181.'
Потоцкій, граФъ, Б лькій воевода, 470,471,473.
Похолъ, Авдрей, настоятель Виленскаго миссіонарскаго монастыря, 531.
•'• •
Преи нецкій, Никодимъ, Виленскій радца, 508,523,
бурмистръ и президентъ Виленскаго купеческаго общества, 526, 564.
Прецлавскій, . Христочюръ, Внденскій.каношшъ,
267..
.
Пристеръ, Виденскій м щанинъ, золотыхъ д лъ
мастерь, 418.

Прокоповичъ, Михаилъ, Виленскій адвокатъ, 278,
279, 283, 285, 313, 315.
Процевичъ, Петръ, Виленскій радца, 398.
ІІрошкевичъ, Адамъ, Виленскій м щавинъ, 431.
ІІруаклисъ, Альбертъ, Виленскій м щанинъ, 264.
Прушинскій, Иванъ, присяжный служитель Виленскаго магистрата, 416.
Пташинскій, Иванъ, 424.
.
Пуздровичъ, Петръ, Виленскій обыватель, 241,
' '

242.

•

' '

•'

Пузылевичъ, Григорій, Виленскій м щанинъ, скорнякъ, 80, 386.
Пунишко, Мартинъ, Виленскій м щанинъ, солодовнакъ, 277, 278, 279, 281.
Путята, Николай, королевскій секретарь, 287.
. Пухальскій, Казиміръ, королевскій секретарь, 189,
356, декретовый писарь вел. кн. Лит.,
.385.
Пуциловскій, Смоленскій каноникт, Ковенскій
деканъ, цензоръ въ ГІ Ковн , 554.
ПясецкіЙ, его хроника, 370.
Пятковскій, Гродненській, подчашій, 447.

Равскій, Павелъ, Виленскій м щанинъ, шапоч, Браславскій, Перемышльскій, Члуховскій,
никъ, 88.
Каменецкій, Кречовскій, Р чицкій, ОсРадшилъ Альбрехтъ-Станиславъ. князь на Олитринскій, Нвзенскій староста, 212.
т и Несвиж , канцдеръ ьел. княж. Лит.,
— Николай, канцлеръ вел. княж. Лит., ВиПинскій, Пневскій, Тухольскій, Ковенскій
ленскій воевода, 184, 238; князь на ОлиГерановскій и Липнискій староста, 267.
т , Несвиж , великій маршалокъ, Брест— Домиаикъ - Николай, князь, подканцлеръ
скій, Ковенскій, Борисовскій, Шавельскій
вел. квяяс. Лит., 427.
;
староста, 574.
— Карлъ-Ставиславъ, князь священной рим— Николай-ХриетоФоръ, князь на Одит и
ской имперіи, воевода на Олит , Несви• Несвиж , граФъ на Мирі, Виденсшй воєж , Бирж , Дубинкахъ, Слуцк , Копьы в
вода, 247, 248, 240, 250.
Клецк , гра*ъ на Мирі, Шидлов , Кро— Янупгь, Виженекій воевода, 300.
ж і и Б лой, канціеръ вел. княж. Лит. Рід!ул, Георгій, Вилевскій м щавинг, 264.
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— ХристоФоръ, Виденскій купецъ, 411.
Раецкая, СОФІЯ, СМ. Колендина.

Роговскій, Осипъ, гминный перваго отд ла г.
Вильны, 557, 564.

Райкевичъ, Григорій-Іосиф , королевскій секреРодкевичъ, Петръ, старшина Виленскаго браттарь, 238.
ства милосердія, 160, 162.
Райша, Иванъ, мастеръ Валенскаго портняже- Рожицкій, Василій, старшина Виленскаго цеха
скаго цеха, 351.
каменщиковъ, 192.
Раковичъ, Яковъ, Виленскій ы щанинъ, 265.
Розиысловичъ, едоръ, Подоцкій радца, 269.
Раковскій, Иванъ, Виденскій м щанинъ, 265.
Ролевичъ, Казиміръ, мастеръ Виленскаго цеха
Ракъ, Яковъ, Виленскіа м щанинъ, каменщикъ,
сафьянниковъ, 74.
214.
Романовичі», Александръ, Виленскій бурмистръ,
Рацкевичъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, 265.
298, 414.
.
• • '
Ребертъ, Осипъ, Виленскій радца, 386, 399.
— Василій, Могиіевскій м щанинъ, 428. ,
— Станислав*, Виленскій радца, 414.
Регфельдъ, Вильгедьмъ, Виленскій первый давнпкъ, 564.
Рейнъ, Гансъ, товарищъ въ цех

позументщи-

—
—
—
'—

Симонъ, Виленскій лавникъ,. 416.
СтеФант, настоятель Виленскаго бернардинскаго монастыря,' 373,' 374, 388.

—

Францъ, ^судья земскаго суда Виленскаго
воеводства, 213.

ковъ, 382.
Рейтербергь, ВодьФгангъ, Виденскій пекарь, 486.
Рейтеръ, Адамъ, товарищъ въ Виіенскомъ цех
портныхъ, 350, 351, 352.
Реминда, Иванъ, мастеръ Вилен. сапожничьяго
цеха, 566.
Рендикъ, Андрей (Iędrzey), Виленскій кожевникъ
(мадо-шкурникъ), 410.
Ридигеръ, Андрей, Виденскій м щанинъ, старшина столярскаго цеха, 457.
Ритлеръ, Давидъ, Виденскій м щанинъ, мастеръ

Роиановсній, Антоній, Виденскій с дедьникъ и
шорникъ, 525.
Роиинімъ, Иванъ, Могилевскій м щанинъ, 428.
Росчевскій, Петръ, Полоцкій бурмистръ, 269.
Ротундусъ, Августинъ, Виленскій войтъ, 369.
Рудлоффъ, Киріакъ (Cyryak), мастеръ Виленскаго
портняжескаго цеха, 491.
Руднакъ, Станиславъ, Виденскій радца, 349, 361,

столярскаго цеха, 132.
Рихтеръ, Николай, Виденскій радца и шаФаръ
(зав дывающій городскими доходами), 272,
бурмистръ 298.
—

Паведъ, Виденскій м щанинъ, с дедьникъ,
426, 427.

Ровинскій, Иванъ, мастеръ Виденскаго сдесарскаго
цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Рогацсвичъ Иванъ, старшина Виленскаго цеха
золотых*, д лъ мастеровъ, 417, 418.
РогинскШ, Васиііі, Виіенскій м щанинъ, 265.
Рогианъ, Осипъ, мастеръ Виіен. сапожничьяго
цеха, 566.

Иванъ, Виленскій радца 414.
Петръ, Виленскій саФьянникъ/431.

365.
Рудонина, ома, Виленскій обыватель, 288, 289,
290.
Рудомина-Дусятскій, КрищтоФъ, Подоцкій каштелянъ, 267.
—

Петръ, СтародубовскіІ староста, Виденскій подвоевода, 395, 403.

Рупентусъ и (Рупертусъ), Яковъ, маотеръ Виденскаго сапожничьяго цеха, 544, 546, 550,
РуштевИчъ,
ома, Виленекій м щанинъ, суконщикъ, 88w
•ыбалтовичт., ХристоФоръ, Виленскіі м щанинъ;
солодовникъ, 277, 278, 279, 281.

-
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Рыбицкій, Иванъ, мастеръ Виленскаго цеха позументщиковъ, 579. •

Рыхлицкій, Симонъ, начальника столовой Вилен-

Рынкевичъ, Антонъ, старшина Виленскаго столярскаго цеха, 213.

Рычъ, Веніаминъ, Виленскій м щанинъ, пекарь,

—

скаго общества милосердій, 167. • •

•

' 486.
Григорій, служитель • Вяленскаго маги- Р пковскій, 497.
страта, 348.

О.
Сабиля, Николай, Виленскій м щанинъ, 265.
Саващевичъ, Корнилъ, Виленскій ы щанинъ, 431.
Савицкій, йванъ, Виленскій м щанинъ, шапочникъ, 311.
Савичъ, Илья, Виленскій м щанинъ, 414.
—
едоръ, старшина Виденскаго сапожничья• го цеха, 317, 331.

— • Венедикгь-Павелъ, на Череи, великій подскарбій, Виленскій писарь вел. кн. Жат.,
Рославскій, Ретовскій, ОлькеницкіЙ староста, 416, 417;

Сайохваловичъ, Казиміръ,

староста,

429, 430.
—

Иванъ-Фридрихъ, граФЪ на Кодн , Краснобыли, Дорогоста и Сап жин , великій

Савлёвичъ, Иванъ, старшина Виленскаго шапочничьяго цеха, 462.
•
Садовскій, Виленскій Фельдшер'ъ, 416.
Сальведоръ, Иванъ, старшина Виленскаго цеха
каменщиковъ, 99.
Сальдевичъ, Казиміръ, Виленскій м щанинъ, старшина цеха кожевниковъ, 172.

Ошмянскій

канцлеръ вел. кн. Лит., БрестскіЙ, Горждовскій, Пропойскій староста, 159,

170,

191,204; граФЪ на Чарнобыли, 238, грач>ъ
на Копылахъ; 485.
—

Казиміръ-Янъ, граФЪ на Быхов , Заслав и Дубровн , Виленскій воевода, великій
гетманъ

вел. : кн. Лит., .Ракантишскій,

Виленскій м щанннъ,

Лаваришскій, Оникштанскій, Меречскій,

мастеръ цеха игольщиковъ и жестянни-

Волпенскій староста, 428, 429, 434, 435.

КОВЪ, 3 3 :

Саиповичъ, Матіасъ, Виленекій м щанинъ, пдотникъ, 214.

—

Левъ,- писарь в. кн. Лит., 8.

—

Леонъ, Виленскій воевода,

,

староста Мо-

гилевскій, 253, 255.

Санкевичъ, Иванъ, Виденскій м щанинъ, шапочникъ, 461.

Свиридовичъ, А анасій, Mo гилевскій м щавивъ,

Санковичъ, Ромуальдъ, докторъ богосдовія, настоятель Виленскаго доминиканскаго монастыря, 453.;

Свыковскій, Бернардъ, коммисаръ скарбовой кои-

428.
мисіи вел. кн. Лит., 524.
Себеревскій,

Саныбъ, Виленскій Фельдшеръ, 416.
Сапальковичъ, Адамъ, Минскій радца, старшина
цеха зодотыхъ д дъ мастеровъ, 380.
Сапуть, Иванъ Петровичъ, членъ Виленскаго кожемяцкаго братства, 11.
Сап га, Александръ, Валенскій р.-кат. епископъ,
396, 578.

ома, Виденскій

Фельдшеръ-бань-

щикъ, 498, 505, 518, 519, 520.
Себестіяновичъ, Иванъ, яисарь Виленскаго купеческаго общества, 328, 413.
—

Іоакныъ, старшина Виденскаго цеха шапочниковъ, 394.

Северинъ, СтеФанъ, генерала Виленскаго воеводства, 525.
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Сейфертъ, ХристОФОръ, маетеръ Вилеискаго порСкиба, Иванъ, старшина Виленскаго сапожинчьятняжеокаго цеха, 491.
го цеха, 107; Виленскій м щанинъ, 264.
Селява, старшина Ввденскаго цеха шапочни— ХристоФоръ, Виленскій кожевникъ (малоковъ, 312.
шкурникъ), 408, 410.
Сеиеновичъ, Григорій, шаФаръ Впленскаго цеха Склявзь, ома, Виленскій саФьянникъ, 431.
шапочниковъ, 311.
Скребна, Семенъ Іоакимовичъ, Дубровенскій м — Иванъ, 352. .
щанинъ, 428.
Сеиенъ, Виленскій м щанинъ, плотникъ, 214.
Скупіо, Альбертъ, старшина цеха стеколыциковъ
Сенчилло, Андрей, Виленскій радца, 166, 167.
въ г. Вильн , 37.
— Гавріилъ, старшина Виленскаго купечеСлотвинскій (и Словински), Вар оломей, старшина
скаго общества, 375.
Виленскаго братства милосердій, 160,162.
Серг йкевичъ, Алекс й, делегата Виленскаго 6азидіааскаго Св.Троицкаго монастыря, 386. Служка, Александру Жомойтскійкаштелянъ 260
Слушкевичт,,
Станиславу старшина-Виленскага
цеха солодовниковъ,
315, 339'.'
Сивицкій, Иванъ, Виленскій м щапппъ, шапочСнитка,
Георгій,
старшина
Виленскаго
цеха 3 0 никъ, 312, 394.
Сигизнундъ I, король польскій, великій кн. Іит.,
4, 5, 7, 13, 15, 61, 180, 181, 182, 183,
201, 202, 267, 268, 296, 369, 464, 46.5,
493, 494.

лотыхъ д лъ мастеровх, 60 61
СобанскШ, Иванъ, товарищъ в ъ Впленскомъ цех
позументщиковъ, 382.

Соболевскій, Вогданъ, Виленскій м щанинъ, 265
Снгизмундъ-Августъ, король польскій, великій кн.
Романъ, Виленскій м щ а н и н ъ > 264.
Іитовскій, 4, 13, 15, 61, 88, 127, 133, Соколовскій, Василій, Виленскій купець, 523.
151, 180, 181, 182, 185, 202, 205, 221,
ХристоФоръ, Виленскій м щанинъ, 279,
сододовникъ,
345..
222, 233, 239, 243, 297, 373, 465, 489,
Солончевскій, Іоаннъ, Высоколатовскій настоятель,
500, 501, 535, 572, 574.
Брестскіц каниыикъ, ц е а з о р ъ
Снгизмундъ НІ, король польскій, вел. кн. Іит.,
литовск , 555.
3, 9, 11, 14, 61, 117, 173, 180, 181,182,
189, 202, 214, 219, 246, 247, 298, 317, Соисонъ,Вар оломей, Виленскій м щанинъ, плотникъ, 214.
319, 329, 331, 334, 336, 340, 345, 348,
Сондецкій, Францискъ, Виленскій хирургъ, 525,.
425, 465, 500, 572, 575, 577.
Виленскій радца, 551, 552.
Сидоровичі», Яковъ-Казйміръ, королевскій секреContra, писарь, 238.
тарь, 550.
Сорока, Адамъ, возный вел. кв. Іит. 383
— Францаскъ-Ксаверій, Виленскій актуаль— Николай, адвоката, 496.
ный присяжный регеитъ, 551, 553, 557.
Сосновскій, Ваврішецъ, мастеръ Виленскаго елеСикорскій, ома, Виленскій радца, 452, 463.
сарскаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542
Сипко, Онуфрії!, Внденскій радца, 550, 567.
Сплейтъ, Петръ-Георгій, мастеръ Виленскаго саСитинскій, Михапдъ, Виленскій адвоката, 445.
пожничьяго цеха, 566.
Скіндерскій, Игнатій, первый тминный третьяго
Станишшовотъ, Андрей, Вваднскі* м щанинъ,
отд ла г. Видьыы, 564.
каменщакъ, 214.
—

ііддей, Виденскій зоютыхъ д лъ мастеръ,
525.

—

Петр*, старшина Вяленскаго сапожничьяго цеха, 275, 290.
4

26 Станкевичъ, Андрей, старшина Виленскаго цеха
каретниковъ, 141.

. —

Баторій, король польскій, 12, 13, 500. ;>

Стобеушъ, Иванъ, помощннкъ старшины Вилен— КриштоФЪ, Виленскій саФьянаикъ, 431.
скаго общества хирурго-ыедиковъ, 498. .
— Михаилъ, Виленскій шапочникъ, 525.
Страшевичъ, Жмудскій пнФулатъ (предатъ, им ю— . Паведъ, мастеръ Виленскаго сапожничья-,
гціи ешіскопскія права), цензоръ въ м.
го цеха, 544, 550, 566. • '
'. •, Шкудахъ, 555.
. '
— Яковъ, Виленскій м щанинъ, пютникъ, Строчинскій, Виленскій домовлад децъ, 442.
220.
'
' — Григорій, Виленскій домовлад лецъ, 408,
Стаховскій, 257.
409; лавшікъ, 424.
— Николай, Виленскій обыватель, 256.
Струбе, ХристоФоръ, Виленскій кожевникъ (веСташевская, Регина едоровна, 284, 285.
лико-шкурникъ), 525.
Сташкевичъ, Илья-Иванъ, • Виленскій подгородСукенникъ, Маркъ, Виленскій ді щанинъ, каыеннкчій, 276.
.. .. •
щикъ, 214.
Стейнгауфъ, Мартинъ, мастеръ Виленскаго еаСухаръ, Яковъ, Витебскій радца, 483.
пожничьяго цеха, 566.
Сымоновичъ, Даніилъ, ВиленскіП м щанинъ, 264.
Стерло-Орлицкій, • Иванъ, Р чицкііі коморнпкъ,
— Иванъ, старшина Виленскаго цеха ко505.'
'
'
.
.
тельщиковъ, 127.
Стефановичъ, Георгій, Виленскій м щанивъ, 265С керская, Анна, Виленская м щанка, 436.
—
едоръ, скорнякъ," 80, 386, 394.
Стефанъ, король польскій, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 61, С керскій, Христо-ьоръ, Виленскій м щанинъ,
265..
180, 181, 182, 186, 208, 211, 317, 320,
• 324, 327, 331, 332, 369, 370, 458, 459, С меницкая, Виленская доыовлад лица, 441.
546, 547, 572, 575.

Тандетникъ, Павелъ, 260.
Тарановскій, Казиміръ, присяжный служитель
Виденскаго магистрата, 289.
Тарка, Григорій, Витебскій бурмистръ, 483.
Теодоровичъ, Григорій, Виленскій м щанинъ, 265.
Тизенгаузъ, Антоній, хоружій, презндентъ Виаднскаго главнаго магистрата, 551, 252.
Товпоха, Иванъ, Виденскій м щанинъ, скорнякъ, 80.
Тойнъ, Иванъ, мастеръ Виленскаго сапожничьяго цеха, 550.
Толоконскій-Пашкевичъ, Антоній, Виленскій радца,
551, 552,
— Даніидъ, Вніенскій радца, 530.
—

Леонардо, королевскій сов тникъ, 550.

Тоиашевичъ, Альбертъ (и Войтехъ), Виленскій м щанинъ, позументщикъ, 258, 293, 294,
353, 354, 360, 361, 363, 364, 365, 366,
382, 385, 388.
Тоикевичъ, Иванъ, Виленскій ы щанинъ, 264,
288.
Топичевскій, Никодимъ, Могилевскііі м щанинъ,
городской нисарь, 428.
Точиловскій, Лука, Виленскій м щанинъ, саножникъ, 290, 291.
— Петръ, Браславскііі настоятель, цензоръ
въ г. Браслав , 554.
Тошницній, Аванасій, Виленскій м щанинъ, ско])някъ, 80.
Траппъ, Антоній, Виденскій радца, 551, 552.

— 27 Трезъ (и Трезеръ), Карлъ, Виленскій м щанинъ,

Тулькевичъ, Петръ, Виленскій лавникъ, 258, 386,
Тымановичъ, А анасій, 430.

р щикъ, 457, 460.
Третьякъ, Лука, поручнпковичъ Смоленскій, 533,

Тыминскій, Адамъ, мастеръ Варшавскаго портня-

546, 550, 551.

жескаго цеха, 125.

Тризна, Марціанъ, реФерендарь и писарь вел.

—

княас. Лит., 29, 189, 220, 257.
Трохимовичъ, Францъ, старшина Впленскаго цеха
'фельдщеровъ-банщиковъ, 224.
Тубицинъ, СтеФанъ, 242.

Иванъ-Карлъ, подчашій Виленской земли,
437.

Тышкевичъ, Виленскій р.-кат. епископт,, 294, 365.
— Янусъ, Трокцій воевода, 259.

"У.
Урбановичъ, ІГвант., Виіенскій м щанинт., плотникъ, 220.
—

Осипъ, адвокатъ, 527.

Урбанъ, Иванъ-ХристоФоръ, Виленскій хирургомедикъ, 498, 505.
.
Усовичъ, Каспаръ, старшина Виленскаго
саФьянниковъ, 408, 409, 410.

цеха

Фабенникъ, Амвросій, Виленскій м щанинъ, Флейхианъ, КриштоФъ, Виленскій столяръ, 525
плотникъ, 214.
Флеиингь, генералъ артиллеріи вел. ка. Лит., 480.
Фабускій, Григорій, Виленскій м щанинъ, ка- Флешеръ (и Флейшеръ) Францискъ, Виленскій
менщикъ, 2,14.
м щанинъ, мастеръ столярскаго цеха,
Фейерманъ, Матіасъ, мастеръ Варшавскаго пор132, 513, 514, 517.
тняжескаго цеха, 125.
Фликингеръ, Яковъ, мастеръ Виленскаго сапожФердіани, Янъ-Баптистъ, полковникъ королевничьяго цеха, 566.
скихъ войскъ, 395, 396, 397, 398, 399, Фой, Иванъ, мастеръ Виаднскаго сапожничьяго400, 401, королевскій оберштеръ, 403,
цеха, 544.
404.
— Яковъ, старшина Виленскаго сапожничьяФидосскій, Михаидъ, старшина Виленскаго цеха
го цеха, 566.
•рельдшеровъ-банщиковъ, 224.
Фомбенигеръ (и Фонбегенъ), Геврихъ, Вшенскій
Фикъ, Мартинъ, мастеръ плотничьяго цеха въ
г. Внльн , 397, 398, 399, 403.
Филипович-ь, Самуилъ, Виденскій радца, 282, 283,
284, 285.
—

едоръ, Могиіевскій м щанинъ, 428.

Фильдинсъ, йвашъ, мастеръ Виленскаго сапожнвчьяго цеха, 566.

м щанинъ, позументщикъ, 293,294, 295,
353, 354,362, 363, 366,373, 374,382,388.
Фінтиленъ, Илья, Виленскій м щанинъ, старшина цеха переплетчиковъ и чахольщиковъ, 67.
Фратештель, Михашпь, старшина Ійяеявшго cteпожничьяго цеха, 107,'
• '

- 28 Фрейианъ, Иванъ, мастеръ Вяленскаго портня- Фридрихъ, Иванъ, старшина Виленскаго цеха
жескаго цеха, 491.
золотыхъ д лъ мастеровъ, 61.
Фрейстъ, Иванъ, Виленскій м щанинъ, карет— Кристіанъ, Виленскій пекарь, 486.
никъ, 141, 144. .
Фробенъ, * Іоакимъ-Генрихъ, Виленскій радца,
— Кристіанъ, Виденскій м щанинъ, пекарь,
550.
486. 487.

Халецкій,

Александра,

Виленскій войтъ,

252,

—

329, 493.
Харналовичъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, шапочникъ, 311, 312.
Хибицній, Войтехъ, дворянинъ, 10, 12.
Хиро8скій, Иванъ, Виіенскій хирурго-медикъ,

Хоецкій, Семенъ, Виленскій м щанинъ, 431.
Хойновскій, Волковыскій настоятель, цензоръ въ
г. Свпслоч и Волковыск , 554.

498.
Хиаринскій, Александръ, Виленскій

бурмистръ,

550.
Хи левекій, Яковх, Виленскій обыватель, крупенникъ, 233.
Ходкевичъ, КриштОФЪ, земскій каштелянъ, трибунальскій маршалокъ, 257.

Янъ-Кархь, граФЪ на Шклов , Мыши,
Быхов , Виленскій воевода, великій гетманъ вел. княж. Лит., генеральный коммиссаръ земли ИНФЛЯНТСКОЙ, Деритскій,
іюбощанскій староста, 249, 251.

Хомичъ, Яковъ, ВиленскШ м щанинъ, 265.
Хохловскій, ХрнстоФоръ, Виленскій м щанинъ,
скорнякъ, 80, 394.
Храновскій, 497.

із;
Цвирбутовотъ, Андрей, старшина Взленскаго це- Цинко; Иванъ, королезскій маршалоьъ, 574.
ха сафьяениковъ, 74.
Цинаки, Вареоломей, Виленскій радца, 298; коЦель, Герардъ, Виленскій м щанинъ, мастеръ
ролевскій секретарь, 358, 368, 396.
столярскаго цеха, 132.
Цицеронъ, его сочиненія, 342, 344.
Циимернанъ, Мнхаидъ, старшина Виленскаго цеха Цыгановичъ, Мартинъ, Полоцкій радца, 269.
каменщиковъ, 214.
Ц хановичъ, Паведъ, 440, 457, 458.

Чайкозскж (а Чайнусъ), Паведъ, старшина Вилеи- Чайнусъ, ЯЕОВЪ, старшина Вяяеяскаго цеха мадошкурппковт. (саФьяааиЕОвъ), 410.
скаго цеха кожеваиковъ, 408, 409, 410.

29

-

Чарнявскій, Осипъ, Виленскій обыватель, круЧеркасъ, Мартинъ, Виленскій м щанинъ, 264.
пенникъ, 233.
Чеховскій, Вар оломей, старшина Виленскаго
Чарторыйскій, Михаилъ, князь, воєвода на Клесапожничьяго цеха, 564.
ванн и Жуков , подканцлеръ вел. кн.
Чижъ, ІІванъ, сборщикъ чоповаго по Виленскому
Лит., Гомельскій, Георгенбургскій, Усвятпов ту, П .
скій, Подусвятскій староста, 66 148
— Лларіонъ (Гидярій), 258, 263. '
179, Люцернскій староста, 212, канцлер*
— Франц», президента земскаго суда Ви«ел. кн. Лит., Юрбургскій староста, 226,
ленскаго воеводства', 213.
подскарбііі, 480, 493, 495.
Чуйновичъ, Андрей, Виленскій м щанинъ, старЧеревачъ, Николай, Виленскій м щанинъ, сапожшина цеха Кожевников*,, 348.
никъ, 290, 291.
Чурановичъ, ЕвстаФІй, Виленскій м щанинъ, скорЧерейскій, Миханл'ь, старшина Виленскаго цеха
някъ, 80.
шапочниковъ, 394.

ттт
Шабловскій, Адамь, депутата Р чицкаго пов та,
257.
Шатрава, Виленскій обыватель, 441.
Шварцъ, КриштоФ'ь, Виленскій м щанинъ, 276.
Шевальгъ, мастеръ сапожничьяго цеха, 544.
Шенебергь, Эрнестъ, старшина Виленскаго цеха

Шиикевичъ, Иванъ, Виленскій адвоката, 389,390
—

Маркъ, старшина Виленскаго цеха са Ф Ь яннпковъ, 74.

—

Станиславъ, Виленскій м щанннъ, шапочшікъ, 312.

Шипель, Андрей, Виленскііі м щанинъ, старшина
цеха кожевниковъ, Ц 7 ]21 П 2 173
J77.
Шидловскій, Антонъ, Виленскііі Фельдшеръ-банщикъ, 498, 505.
Шипинскій, Матв й, товар Ц щ ъ в ъ Виленскомъ
портняжескомъ цех
352
— Михаилъ, Виленскій мЬщанинъ, старшина
Шипневскій,
179.
цеха кожевнпковъ, 117, 121, 172, 173;
— Станиславъ, 458, 462,.463
мастеръ того же цеха (красно-черно-шхурникъ), 447.
Шитикъ (и Шитикъ-Зал скій), Самуилъ, королевзолотыхъ д лъ мастеровъ, 61.

—

Николай, Виленскій саФьянникт., 525.

—

Осипъ, Виленскій м іцанинъ, каменщикъ,
220.

скій секретарь, Виленскій бурмистръ, 299,
414.

Шлегель, королевскій секретарь, 470.
Шмидтъ, ГотФридъ, мастеръ Виленскаго сапожШикутовичъ, Францискі, Виленскій м щанинт.,
ничьяго цеха, 566.
оружейникъ, 536, 539.
Шпаковскій, едорь, 387.
~
едоръ, старшина Внленскаго цеха оруШпирмовичъ, ЕвстаФІй, Виленскіі бурмнстръ, 208,
жейннковъ, 536, 538, 539.
короіеаскій секретарь, 413.
Шинборскій, Иванъ, Внденскій м щанинъ, гор- Шялитъ, Петръ, мастеръ Виленскаго сапожничьяь, 407.
го цеха, 544, 550.

зо Шпринкъ, Вильгельмъ, Виленскій м щанинъ, пекарь, 486.

шина цеха кожевниковъ, 117, 121, 172,.
173, 177.

Шпырка, ІІихаплъ-Антонъ, судья зеыскаго суда
Виленскаго воеводства, 213.

Шульцъ, Георгій, товарищъ въ Виденскомъ са-

Шредеръ (и Шретеръ), Петръ, Валенскііі м щанинъ, позументщикъ, 293, 294, 353, 354,
355, 356, 361, 362, 363, 365, 366, 373,
374, 382, 383, 385, 388, 579.

— Матіасъ, мастеръ Впленскаго портняже-

пожничьемъ цех , 450, 452.
скаго цеха, 491.

Штуиберкъ, 497.
Штыбевша, Адамъ, Виленскій хирурго - медикь,
505.

—

Фридрихъ, мастеръ Виленскаго цеха позументщиковъ, 579.

—

Христіанъ, мастеръ Виленскаго портняжескаго цеха, 491.

Шуискій, Гавріилъ, Виленскій Фельдшеръ-банщикъ, 498, 505, 518, 519, 520.
— Иванъ, Виленскій Фельдшеръ - банщикъ,
499.
— Казиміръ, дворянинъ, Виленскій суррогаторъ (ааступающійм сто старшаго судьи),
497^

Шубертъ, Генрпхт-, мастеръ Виленскаго слесарскаго п кузнецкаго цеха, 508.
— Паведъ, товарищъ въ Виленскомъ цех
позументщиковъ, 382.
— Петръ, мастеръ Виленскаго слеоарекаго
цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Шульга, Петр'ї-, Виленскій м щанинъ, 265.

Шуркевичъ, Павелъ, мастеръ Варшавскаго портняжескаго цеха, 125.

Шульскій, Казішіръ, Виленекій м щанинъ, стар-

Щербицкій, Матв й-Маврикій, Виленскій м щанинъ, позументщикъ, 374.

Щеглейскій, Кузьма, Вшенскій м щанинъ и купецъ, 259.

—

Щенсновіиъ, Чесдавъ, ксендзъ закрпстіанъ доминиканскаго костела Св. Духа, въ г. Виль-

ома, старшина Виленскаго цеха саФьянниковъ, 430.

н , 453, 454.

3.
Эгертъ, Яковъ, Виіенскій м щанинъ, старшина
сапожничьяго цеха, 450.
Эдбврг, Ивавъ, часовыхъ д лъ мастеръ, 525.
Эйерлей, Андреи, старшина Виденскаго цеха золотыхъ д дъ мастеровъ, 61.

Зртель, Георгій, старшина Вилеаскаго цеха каменщиковъ, 99.
Эиюнбахъ, Григорій, Валенокіі обыватель, старшива столярскаго цехе, 459.

— 31 —
Юделевичъ, Станиславу старшина .Виленскаго

Юргилевичъ, Осипъ, возный Виленскаго маги:
сааогкничьяго цеха, 443.І .
.• '.-">
страта, 454.
Юдицкій, Валеріанъ-Станиславъ, писарь вел. кн. Юревичъ, ректоръ Гродненскихъ школъ, ИНФЛЯНТЛит., 63, Впленскій архидіаконъ, 86,167,
скііі каноникъ, цензоръ въ г. Гродні, 554.
381.
Юрковскій, Войтехъ, шляхтичъ, 243.
Юневичъ, Степанъ, Виленскій м щанинъ, рыбакъ-, Юхневичъ, Андрей, Виленскій н щанинъ, соли55.
довникъ, 277, 278, 279, 281.
Юргевичъ, Матіао,. старшина Виленскаго коже—

Юхновичъ, Казиміръ, Виленскій м щаниаъ, старляцкаго братства, 9.
шина цеха кожевниковъ, 348.
Юшкевичъ,
Внленскій м щанинъ, шапочникъ, 312.
ома, старшина Виленскаго цеха шапочниковъ и валнлыциковъ,. 25.
— Николай, Виленскій м щанинъ, 264.

S31.
Яблонскій, Семені,, мастері- Виленскаго слесарскаго цеха, 205.

Янсенъ, Роденъ, товарищъ въ Виленскомъ цех
нозуыснтщиковъ, 382.

Яворовскій, Казішіръ, 416.

Янулевичъ, ГГванъ, Виленскій м щанинт, шапочникъ, 461.

Ягеловйчъ, Казиміръ, Виленскій м щанинъ, 276.
Якубовичъ, едорх, старшина Виленскаго сапожничьяго цеха; 274, 275, 290.

Янушевскій, Німудскііі каноніікх, докторъ богословія, цензоръ въ г. Тельшахъ, 555.
Якубъ, Виленскій скорнякъ, одинъ изъ основате- Янушкевичъ, Семенъ, Виленскій м щанпнъ, 315,
куиеческій слуга, 328.
лей скорняжскаго братства въ Вильн , 5;
Янъ III, король польскіп, вел. кн. Лит., 65, 84,
каыенщпкъ, 259: ыало-пікуршікъ, 410.
86, 117, 173, 203, 276,277,358,359,425,'
Янелевичъ, Николай, см. Инелевичъ.
426, 433, 434, 480, 500.
Янкевичъ, Вавринецт, мастеръ Виленскаго слеЯнъ-Казиміръ, король іюльскій, вел. кн. Лит., 61,
сарскаго цеха, 538, 539, 540, 541.
62, 63, 84, 86, 117, 161, 167, 173, 180,
— Нетрх, Виленскій м щанинъ, 280.
189, 202, 214, 220, 269, 270, 292, 293,
Янковичъ, Петръ, пов ренный Виленскаго ко;ке301, 302, 307, 308, 309, 310, 345, 354,
мяцкаго братства, 10.
457, 458, 459, 460, 500, 577, 578. '
Янновскій, Антоні., старшина Внленскаго цеха
Ярмоличъ. завішавшійся въ королевской канцебанщиковх, 222, Виленскііі •і-е.тьдщерълярій, 390.
банщикъ, 498, 499, 505, 518, 521.
Ярмоловичъ, Макаръ, Дубровенскій м щашшъ,
Оснпъ, шаФаръ Виленскаго цеха кожев428.
никовъ (красно-черно-шкурниковь), 447.
Ясинскій, Иваиъ, Виленскій обыватель, 551,552.
Станиславъ, старшина Вилеискаго цеха
— Мартинъ, старшина Виленскаго цеха какаменщиковъ, 98.
ретішковт., 141.
ЯновскШ, Иванг, Ошмянскій коморникт, 540, 542,
— Николай, старшина Вилеаскаго братства
546.
милосердія, 167.
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Ястроибскій (и Ястрембсній), ХристоФоръ, Вилен- Яхиновичъ;*1ука, Виленскій • бурмистръ,:
скій м щанинъ, старшина цеха кожевни- Яцевичъ, Иванг, Впденскій м щанвнъ, каретнинъг
ковъ, 117, 121, 172, 173, 177.
141, 144.

едоровичъ, старшина и пов реныый Виленскаго
Росскаго братства, 12.
. — Андрей, старшина Виленскаго сапозс—

ничьяго цеха, 107.
Иванъ, старшина Виленскаго цеха

—
—

жейниковь, 536, 538, 539.
Лука, Виленскій м щанинъ, 265.
Осипъ, старшина Виденскаго цеха каменщиковъ, 213.

ору-

-оо-хкххчхюо-

п.
УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

-Ä..
Азарщкая (Зар цкая?) улица въ г. Вильн , 412.
Андрееве, городъ, 369.

Беркардинскія ворота въ г. Вильн , на р к
лейк , 298. •
Биржи, им., 212.
Бовскъ, городъ, 351.

Антоколь, предм стье г. Вильны, 197, 215, 431,
442.

Ви- Браславъ, городъ, 554.
Брестъ-Литовскъ, городъ, 201, 555.
Бурншнъ, им ніе, 468.

-
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Быстрица, м стечко, 241.
Быховъ, городъ, 249, 428, 434.

Б лостокъ, городъ, 554.
Бяла (Б лая), им., 212.

Варшава, городъ, 9, 11, 15,'29, 86,91, 117, 121,
124, 125, 173, 177, 181,203,212,226,
256, 271, 276, 293, 294, 302, 307, 308,
309, 310, 318, 348, 353, 356, 364, 367,
368, 375, 404, 429, 470, 479, 485, 577,
579.
Великій-дворъ, Фольварокъ г. Виіьны, 252.
Верки, им ніе, 241, 533.
Верховицы, иы ніе, 170.
Вилейка, (Wilnowka), р ка, 287, 298.
Вилія, р ка, 197, 201, 215, 239, 240, 241, 259,
260, 261, 372, 396, 397, 398, 400, 401,
402, 403.
Вилкоиіръ, городъ, 554.
Вильна, городъ, 7, 8, 25, 26, 29, 33, 37, 42, 48,
53, 54, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71,
72, 74, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 91. 92,
94, 95, 97, 98, 99, 106, 107, 108, ПО,
112, 113, 114, 117, 120, 121, 127, 128,
129, 132, 138, 141, 142, 145, 147, 148,
150, 151, 156, 158, 160, 161, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 176,
179, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 197, 199, 200, 203, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 222,

223, 224, 225, 226, 227, 231, 233, 243
247, 248, 251, 253, 254, 256, 257, 259,'
263, 266, 268, 270, 271, 272, 274, 278,
279, 280, 287, 289, 292, 294, 295, 298
300, 302, 304, 305, 307, 309, 314, 317,
318, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 333,
337, 338, 348, 351, 357, 365,'373, 376
380, 387, 389, 390, 395, 396, 399, 40l'
•403, 404, 412,413,416,417,420,421,'
429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437,
439, 440, 444, 447, 448, 454, 458, 459,
461, 464, 465, 467, 470, 473, 475, 477
479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 491, 493, 494, 495, 496, 497,
500, 501, 504, 505, 509, 510, 519, 520
521, 522, 523, 525, 526, 530, 531, 532
533, 537, 549, 550, 551, 552, 553, 554^
557, 558, 560, 564, 566, 567, 571, 574,
575, 576, 577, 578.
Витебскъ, городъ, 201, 482, 483.
Вишневецъ, им ніе, 474.
Воеводская мельница въ г. Вильа
287
Волковыскъ, городъ, 554.
Ворне, м стечко, 555.
Высоко-Литовскъ, м стечко 555

г.
Гданскъ, городъ, 321, 346, 359, 372, 487.
Глогова, им ніе, 148, 179.
Городно (Гродно), городъ, 11, 13, 15, 61} 65, 66,

148, 158, 170, 179, 191, 201, 212, 220,
434, 469, 472, 481, 488, 524, 554.
Геры-Горш, графство (hrabstwo), городъ, 470,471.
Гостикиый ДОІЪ въ г. Вильв , 259, 260, 261.
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Двина, р ка, 358, 470.

Дорогичинъ, городъ, 201.

Динабургъ, городъ, 94.

Дубинки, им ніе, 212.

Дольскъ, иы ніе, 466.

Дубровка, городъ, 428, 434.

Дорогостаи, им., 159, 170, 191, 238, 485.

Европа, 490.
Екатерининскій (Katarzynowski)

плацъ въ г. Вильн , 357.

Житоніръ, городъ, 201.

3.
Загорово, им ніе, 564, 567.
Заславъ, им ніе, (городъ Изаславль), 428, 434.
Замковая улица въ г. Вильн , 419.
Збаражъ, городъ, им ніе, 474.
Зар чная улица въ г. Видьв , 287.
Зар чье, предм стье г. Вильны, 259, 260, 261, Зельва, м стечко, 554.
286, 287, 531.

!ZL.
Инфлянтская земля, 249.

1С.
Каменецъ-Литовець, м стечко, 555;
.Кевловщкая улица въ г. Внльа , 412.

Керновъ, городъ, 241.
Кіевъ, городъ, 201.
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Клецкъ, городъ, 212.
Кнышинъ, городъ, 184.
Ковно, городъ, 94, 201, 202, 269, 271 369
554.

Королевецъ, городъ, 321, 365, 372, 523.
Краковъ, городъ, 7, 16, 22, 24, 69, 86, 91, 94,
184, 214, 219, 277, 296, 300, 318,'зб9
371,

Кодень, гор., 158, 170, 191, 204, 238, 485.

381, 382, 384, 487.

Краснобыль, им ніе, 158.

Козельскъ, городъ, 482.
Койраны, м стечко, принадлежавшее кн. Сап гамъ, 447, 448.

Крево, м стечко, 247.
Кревское староство, волость, 246.

:

Крожа, городъ, 212.]

Конская улица въ г. Вильн , 286, 386.

Купинъ, им ніе, 170.

Копылы, им ніе, 170, 485.

Купріанишки, Фольварокъ, принадлежавши городу
Вильн , 252.

Копыль, им ніе, 212.

J£.
Левонишки, Фольварокъ города Видьны, 252.

Луцкъ, городъ, 201.

Лида, городъ, 554.

Львовъ, городъ, 91, 369.

Лугсановскій столбъ, вблизи г. Вильны, 412.

Любекъ, городъ, 534.

Лукишки, предм стье г. Вильны, 197, 400, 519.

Меречь, м стечко, 255, 256, 554.
Меречь-Ковлелишки, им ніе въ Виленскомъ воєводстві, 436, 437,

Люблинъ, городъ, 91, 318, 371, 414.

Могилевъ, городъ, 301, 369, 425, 428, 430.
Москва, городъ, 470.
Мыташевская каиеница, домъ въ г. Виіьн , 371.
Мыши, ии ніе, 249.

Минскъ, городъ, 94, 201, 371.
Миръ, городъ, 212, 248, 249, 250.

ВТ.
Несвишт», городъ, 212, 248, 249, 250, 267, 574.
Никольская улида, въ г. Вндьн , 371.
Новогрудокт», городъ, 94, 201, 371.
Німіть, р ка, 400.

Н иенчжь, м стечко, 241.
Н меакая улица въ г. Вшгьн

371.

Н ш а к і тріктъ (gościniec), 412.

-
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О.
Олыта, им ніе, 212, 248, 249, 250, 267, 574.
Олькеники, м стечко, «438.
Оршанскій пов тъ, 429.

Острое (Остробраыское) предм стье гор. Вильны,
412.
Ошмяна, городъ, 554.

Острая Брама, городскія ворота въ Вильн , 261,
412.

XI.
Парчовъ, городъ, 302, 303.

Полоцкъ, городъ, 94, 201, 269, 270.

Перемышль, городъ, 91.

Понары, им ніе, 241.

Петербургъ, городъ, 471, 472, 473.
Петешское. им ніе въ Виленскомъ пов т , 260;

Понев жъ,' городъ, 554.

•

Порудоиино, им віе Варвары Мамонпчовны Жо• ховской, въ Виленскомъ пов т , 262, 263.

262.
Петроковъ, городъ; 371:

Прена, м стечко, 554.

Ловильно, им ніе въ Виденскомъ пов т , 259,

Пруссія, государство, 201, 534.

260, 261, 262.
Познань, городъ, 94.

Пушкарня, Фольварокъ въ окрестностяхъ г. Вильны, 431.

Рига, городъ, 57, 470, 473.

Рудницкое предм стье гор. Вильаы, 412.

Россіены, городъ, 555.

Русь (Россія), 82, 298. '

РудиицкШ трактъ (gościniec), 412.

Савичъ улица въ г. Вильн , 357.

С.
Сапошый ряді», (Szewski rząd) въ г. Вильн , 409.
Сап шнъ, им ніе, 159, 170, 191, 238, 485.
Свшючь, городъ, 554.

Ссрекишки, околица близъ г. Видьны, 431.
Слонииъ, городъ, 554.
Слуцкъ, городъ, 201, 212.

- 37 -Сиоленскъ, городъ, 201, 469.
Снипишки, предм етье г. Вильны, 431, 519.
Солтанишки, околица близъ г. Вильны, 431.
Спасскія ворота въ г. Вильн , на р к Вилейк ,
nnn
298.

Старо-Троцкій монастырь, 554.
Стеклянная улица въ г. Вильн , 371.
Субачъ, бывшее предм стье г. Виіьны, 531.

Т.
Тельши, городъ, 555.

рою Мамоничовною Жоховскою кн. Гедройтю, 259, 260, 261.
Торунь, городъ, 203:
, .
t-г
Троки, городъ, 61, 201, 554.
, '
.;:::;.

Телячья (Cielgca) улица въ г. Вильн , 224.
Тишинскіе доиа въ г. Вильн , проданные Варва-

"У.
Унковщизна, Фольварокъ им. Повилько, въ Виенскоыъ пов т , 261.

Черея, им ніе, 416, 429.

Чернобыль, им ніе, 170, 191, 238 485

III.
Шавли, городъ, 555.
Шерешево, м стечко, 555.
Шидлово, им ніе, 212.

Щучинъ, м стечко, 554.

ЭАШШКИ,

м стечко, 554.

Шкловъ, городъ, 249.
Шкуды, м стечко, 555.

- 38

ТО.
Юрбургская таможня, 523.

Яворово, м стечко, 425, 426.
Яново, м стечко, 555.

'Ярославль, городъ, 91.
Ясень, им ніе, 257..
Ярмолинская каменица (домъ) въ г. Вильн , при- Ятковая улица въ г. Видьн , 371, 409.
надлежавшая госпиталю Св. Троицы, 398.

ш.
УКАЗАТЕЛЬ
П Р Е Д М Е Т О В Ъ.

.А.
Abszyt, отставка, увольненіе отъ службы, towa- Академія, іезуитская, въ г. Видьн , 449.
rzysz nie powinien bez abszytu od swego
Алюмнатъ Виленскій, 519.
maystra odchodzić, товаршцъ не долженъ
уходить отъ своего мастера, не получивъ Армяне (Ormianie), разный постановленій (Ъбъ
армянахъ-торговцахъ, 210, 248, 250, 317,
отъ него увольнения, 137, 155.
Августиніане, р.-кат. аонашескій орденъ, 287,442.
318, 320, 321, 332..

-
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Базиліане, уніатскій монашескій .ордевъ, 83, 435.
436, 437. .
Бернардины, р.-кат. монашескій орденъ, 29, 37,
38, 39, 354, 355, 362, 366, 373, 374,383,
384, 385, 388, 392, 407.
Бичевники, надзиратели за нищими въ г.Вильн ,
на обязанности которыхъ лежало выгонять изъ города здоровыхъ нищихъ, наказывать непослушныхъ и вообще исполнять в; касающіяся нищихъ распоряженія, 161, 163.
Бл хъ, б лильня холста въ чюльварк Повильн ,
260.
Бонифратры (Bonifratelli), р.-кат. монахи ордена
св. Іонна, 113, 224, 225, 502.
Borg, заемъ; na borg nie ważył, не пользовался
городскими в сами въ долгъ, 272; na borg
dawać, borgować, (н м. borgen), давать въ
долгъ, 278, 279, 281.
Бочковое (beczkowe), сборъ въ пользу города съ
привозимаго въ Вильну для продажи зерноваго хд ба, 421.
—

особый сборъ съ членові оапожничьяго
цеха въ пользу пеховаго старшины, 528.

Бранное, сборъ съ прі зжихъ на городской заставі, 475.
:

Братства религіозныя въ г. Вильн : пресв. Богородицы при св. Троицкой уніатской церкви
387.
—

—
—

-

гаапочничье " (Росское), 12, 13, сапожничье, 14.
— Цеховыя: баньщйковъ и Фельдгаеровъ, 222—
226; 498—507,- 518—522.
Бондарское, 49—53.
Валиіьщиковъ и шапочниковъ, 24—29.
Войлочниковъ, шапочниковъ .суконщиковъ и
чудочниковъ, 87—94.
Вышивалыциковъ, 526.
Галунщиковъ, 526.
Гвоздарей, 526.
Жестянниковъ и иголыциковъ, 32—36, 526.
Зодотыхъ д лъ мастеровъ, 60—66, 95—97,
380, 381, 415, 417—419.
Каменыциковъ, 97—106.
Каретниковъ, иголыциковъ и горшечниковъ,
140—148, 531—535.
Кожевникову 117—123, 171—179, 313, 314,
348—350, 408-411, 447, 448.
Кожемяцкое, 120, 176, 337, 340, 526.
Котелыциковъ, 126—131, 180 191.
Крупенниковъ, 227—234.
Кузнецовъ и слесарей, 180—191, 204—207,
508—512.
Милосердія, 159—170.
М ховщиковъ, ЗО, 31.
Ножевниковъ, 526.
Одовянвиковъ-дитейщиковъ 337.
Оружейниковъ, 16—24, 536—542.
Переилетчиковъ и чахольщиковъ, 67—73, 83—
86.

св. Варвары великомученицы п р и костелі св. Георгія, на Пушкарни, вблизи г.
Вильны, 431.
Крестоносное, 441.

Шотниковъ и каменыциковъ, 191—200, 213—
220, 243, 572.

Руссиія: скорняшское, 3—9, бурмистровское, и радецкое, купеческое, кожемятное,

367, 373, 382-385, 387-389,526, 571—
576.

Позументщиковъ, 293—295, 353—356, 360—

Портняжеское, 123-126,
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350-352,415,422—

424, 443—446, 488—492.

347, 375—379, 406, 407,419, 420, 433—
435.

Стеколыциковъ, 37—48, 526.
Поясниковъ, 526.
Столяровъ, дожевниковъ и р щиковъ, 131—
Рыбачье, 54—59, 255, 256.
140, 149—159, 457—461, 513—517, 572,
Р зниковъ, 267, 313, 314, 337, 341,442,447.
. 574, 575. - . .
Сапожничье, 106-116, 207-212, 274, 290,
С дельниковъ и шорниковъ, 571—576.
291,317—328, 331—334,443r-446,450—
Хирурго-медиковъ, 498—507, 518—522.
;
Г
. Шапочниковъ, 305—3Q7, 311—313, 389—395,
45бі 527, 543—549, 564—567.
441, 461—463.
СаФьянниковх, 74—79, 120, 176, 408, 409,
Ювелировъ, 526.
430—432.
Скорняжское, 7 9 - 8 3 , 337, 340,386,387,389- Бруковое (brukowe), сборъ за про здъ по городской мостовой, 475.
395, 419, 420.
Слесарей, 536—542;- см. • также Кузнецовъ и -Białogłowa cechowa, женщина изъ семейства цеховаго братчика; воспрещевіе имъ прислесарей.
сутствовать на цеховыхъ собраніяхъ, во
Соленниковъ, 405, 406.
время чтенія цехового устава, 53.
Солодовниковъ, 277-282,315,328-331,335-

пасхи, 39, 52; подарки цеховымъ старшинамъ въ этотъ же праздникъ, 528.
д ленная недільная плата цеховымъ раВоскъ, взысканіе его въ различномъ количеств
ботникамъ, 78, 93, 114.
съ чденовъ цеховыхъ братствъ въ вид
Wędrówka, путешествіе по разнымъ городамъ и
штрафа за нарушеніе цеховыхъ уставовъ
за границу для изученія ремесла; обязаи обращеніе на выд лку св чей въ церкви
тельность и срокъ такихъ путешествій
. и костелы: 9, 21, 22, 27, 28, 29, 34, 35,
для ищущихъ званія цеховаго мастера, 3,
36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49,50, 52, 53,
42, 46, 47, 52, 69, 71, 91, 101, 137, 146,
56, 57, 64, 70, 76, 77, 88, 89, 9Д91, 92,
154, 195, 229, 458, 459, 460, 537.
94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112.
Wikt, предметы продовольствія, пропитанія; осво119, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 144»
бождевіе такихъ предметовъ, привозимыхъ
145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156,
въ г. Вильну, отъ пошлины, взимавшейся
157, 158, 162, 164, 175, 190, 193, 194,
натурою въ вид части продукта, 467.
196, 197, 198, 207, 210, 216, 217, 218,
Wilkierz изложеніе цеховаго устава, 17,20,296
, 219, 228, 229, 230, 231, 313, 382, 383,
320, 326, 327, 329, 330, 493, 495.
384, 393, 451,489, 490, 499, 504,513, 516.
Вино обязательство н которыхъ
цеховыхъ
Wyuerkaf, wyderkafowe prawo, залогъ, р о д ъ забратствъ доставлять ви во къ богосдужекладной сд лки; законы о залогахъ изанію, 88, 231.
кіадахг, 436 (огь в м. Wiederkauf).
"Wloczebne, подаяніе духовенству въ праздникъ

Wachlon (Wochlon и Solarium), жалованье, опре-

443, 444, 451, 453, 454, 455, 456, 462,

В ра грецкая, русская, schizma, (правосл.. пспо-

488, 513, 514, 515, 516, 517, 543-549.

в даніе), 6, 9, 2э, 26, 28, 29, 38, 81, 88,
89, 107, 108, 112,201,209,211,265,274,

—

489.

275, 296, 300, 302, 303, 310, 431, 451,
—

453, 454, 455, 456.
—

уніатская, 55, 75, 301, 303, 309, 310, 488,
н ыецкая, саксонская, аугсбургская, ав-

римская (р.-католич, ііеп.), 6, 25, 26, 28,

' густіанская, (цротестанск. исп.), 107,108,

29, 38, 39, 40, 50, 53, 75, 81, 84, 88,89,

112, 133, 134, 151, 209, 211, 300, 443,

100, 107, 108, 112, 133, 134, 145, 151,

444, 446, 451, 453, 454, 456, 513, 514,

194, 201, 209, 211, 265, 275, 296, 297,

515, 516, 517, 543—549.

299, 300, 304, 354, 385, 413, 421, 431,

Г.
Гарнцовое, сборъ съ привозимыхъ въ г. Вильну
винъ; освобожденіе отъ этого сбора Виленскихъ обывателей и купцовъ, 467.

Gusła, колдовство, чарод йство; суев рное врачеваніе;

ы ры къ искорененію его въ

Вильн , 225.

Главная школа, в. кн. Іитовскаго, 554.

Дизуниты (лат. disuniti), см. Неуниты.
Диссиденты (разнов рцы, не принадлежавшіе къ
господствовавшей р.-католич. церкви); не-

Доминикане, р.-кат. монащескій орденъ, 74, 75,
108, 454, 456; Іукишскіе, 519.
Домы цеховыхъ братствъ

(gospoda, kamienica);

доп щеніе нхъ къ занятію должностей по

освобожденіе домовъ, въ которыхъ хра-

городскому управленію въ Вильн , 299—

нились деховыя скрынки и происходили

305; искдюченія изъ этого правила, 307—

собранія цеховыхъ братствъ, отъ нату-

310; споръ дисспдентовъ съ р. католиками

ральной квартирной повинности, 5, 6, 8,

въ цех позуМентщнковъ, 353—356, 360—

26, 63, 161, 163, 166, 330,337, 341, 34Ö;

367; 382—385, 387—389; въ цех
ныхъ, 488-492;

въ" цех сапожниковъ,

543, 551, 561-567;

домъ скорняжскаго братства на Конской

порт.

;

удицЬ, 386, 387.

жалоба кс. бернар-

диіювъ на диссидентовъ, 373.

Евреи, недопущение пхъ въ цехи; воспрещеніе
имъ заниматься н которыми промыслами

и ремеслами и братьет>себ на обученіе
христіанскихъ мальчиковъ, 47, 48, о і, о^,

-
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63, 64, 82, 84, 85, 96, 97, 120, 176,190,
202, 203, 211, 225, 231, 233, 314, 371,
409, 447, 448,475,476,481, 502, 503, 526;
процессъ съ ними Виденскихъ позументщиков*, 294 и кожевниковъ, 348—350.

Законъ греческій и рпмскін, см. В ра.
Замковое, пошлина съ торговцевъ, 475.

Иибары (и Амбары), гостинний дворъ въ г. Бильні, 318, 575, 578.
Infiraarium, infirmaria, больница при монастыри;
infirmarium ojców bonifratellów въ Вильн ,

Кагалъ Виленскій, собраніе стар йшинъ евреевъ
въ Вильн , им вшее правительственную
власть надъ своими единоплеменниками,
65, 448, 476, 502, 503, 526.
Kaduk, выморочное имущество; kadukowe prawo,
право насл дованія выморочныхъ имуществъ; kadukiem uprosić, получить во
влад ніе на основаній кадуковаго права,
85; (отъ лат. caducus, caducitas).
Калмыки (kałmuk), 441, 442.
Камень, в совая единица=32 ч>унт., камень,
полкамня воску, см. Воскъ.
Канвники регулярные, римско-католическій монашескій орденъ, 519.
Karbacz, Plaga, т лесное наказаніе батогомъ или
палкой; употребіеніе его въ цехахъ, 70,

Епархіи (dyecezyi) римско-католическія:
Виленская, 554.
Жмудская, 555.
Брестская, 555.

Земли, принадлежавшія г. Видьн ; описаніе ихъ
и отдача въ аренду, 411—413.

куда поміщались на излеченіе забол вающіе товарищи цеховыхъ мастеровъ, 113,
225!

122, 169, въ общей судебной практик
557, 563..
Kwartał, четверть года; собранія цеховых*
братствъ по четвертямъ года и денежные
йзносы въ цеховую кассу, д лаемые на
этихъ собраніяхг, 40, 41, 46, 50, 57, 76,
77, 90, 92, 100, 130, 131, 133, 134, 144,
145, 147, 151, 152, 209, 383, 384, 385,
454, 455, 456, 502, 521, 529, 533, 535.
Кляшторы (монастыри) въ г. Вильн :
Августіанскій, 287.
Бернардинокій, 373.
Бониоратровъ, 224.
Св. Георгія, 519.
Доминиканскій, 240, 453, 456, 519.
Миссіоиарскій, 519, 531.
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Св. Петра, 519. .
Тришітарскій, 442.
Св. Троицкій базпдіанскій (уніятскій), 286,
303, 386, 436.

Книги еретпческія; воспрещеніе ввоза ихъ въ
Вильну п правила о книжной торговл ,
84, 85.

духовенству

въ

праздникъ

Рождества Христова, 39, 52; подарки цеховымъ старшинамъ въ этотъ же праздКоллегіумы Виленскіе: академическій, іезунтскііі
св. Іоанна, 519,

Іезуитскій на Сниппшкахъ, 519.
Комора, наемное жилище; czynszu komorą mieszkaią, живуть въ наемныхъ квартирахъ, 265.
—

152,

154,

156, 157, 194, 384, 441.
БониФратровъ, 224, 502.
Св. Георгія, 118, 123, 174, 178, 431.
Домпниканскін (св. Духа), 74,75, 77,108,240,
••":

Св. Іоаина (ФарскіЙ), 49, 52, 62, 160, 161,
167, 168, 185, 418, 419, 442, 445, 446,
489, 504, 519.
Ка едральньш, 190.
Пресв. Д вы Марій, 278, 281.
Миссіонарскій, 531.
Св. Петра, 55.
Св. СтеФана, 412, 422.
Тринитарскій, 442.
Св. Троицы, 33, 34, 142, 143, 144, 145, 147,
392, 396.
Св. Филиппа и Якова, 436.
Kreskowanie, баллотированіе; употребленіе его въ

никъ, 528.
при костеі

Бернардинскій, 29, 37, 38, 68, 88, 89, 92, 93,

453, 454, 456.

Kolacya (collatia, począstka и uczta), угощеніе;
вновь принятый въ число цеховыхъ мастеровъ обязанъ устроить коляцію для
вс хъ членовъ цеховаго братства, 20, 26,
27, 35, 42, 43, 45, 52, 53, 69, 70,72,91,
104, ПО, 125, 134, 146, 152, 198, 199,
209, 216, 217, 338, 445, 460, 534; угощеніе для вс хъ братчиковъ, устропваемое на счетъ цеховыхъ суммъ, по случаю
выбора новаго старшины, 41, 51.
подаяніе

Св. Анны, 385, 388.
100, 102, 134, 136, 138, 139,

Францисканскій, 10, 442, 519.
Въ г. Трокахъ—Старо-Трокскій, 551.

Kolęda,

Костелы Виленскіе:

таможня и м сто гд взимался в совой и
• другіе городскіе сборы, 298, 406,425,480,
556.

Kondukt, вьшосъ т аа; члены цеховыхъ братствъ
обязаны присутствовать на вынос т ла
и погребеніи чденовъ магистрата, 157.
Костелснство, обязанность членовъ цеховыхъ
братствъ прислуживать въ костел при
богослуженівхг, 227, 230, 416, 492.

точномъ бурмистровскомъ суд , 545.
Купцы, Виленское купеческое общество (communitas mercatoria); прпвилегія обществу,
200—204; отношеніе общества- къ магистрату, 295—299; споръ съ цехами сапожнпковъ, 319—328, 331—334, и солодовниковъ, 328—331, 335—347, 375—379;
жалоба на купцовъ Виденскихъ цеховъ и
м щанъ, 525—527; освобожденіе купцовъ
отъ платы стараго мыта и Чла» 480» *>23;
воспрещеніе прі жнимъ купдамъ производить розничную торговлю въ г. Видьн ,
464—466.

—
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-Лавица, скамья; magistrat ławice ruskiey, pycбованіе такихъ свид тельствъ отъ встускіе члены магистрата, выборъ нхъ исклюпающихъ въ цехи, 34, 52, 92, 101, 137,
чительно изъ среды уніятовъ и устране138, 145, 155, 195.
ніе православныхъ отъ зас данія въ ма- Łokieć, na łokciu siedzieć, отд льныя м ста на
Тистрат , 301, 302, 303.
торговой площади, отводимыя каждому
List wolnego urodzenia, свидетельство о пропсторговцу для производства торга, 27, 82,
хожденіи пзъ свободнаго, некр постяаго
209, 210, 324, 333.
состоянія; list poczciwego urodzenia, сви- ЛЮДИ убогіе (нищіе), заботы о вихъ цеховыхъ
д тельство о законности рожденія; требратствъ, 10, 13, 15, 138, 143, 159—170.

Maystersztnk (Maystersztyk и Heblowka), образ- Мосты въ г. Внльн : подъ замкомъ; освобождецовая работа, которую долженъ исполніе Вилеыскпхъ м щанъ отъ обязанности
нить ищущій званія цеховаго мастера;
мостить ототъ ыостъ, 237; черезъ р. Впописаніе этпхъ работъ, порядокъ исполлію; постройка его, 239; содержаніе и рененія и освид тельствованія пхъ въ
моитъ, 372; постройка моста полковникомъ
разныхъ цехахъ, 19, 42, 43, 52, 56, 63,
Фердіани, 395—404.
69, 72, 81, 91, 101, 104, 134, 135, 137, Мыто, опред ленная плата за работу, выдаваемая
146, 152, 153, 195, 199, 216, 217, 458,
понедельно или помісячно; разм ръ ея
459, 460, 532, 534, 535, 573, 574.
въ разныхъ цехахъ, 34,56, 114, 129,216,
Медъ, право руссквхъ братствъ варить (сы218, 229.
тить) медъ для ообственнаго потребленія
— Пошлина платимая на заставахъ, 377;
въ опред ленньіе праздничные дни и застарое мыто, городской сборъ, 414, 480;
т мъ продавать остающееся отъ потре^іыто мостовое, мостовой сборъ съ про збленія количество его безъ платежа устажающихъ, 425; мыто гребельное, плата
новленной пошлины (чоповаго), 4, 5, 6,
за про здъ ыо мощеной дорог
(гати),
8, 12, 13, 14, 15, 392.
425; мыто торговое, торговая пошлина,
Миесіонары, риыеко-катоаичнскій монашескій орденъ, 519, 531.

467, 475.

НІ.
Неуниты, (дизуниты и схизматики), православные, недопущеніе ихъ иъ занятію должностей въ
магистрат*, къ зас данію на русской «авкц , 301, 302, 303.
И щы, см. В ра н мецкая и Диссиденты.

-
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О.
Oglądnę, сборъ за осмотръ и освид тельствованіе; взиманіе этого сбора цеховыми старшинами,
528.
Оракулъ Аполлона, 343.

IX.
Palestra, сословіе адвокатові, сгряпчихъ при
Виленскомъ магистрат^, 559.
Пекары (будочники) Виленскіе; нессгласія между
ними, 486, 487.
Піары, (рпмско-католическіе монахи) и ихъ школы:
въ г. Вильн , 449.
въ г. Понев ж , 554.
Plaga, см. Karbacz.
Plebiscyt, соб. постановленіе, опред леніе народа;
plebiscyt miastu Wileńskiemu padany, право городскаго самоуправления, 383.
Pogłówne, поголовная подать, подушный окладъ,
421.
Подданные (кр постные), воспрещеніе принимать
пхъ въ цехи безъ увольнитедьныхъ свп-

д тельствъ отъ пом щиковъ; 34, 45, 52,
92, 101, 137, 138, 145, 155,. 195.
Подымное, подворная подать, сборъ съ каждаго
двора, 398, 421, 481.
Półmiskowej пошлина съ привозимой въ г. Вильну
посуды, взимавшаяся натурою, 467, 476.
Предм стья гор. Впдьны:
Антоколь, 197, 215, 431, 442.
Зар чье, 259, 260, 261, 286, 287, 531.
Іукишки, 197, 400, 519. '
" '
Острое (Остробрамское), 412.
Рудницкое, 412.
Сншшшки, 431, 519.
Субачъ, 5 3 1 /
Przykomorek, таможенная застава, 425.

IF.
Рапортовое, особый сборъ съ членовъ сапожничьяго цеха въ пользу цеховаго старшины, 528.

Рижане, Ryżanie chłopięta, ученики изъ Рижскихъ уроженцевъ; допущеніе ихъ въ
цехъ м ховщиковъ, 31.

€ і чи восковыя; обязательства древи йшихъ
братствъ пошедшее потомъ въ цеховые

чи въ н которые цраадннчные дни, 5,8,10,

уставы, давать церквамъ и костеіамъ св -

13, 24,34,39, 57, 68, 88, 119, 130,139,142
144,174, 195, 210, 216, 231, 312,327,393
448; братскія, употребляемый при погрёбеніи членовъ цеховыхъ братствъ и при
богосдуженіяхъ, 7, 157, 233, 324.

207, 209, 211, 215, 216, 217, 218, 219,
224,
278,
312,
362,
451,

Сеиинаріи р.-катодііческія: въ г. Вильн , 554; въ
м. Янов , 555.
Синагога въ Вильн , релпгіозное собраніе евреевъ, евр. молитвенный домъ, 476.

225, 228, 229, 230,
279, 280, 281, 290,
313, 316, 329, 330,
365, 366, 382, 388,
452, 490, 491, 503,

232,
291,
341,
391,
509,

233, 275,
306, 311,
356, 361,
393, 434,
511, 513,

514, 516, 517, 527, 528, 529, 530, 548,
573, 575.
—

burmistrzowska,скрынка, въкотороіі хранились взыскиваемые по р шеніямъ бурмистра денежные штрафы и сборъ за разныя служебныя д ііствія бурмистра, 559,
560, 562, 563.

Скрынка (skrzynka, skarbniczka и szkatuła), сундукъ, ящпкъ, въ которомъ хранились королевскія привилегіи, разные документы
и денежные взносы членовъ • цеховыхъ
братствъ; skrzynka cechowa pospolita, об— kupiecka, денежный сундукъ Виленскаго
щая скрынка всего братства; mistrzowska—
купеческаго общества, 82.
только однихъ маетеровъ: towarzyska—то— ołtarzowa, сундукъ, хранившшся въ коварищей, czeladna—цеховыхъ подмастерьстел съ разными церковными вещами и
евъ, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34,
деньгами, жертвуемыми на украшеніе
35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45,46,47,49,
цеховаго алтаря, 142, 143.
50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 68, 69, 70,
— przedmieska—м щанъ, жившихъ наВилен71, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 88,90,91,
скихъ предм стьяхъ, 265, 266.
92, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 108, 109, ПО, 111, 112, 113, 114, Słnp ważczy, городскіе в сы, 272; pisarz ważczy, .
ппсар^зав дывающій д лопроизводствомъ
115, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130,
по в совому сбору, 298.
131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 144,
145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, Sprawa pieniacka, ябедническое, кляузное д ло,
156, 157, 161, 162, 163, 164, 166, 174,
процессъ, 545.
175,193,194,195,196, 197, 198, 199,
Схизиатики, православные, см. Неуниты.

Т.
Татары, воспрещеніе амъ заниматься н которыми Торговое, торговая пошлина; опред іеніе разм ра
промыслами и ремеслами, 57, 62, 63, 78,
и порядка взиманія этой пошлины съ
120, 176, 225,314,448, 503; воспрещеаіе
прпвозимыхъ въ Вильну товаровъ, 247—
отдавать имъ на откупъ торговой сборъ
251, 253; о взиманіа ея съ рыбаковъ,
съ привозимыхъ въ г. Вильну товаровъ,
255—257.
248, 251.
Тринитары, р.-катоаич. монашескій орденъ, 442.

-
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"У.
Улицы Виленскія:

Н мецкая, 371.
Савичъ, 357.
;
Стекляная, 371.
Телячья (Cielęca), 224.
Ятковая, 371, 409.

Азарицкая, 412.
Замковая, 419.
Зар чная, 287.
Кевдовицкая, 412.
Конская, 286, 386.

Уніяты, см. В ра уніятская и Лавица.

Никольская, 371.

Fałbierz, красильщикъ; присоединеніе красильщиковъ къ цеху шапочниковъ, чулочнпковъ, войлочниковъ и суконщиковъ, 94.

Францискане, р.-кат. ыонашескій орденъ, 373,
419, 433, 519.

Цензура, учрежденіе ея въ римско-католическихъ

Св. Екатерины, 357.

епархіяхъ вел. кн. Литовскаго, 553—564.

Св. Троицкая уніатская, 82, 312, 386, 387.
Цехи, см. Братства цеховыя.
Цло, пошлина платимая'на таможн , 377, 425,
476, 480, 522, 523, 524.

Церкви Виленскія:
Св. Духовская прав., 441.

Чоповое (и Капщизна), пошлина съ разааго рода напитковъ, 8, 9, 10 11 19 іо ]л 405
416, 417, 429, 430, 438, 439.
'
' "'
'
'
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III.
Шеляжное, пошлина съ вннокуренія, 417, 429
430, 438, 439.

Szlaehtarnia żydowska, еврейская скотобойня въ
Вильн ; воспрещеніе продавать съ этой

— 48
скотобойни еырыя кожи для вывоза изъ

ровъ и изд лій, конФнекованныхъ у лицъ

Вильны или для выд лки лицамъ, не при-

не им вшихъ права заниматься ихъ аро-

надлежавшимъ къ м стному цеху кожев-

изводствомъ и продажей, 8, 13, 15, 78

никовъ, 176.

138, 139, 143, 147, 156, 157, 164, 165,
190, 210, 296, 297, 319, 362, 393.

Шпитали (госпитали, богад льнп); заботы о нихъ
цеховыхъ братствъ; обращевіе въ пользу

Sztukwert, (н м. Stückwerth), поштучная плата

шпиталей н которыхъ штрачювъ и части

, рабочимъ; установленіе ея въ цех

денегъ, выручаемыхъ отъ продажи това-

Юргельтъ (Iurgielt), жалованье; назначеніе цехоыъ
каретниковъ жалованья ксендзу костела

са-

по/книковъ, 565.

св. Троицы, въ котороыъ былъ цеховой
алтарь, 143; (н м. Jahresgeld).

Языкъ польскій, обязательное употребленіе его въ словесныхъ объясненіяхъ и письменномъ д лопроизводств

н которыхъ цеховыхъ братствъ, 40, 41, 51, 163, 165.

Ятки, мясные ряды; сборъ съ нихъ въ пользу города, 267, 268.

-оооохзкюооо-

ОПЕЧАТКИ.
Стран.
9
22
38
39
51
60
65
72
78
79
86
89
91
92
95
Ш
113
116
122
123
127
132
133
135
142
149
150
160
162
169
173
174
181
186
187
188
194
196
206
213
221
230
231
237
240
246
268
261
264
274
276

Строка.
въ оглавл.
9 сн.
14 св.
16 —
9 —
въ оглавд.
3 св.
16 —
19 —
1 сн.
8 св.
въ заглавіи
22 св.
7 —.
14 —
9 —
4 —
2 —
1 —•

въ оглавл.
11 св.
8 —
4 въ изл. сод.
7 сн.
6 св.
11 —
6 сн.
7 въ изл. сод.
I сн.
3 въ взл. сод.
1 сн. прим ч.
9 св.
14 сн.
19 св.
13 ск.
6 св.
1 —
15 сн.
1 —
8 св.
2 сн.
6 —
14 св.
18 сн.
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