
АЕТЫ
,v/ -л

И З Д А В А Е М Ы Е А Р Х Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Ю К О 1 М И С С І Е Ю

В Ы С О Ч А Й Ш Е

УЧРЕЖДЕННОЮ ВЪ В І І Ь Н И .

ТОИЪ -IL

АКТЫ БРЕСТСКАГО ЗЕМСКАГО СУДА.

« И Л Ь Н А .

В їипографіи Губєрвскаго Правдевія.

1867.



ЇЇ01



%.£•'';#

299^01
П P В Д И С 1 0 В І Е.

Еоммиссія, по принятой ею программ для разбора и изданія древ-

нихъ актовъ, разсматривая ихъ по судамъ, жм етъ въ виду три глав-

ныя задачи:

1. Собрать матеріали для проясненія элемента Православія въ С -

веро-Западномъ кра . Эдементъ этотъ такъ былъ подавленъ зд сь

враждебнымъ ему католицизмомъ, и все, что носило на себ от-

печатокъ Православія въ зд пшемъ кра , иди напоминало объ немъ,

такъ было изглаженр, прикрыто, что одни іолько древніе судеб-

ные акты могутъ бросить яркій св тъ на враждебный тенденцій

католицизма и раэс ять мракъ, такъ дртгр скрывавшій истину. И по-

тому Коммиссія поставила себ за правило: а) выбирать и изда-

вать вс привидегіи Польскихъ королей и ведикихъ князей Ли-

товскихъ, данныя Православнымъ церквамъ и вообще Православному

Духовенству; б) вс , такъ называемыя, Фундушовыя записи, которыми

над лжли Православный церкви, монастыри и Православное Дужовев-

ство не одни только короли и князья, но и частиыя лица, и вообще
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вс акты, которые свид тедьствуютъ о бывпшхъ въ С веро-За-

падномъ кра Православныхъ церквахъ, хотя бы он и не существо-

вали теперь; в) когда Унія вторглась въ С веро-Западный край и ког-

да вс Православныя церкви, за исключеніемъ весьма немногихъ, обра-

щены были въ Унитскія, посл днія пользовались также привилегіями

королей; ихъ над ляли также дарственными записями частныя лица.

И какъ он опять, по вол Провид нія, сд лались Православными, то

судьба ихъ и положеніе въ разное время т сно связаны съ исторіею

Православія въ С веро-Западномъ кра ; а потому Коммиссія считаетъ

необходимымъ издавать вс привидегіи и Фундушовыя записи, данныя

бывшимъ Греко-Унитскимъ церквамъ и Греко-Унитскому Духовенству,

вм ст съ привилегіями и фундушовыми записями, данными Право-

сдавнымъ церквамъ.

Въ первомъ том актовъ, изданныхъ Коммиссіею 1865 году, по-

м щено 40 документовъ, относящихся къ Православнымъ и Греко-

Унитскимъ церквамъ; въ издаваемомъ нын второмъ том —55; а въ

приготовленномъ къ изданію третьемъ том ихъ будетъ пом щено до

200. Собрате актовъ этого рода составитъ современемъ богатый ма-

теріалъ для Церковной исторіи С веро-Западнаго края. — Кром при-

вилегій и Фундушовыхъ записей на церкви, во второмъ том пом щено 10

актовъ, въ которыхъ явлены права на приходы, выданные пом щика-

ми Римско-Католическаго испов данія Греко-Унитскимъ священникамъ;

права эти назывались презентами. Акты этого рода, свид тельствуя

о существованіи Греко-Унитскихъ и древле-Православныхъ церквей,

обнаруживаютъ вм ст одно изъ сильныхъ средствъ, которымъ като-

яицизмъ порабощадъ бывшее Греко-Унитское Духовенство и заставдядъ

его не только забывать свое древнее Православное происхожденіе, но

бод е и бол е уклоняться отъ него и принимать вс вн шнія Формы

ж обряды католицизма.



2. Вторая задача Коммиссіи, при выбор и изданіи актовъ, есть

проясненіе самыхъ, можно сказать, первыхъ источниковъ администра-

ціи въ С веро-западномъ кра . Съ этою ц дію Коммиссія считаетъ

необходимымъ выбирать и издавать: а) вс постанов ленія дворянства

С веро-Западнаго края. Какъ ни мелки бываютъ иногда эти поста-

новленій, однакожъ въ нжхъ выражаются общественная и частная

жизнь вс хъ сословій края въ разныхъ частяхъ его; б) преимуще-

ственно издавать инструкции, которыми снабжало дворянство своихъ

депутатовъ, называвшихся послами, отправляемыхъ на главные сей-

мы. Въ этихъ инструкціяхъ вполн видны политическій бытъ, поло-

женіе края относительно другихъ народовът потребности края, недо-

статки администраціи, удучженія разнаго рода, также экономически

бытъ края и вс первоначальный средства къ политическому его су-

ществоваиію. Если документы этого рода не могутъ называться чисто

историческими, то они сдужатъ основою для историчесжой ткани, ж

многое могутъ прояснить въ жизни и цившшзапіи С веро-Западнага

края; в) Коммиссія также считаетъ необходимымъ выбирать ж изда-

вать привилегіи, которыя давали Польскіе короли и ведякіе князья

Лштовекіе разнымъ обществами и сосдовіямъ, м етечкамъ ж горо давсь ў

равно какъ и аюкя ж онред яешя* королевекжжъ комжссаровъ, которы-

ми обозначаются недвижимая^ собственность разныхъ обіцествъ ж ео-

сдовій, жхъ права на жительство, торговлю, входы въ казенные д -

са, ж т. под. Акты эти, проясняя бютъ кородевекях* крестьян©,

м щанъ, жидовъ ж друтажь еоетшШ, шжутъ ©лужить для жсторжка

указаніемъ на н которыя событія края, а равно подтвершденіемъ

отдільныхъ жіФоржческжхъ Фактовъ.

наетояще время, когда иачжаа тъ •• пробуждаться жизнь Русска-

народа в% кра , вопрос* о жждах* сделался вопросом* жочтж ІСІ»
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общимъ. Что такое жиды зд сь въ настоящее время? Ч мъ они были

въ прежнее время, при Польскомъ владычеств ? Какое им ли они от-

ношеніе къ админйстраціи края и какое на нихъ им ло вліяніе самая

эта администрация? Какимъ образомъ жиды захватили въ свои руки

всю торговлю, вс лучшіе промыслы и, можно сказать, все богатство

края? Все это должна намъ объяснить исторія ихъ прежняго быта.

Потому Коммиссія полагаетъ, при изданіи третьяго тома актовъ, обра-

тить особенное вниманіе на все, что можно найти въ нихъ объ этомъ

предмет , именно: собрать вс привидегіи Польскихъ королей и ведшшхъ

князей Литовскихъ, относящіясякъжидамъ, собрать вс сеймовыя поста-

новленія, относящіеся къ ихъ быту, вс бод е характеристическія судеб-

ныя опред ленія, состоявшаяся по д ламъ между жидами и христія-

нами. Акты эти, хотя и могутъ быть подведены подъ вторую выше-

означенную ихъ категорію; однакожъ весьма значительное ихъ коли-

чество, ихъ сиеціальность, ихъ современный интерееъ етоятъ того,

чтобы они изданы были отд льно. Ж потому, непом щая ихъ вовторомъ

том , Еоммиссія предподагаетъ издать ихъ особымъ выпускомъ, всл дъ

за третьимъ томомъ. По этойже самой причин , именно, по спеціально-

сте предмета, Коммиссія, изготовивъ для печати вм ст съ перево-

домъ съ Польскаго на Русскій языкъ такъ называемую Ординацію ко-

родевскихъ д сничеетвъ въ б. Велижомъ Княжеств Литовскомъ, пола-

гаетъ издать ее также отд льно отъ актовъ. Жзданіе это, какъ про-

ясняющее вообще экономическій бытъ края, безъ всякаго еомн нія,

пржнесетъ также весьма значительную пользу наук .

Можно было бы издавать отд льно акты, относящіеся жъ быту

крестьянъ и отношеніямъ ихъ къ пом щикамъ въ разное время;

но какъ акты эти бод е юридичесжаго свойства и ааюсючшотся

въ еудебнішь ожред леніяхъ, состоявшихся по д ламъ тои щввовъ,
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такъ что крестьяне играютъ въ нихъ роль слишкомъ незначитель-

ную и мало зам тную; то опред денія эти необходимо должны войти

въ третій отд лъ актовъ юридическихъ, составляющихъ третью

задачу Еоммиссіи. •

3. Задача эта им етъ ц лію прояснить внутренній бытъ С веро-

Западнаго края. Жизнь народа выражается въ его законодательств ,

которое въ свою очередь проявляется въ практическомъ его прим не-

ніи, или въ юридическихъ его Формахъ. По этому Коммиссія поста-

вила себ въ обязанность обратить особенное вниманіе на разнаго ро-

да судебныя опред ленія, характеризующія этотъ бытъ народа въ раз-

ные періоды его существованія по разнымъ его классамъ и сосло-

віямъ. Такъ называемые акты кр постные, заключающіе въ еебіі

частныя сд лки между разными лицами, хотя могутъ прояснить мно-

гое въ быту народа; но большею частію содержаніе ихъ слишкомъ

мелко и обыденно; напротивъ судебныя опред ленія по разнымъ д -

ламъ между лицами разныхъ сосдов|й даютъ ясное понятіе о степени

образованія народа, о нравственномъ его состояніи, о вдіяніи одного

класса, одного сословія на другіе. Сначала судебным опред ленія не

были отделяемы отъ крФпоетныхъ актовъ, какъ доказываютъ еоетоя-

щіе на лице въ Центрадьномъ Архив актовыя книги; но въ посл д-

ствіи, когда юридическія Формы получали гораздо большее развитіе,

судебныя онред ленія начали вносить въ особыя книги, изв стныя

подъ именемъ декретовыхъ. Въ этихъ-то книгахъ заключается огром-

ный вапасъ матеріаловъ не только для историческихъ изсл дованій, но

вообще для исторіи. Само собою разум етея, что н сколько этого ро-

да актовъ мало могутъ способствовать къ проясненію жизни народа,

во бол е значительное ижъ количество составить важный матеріал*,

который послужит* м риломъ полжтическаго и нравственнаго развж-
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тія народа. Въ первомъ том пом щено этого рода актовъ 32, во вто-

ромъ 21. Количество это весьма еще незначительно, чтобы можно бы-

ло по нему судить о важности этихъ актовъ въ историческомъ отно-

шеніи, хотя въ нихъ заключается много характеристическихъ указа-

ній полезныхъ для историка. Коммиссія не приступила еще къ от-

д дьнымъ декретовымъ книгамъ. Одинъ архивъ Главнаго Литовскаго

Трибунала заключаетъ въ себ 280 декретовыхъ книгъ, изъ которыхъ

каждая содержитъ въ себ среднимъ числомъ 2000 листовъ. Разборъ

этихъ книгъ, безъ сомн нія, доетавитъ богатый запасъ археограФи-

ческихъ матеріадовъ.

Н которые изъ пом щенныхъ въ этомъ том актовъ, кром об-

щихъ вышеизложенныхъ свойствъ, им ютъ еще другія особыя харак-

теристическія черты, которыя прщаютъ имъ болыпій интересъ и

значеніе, такъ наприм ръ:

а) Въ первомъ отд л актовъ особенно зам чатеяьна въ этомъ

отношеніи привилегія Сигизмунда Ш, данная Православному Духовен-

ству въ 1589 году (актъ 5-й, стр. 10). Прежде, какъ видно изъ самой

этой привилегіи, еущеетвоваяъ обычай, по которому по смерти архіє-

пископа или митрополита, все имущество ихъ и вообще имущества

церковное поступало въ в д ніе воеводъ, подскарбіевъ земскихъ и

старостъ; отъ чего им нія, какъ то: замки, м стечки, дворы, села и

земли переходили въ руки св тскихть людей. Чтобы прее чь это зяо-

употребленіе, разпространившееся по всему б. Великому Княжеству

Литовскому, и обезпечжть имущества духовныя и вообще щерковмыя,

Сигизмундъ Ш постановилъ, чтобы старпгія духовным лица при каж-

дой церкви, по смерти епископа или митрополита, вс им нія, вс

тдатя, и вс церкоішыя сокровища принимали сами и передавали но-
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вому епископу, митрополиту иди архимандриту. Другой немен е важ-

ный документа, относящейся къ этому отд лу,—это опред деніе коро-

левскихъ коммиссаровъ по поводу жалобы Православныхъ Червачиц-

кихъ священниковъ (актъ 17-й, стр. 48) на д лаемыя имъ прит сненія

Кобринскимъ под старостою. По сил этого опред ленія Православное

Духовенство наравн съ Католичеекимъ освобождается отъ св тской

юрисдикцій.

б) Во второмъ отд л ажтовъ, въ акт 70, на стр. 152, въ инструк-

ции посламъ Врестскаго воеводства говорится: «Что касается до прось-

«бы короля его милости, чтобы мы позволили королю его милости,

«только на время дать епископство Виденское подяку; то, такъ какъ

«иебезонаежо и даже страшно поаволять то, что противно давнимъ пра-

«вамъ и привидегіямъ и обычаямъ, которые предки короля его мидо-

«сти, святой и в чной памяти короли Польскіе и Велите Князья

«Литовскіе, не только неоднократно давали предкамъ напгамъ, но и

«в чно и ненарушимо хранили и поддерживали ихъ,— въ этомъ отно-

«шеніи мы лучше поручаемъ посламъ нашимъ, дабы они нижайше и

«покорно представили просьбы наши его королевской милости, чтобы

«его королевская милость, по прим ру благочестивыхъ предковъ сво-

«ихъ, ничего не д лалъ такого, что противно правамъ и привилегіямъ,

«ими пожадованвымъ.» Этою же самою характеристическою чертою

отличается (актъ 73, стр. 157) протестъ сенаторовъ, чиновниковъ грод-

скихъ и земскихъ и земянъ Брестскаго воеводства на коммисса-

ровъ царства Польскаго, присоединявшихъ незаконно къ Полып им -

нія и земли, принадлежавшая Великому Княжеству Литовскому.

в
ми

і) Въ третьемъ отд л отличаются особыми характериетически-

чертами по своему предмету и по юрядическимъ Формамъ сд -
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дующіе акты: 1) Опред леніе короля СтеФана по д лу СтеФана

Баговитиновича Шумскаго съ княземъ Янущомъ Збаражскимъ, ста-

ростою Кременецкимъ съ присовокупленіемъ опред ленія Бреетска-

го земскаго суда о духовномъ зав щаніи Шумскаго (акт. 97, лист.

228). 2) Такого же свойства и характера опред леніе по д лу дво-

рянина Николая съ воеводою Витебскимъ Николаемъ Сап гою; 3) Въ

опред леніи по д лу Еоптеи съ княземъ Романомъ Сангушкою

объ ограбленіи крестьянъ Коптевыхъ видны— бытъ, положеніе и

состояніе крестьянъ тогдашняго времени, ц на разнымъ вещамъ

и продуктамъ; 4) Опред деніе по д лу между пом щиками Бреет-

скаго у зда и Базиліянами о захват им нія первыхъ генераломъ

посл днихъ Геракліемъ Лисанскимъ, кром полнаго развитія тогдаш-

няго времени юридическихъ Формъ, показываетъ, ч мъ били Базилія-

не въ это время. Акты подъ нумерами 91, 93 и 110 пом щены въ

этомъ отд д потому только, что Коммиссія не сочла нужнымъ д -

дать особаго отд ла для трехъ актовъ.



І.

АКТЫ, ПРОЯСНЯЮЩЕЕ ЭЛЕМШТЪ ПРАВОСЛАВШ

ВЪ С ВЕРО-ЗАПАДЖОМЪ ЕРА .
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1.—Фундушевая запись на Семятжчскую церковь во имя Святой Троицы,

еъ пред дами Св. Апоетодовъ Петра и Павла и Преподобной Параскевіи.

, • • Изъ актовой книги за 1786 год*, стр. 1519.

Boku tysiącznego siedemsetaego osemdzie-

siąt szóstego, miesiąca Sierpnia dwudzies-

tego drogiego dnia.

Przed urzędem EOtsei i aktami ziemski-

mi woiewodstwa Brzeskiego, stawając obecnie

I. X.-* Tomasz KułźyeM, pleban Trosciani-

cki, ftindusz, cerkwi Siemiatyćkiey służący, do

akt poda!, po rusku w te słowa pisany: Л -

та Божого тисеча четыриста три-

десять первого, индикта девятого,

м сеца Апр ля двадцать пятого

дня, на Святого Апостола и Еван-

гелиста Марка. Во славу ж честь

Всёевятыя ж Н разд льныя Трои-

цы. А ее я Ад кс і Кмжта Суды-

монтовж%% %% Хожова, подекаріій

Литовскій, и зъ женою моею ео~

дорою умыслили себ на чолобитье

аемянъ и подданыхъ моихъ въ сел

Семятычахъ, ш% нов т Дорогиц-

комъ лежачомъ, в л ли есмо по-

становити церковь в% Семятычахъ,

на гор , надъ р кою Мухавцемъ,

между дорогами Четыговскою и Це-

хановецкою, храма Святой и Жи-

воначальной Троицы, съ пред дами

Святыхъ Апостолъ Петра, и Па-

вла и Преподобной Параскевіи, на-

рицаемой Пятошь. Анавыживденье

свещеннику Влисееви Ефремовичу

и будучимъ по немъ свещенникомъ

при той церкви надали есмо земле

на тріежъ м стыхъ: перва волока

пом ру королевского въ Ситочномъ,

отъ дороги Роговецкой ж Машкова

до Розеонш; втора волока не Жож-

ках*, отъ дороги Высоцкой до гра^

.яицщ • І «Ватыжовской; третья волока

отъ- -ручщт Камвнк», з* ; лугам»' ч&*

резъ дорогу Чартыевску и Цехано-

вецку до границы Рогавецкой, об-

меженны зъ поддаными чотырема

въ сел Воратынцу и землею во-

локою. Перва волока садыбая полъ

і
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седа; вторая за греблею; третья на

Лиживахъ одъ границы Пирогов-

ской до границы шдяхецкого Бо-

ротынца и зъ с ножатью на Лыси-

нахъ отъ дороги Мельницкой зъ за-

рослями, до Буга надлежачими до-

той волоки, а зъ с ножатью на Сло-

хахъ и Соснахъ и зъ загородника-

ми слуховскими на волокъ чотыри.

Садиба свещенника надъ Тою жъ

р чкою Духавцемъ до дороги Це-

хановецкой и за садибами двома, и

моргами шестома на городъ ж за-

будованье на тыхъ же моргахъ цер-

ковныхъ маютъ быти со служите-

ли до церкве належачій зъ забудо-

ваньемъ належачій, который ма-

ють належащу службу чинити день

единъ въ седмицу, а десетину све-

щеннику давати будуть живущій

въ томъ им нью моемъ Семятыц-

комъ земяне зъ волокъ двадцати и

осминъ двохъ въ сел Клекотовів и

Слохахъ, по коп жита зъ каждой

волоки, въ сед Воратынцу зъпяти

волокъ и трехъ осминъ по коп

едной, въ сел Пироговичахъ, въ

Волыховичахъ, Р шотникахъ и въ

Еаянцы зъ каждого городу по сно-

повъ пятьнадесять, млыво въ млм-

нахъ наншхъ на р ц Каяниы и

Мошчонци на властну потребу безъ

черки и м рки свещеннику позво-

ляемо жита бочку и пшеницы, дья-

ку на проскуры давать зъ двора

нашого будемъ мы и по насъ буду-

чій. Къ сему же озеро подъ Водкою,

которое зачинаеть сяодъ Буга а ко-

нецъ подъ Дурною городниками и

дрыва зъ боровъ нашихъ на опалъ

и всяку потребу; той же свещен-

никъ жити маетъ по божію и при-

стойне и повиненъ будетъ за насъ

и родичей нашихъ каждого м сеца

въ суботу литургію одправляти съ

панахидою. Которое то писмодаемы

до церкви вышереченой и въ кни-

ги земскіе Дорогицкіи писати каза-

ли и абы в чными часы заставало

и не отъ кого не порушенво было,

и кто бы тое писмо наше см дъ ло-

мити, таковъ маеть зъ нами роз-

судитися въ Страшное Второе Ири-

шествіе Господне. Которое то писмо

подписую властною рукою моею и

печатью ствержаю. Данъ въ Семя-

тычахъ году и дня вышъ вызречен-

ныхъ. U tego funduszu przy pieczęci wy-

cisnioney podpis tokowy: Ад кс й Кмы-

та Судымонтовичъ зъХожова, под-

скарбій Литовскій. Który to fmdusz

za podaniem przez wyrażoną osobę jest do

xiąg ziemskich woiewodgtwa

j t i wpisany.
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U.—Фундуїлевая запись на церковь Божіей Матери во Владимир -на-
Мухавц .

Изъ актовой книги за 1595 годъ, дистъ 27—29.

Л та Божого Нароженья 1595,
м сеца Генвара 10 дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ, о
трехъ кроляхъ свят римскомъпри-
палыхъ и судовне отправованыхъ,
передъ нами, врадниками земскими
воеводстваБерестейского, едоромъ
Патеемъ судьею, ВогданомъТумин-
скимъ подсудкомъ и Пваномъ Па-
теемъ писаромъ, ставши очевисто
у суду, велебный у Боз отецъ А-
дамъ Ипатіи, Епископъ Володи-
мерскій и Берестейскій, покдадалъ
и очевисто призналъ привилей его
королевское милости Жикгимонта^
за печатью майстатовою на паркга-
мин писаный, которымъ его коро-
левская милость надать рачилъ ку
церкви Божой Светой Пречистой у
Володимери на Мухавцы, им нья
Тришина а НГпановича, въ пов т
Береетейскомъ лежачихъ, яко о
томъ шьірерадостаточнейцривидей
помевдяый въ соб обмовляеть, про-
сячы, абы, для згубы оного и вше-
лякого припадку, до книгъ врадо-
выхъ земскихъ былъ уписанъ, въ
чомъ мы, врадъ, бачачы р чь быти
водле права слушную, приняли есмо
его ку запису до книгъ врадовыхъ,

который привидей, въ книги впи-
суючы въ слово до слово, такъ се
въ соб маеть: Жикгимонтъ, Бо-
жою милостью , король Польскій,
великій князь Литовскій , Рускій,
кнежа Пруское, Жомоитскій и
иныхъ. Чинимъ знаменито симъ на-
шимъ листомъ, хто на него посмо-
трить, альбо чтучи его слышить,
нин шнимъ и напотомъ будучимъ,
кому будеть потреба того в дати.
Билъ намъ чоломъ Владыка Воло-
димерскій и Берестескій Вассіанъ
о томъ, штожъ маршалокъ нажъ
староста Вододимирскій панъ е-
доръ Янушевичъ, описалъ по сво-
емъ живот на церкви Божой Пре-
чистой Богоматере въ Вододимери
им нье свое въ Берестейскомъ по-
в т нар ц на Мухавцы на им нья
Трипшнъ a Ціпановичи а жере-
бей въКреичахъ, на имя Мидашов-
скій, в^іс^угу свою, што высдужидъ
на братени^ом^; Адедсандр коро-,
ли его щшіоетк и тежъ куплю свою,
щто купдлъ въ наместника Мель-
ницкого Немеры Гримайдовича ФОр-
варки жидовскіе, на имя Райковскій
и Ясковскіі a Пашковскій у Вере-
стейскомъ пов т , и на то на все

і*
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онъ тестаментъ пана едоровъ Я-
нушевича и тожъ и тые привилея,
которыми тые им нья и Фольварки
братънашъ Александеръ король его
милость и мы сами пану едору по-
твердили, передъ нами вказывалъ, а
и сама пани едоровая Янушеви-
ча о томъ до насъ писала, пов да-
ючы, ижъ мужъ ее то записалъ на
церкви Божое и бидъ намъ чоломъ
Владыка, абыхмо тое все потверди-
ли церкви Вожое нашимъ лиетомъ
нав чность. Иномы зъ ласкинашое
на его чолобитье то учинили тые
вс вышеписаные им нья и ФОЛЬ-

варки потвержаемъ симъ намимъ
листомъ ко церкви Божое в чно
и непорушно и ему самому и на-
потомь будучимъ Володимирскимъ
Епископомъ со вс ми слугами пут-
ными и людьми служебными и тя-
глыми и зо всими землями паіп-
ными и бортными, и зъ с ножать-
ми, и зъ бобровыми гоны, и зъ ло-
вы зв риными ипташими, и зъ ду-
бровами, и зъ л сы, и зъ гаи, и зъ
хворостами, и зъ озерами, и зъ р -
ками и зъ р чкамн, и зъ болоты,
и зъ ставами и зъ мльшами, и зъ
ихъ вымелками, и зъ даньми гро-
шевыми и медовыми и куничны-

ми, и зъ дяклы, и зъ ихъ сдужоа-
ми, и зъ вс ми входы ихъ и при-

ходы, и зъ всимъ правомъ и паст-
вомъ, который колвекъ именемъ
могуть названы а выменены быти,
и зъ всемъ съ тымъ, какъ ся тые
им нья и тые Фольварки въ своихъ
границахъ здавна ея мають, ни-
чого на насъ и на наши насл дки
не оставляючи. Воленъ онъ и по
немъ будучые Епископы то ко цер-
кви Божое розширити, прибавити
и ко церковному пожиточному и
л пшому обернути, какъ сами на-
л пей розум ючы. А на твердость
того и печать нашу казали есмо
прив сити къ сему нашому листу.
Писанъ въ Краков . Л та Божого
тисеча петьсотъ осмого, м сеца А-
пр ля двадцатого дня, индыкта оди-
надцатого. У того привидею печать
его королевской милости есть зав -
шона маестатовая, при которой и
цодписи есть тые еловы: при томъ
былъ маршаЛокъ и секретарь панъ
Иванъ Ооп га, подкоморій Нимей-
ншіпкій, панъ Андрей Якубъ Довой-
новичаподскарбійНимутенскійпанъ
Ивайъ Андреевичъ, который же
тотъ привилей за прозьбою егд
милости Владыки Володимерского и
Берестейского ку записаныо для агу-
бы до книгъ врадовыХъ земсммхъ
Берестейскихъ поданъ есть й за-
писанъ.
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3.—Шровия гія короля Сигизмунда Августа о пер дач Озятской цер-

кви въ обезпеч ше конюшему Гайв .

Изъ актовой книги за 1790 г., лисг. 2031

Przed aktami ziemskiemi woiewodstwa Brze-

skiego stawając obecnie wielebny w Bo-

gu I. X. Adam Budziłowicz, paroch cerkwi

Oziatskiey, kopią listu Nayjasnieyszego Króla

Jego Mości Zygmunta Augusta do jasnie-

oswieconego Хіесіа Imci Mikołaja Radziwił-

ła, wojewody Wileńskiego, pisanego, teyźe

cerkwi Oziatskiey służącego i w aktach bisku-

pich Wlodzimierskich oblatowanego do akt

podał, po rusku w te słowa pisaną: Жык-

гимонтъ Августъ, Вожою милостью,

король Польекій, великій князь Лй-

товскій, Рускій, Прускій, Жомоит-

скій, Мазовецкій и иныхъ. Воевод

Виленскому, маршалку земскому,

канцлеру великого князства Литов-

ского, старост Берестейскому, дер"

жавцы Б орисовскому и Шавленскому

Миколаю Радивйлу ж инымъ старо-

стомъ Берестейскимъ, хто ж напо-

томъ тотъ замокъ нашъ Берестей-

скіі держати будеть. Пов дилъ пе-

редъ намийиеар^наішцконюпіійГо-

роденскіі, державна Опгмянекій,

панъ Янъ Миколаевжчъ Гайко о

томъ, што которая церковь залоше-

нья Оветого Миколая у волости ста-

роства-Берестеіского,в<ъ сел* Озяц-

ком* иодаванья жашого господарско-

го есть, жно шжъ оні тамъже у въ

Озяти Фольварокъ свой маеть, до ко-

торое дей церкви перво сего одъ его

накладъ никоторыми церковными

потребами далъ, для того билъ намъ
Щ

чодомъ, абыхмо его при тов§ъ зоста-

вили и тую церковь' въподаванье ему

дали. Ино кгды тая церковь у Озяти

нашое подаванье господарское, мы

тую церковь заложенье Святое Мико-

лы въ сел Озятцкомъ для обороны

отъ крывдъ и въ подаванье ему есмо

далив чне. Маеть ояъ самъ, его жо-

на, д ти й потомки ихъ тую церковь

въ подаваньи своемъ м ти и отъ

крывдъ боронити, свещенниковъ

годныхъ и научоныхъ при ней уста-

новляти владности владичней надъ

свещенникомъ тоее церкви въ спра-

вахъ духовныхъ ничимъ невой-

муючы и пильне стерегчи, жебы и

хвала Божая въ той церкви не у-

меныпала и справована была ведде

обычаю закону Греческого. А што

ся дотычеть земли зъ постановленья

в чного отъ насъ къ той церкви на-

данья, того крьЁВдмне чинитж, д ти

и потомки отъ тое церкви нич мъ

отдалятж ж уімовати не мають, аа

свещевнжкь теперепшій ж по немъ

будучіе свещенники, который ежу-
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жбу Божую въ той церкви едужи-

ти будуть ведле наданья нашого дер-

жачи уживати, а за насъ господара

Бога просити. Твоя бы милость,

пане воєводо, о томъ в даючи, по-

даванья тое церкви ему поступить

и свещеннику тамошному послу-

шному во всемъ его быть вел лъ,

и водле сего листу нашого въ томъ

се къ нему заховалъ и тотъ листъ

нашъ у книги замковые, твоя ми-

лость, уписать бы казалъ. А если бы

коли свещенника отца або жона и

д ти его потомки ихъ въ той цер-

кви не м ли, а у оной бы церкве

черезъ дванадцеть нед ль служба

Божая не была, або панъ если бы

кгрунтъ одъ насъ къ той церкви

наданый уменшилъ и якое жъ бы

кольвекъ укривженье той церкви отъ

него самого, жоны и д тей его и

потомковъ ихъ д яло, токгды врадъ

нашъ того стерегчи Ш боронити и

зась тую церковь въподанье и спра-

ву нашу взяти маеть. Писань въ

Петрков ,подъл тоБожогоНароже-

нья тисеча пятьеотъ пятдесятъ пя-

того , м сеца Іюня шеснадцатого

дня. У того листу подписъ руки его

королевское милости тыми словы:

Sigismundus Augnstus Е х, тр. ОстаФІй

маршал окъ и писаръ. A na brzegu tej

kopii listu suscepta takowa: Extraditum per

extractum ев гаЪШ reverendo Mikolao Zda-

nowicz, parocho ritusGraeci Oziatensi—Wla-

dimiriae, die Martis prima, mensis Decem-

bris, anno Domini millesimo septingentesimo

yigesiino secundo. ffizikowski kapituli Wla-

diiniriensis notarias. Która to kopia listu

iest do xiąg ziemskich woiewodstwa Brzes-

kiego przyjęta i wpisana.

1584 r.

О нападеніи князя Льва Масальскаго на им нь церковное Тришинъ.
Язъ актовой книги за 1584 годъ, дисгь 650—553.

Л та Божого Нароженья 1584,

м сеца Октебра осмого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ, во-

дде порадку статутового о Светомъ

Михал свят Рымекомъ припа-

лыхъ, передъ нами врадники судо-

выми земскими воеводства Бере-

стейскрго, Адамомъ Яатеемъ су-

дею, и Вогданомъ Туминсжимъ дод-

судкомъ, постановившыся очевисто

у судувелебный въ Воа отецъ е-

одосей, владыка Вододымередо! и

Берестейскій, сторона пов довая,

здецидъ и дадъ моцъ отъ с#е у,еу-

ду въ справ своей, нижеіпіісаноі,

моцованому прыятелевщ своему па-

ну Андрею Романовскему,

за тымъ
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пазву наземенина гоеподарского, во-
еводства Берестейекого, князя Льва
Ивановича Масальского, штожъ дей
въ рокупрошломъ тиееча пятьсотъ
оемдееятъ второмъ м сеца Апр -
ля двадцать пятого дня, зъ волтор-
ка на середу, въ ночы, въ небыт-
ности...... его милости самого у Бе-
рестьи и врадника его тутошнего
ма пана Осекровского, тотъ но-
мененыйкнязь Левъ Масальскій самъ
особою своею зробившы соб нема-
ло слугъи помочниковъ зъ розмаи-
тою бронью вчинилъ моцно, кгвал--
томъ на им нье церковное въ по-
в т Береетейскомъ лежачое, про-
зываемое Трышинъ, тамъ дей у
дворцу владыки его милости Три-
шынекомъ, заставши дворника, на
имеСенкаКалевка,поймалъиказалъ,
руки завезавшы, подвору водити и
мордерство, якое сами хот ли,надъ
нимъ чынили, а потомъ дей дверы
до е ней, до коморы и до избы вы-
били и вырубали и быдло дворное,
што колве въ томъ дворцу было,
также статковъ домовжхъ и ґвал-
товне побралъ, а то есть мено-
вите: коровъ дойныхъ съ те-
дятм чотири, вожовъ два, быка
одного, оаиміовъ літожгаихъ трое,
коаухшь иовыжъ два, за которые
дей дано по осмидесятъ грошей,
еушановъ- од вавыхъ два,' топоръ
одев*, бвмдаооячь два,можотовъ два-
юдщммь*, оовер* да , гусей ва яй-

семеро, кур* што

одно было, то дей все побили, къ
тому полотенъ поставовъ чотыри
толстого , чотыри платья б лого,
кошулъмужскихъ, жоноцкихъ пла-
товъ, скатертей, ручниковъ въ бо-
дни побравшыдо им нья своего от-
провадилъ и отвезъ, што дей на вра-
д опов дано и вознымъ осв тчоно,
которого опов данья и осв тченья
вознымъ выпиеъ съ книтъ кгрод-
скихъ Верестейскихъ подъ датою
року тисеча пятьеотъ оемдесятъ
второго, м сеца Апр ля двадцать
пятого дня во всимъ въ жалоб съ
позвомъ сгодливы покладалъ, въко-
торомъ выпие нижей опов данья и
сознанье возного пов тового Матея
Лачынского врадъ признаваеть, ижъ
тотъ возный бачнымъ въ дворцу
Трышынекомъ въ с няхъ, въ ко-
мор и въ изб выбитьемъ и руба-
ньемъ дверей знаки кгвалту почы-
неные, о которое» жъ дей на ханье
кгвалтовное на дворецъ, о збитье
дворника и шкоды, въ томъ дворцы
учиненые, первей сего уже по тры-
кроть на роки до суду земского Бе-
рестейекого ку праву князя Масаль-
ского владыка его милость нозы-
вадъ и за двоими жозвм занестань-
емъ у двою вину статутовую здалъ,
а трети деі жоавм большого речью
до трибуналу великого княвства Ли-
товского шшлшъ Масажьскій одро-
чждъ, ІГОРО теиеръ за четвертыми
поавя, я»о вароку остатнемъ аави-

жоказатж ж во всемъ -ящо-
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нецъ усправедливитисе есть пови-
ненъ , якожъ опов даючыся зъ
стороны владыки его милости съ
пильностію черезъ тры дни, иле
праву належало, князя Льва Ма-
сальского до суду приволывать
давадъ, нижли позваный, яко самъ
ку праву не сталъ такъ жадное
в домости о соб судови и сторон
не вчынилъ, за чымъ домовядъ се
панъ Романовскій, абы позваный
за нестаньемъ своимъ на четвер-
томъ року, яко упорный а праву
непослушный, въ року завитомъ
на впадъ во всей речы, о што есть
позванъ, зданъ, а владыка его ми-
лость ку дальшому покладанью по-
воду права своего припущонъбыдъ.
А того дня нин пшего, остатнего,
третего, въ дат вышейписаного,
кгды вже было передъ непшоромъ,
мы врадъ поступаючы моцъ права
посполитого, здавщыкнязя Льва Ма-
сальскаго за нестанного, въ року за-
витымъ зъ стороны поводовой по-
водъ права покладати наказали. За-
тымъ панъ Романовскій доводечы
позву къ року теперешнего, покла-
дадъ выпиеъ съ книгъ кгродскихъ
Береетейскихъ познанья возного
пов тового ровича Остро-
мечовского, ижъ въ часъ передъ
роки позевъ земскій въ жадоб ...

ки его милости очевисте до
рукъ князю Льву Масальскому въ
замку Береетейекомъ подалъ, при

а нестанье князя Льва Масальского
на двоихъ рокахъ покдададъ поз*вы:
оденъ на роки о СветомъМихад ,
свят Рымекомъ въ року прошдомъ
осмдесятъ третемъ сужоные вы-
даный, а другій на роки Трикродь-
скіе, въ року нин шнемъ осмде-
сятъ четвертомъ -минулые покла-
дадъ, тежъ доводъ сознаньемъ воз-
ныхъ, ижъ тые обоє позвы въ часъ
передъ роки кладеный на им нью
и въ двор князя Масальского Не-
пельскомъ-; потомъ довелъ неста-
нья князя Масальского и зданья
у двою вину етатутовую за тыми
обоеми позвы, ктомуподожылъ тре-
тій позевъ земскій, которымъ на
роки, о Светой Троицы свят Рым-
екомъ справованые князь Масадь-
скій позыванъ быд* и доведъ вда-
стнымъ листомъ князя Льва Ма-
сальского, подъ печатью и съ под-
писомъ руки его и написомъ у раду
земского на[лист отрочономъ, ижъ
тые третіе позвы большою справою
до трибунала князь Масадьскій
отрочылъ, менуючи у большой ре-
чы себе быть позванымъ, авывед-
ніы и показавши троихъ роковъ по-
зыванье,подавадъ артыжудывъета-
тут въ роад д четвертомъ опжва- #

ные, вторый идванадцатні ну тону
третійнадцать,' четвертыжмаддатъ
и семыйнадцать, а^ватымжартику-
ды .домовяядъ с© вежаван*»» кгвад-
ту и шкодъ ,на ааязю

томъ пожазуючы иершое иозывамье | а на
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ника куприсяз становилъ. Мы су-

дьи, прислухавшисе жалобы и все-

го поводу права владыки его ми-

лости, а бачечи, ижъ князь Левъ

Масальскій, вже неоднокроть буду-

чи позыванъ ку праву, за двоими

позвы не становилъ се и въ двое не-

станое зданъ, а третье роки

большою справою до трибуналу

сторон отрочивъ, теперъ, за чет-

вертыми позвы, самъ не сталъ и

того, што за большую справу у три-

буналу м лъ, не показалъ. А въ

статут права посполитого ясная

наука, судови яко противно неста-

нымъ и права непослушньшъ за-

ховатисе маеть, описана есть. На-

перв й, вь.розд л четвертомъ, ар-

тыкудъ вторыи учпть: хтобы за

позвы становитисе не хот лъ, або

и ставши, а до конца розсудку и

сказанья не слухаючи, прочъотъ су-

ду одышолъ, не хотячи права бы-

ти послушонъ, на таковыхъ судъ

маеть поступокъ всказанье и от-

праву чинить противо кождого,

яко хто въ што впадеть, ажъ до

остатнего стопня права и артыку-

ловъ нижейпиеанныхъ поступаю-

чи, а въ артыкул дванадцатомъ,

въ томъ же розд л четвертомъ, пи-

шеть: естлибыхто напершіе, дру-

гіе и третіе роки не сталъ безъ

причины сдушное, таковыі вже

въ речи тоей упадываеть и тую

речъ, о которую былъ позванъ,

в чне тратить и судъ на таковомъ

упорномъ тое, о што позванъ бу-

деть, шкоды и наклады правне

сказати маеть, въ третимъ над-

цать тежъ артыкул на остатку

мовить: хтобы черезъ трое роки,

будучи позванымъ, хоробою засло-

нялъ се, а за четвертыми позвы

на томъ присегнути не хот лъ,

ижъ правдиве для хор о бы ку пра-

ву не становилъ се, тотъ также въ

речи, о которую позванъ, упады-

ваеть, четвертыйнадцать арты-

кулъ то въ соб маеть: ест ли бы

сторона позваная, стоечи права,

браласенаположеньеправалистовъ,

або заводцы до другихъроковъ, судъ

маеть ей того допустити, а гд бы

се на другихъ роц хъ показало то-

же неслушне рокъ былъ соб одер-

жалъ,— повиненъ сторон шкоды

платить за доводомъ, артыкулъ

тежъ семыйнадцать, въ томъ же

розд л , описуеть: хто бы маючи и-

м нья свои въ розныхъ пов т хъ,

а доколько судовъ розныхъ на одни

роки заразомъ былъ позванъ, тог-

ды позваний повиненъ въ томъ

пов т стати, гд о большую ре«ъ

позванъ, в дже о томъ сутяжимъ

своимъ маеть дати знати, а на дру-

гихъ роц хъ маеть показати пе-

редъ тымъ судомъ, гд се не ста-

новидъ, же правдиве большою спра-

вою вымовялъ се, а на третихъ ро-

кахъ не маеть ся надъ то большою

справою вымовять, але ся пови-

нен* становити и въ отказ бьетю,

а
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аесли не самъ черезъ себе,тогдыче-

резъ моцованого своего, подъ утра-

тою речи, о которую позванъ. Про

то за нестаньемъ князя Масальского,

и мы, врадъ,прихиляючис'е до арты-

куловъ вышейописаныхъ, сказали

есмо князя Масальского во всей

речи, о штобылъ позванъ на врадъ,

и присудили на немъ владыц

его милости кгвалту дванадцать руб-

лей грошей, а шкоды, въ позв о-

писаные, зъ навезкою, быдло ша-

цункомъ статутовымъ и речи ин-

шые водл важности меновите: во-

ловъ два по грошей осмьдесятъ,

коровъ чотыре по грошей пятиде-

сятъ, за быка грошей сорокъ, трое

лонщатъ по грошей двадцати, те-

лятъ четыро по грошей дванадцати,

кожуховъ двапогрошей осмьдесятъ,

сукмановъ два по грошей тридца-

ти, за. топоръ грошей дванадцать,

биндасовъ два по грошей шести.

А дворника Тришинского СенькаКо-

л нка на бою и на шкодахъ съ

присегою ку доводу припустили,

которую присегу дворникъ у суду

на бою кгды учинилъ, всказали ес-

мо навезки ему, яко тивунови, на

княз Масальскомъ три рубли гро-

шей. Што все зложивши на одно

м стцо за кгвалтъ, шкоды совито и

и навезку тивунову чинить сумою

копъ сорокъ девять, кгрошей со-

рокъ личбы Литовское. Которой

сум сказанойрокъ заплат поло-

жили отъ дня нин пшого въ дат

вышейписаного м сяца Октебра

осмого за шесть нед ль. Што все,

для памети, до книгъ судовыхъ зем-

скихъ записано. Писанъ у Бе-

рестьи.

1689 г.

5.—Привидегія короля Сигизмунда ІП, данная Православному духовен-
ству и обезпечивающая, какъ церковныя имущества, такъ и самое

духовенство.

Изъ актовой книги за 1690 годъ, листы 485—488.

Л та Божого Нароженья 1590,

м сеца Іюня 28 дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,

отъ дня Светое Троицы Римского

свята припалыхъ и судовне отправо-

ваныхъ, передъ нами врядники зем-

скими воеводства Верестейского

едоромъ Патеемъ, судьею, а Бог-

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ,

и Львомъ Патеемъ, писаромъ, по-

становившысе очевисте у суду ве-

лебные въ Боз ихъ милость
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архіепископъ митрополитъ Кіев-

скій и Галицкій и всея Руси,

Михайло Рагоза, а владыка Во-

лодимерскій и Берестейскій Ме-

лентей Хребтовичъ , Луцкій и

Острозскій , Кирило Терлецкій,

Пинскій и Туровскій, Леонтей

Пельчицкій, Львовскій и Галиц-

кій, Гедеонъ Болобанъ, Хелм-

скій, и Б льскій Деонисій, покла-

дали привилей короля его ми-

лости, теперешнего пана нашого

Жикгимонта третего, съ подписомъ

руки его королевской милости, на

паркгамен писаный, съ печатью

• прив систою, справы его милости

пана еодора Скумина, писара го-

сподарского, на сесь часъ воево-

ды Новгородского. Которымъ при-

вильемъ его королевская милость

вси наданья церковные старожит-

нє въ ц лости заховываючи до-

стоенства въ д Шпомъ порядку,

ни въ чомъ оныхъ не нарушаючи,

вцале, п|ш /зуполной моцы, владно-

сти, зацности, яко и духовенству

закону Римского, потвердити ра-

чилъ, зъ выписаньемъ личбы зъ

доходовъ церковныхъ каждому на-

ступцы одному по другомъ зъ ста-

новъ духовныхъ, зъ сего св та схо-

дячыхъ, яко шырей привилей ко-

роля его милости о томъ докдадаеть,

жедаючи, абы до книгъ врядовыхъ

вписанъ и выписы каждому зъ

ихъ милости зособна подъ пе-

чатьми нашими выданы были. Мы,

врядъ, бачечи въ томъ речъ бы-

ти слушную, приняли есмо ку за-

пису до книгъ, который привилей

его королевское милости въ слову до

слова такъ се въ соб маеть: Жикги-

монтъ третій, Божею милостью,

король Польскій, великій князь

Литовскій, Рускій, Прускій, Жо-

моитскій, Мазовецкій, ИНФЛЯНТ-

скій и королевства Швецкого на-

близшій д дичъ и пришлый ко-

роль. Озиаймуемъ симъ нашимъ

листомъ, всимъ вобецъ и кож-

дому зособна, кому бы то в -

дати належало, ижъ, будучы намъ

господару у Варшав , на сойм

вальномъ, доносили до насъ прозь-

бы свои архіепископъ митропо-

литъ Кіевскій, Галицкій и всея

Руси, въ Боз велебный Ониси-

Форъ Петровичъ и тежъ вси епи-

скопи, архимандриты, игумены

и все духовенство закону Грече-

ского, въ панствахъ нашихъ бу-.

дучіе, и зъ великимъ обтеженьемъ,

прекладали то намъ господару,

ижъ што отъ давныхъ часовъ прод-

ки нашы, славное памети короли

ихъ милость Польскіе и великіе

князи Литовскіе, также благоче-

стивые князи, панове шляхта, и

побожныхъ жывотовъ люде, нада-

ли и уфундовали на церкви Бо-

жіе въ панствахъ нашихъ не ма-

ло замковъ, м стечокъ, им ней,

дворовъ, седъ, кгрунтовъ и людей,

то деі теперь имъ дал й отъ часу
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тымъ се большое сиустошенье, зни-

щенье, и зменыпенье тымъ надань-

ямъ идобрамъ церковнымъ черезъ

розные особы д еть. А то съ тыхъ

причинъ, ижъ кгды дей архіепи-

скопъ, митроподитъ, альбо кото-

рый владыка, архимандритъ иигу-

менъ съ того св та сходять, ино

по ихъ живот воеводове и под-

скарбіи земскіи, старосты, дер-

жавцы наши и ихъ нам стники,

им нья, наданья и добра церков-

ные, также монастыри, церкви, и

вси скарбы церковные, въ которо-

го што воеводств , альбо старост-

в будеть, то все заразомъ въ моць,

справу и въ зав данье свое беруть

и на себе уживають до того ча-

су, поколь тое архіепископство

митрополія, або епископія, ар-

химандритство и игуменство ко-

му иншому зъ ласки нашоебываеть

отдана; а въ томъ час , маючи то

въ рукахъ своихъ, не только им -

нья, Фольварки нищать и подда-

ныхъ, врадники и слуги ихъ бра-

немъ и вытеганьемъ на нихъ не-

звыклыхъ цыншовъ и податковъ

пустошать и розганяють; аде

и привилья, листы, фундушы

продковъ нашыхъ и тежъ княж-

скіе, панскіе, земянскіе и иншые

розного стану людей наданья, дав-

ные и теперешніе, скарбы церков-

ные, за справою ихъ не в дати гд

се под вають и гинуть ; за чимъ

и добрамъ церковнымъ змеиыненье j

и розобранье кгрунтовъ отъ роз-

ныхъ особъ звыкло се д яти. Чо-

му они заб гаючи, абы се то впе-

редъ не д яло, и вси наданья цер-

ковные въ ц лости захованы были,

просили насъ, господаря, абыхмо

зъ звирхности нашое, того посте-

регаючи, листомъ—привильемъ на-

шимъ то имъ варовали и утвер-

дили, якобы тые достоенства въ

л пшомъ порядку на вси пришлые

часы зоставали и добра церковные

по зейштью его архієпископа ми-

трополита, епископовъ, тепереш-

нихъ и напотомъ будучихъ, не

воеводове, або подскарбіе земскіе,

и старосты наши, але прикладомъ

правъ вольностей и достоенства

духовенства, капитулы костела

Римского, крыл ошане и духовенство

старшое при кождой церкви голов-

ной будучіе, вси им нья, наданья

и скарбы церковные, до рукъ сво-

ихъ брали, и то все въ ц лости

другому архієпископу митропо-

литу, альбо архимандриту дохо-

вали и отдали, ничого не утрачаю-

чи. Въ чомъ насъ и ихъ милость

панове рады и вси станы сойму,

належачіе Короны Польское и ве-

ликого князства Литовского, у при-

чин за ними жедали. А там» мы,

видечи въ томъ прозьбу архієпи-

скопа митрополита Кіевского,

епископовъ и всего духовенства

закону Греческого слушную и по-

требную Ку ДОбрОМу ПОРЯДКУ ИШЬ
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житку церковному, а будучи Фун-
даторомъ и найвысшимъ оборонцою
Церквей Божіихъ и наданья ихъ,
тые дастоенства духовные, архі-
епископью митрополью, епископ-
ства, архимандритства, игуменства,
и увесь станъ духовный закону
Греческого, ни въ чомъ ненару-
шаючи вцале и при зуполной мо-
цы и вяадности, въ зацности и до-
стоенств , яко и духовенскво за-
кону Римского зоставуемъ, изъ ла-
ски нашое господарское, моцью
сейму теперешнего, за прозьбою
всихъ становъ, сойму належачыхъ,
то имъ надаемъ и симъ листомъ-
привилеемъ нашимъ на вси потом-
ные часы в чне варуемъ и такъ
м ти хочемъ, ижъ по живот кож-
дого архієпископа митрополита,
епископовъ, также архимандри-
товъ и игуменовъ, и всихъ ста-
новъ духовныхъ - закону Греческо-
го, не мы, господарь, и подскар-
біе наши, ани воеводове, старо-
сты и ихъ нам стники, и нихто
иный зъ св тскихъ особъ, аде толь-
ко сами крылошане кождое цер-
кви соборное, то есть, протопопа
ж старшие зъ иимъ презвитеры,
яко д дичи добръ и им ней цер-
ковныхъ, церковь соборную зъ
скарбами церковными и вси иншые
церкви м стскіе и волостные, так-
же и им нья, м щаны, Фольварки,
©ела, кгрунты и вси наданья цер-
ковные, пода которою нсто віад-

ностью было, въ моцъ, справу и въ
зав данье свое правомъ д дичнымъ
брати, и все по достатку на инвен-
тарь списавши, въ ц лости то
все въ рукахъ своихъ м ти и ни-
чого неутрачаючи другому архі-
єпископу митрополиту , также и
всимъ епископомъ и архиман-
дритомъ, которому то зъ нихъ зъ
ласки нашое будеть дано, дохова-
ти, и личбу при отданью имъ зо
всихъ доходовъ церковныхъ чини-
ти мають, и повинни будуть съ
пильностыо того постерегаючи,
якобы се задержанья ихъ ни якая
шкода церкви Вожойидобрамъцер-
ковнымъ не д яла. А мы господарь
и по насъ будучые короли ихъ ми-
лость и великіе князи и тежъ воево-
дове, подскарбіе земскіе, старосты,
державцы и вси врядники наши, и
нам стники ихъ никоторымъ обы-
чаемъ въ тые вси церкви скарбы,
им нья и наданья церковные ни-
чимъ се вступовати и ни якихъ
пожитковъ оттуль соб привла-
щати не мають и не будуть мочи.
Але водле сего варунку и привилью
нашого тотъ порядокъ в чне и на
в ки непорушне отъ кождогодер-
жанъ и при зуполной моцы захо-
ванъ быти маеть. А на утверже-
нье тое речи, въ семъ лист на-
шомъ описаное, дали есмо архі-
єпископу митрополиту Шевско-
му и всимъ епископомъ, архи-
мандршгомъ и всему духовенству
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закону Греческого, въ панствахъ

нашихъ будучимъ, сесь нашъ

привилей съ подписомъ руки на-

шое и зъ нашою печатью при-

в систою. Писанъ у Варшав

на сойм вальномъ. Л та отъ

Нароженья Сына Божого тисеча

пятьсотъ осемьдесятъ девятого, м -

сяца Апр ля двадцать третего

дня. У того привилею подписъ ру-

ки короля его милости тыми сло-

вы: Sigismundus Rex, а писарская:

еодоръ Скуминъ, подскарбій зем-

скій и писаръ, староста Городен-

скій и Олицкій. Которого жъ при-

вилею короля его милости выпи-

сы ихъ милости отцемъ митро-

политу и владыкамъ съ книгъ

подъ печатьми нашими выданы

суть. Писанъ у Берестьи.

1589 г.
6.—Привид гія короля Сигизмунда ПІ на церковь Св. Михаила въ По-

довцахъ, данная священнику Перфиновичу.

Изъ актовой книги за 1784 г., листь 987.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

czwartego, miesiąca Augusta szóste-

go dnia.

Przed urzędem IKMci i aktami ziem-

skiemi woiewodstwa Brzesckiego,

przede mną Płacy dem Trzaskowskim,

regentem przysięgłym ziemskim tegoż

woiewodstwa, stawaj ąc obecnie pobo-

żny xiądz Bazyli Budzilowicz, pro-

boszcz coadiutor Polewicki, przywiley

Zygmunta króla, w roku tysiąc pięćset

osmdziesiąt dziewiątym, Jurni jedy-

stego dnia, na cerkiew Połowicką,

у gruntu lanow dwa, służącego Ja-

nowi Perfmowiczowi, a w roku ty-

siąc sześćset piędziesiąt dziewiątym,

Februaryi dwudziestego dnia przed

dworzaninem JKMci, to jest, WIP.

Jerzym Niewiarowskim w czasie po-

dania klucza Maleyczyckiego, WJP.

Pawłowi Teterze za prawem przy-

wileiem dożywotnim, przed tymże

dworzaninem prezentowany i w ro-

ku tysiąc siedmset dziewiętnastym,

Marca dziesiątego dnia w xiągach

Wisytatorskich oblatowany, do akt

podał, którego następujące są wy-

razy: Жикгимонтъ Третій, Бо-

жою милостью, король Польскш,

великій князь Литовскій, Рускій,

Прускій, Мазовецкій, ИНФЛЯНСКІЙ

и королевства Шведзкого найближ-

шій д дичъ и пришлый король.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ.

Билъ намъ чоломъ богомолецъ

нашъ свещенникъ церкви заложе-

нья Светого Михаила въ староств

Берестейскомъ, въ сел Полов-
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цахъ, Иванъ Перфиновичъ, и пов -

дилъ передъ нами, ижъ дей вжо отъ

немалого часу, отъ кодьконадцати

л тъ маеть онъ тую церковь, за-

ложенья Светого Михаила зъ земля-

ми и зо всими пожитками, къ ней

належачими, въ держаныо и ужыва-

нью своемъ, за поступеньемъ и за-

писаньемъ соб отъ свещенника тое

церкви, передъ нимъ будучого, не-

бощика едора Семеновича, кото-

рый то зъ наданья давногоправемъ

д дичнымъ м лъ, также и за де-

кретомъ пана Виленского, яко ста-

росты Берестейского небожчика

пана Оста ія Воловича и то ему

зъ потомки оного едора чине-

нымъ; который листъзаписъ едора

Семеновича также и листъ судо-

вый небожчика пана Виленского

передъ нами поклададъ, кгд то все

ширей по достатку описано естъ,

и просилъ насъ, абыхмо его при

той Церкви и земляхъ, до нее на-

дежачихъ, до живота его заховали

и листомъ нашимъ то ему утвер-

дили. А такъ м ы , зъ ласки на-

шое господарское, на чоломбитье

его чинечи а заховуючи его во

всемъ водл тыхъ листовъ, передъ

нами покладаныхъ, тую церковь и

дв волоки земли зо всимъ на все,

яко то и до сего часу м лъ, при

немъ есмо оставили, и то ему симъ

листомъ нашимъ до живота его ут-

вержаемъ. Маеть помененый Иванъ

Перфиновичъ оную церковь Све-

того Михаила въ сел Половцахъ

зъ дв ма волоками, застинками и

огородами, до ней належачими, дер-

жати, всякихъ пожитковъ, оттоль

приходячихъ, на себ уживати до

живота своего, не будучи ловиненъ

зъ того намъ господару, ани на у-

радъ Берестейскій ничого давати и

ниякой повинности поднити, толь-

ко службу Божую въ оной цер-

кви служити а за насъ господаря

пана Бога просити; а того пильне

постерегати, якобы се въ той цер-

кви хвала Божая завжди пристой-

не, ведле закону Руского, одправо-

вала и наука добрая чинена была,

звлашча для людей простыхъ. И на

то дали есмо ему сесь нашъ листъ

съ подписемъ руки нашой госпо-

дарской, до которого и печать на-

шу притиснути есмо вед ли. Пи-

санъ у Нарвы. Л та Божого отъ

Нароженья Божого тысяча пятсотъ

осмьдесятъ девятого, м сяца Іюня

одинадцатого дня. U tego przywi-

leju przy wycisnioney na massie

czerwoney pieczęci W. X. Litt. pod-

pisy króla Imci у pisarza w nastę-

pne słowa: Sigismundus Rex (L. S.),

Jarosz Wołowicz, pisar, a na złoże-

niu tego przywileju prezęty, przed

dworzaninem IKmci czynioney, na-

stępuiące są wyrazy: ten list przy-

wiley IKmci przede mną dworzani-

nem Skarbowym, przy podaniu klu-

cza Mieleyczyckiego IP. Pawłowi

Teterze prawem dożywotnim za przy-
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wileiem króla IKmci, iemu konfero-

wanym, pokładany, podług którego

oyciec swieszczennik Połowicki ma

nieporuszenie zostawać. Datt wPiesz-

cżatcu, dwudziestego Februaryi, ty-

siąc sześćset piędziesiąt dziewiąte-

go. Jerzy Niewiarowski, dworzanin

Skarbowy JKmci. Suscepta w xię-

gach Wizytatorskieh czyniona w te

słowa: Est inactis Generaliis Yisita-

tionis. Anno millesimo septingentesi-

mo decimo nono et die decima Martii.

Padrianus Fabryciy C . D . B . M . ofi-

cialis yisitator generalis totiusąue epi-

scopatus Brestensis ritus Graeci mp.

Który to przywiley, przez wyż wyra-

żoną osobę do akt podany, iest do

xiąg ziemskich w. Brzeskiego przy-

ięty у wpisany.

1590 r.

7.—Жалоба Жгумена Кобринскаго Гоголя о захват монастырской земли.

Изъ актовой кпигц за 1584—1595 г. листъ 87.

Л та Божого Нароженья 1590,

м сяца Іюля 11 дня.

Передо мною Миколаемъ Пацемъ,

подкоморимъ земскимъ воеводства

Берестейского, кгды се д лъ ров-

ный и в чистый скончилъ земяномъ

воеводства Берестейского, всимъ

вчастникомъ им нья Именинского,

теды панъ Иванъ Богушевичъ Го-

голь, наречоный игуменъ Кобрин-

скій, опов далъ се на земянъ по-

в ту Берестейского, на панаКаспо-

ра Чановицкого и на пана Олехна

Ждановича и на Петра Якубовича и

сыновъ его, такжо и на Зорну Плохо-

вну Павловую Якубовича и на сы-

новъ ее, о зебранье дей кгвалтовное

не мало кгрунту его монастырского,

уволоки теперь новопом роные во

им нью Именин , за што дей елупі-

ное нагороды и таковымъ жо кгрун-

томъотм ны ему пану Ивану Гоголю

тые панове Именинскіе не вчинили, а

тые дей кгрунты его монаетырскіе

пом ривши, уволоки новые до дво-

ровъ своихъ кгвалтомъ розобрали,

а панъ Касноръ Чановицкій и ин-

шіе учасники его панове Именин-

скіе пану Ивану Гоголю на то по-

в дили, же дей они» пану Ивану

Гоголю, яко особ св тской, ни ко-

торого кгрунту церковного въ томъ

им ныо своемъ Именин межи со-

бою быть не признавають и ему не

поступають, только дей они до ча-

су зъ ласки для подданыхъ своихъ

Именинскихъ кгруиту были прида-

ли. А ианъ Иванъ Гоголь пов -
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дилъ, якъ дей продки его зъ дав-

ныхъ часовъ тотъ кгрунтъ монас-

тырскій во.Именин держали спо-

койне, такъ и онъ дей самъ въ

держанью былъ спокойномъ, и про-,

сидъ панъ Иванъ Гоголь, абы тое

оііов данье его до книгъ подкомор-

скихъ было записано.

8-—Подтвердительная привилегія Сигизмунда Августа на право влад нія
Пещатскому священнику двумя уволоками земли, огородомъ и

плацомъ.

Нзъ актовой кингп за 1597 г. ЛІІСТЪ 432.

Л та Божого Нароженья 1597,

м сеца Іюня первого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,

о Святой Троицы свят Римскомъ

припалыхъ и судовне отиравова-

ныхъ, передъ нами, врадники зем-

скими воеводства Берестейского,

едоромъ ГГатеемъ, судьею, а Бог-

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ,

ставши очевисто у суду, поповичъ

Пещацкій, Яванъ Кунцевичъ, опо-

в далъ и намъ, урадови , до рукъ

подадъ листъ короля его милости

славное памети Жикгимонта Авгус-

та, подъ датою року тисеча пять-

сотъ осмдесятого, м сеца Августа

четвертого дня, подъ печатью и съ

подписомъ руки его королевское

милости также съ поднисомъ руки

подскарбего дворного и писара его

королевское милости, иана Лаврина

Войны, которымъ его королевская

милость ствердити рачилъ дв во-

локи аемли съ шшцомъ, зъ огоро-

домъ и съ торговымъ въ м ст

Пещатскомъ, при церкви Святой

Пятницы, попови тамошнему Ива-

ну Кунцевичу, д темъ и потомкомъ

его в чными часы, которого опо-

в даючи просилъ, абы, для згубы

и вшелякого припадку, яко речь

в чистая, тотъ листъ короля его

милости до книгъ нин шнихъ зем-

скихъ Берестейскихъ уписанъ былъ.

Мы, врадъ,. бачачи въ томъ речь

быти водле права слушную, каза-

ли есмо его до книгъ уписати, ко-

торый же въ слов до слова такъ

се въ соб маеть: Жикгимонтъ

Августъ, Божью милостью, король

Польекій, великій князь Литов-

скій, Рускій, Прускій, Жомоитскій,

Мазовецкій, ЛИФЛЯНДСКІЙ и иныхъ.

Ознаймуемъ симънашимълистомъ.

Билъ намъ чоломъ богомолець нашъ

нонъ Пещатскій, церкви заложенья

Светое Пятницы, Иванъ Кунцевичъ,

и нов дилъ лередъ нами, ижъ панъ
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Троцкій, подканцлерыи великого

князства Литовского, староста Бе-

рестейскійиКобринскій, панъ Оста-

ФЄЙ Воловичъ, по смерти першого

попа Пещацкого, за прозьбою вой-

та, бурмистровъ, радецъ и всихъ

м щанъ м ста Пещатского, при

той церкви Пещатской святой Пят-

ницы зъ дв ма волоками, съ пля-

цомъ и зъ огородомъ, здавна ку той

церкви надаными, его зоставилъ

и листъ свой на то ему далъ, ко-

торый листъ передъ нами покла-

далъ, біючи намъ чоломъ, абых-

мо ему то листомъ нашимъ пот-

вердили. А такъ мы, зъ ласки на-

шое господарское , на чоломбитье

его то чинечи, его есмо при той

церкви и при тыхъ двохъ волокахъ

съ плацомъ и.зъ огородомъ зоста-

вили, и симъ листомъ нашимъ ему

самому и потомкомъ его потвер-

жаемъ; маеть онъ самъ и потомки

его тую церковъ зъ дв ма волока-

ми, съ пляцомъ и зъ огородомъ,

торговымъ о праздникохъ. и ины-

ми всякими доходы и пожитки, ку

той церкви приходячими, держати

и въ ней во всемъ слушне, предне,

водлугъ ' закону своего Греческого

справовати, а за насъ, господара,

Бога просити. II на то ему даемъ

сесь нашъ листъ зъ нашою печатью.

Писанъ у Варшав . Л та Божого

Нароженья тисеча пятьсотъ де-

ветдесятого,м сеца Августа четвер-

того дня. У того листу печать его

королевской милости маестатовая

а подписъ руки его королевской ми-

лости тыми словы: Sigismundus Au-

gustus гех. Также подписъиисара ру-

ки его королевской мил ости тыми сло-

вы: Лавринъ Война, подскарбійдвор-

ный и писаръ. Которого жъ листу

короля его милости, до книгъ зем-

скихъ уписаного, сесь выписъ подъ

нашими печатьми Ивану Кунцеви-

чу есть выданъ. Писанъ уБерестьи.

1592 г.

9.—Выд яъ на Токар вскую Православную церковь одной уволоки
и пяти морговъ эешга.

Изъ актовой кинги зд 1584—1595 годы, дистъ 127.

•Т та Божого Нароженья тисеча

пятьсотъ девяносто второго, м се-

цаАнр ля двадцать четвертого дня.

Передо мною Миколаемъ Пацомъ,

подкоморимъ земскимъ воеводства

Верестейского, кгдьі былъ в чи-
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стый д лъ и певное постановенье

межи вснми вчастниками паны То-

каровскими во всемъ тежъ им нью

ихъ Токаровскомъ, въ пов т Бе-

рестейскомъ лежачомъ, теды вси

одностайне панове Токаровскіе и

хтожъ колвекъ! кгрунты свои ку-

плею в чистою, альбо заставою

въ Токар хъ м ли, зезволивши се

надали в чными часы кгрунту сво-

его сполного зо всихъ частей сво-

ихъ на церковь Рускую, стародав-

ную, Токаровскую, всего волоку

одну, моркговъ пять, то есть: на

тыхъ м стцахъ и врочищахъ, пер-

шая р за моркговъ десеть, гд

церковь и попъ с дить; въ дру-

гомъ м стцу, въ садиб , съ краю

при ст н отъ Киваки р за одна,

моркговъ десеть, прутовъ шесть;

въ третьемъ м стцу р за на Ло-

выничахъ, съ краю отъ Борзое

Воли, въ которой моркговъ летнад-

цать. Которого кгрунту вышейме-

неного церковного, хотя бы попъ

съ Токаровъ отышолъ, бо змеръ,

теды они Панове Токаровскіе до

себе его отбирати и розд ляти не

мають, але то при церкви Тока-

ровской на пожитокъ поповскій

в чне зоставаеть. И такъ то ме-

жи собою в чными часы вмоцни-

ли. Еслибы хтожъ колвекъ съпа-

новъ Токаровскихъ, альбо и потом-

ковъ ихъ тотъ увесь кгрунтъ

церковный, альбо которую жъ кол-

векъ часть его колижъ колвекъ

ку пожитку своему взялъ, тотъ,

будучи о то позванъ до права, отъ

которого жъ колвекъ участника

Токаровского, одного альбо двохъ,

виненъ будеть заплатити тому,

хто накладъ правный о то прій-

меть, закладу въ м сто кгвалту

двадцать копъ грошей Литовскихъ;

а по запдаченью того закладу

предъ се тотъ кгрунтъ церковный,

яко сподное наданье ихъ, при цер-

кви Токаревской в чне зоставаеть.

Што все за сполнымъ зезволень-

емъ и прозьбою всихъ пановъ То-

каревскихъ до книгъ моихъ под-

коморскихгь есть записано.

S*
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10.—Отказная или изрекательная запись Ярослава Солтана сыну сво-
ему Іерониму Солтану на им ніе Клейники съ монастыремъ

Св. Симеона.

Изъ актовой книги за 1566—1642 годы, лист. 720—722.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ четвертого м сеца Ген-

варя деветнадцатого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,

о трехъ Кролехъ евят Римскомъ

припалыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами, врадники зем-

скими воеводства Берестейского,

едоромъ Патеемъ, судьею, а Бо-

гданомъ Туминскимъ, подсудкомъ,

и Львомъ Патеемъ, писаромъ, по-

становивши се очевисто у суду

панъ Яроелавъ Солтанъ, при ует-

номъ сознанью своемъ, опов далъ

и намъ, урадови, до рукъ подалъ

листъ свой вызнаный, водле пра-

ва посполитого справлений, кото-

рый далъ на себе сынови своему

пану Ерониму Солтану, на речь

меновите въ немъ описаную, о ко-

торого просидъ, абы до книгъ вра-

довыхъ уписанъ былъ. Которого

тотъ врадъ принели и вписать до

книгъ вел ли, который въ слов

до слова такъ се въсоб маеть: я

Ярославъ Ивановичъ Солтанъ, зе-

менинъ господарскій воеводства

Берестейского, чиню явно и созна-

ваю то симъ моимъ доброволь-

нымъ в чистымъ ныречонымъ ли-

стомъ кождому, кому бы о томъ

в дати належало, нын шиимъ и на-

потомъ будучого в ку людемъ,

ижъ што, сынъ мой, панъ Еро-

нимъ Солтанъ, перв й сего отъ

мене Ярослава Солтана им нье

мое отчистое Клейники, в чи-

стымъ правомъ набывши, потомъ

у брата моего, его милости пана

Давида Солтана в чностью ку-

пилъ монастырь церкви Светого

Семіона и село Муравецъ, то есть

м щане и подданые, добра, у во-

еводств Берестейскомъ лежачіе,

яко то шырей" въ, лист нашомъ,

также и въ лист его милости па-

на Давида Солтана ему, сынови

моему, пану Ерониму, на тые вы-

шейшшененые добра даныхъ, опи-

сано и доложоно есть; тогды я,

вперодъ помененый Ярославъ Сол-

танъ, потвержаючи тое право сы-

на моего, отъ мене на им нье

Клейники набытое еще зъ сторо-

ны того вышейменованого мона-

етыра и села Муравца, признава-

ючи слушнос в чное право его,

отъ его милости пана Давида Сол-

тана брата моего набытое, зъ

оныхъ и. всихъ маетностей и по-

житковъ, яко им нья Клейниковъ,

также монаетыра и села Муравца,

добръ, у иов т Берестейскомъ

лежачихъ, н чными часы вырека-
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емъ. И маеть онъ, сынъ мой, панъ

Еронимъ Солтанъ, то все спокой-

не держати и уживати, воленъ бу-

дучи отдати, продати, заставити,

зам нити и такъ, яко хотечи, во-

длугъ найл пшого уподобанья сво-

его шафовати. А я вжо самъ, мал-

жонка и иншые вси д ти, потом-

ки мои, до тыхъ вышейпомененыхъ

добръ маетности приступу съ по-

зыскованья ихъ ни которымъ спо-

собомъ м ти не мають и мочи не

будуть в чными часы, подъ запла-

ченьемъ отъ мене ему, сынови мо-

ему, пану Ерониму и кождому, сесь

листъ мой и тую менованую ма-

етность держачому, заруки тисеча

копъ грошей Лит'овскихъ; ведже

и то заплативши предъ се до тыхъ

всихъ вышейпомененыхъ добръ

маетностей я самъ, д ти и потом-

ки ничого м ти не мають в чны-

ми часы. И на то далъ есми ему

сынови моему, пану Ерониму Сол-

тану, сесь мой добровольный в -

чистый листъ, подъ печатью и

съ подписомъ руки моее, до кото-

рого за устного и очевистою

прозьбою моею люди зацные, ихъ

милость панъ Паведъ Верещака,

подстолій Берестейскій, панъ Янъ

Верещака жъ и панъ Самуель Ста-

ровольскій печати притиснули и

руки свои подписать рачили. Пи-

санъ у Берестью. Року тысеча

шестьсотъ четвертого, м сеца Ген-

варя дв надцатого дня. У того ли-

сту при печат хъ подписи рукъ

тыми словы: Jarosław Sołtan ręką

swą. Paweł Weresczaka, podstoli

Brzescki ręką swą. Jan Werescza-

ka ręką swą własną. Samuel Sta-

rowolski ręką swą. Писанъ у Бе-

рестью.

1609 г.

11.—Фундушеваа запись князя Ивана Шуйскаго на Коропщневую
церковь.

Изь актосой кпиги за 1609—1611-й годы, лист. 267—271.

Року тисеча піестьсотъ десятого,

м сеца Февраля третьего дня.

На рокохъ судовыхъ земекихъ, ó

Светой Троицы евят Римскомъ

припалыхъ и судовне отправова-

иыхъ, иередъ нами, враднжки зем-

скими воеводства Берестейского,

едоромъ Патеемъ, судьею, аБог-

даномъ Туминскжмъ, подсудкомъ, ж

Львомъ Патеемъ, писаромъ, поста-

новившие очевистоу суду, земе-

нинъ воеводства. Берестейского,
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ланъ Миколай Букраба, именемъ

ее милости пани подкомориное Бе-

рестейское кнегини Яновое Шуй-

ское, опов д а л ъ и намъ, урадови,

до рукъ подалъ выписъ съ книгъ

кгродскихъ Берестейскихъ, подъ

печатьми врадовыми и подписомъ

руки писарское, уписанья въ немъ

листу очевистого признанья небож-

чика князя Яна Шуйского, дана-

го на церковь Корощинскую и на

десетину до тое церкви на речь

меновите въ томъ лист описаную,

при которомъ выпис и самый ори-

гиналъ передъ нами суду покладалъ,

о который просилъ, абы тымъ пере-

несеньемъ его тотъ выписъ кгрод-

скій до книгъ нин шнихъ врадо-

выхъ земскихъ былъ уписанъ. Въ

чомъ мы, врадъ, видечи речь быти

слушную, принели есмо его и до

книгъ уписать вел ли, и въ слов

до слова такъ се въ соб маеть:

Выписъ съ книгъ кгродскихъ ста-

роства Берестейского. Л та Божо-

го Нароженья тисеча шестьсотъ

десятого, м сеца Февраля третьего

дня. На рочкохъ судовыхъ кгрод-

скихъ, передъ нами, врадники кгрод-

скими Берестейскими, Прецлавомъ

Горбовскимъ, стольникомъ и под-

старостимъ,АдамомъСвидерскимъ,

судьею, и Лавриномъ едюшкомъ,

писаромъ, постановивши се очеви-

сто у суду его милость князь Янъ

Шуйскій, подкоморыйБерестейскій,

при устномъ сознанью своемъ, опо-

в далъ и намъ, врадови, до рукъ

подадъ листъ свой Фундацыи в -

чистое на церковь свою Корощин-

скую въ пов т Берестейскомъ ле-

жачую и на десетину до тоё цер-

кви попови теперешнему и по немъ

другимъ наступцомъ попомъ нале-

жачую, яко о томъ всемъ ширей

тотъ листъ его милости Фундушу

въ соб обмовляеть; которымъ же-

то очевистымъ признаньемъ его

милости, просилъ его милость князь,

панъ подкоморый, абы есмо, тотъ

листъ Фундушу принявши, до книгъ

кгродскихъ уписать казали, и въ

слов до слова такъ се въ соб ма-

еть: я, Янъ Шуйскій, подкоморый

Берестейскій, чиню явно и вызна-

вамъ тымъ в чистое Фундацыи мо-

ей листомъ всимъ посполите и каж-

дому зособна, теперь и напотомъ

будучимъ, кому бы того потреба

належала в дати, ижъ бачечи при-

кладъ людей хрестіянскихъ здавна

в чиетый, побожный, добрый, ко-

торый ку помноженью хвалы Бо-

жое, а позыскуючи души своей

одни церкви в ры Светое Грече-

ское, a другіе ко'стелы Фундовали,

надавали, соб и потомкомъ своимъ

паметь несмертельную оставова-

ли, чого и теперь межи выбраны-

ми Божими досыть есть. А такъ и

я, поменеиый Янъ Шуйскій, при на-

недостойн йшихъ молитвахъ мо-

ихъ наподл йшое и редъ маеста-

томъ милого Бога створенье, на-
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сд дуючи предковъ своихъ и лю-

дей хрестіянскихъ прикладові., ко

послуз пану Богу, Створителови

моему, збудовалемъ церковь, зало-

женья Рожества Пречистыя Бого-

родицы, во им ныо моемъ Корощи-

н , увоеводств Берестейскомъ ле-

жачомъ; а ижъ бы хвала Божая

в чне а никгды не отм неной цер-

кви порадкомъ в ры и закону Гре-

ческого,, а неиншого набоженства,

шла, надаю на тую церковь мою

Коропгинскую, попу тое церкви

Бенедикту и всимъ по немъ по-

томъ наступцомъ селищо въ сел

тамошнемъ Корощинскомъ, зъ о-

городоаіъ при дом и на пашню во-

локу земли, а десетину збожа ози-

мого жита зъ кождое волоки нод-

даные тамошніе укождый годъ, ча-

су жнива, по коп жита, а зъ Со-

мовичъ села зъ кождое волоки до

коп овса давать повинни. И беру-

чи то и уживаючи, свещенники во-

дле сего фундушу моего мають в -

чне, на в ки службу Божую въ той

церкви служить и пана Бога за

души продковъ моихъ и мою гр ш-

ную и всихъ потомъ насл дниковъ

просити. A д тей, потомковъ мо-

ихъ и всихъ щадковъ сумн ньемъ,

подъ клятвою Божою, которая есть

пометою на спротивника хвалы Бо-

жое, и родичовъ своихъ обовезуіо,

абы тая в.оля моя в чне, на в ки,

водлугъ сего фундушу, ни въ чомъ

иенарушоиа, и церковь ао всимъ

тымъ, яка се вышей варовало, вца-

ле, въ покою заховывано и въ д лъ

ровный межи ними, потомками мо-

ими, не займована была; въ чомъ

всемъ д ти, потомки мои, ипонихъ

на вси прошлые часы на счадки и

на наступцы обоего, мужского и

женского стану, никгды жадное од-

м ны сего Фундушу моего чинити

и тыхъ кгрунтовъ церковныхъ въ

д лъ межи себе утручати, брати и

въ отдаваныо десетины съ тыхъ

селъ вышейречоныхъ нарушати не

мають и не будуть мочи. А церковь

Корощинская абы доиншого набо-

женства, мимо в ру Греческую, не

была привожона, сумн ньемъ и су-

домъ Божимъ потомковъ моихъ и

наступцовъ обовезую; ижъ если бы

отъ кого зъ нихъ въ чомъ отм -

на учинена, даю моцъ владыц Бе-

рестейскому, яко пастерови и сто-

рожови домовъ Божихъ и хвалы

его светое, чинить съ кождымъ

противникомъ правомъ, на м стцу

належачомъ, ажъ до остатнего пон-

кту права и сегожъ Фундушу мо-

его. А на утверженье и на умоц-

ненье ку хвал Божой сего Фун-

душу моего, печать свою до него

приложилъ и рукою подписалъ, до

которого за очевистою и устного

просьбою моею и панове пріяте-

ли мои ихъ милость: панъ Янъ

Халецкій съ Халча, мечный вели-

кого княаства Литовского, панъ

Прецлавъ Горбовскій, стольникъ к
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подстаростій Берестейскій, а панъ
Лукашъ Солтанъ печати свои при-
ложить и руки подписать рачили.
Писанъ въ Теребуню. Л та Божо-
го Нароженья тисеча піестьсотъ
девятого, м сеца Ноября четвер-
того дня. У того листу Фундацыи
печати приложоны суть вси ц -
лыи, а подписъ руки тыми словы:
Jan Szuiski, podkomorzij Brzescki
ręką swą. Jan Chalecki, miecznik
wielkiego xięztwa Litewskiego ręką
własną. Przecław Horbowski, stol-
nik i podstarostci Brzeski ręką wła-
sną. Łukasz Sołtan ręką swą. Ко-
торый же сесь Фундушъ за очеви-

стымъ признаньемъ его милости
пана подкоморого до книгъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ уписанъ есть,
съ которыхъ и сесь выписъ подъ
печатьми нашими церкви Корощин-
ское есть выданъ. Писанъ у Бе-
рестью. У того выпису при печа-
т хъ врадовыхъ подписъ руки пи-
сарское тыми словы: Аврамъ е-
дюшко", кгродскій Берестейскіи пи-
саръ. Который же то выписъ, зъ
кгроду до земства перенесеный, есть
до книгъ нын шнихъ врадовыхъ
земскихъ Берестейскихъ уписанъ.
Писанъ у Берестью. *

1609 г.

12.—Фундушевая запись жены подкоморія Паца на Збирожсвую
церковь.

Изъ актовой книги за 1609—1611 годы, лист. 339—346.

Д та Божого Нароженья 1610,
м сеца Іюня 17 дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,
о Светой Троицы свят Римскомъ
припалыхъ и судовне отправова-
ныхъ, передъ нами, врадники зем-
скими воеводства Берестейского,

едоромъПатеемъ, судьею, аВогда-
номъ Туминскимъ, подсудкомъ, и
Львомъ Патеемъ, писаромъ, став-
ши очевисто у суду, земянка госпо-
дарская воеводства Берестейского

ей милость пани подкомориная Бе-
рестейская, пани Миколаевая Па-
цовая опов дала и намъ, врадови, до
рукъ подала выписъ съ книгъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ подъ печать-
ми врадовыми и съ подписомъ ру-
ки писарское уписанья въ немъ ли-
сту Фундацыи, даного на церковь
Збирозкую, на речь меновите въ
томъ выпис описаную, о который
просила, абы тымъ перенесеньемъ
ее тотъ выписъ кгродскій до книгъ
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нин шнихъ врадовыхъ земскихъ

Берестейскихъ быдъ уписанъ; ко-

торого мы, врадъ, приняли и до

книгъ уписать вел ли, и въ сдо-

в до слова такъ се въсоб маеть:

Выписъ съ книгъ кгродскихъ ' ста-

роства Берестейского. Л та Божо-

го Нароженья тисеча шестьсотъ де-

сятого, м сеца Февраля четверто-

го дня. На рокохъ^ судовыхъ кгрод-

скихъ передъ нами врадниками су-

довыми кгродскими Берестейскими,

Прецлавомъ Горбовскимъ, стольни-

комъ и подстаростимъ Берестей-

скимъ, АдамомъСвидерсвдшъ, судь-

ею, иЛавриномъ едюшкомъ, пи-

саромъ, постановившысе очевисто

у-суду, ей милость пани Агафья

ЗОФІЯ Богдановна Сап жанка, Ми-

колаевая Пацовая, подкомориная

Берестейская, покладала и очеви-

сте признала Фундушъ на церковь

Збирозскую, за печатью и съ под-

лисомъ руки своее и за печатьми

и съ подписи рукъ людей добрыхъ,

на речь въ томъ Фундуш мено-

вите описаную, о который ей ми-

лость пани подкомориная просила,

абы до книгъ судовыхъ кгродскихъ

Берестейскихъ былъ уписанъ, въ

чомъ мы, видечи речь быти слуш-

ную, привели е'смо его ку запису

до книгъ, который письмомъ поль-

скимъ писаный и въ слов до сло-

ва такъ се въ соб маеть: W imię

Pańskie stań się na wieczną tey rze-

czy pamięć ninieyszym у napotym

będącym, komu by to wiedzieć nale-

żało. Ja Ohafeja Zopheia Bohdano-

wnaSapieżanka,woiewodziankaMien-

ska, MikołaiowaPacowa, podkomorzi-

na Brzescka, zeznawam tym moim

listem, komu by o tem wiedzieć na-

leżało, teraznieyszym у napotym bę-

dącym wieku ludziom, iż co pierwiey

tego przodkowie у fundatorowie cer-

kwi Zbirozkiey, założenie świętey

Paraskowiey, fundowali i nadali ku

ćći a chwalie Panu Bogu Wszechmo-

gącemu w Tróyćy S. Jedynemu, nie-

które pewne grunty na tę cerkiew

w imieniu Zbirozkim dobra w powie-

cie Brzesckim leżące na wychowanie

popom Zbirozkim у tych wszystkich

gruntów do tey cerkwi popowie przed

tym będący у teraznieyszy pop Oli-

siey Stephanowicz w dzierżeniu byli,

tedy teraz przy tych grunciech fun-

daciej dawney ta cerkiew z grunta-

mi wszystkimi do щеу należącemi

wiecznie у nienarusznie zostawać

ma. A za dzierżania moiego tego tho

imienia Zbirozkiego między grunta-

mi memi dwornemi, w części syna

mego Haika wieczystymi у między

poddanemi w teyże iego części zna-

lazło się gruntów cerkiewnych nie-

mało zaszłych, to iest, naprzód pod

SuziłonymWiersztem morgów siedm,

prętów trzy, uLiniey Wody mórg ie-

den у prętów cztery у pul piąta, na

Wolosowszczyznie morgów trzy, prę-

tów dwa, Popowskiego pola morgów

czternaście у puł morga, tego wszyst-

4
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kiego nadania starego, com ia nala-

zła gruntu cerkiewnego pod dworną'

pasznią swą, у pod poddanemi, com

popowi przywróciła, uczyniło to

wszystkiego, złożywszy wszystko

wiedno, uczyni to morgów dwadzie-

ścia у sześć, bez pułtora pręta; lecz

Swieszczennik Olisiey Stephanowicz

Pop Zbirozki domem swym też pod

samym dworem oy czystym syna mego

Haika siedział, przeto upatruiąc ia

bezpieczęstwo dworowi у cerkwi Zbi-

roskiey, czego Boże uchoway, ognia,

zniosłam tego Popa Olesieia Stepha-

nowicza z tego iego gruntu zdawna

na cerkiew nadanego, którego grun-

tu miał pod sobą morgów cztery,

prętów piętnaście, który ten grunt

przywróciłam do dworu syna mego

Jana Haika, a w nagrodę tego, że

s tego miesca у siedliska starego ru-

szyła, sady porombała у pożytki od-

ieła, у na insze mieysce przeniosła,

dałam mu na przeciwko na przysie-

dlenie, na ogrody owoszczowe, na

nawozy у na pastewnik w obrębu

morgów dziesięć, у prętów dziesięć,

у kopcami zasypać kazałam, co chcę

mieć po tym synu moim Janu Haiku,

aby on tey zamiany gruntów pod

błogosławięstwem moim macierzyń-

skim popowi przez mię puszczonych

tych dziesięci morgów у prętów dzie-

sięći od tey cerkwi nieodeymował,

ani s tego mieysca popa у po nim

drugich będących następców popów

z tego gruntu wiecznymi czasy nie-

ruszał, «gdy żem ia temu popu w na-

grodę iego siedliska więcey niż so-

wito, iako gruntu przepodłego z nie-

go lepszy dała, ku temu włoka iedna

у mórg pomiary królewskiey we wsi

Wiłtoszkach wysługi własney pana

Jana Haika casztelana Brzeskiego,

którą Jegomsć na tę cerkiew nadał,

у list mu swóy dał, czego ią też bę-

dąc wiadoma, tym listem moim do

tey cerkwi tę włókę utwierdzam,

która wiecznie ma przy niey zosta-

wać; tedy się ia, boiąc Pana Boga,

wszystko to co było od tey cerkwi

odeszło, to źaś teraz do tey cerkwie,

iako iey własność należąca, przywró-

ciłam, у tym listem moim przywra-

cam czasy wiecznymi, ku tego na też

cerkiew nadałam, у tym listem fun-

dacyey moiey nadaię, krzyżyk srebr-

ny pozłocisty, w nim drzewo świę-

te na którym Pan nasz Jezus Chry-

stus wisiał, tedy iesli mi Pan Bog

użyczy zdrowia, tego w większy krzyż

oprawię, wedle przemożenia mego, a

ieslibym też do tego nieprzyszła, te-

dy dzieci moie, co po śmierci mey

sreberka zostanie, aby wedle uwa-

żenia w grzywien dwie oprawili, у

wiecznie ten krzyżyk przy cerkwi

Swiętey Paraskowiey zostawać ma.

Do tego nadałam teyże cerkwi kie-

lich srebrny, miseczkę, gwiazdę у

łyszkę pod moim herbem, do tego

Ewangelią srebrem oprawną, ахаті-

tem czarnym pokrytą, у z drugimi

apparaty do cerkwi potrzebnymi у
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należącymi, со wiecznie przy tey cer-

kwi zostawać ma. A co się tyczę cer-

kiewki, którą dla niesposobnego zdro-

wia mego przy świetlicy zbudowała,

у do niey ryznice у obrazy у xięge

nadała у sprawiła, ta cerkiewka sko-

ro po śmierci mey ma bydz s tego

mieysca zniesiona, a to dla iakiego

nieostrożnego sprofonowania, gdyż

się tam zawsze chwała Boża odpra-

wowała, Sakramenta nayswiętsze u-

żywano, у te tam obrazy do tey że

cerkwi Zbirozkiey Swiętey Parasko-

wiey maią być oddane, w czym obo-

wiązuię syna moiego Jana Наука у

błogosławięstwem moim macierzyń-

skim, aby on tego dosyć czynił, ku

tego w parafią popa Olisieja Stepha-

nowicza, wedle starego nadania, dru-

dzy popowie, to iest, nowo iesliby

byli fundowani, ni którego wstępu

mieć niemaią, ani syn móy przeciw

tey woli mey niema inaczey czynić,

у nikogo tey parafiey nad tego popa,

który na tym gruncie dawno iest fun-

dowany, niedawać, tak iako było za

przodków iego у za nim; także też

dziesięcina, która była dawana temu

popowi z wieczności syna mego Ja-

na Haika, to iest, żyta kop dwie, a

iarzyny kop dwie, pszenicy kopa, a

ięczmienia kopa, a z drugiego dwora

mego kupnego, iako przodkowie mo-

ie nadali, także dziesięciny kop dwie

żyta, a jarzyny kop dwie, pszenice

kopa, a ięczniieniu kopa, to у to

wiecznie zostawać ma у oddawano

być ma przez syna mego у każdego,

który te maiętnosć po mnie trzymać

będzie, a nie w dział, ale wedle sta-

rego nadania iednemu popowi ma być

oddawano, a osobliwie ja zaś sama,

a z własney kupney czesći swey Zbi-

roskiey temusz popowi у diakonu у

diaku у panamarowi ze wszelakiego

zboża dziesięcinę im w równy dział

zapisuię, у który syn móy te grunty

trzymać będzie ypachać, aby tę dzie-

sięcinę oddawał w równy dział у

tak żyto, iako у iarzynę, co wiecz-

nymi czasy być ma w tym. Też obo-

wiązuię syna mego Jana Haika, aby

on poddanych Zbirozkich do religij

rzymskiey nie przyniewalał, pod bło-

gosławięstwem moiem macierzyń-

skim, gdyż cerkiew Zbirozka iest do-

brze fundowana у opatrzona sługami

Bożymi, skąd naukę przystoyną mieć

mogą. Do teyże cerkwi wszystko tar-

gowe czasu jarmarku, które bywaią

dwa kroć do roku przy tey cerkwi

na Świątki i na Świętą Paraskowe-

ią, tedy to ma zostawać wiecznie po-

powi staremu dawnego nadania, któ-

re targowe ten pop у drudzy po nim

będące wybierać у na swą potrzebę

у cerkiewną obracać maią, do czego

drudzy popowie у diakon niema mieć

nic, tylko przy iednym starym popie

zostawać. A ten pop Zbirozki powinien

będzie na każdy dzień za to nadanie

moie w cerkwi Zbiroskiey moiey we

dworze przy mnie samey co dzień

iutrznią, czasy odprawować, a osobli-

-Ł*
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wie wedle dawnego zwyczaiu w cer-

kwi Swiętey Paraskowiey, na każde

święto у niedzielę obiednią śpiewać

у nabożęstwo wszystko wedle po-

rządku Religiej Greckiey ku czci a

ku chwale Panu Bogu wszechmogą-

cemu w Tróycy Swiętey Jedynemu

odprawować maią, i za duszę przod-

ków у nadawców Zbiroskich, tak też

za duszę rodziców moich, dziadów,

babek, oyca у matki moiey Pana Bo-

ga prosić powinien będzie, ten pop

teraznieyszy Zbiroski, у po nim bę-

dące, na każdych panachidach, pa-

mięciach, obiedniach rok od roku na

wieczne czasy. Kutemu gdy mię Pan

Bóg z tego świata zbierze, z diako-

nem у z dziakiem koleią nad ciałem

moim do pogrzebu moiego psałterz

czytać we dnie i w nocy maią, do

tego ten że pop w cerkwi swey ma

odprawować wszystkie pamięci z o-

biedniami z panachidami, może li być

s pokarmem ubogich, według przemo-

żenia у nadania mego, a według po-

rządku Greckiego ma odprawować,

trzećiny у dziewięciny, puł soroczy-

ny, soroczyny, puł godziny у godzi-

ny, ku temu sorokoust, to iest czter-

dzieści obiedni powinien będzie od-

prawować po śmierci moiey zarazem

nie czekaiąc pogrzebu mego, ale sko-

ro po śmierci moiey, czego wszyst-

kiego ma doirzec syn móy Jan Haiko,

у ten że syn móy Haiko z imienia

mego Zbiroskiego, które mam sobie

zapisane od oyca iego na oyczyznie

Zbirohach, skoro po śmierci moiey

popowi Zbiroskiemu ma dać na pa-

mięci, poczowszy od śmierci moiey

aż do roku, tak też za psałterz, któ-

ry czytać będą nad ciałem moim у

za przewód у za sorokoust, to iest,

powinien będzie pop Zbiroski odpra-

wić czterdzieści obiedni, według po-

rządku Cerkwi naszey Wostoczney

kaftoliczeskiey, cały sorokoust у świe-

cą taką, iaka się godzi do tych li-

turgiey zadusznych śorokoustnych у

s kucyą, na które to obiedni у służ-

by Boże powinien będzie syn лпоу

Jan, Науко dać garniec wina, puł-

beczki pszenicy cudney na proskury

у na kucyą, miodu przasnego rączkę

na syte do tey kucyi у czwierć ka-

mieniu wosku, na świecę do sorokou-

sta należącą, ku temu pięć kop gro-

szy Litewskich temuż popowi Zbiro-

skiemu za wszystkie pracy у nakła-

dy iego, które będzie podeymował,

prosząc Pana Boga za duszę moię,

ku temu za wszystkie' obiady s po-

karmem ubogich, według przemoże-

nia у według nadania mego, ma syn

móy z gumna mego Zbiroskiego pięć

beczek żyta, pięć beczek słodu, ia-

łowicę z obory z Zbiroskiey, która na

część iego przyidzie, co wszystko

powinien będzie swieszczennik Zbi-

roski po śmierci moiey wypełnić, ia-

kom wyżey napisała; a iesliby to

swieszczennik Zbiroski od syna me-

go to wszystko odebrawszy, co ode-

mnie iemu tym listem iest zapisano,
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a tego wszystkiego niewypełnił, na-

bożęstwa za duszę moię, iakom wy-

żey pomieniła, tedy się ze mną roz-

sądzi przed miłościwym Panem Bo-

giem na sprawiedliwym sądzie Jego.

To tesz upewniam syna swego Jana

Haika, aby, wedle dawnego nadania

dziada oyca swego у mnie samey,

świecę postawną w cerkwi Swiętey

Paraskowiey na każdy rok na Wiel-

kanoc stawić ma, taką, któraby do

roku gorzała przy każdey chwale Bo-

żey, у tak ma bydź rok od roku na

wieczne czasy z dworu Zbiroskiego

oyczystego iego; ku temu tesz у żem

nadała dzwon wielki do cerkwi mo-

iey Zbiroskiey, tedy wiecznymi cza-

sy ten dzwon żeby przy cerkwi mo-

iey Swiętey Paraskowiey wiecznie

był, od którego wszystkie dzieci mo-

ie oddalam, ku temu tesz iest tam

dzwonek starych nadawców tey cer-

kwi у klepadło у dwa młotki у dzwo-

neczek maluśki, co na Sacrament

dzwonią, Ictóry to fundusz móy chcę,

aby był przez syna mego Jana Haika

у potomki iego, tak że przez syny

moie Pace wiecznie trzymany, iakoż

ich upominam у proszę* błogosławień-

stwem moim macierzyńskim, ia wię-

szuię, aby to wszystko, co się tey

cerkwi nadało, wcale a nienarusznie

zostawało, a podawcami tey cerkwi

у рора nikt inszy być niema, iedno

syn móy Jan Науко у potomkowie

jego wiecznymi czasy. I na tom da-

ła ten list fundaciey moiey wieczy-

stey cerkwi у popom Zbiroskim pod

pieczęcią у s podpisem ręki mey wła-

sney; do którego to listu fundaciey

moiey wieczystey, na utwierdzenie

tego wszystkiego, iako się wyżey po-

mieniło, prosiłam o przyłożenie pie-

częci у podpis rąk ichmosći panów

przyiaciół moich do tego listu mego,

co ichmość na proźbę moią uczynić

a pieczęci swe przyłożyć у ręce swe

podpisać raczyli na ustne prozby mo-

ie, to iest pana Bohdana у pana Ale-

xandra Haykow, iemsci pana Phiło-

na Buchowieckiego. Pisań we Zbi-

rohach, roku:tysiąc szesćsetnego dzie-

wiątego, miesiącaDecembra dnia dwu-

dziestego siódmego na dzień Święte-

go Szczepana Rzymskiego Święta.

У того Фундушу при печат хъ под-

писъ рукъ тыми словы: la Ahafeia

Zophia Sapieżanka Pacowa, podko-

morzyna Brzescka, ten fundusz móy

własną ręką swoią podpisuię na wie-

czne utwierdzenie nadania, mego у

nadania przodków moich do tey cer-

kwi Zbiroskiey Swiętey Paraskowiey.

Богданъ Гайко рукою властною под-

ішсалъ. Alexander Науко ręką swą,

Fiłon Buchowiecki ręką własną. Ко-

торый же тотъ Фундушъ, очевисто

на врад признаный, помененый, до

книгъ судовыхъ кгродскихъ есть

уписанъ, и сесь выпиеъ подъ пе-

чатьми нашими естъ выданъ. Пи-

санъ у Берестьи. У того выпису

при печат хъ врадовыхъ подпись

руки писарское тыми словы: Ла-
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вринъ едюшко, кгродскій Бере-
етейскій писаръ. Который же то
выписъ, зъ кгроду до земства пе-

ренесенный, естъ до книгъ зем-
скихъБерестейскихъуписанъ. Пи-
санъ у Берестьи.

1609 г.

13.—«Нундушевая запись жены подкоморія Агафіи Падь на землю
ж проч., данная діакону, дьячку и пономарю Збирожской Церкви.

Изъ актовой КНИГИ Брестскаго Земскаго Суда за 1609—1611 годы, лист. 351—358.

Л та Божого Нароженья 1610,
м сеца Іюня 10 дня.

Нарокохъ судовыхъ земскихъ о
Светой Троицы, свят Римскомъ,
припалыхъ и судовне отправова-
ныхъ, передъ нами, врадники зем-
скими воеводства Берестейского,

едоромъПатеемъ, судьею, аБогда-
номъ Туминскимъ, подсудкомъ, и
Львомъ Патеемъ, писаромъ, ставши
очевисто у суду, ее милость, пани
ОгаФІя ЗОФІЯ Богдановна Сан жан-
ка, воеводянка Минская, пани Ми-
колаевая Пацовая, подкоморыная
Берестейская, опов дала и намъ,
урадови, до рукъ подала выписъ съ
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ
съ печатьми врадовыми и съ под-
писомъ руки писарское, уписанья
въ немъ листу Фундацыйного на
дьякона волоку земли до церкви Зби-
розское, на речь меновите въ томъ
внпис описаную, при которомъ
выпис и самый оригиналъ иередъ
нами у суду ее милость покладала

и просила, абы тымъ перенесеньемъ
ее тотъ выписъ до книгъ нин ш-
нихъ врадовыхъ земскихъ Бере-
стейскихъ былъ уписаный, въ чомъ
мы, врадъ, бачечы речь быти слуш-
ную, принели есмо его и до книгъ
уписать вел ли и въ слов до ело-
ва такъ се въ соб маеть: Выписъ
съ книгъ кгродскихъ староства Бе-
рестейского. Л та Божого Наро-
женья тысеча шестьсотъ девятого
м сеца Февраля четвертого дня. На
рочкахъ судовыхъ кгродскихъ, пе-
редъ нами, врадниками судовыми
кгродскими Берестейскими, Прецла-
вомъ Горбовскимъ, стольникомъ и
подстаростимъ, Адамомъ Свидер-
скимъ, судьею, и Лаврыномъ е-
дюшкомъ, писаромъ, постановивши
се очевисто урожоная ее милость
пани ЗОФІЯ Богдановна Сапежан-
ка, воеводяика Минская, Миколае-
вая Пацовая, нодкоморыная Вере-
стейская, при устномъ сознанью
своемъ, онов дала и покладала Фун-
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дулгь, за печатью и съ подписомъ

руки своее и за печатьми и съ под-,

писы рукъ людей добрыхъ, нале-

жачій дьяконови и панамарови цер-

кви Збирозское и по нихъ другимъ

дьякономъ идьякомъ ипанамаромъ,

на речь меновите въ томъ Фунду-

шу описаную, о которыхъ просила

ее милость, абы до книгъ судовыхъ

кгродскихъ былъ уписанъ, въ чомъ

мы, видечы, врадъ, речь быти слуш-

ную, принели есмо его ку запису

до книгъ, который, писмомъ поль-

скимъ писаный, въ слов до слова

такъ се въ соб маеть: Ja Ogaffia

ZoffiaBohdanowna Sapieżanka, woje-

wodzianka Mińska, Mikołaj o waPaco-

wa,podkomorzynaBrzeska. Oznajmu-

ję i czynię jawno tym moim listem do-

browolnym zapisem wieczystym, ko-

mu by o tym wiedzieć należało, tera-

źniejszym i napotem będącym, iż co

którą maiętnosć Zbirozską, w powie-

cie Brzeskim leżącą, niebozczyk sła-

wnej pamięci pan Mikołaj, pan podko-

morzy Brzeskij, małżonek moj, kupił

był na imię swoje za własne pienią-

dze moje u Pana Mikołaja Podarzew-

skiego, chorążyea Nowogrodzkiego, a

potem to zas wszystko z dobrej woli

swej, oddaliwszy wszystkie dzieci i

potomki swoje od tej majętności, na

mnie z wolnym szafunkiem wszystko

prawo swoie wieczyste wlał i zapi-

sał wiecznymi czasy. A tak ja Ogaf-

fia Zoffia Sapieżanka Paeowa, mając

ia te wszytką majętność Zbirozką

w spokojnym dzierżeniu swojem a

zażywając wolności prawa pospo-

litego, które każdemu majętnościami

swymi jako chcąc każe szafować,

przeto, nasliadując ia we wszystkim

ludzi bogobojnych, sama po dobrej

woli swey, aby ustawicznie Panu Bo-

gu Wszechmogącemu w Trójcy Swię

tej Jedynemu cześć chwała porząd-

kiem religii Greckiej szła w cer-

kwi Świętej Paraskowiej, w imieniu

naszym Zbirozskim, nadała i tem li-

stem zapisem moim nadaję na diako-

na teraźniejszego Zbirozskiego i dru-

gim po nim będącym następcom dia-

konom teraz zaraz za żywota swego

w siele Zalesni gruntu mego włókę

zupełną ze wszytkim, jako sie zda-

wna miała i teraz ma z gr.untami,

z nawozami, sianożęcmi, z ogrody

owocowemi, według starych miedz,

miedzy gruntami Zbirozskiemi tam-

tejszymi nazwaną Kuniszowską i do

tego na przysiedlenie temuż diakono-

wi dwa morgi tego gruntu, cośmy

z panem małżonkiem swoim, panem

Pacem, prawem u pana Tyszkiewi-

cza ody skali i z panów Hajkow ku-

pili, jakoż zaraz w moc i dzierżenie

tę zwysz pomienioną włókę Kun-

cowską kupno od pana Mikołaja Po-

darzewskiego i moie, od pana małżon-

ka mego zapisaną, i te dwa morgi,

teraźniejszemu diakonowi i po nim

będącym wiecznemi czasy podałam,

drugą włókę ziemie gruntu nazwaną

Koiłowską, w sielie Nołowom kupio-
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na od pana Mikołaja Podarzewskie-

go i mnie wiecznością zapisaną od

pana małżonka mego, na której teraz

pół włoki Jasko i Iwan, Klimowicza

zięć, mieszka, z jego powinnością, z da-

niną i służbą, a pół włoki na czyn-

szu chodzi, to jest włókę skoro po

śmierci moiej teraźniejszy diakon, al-

bo po nim będącym drugie diakono-

wie do siebie i w posesyją swoje ja-

ko własność wziąć mają i dzierzeć,

jako te, która jest zapisana ku chwale

Bożej wiecznemi czasy. Do tego tym

że listem zapisem moim nadaję i za-

pisuję do tejże cerkwi Zbirozskiej na

palamara włókę ziemie, nazwaną Ku-

drowską, w siele wyżej rzeczonym Za-

lesiu, tymże prawem od pana Miko-

łaja Podarzewskiego kupioną i mnie

od małżonka mego zapisaną, wszyst-

ka ta włoka, jako się sama w sobie

zdawna miała i teraz ma, z nawoza-

mi, ogrodami i sianozęciami- miedzy

gruntami imienia mego Zbirozkiego.

A osobliwie dla blizkosci zwonienia

przy cerkwi na przysiedlenie starego

popowskiego gruntu zapisuję morgów

dwa też czasy wiecznemi, co.trzy-

mam o synu moim Janu Hajku z te-

go gruntu przysiedlionego morgów

dwa od tego pola na nas odeymować

niebędzie pod błogosławieństwem mo-

im macierzyńskim, którego proszę

na pola nasza nadanych, s tego miej-

sca ich ruszać nie będzie, ku temu

jeszcze dla większego i porządniej-

szego nabożeństwa, aby chwała Pa-

nu Bogu tak jak i w inszych cer-

kwiach soborowych szła, tedy jeszcze

nadaję ku tejże cerkwie włókę zie-

mię i morgów dwa, którą włókę i

dwa morgi z niebożczykiem małżon-

kiem moim prawem u pana Tyszkie-

wicza przezyskalismy i u panów Haj-

kow kupili, ku tej że cerkwi Zbiroz-

skiej daie i wiecznie zapisuje teraz

zaraz za żywota swego. A przy tym

jeszcze po żywocie moim w siele Wo-

lowom włókę wszytkę a Repfinską,

kupioną u tegoż pana Mikołaja Poda-

rzewskiego i mnie od nieboszczyka

pana Mikołaja Paca zapisaną, na któ-

rej teraz poł włoki poddany moj Mich-

no Wakulenia siedzi społ włoka dru-

giego czynsz płacą, tedy ze wszystką

powinnością tego poddanego z czyn-

szem i służbą diakonowi cerkwi Zbi-

rozskiej daie i zapisuję i także po

śmierci moiej, ten diakon, albo któ-

ry mszy po nim będzie, te włókę na

siebie w posesyią swoię mają wziąć.

Czegóż mu żaden z dzieci i potom-

ków moich zabraniać nie mają i mo-

cy mieć nie będą nad tę wolą i zapis

moj teraźniejszy pod błogosławień-

stwem moim macierzyńskim, od któ-

rego gruntu wszystkiego pomienione-

go, jako się wyszej rzekło, synów mo-

ich wszystkich, ze dwu małżonków

spłodzonych, i wszystkie dzieci i po-

tomki moje obojej płci męzskiej i żeń-

skiej wiecznemi czasy oddalani i one

dzieci i potomki ich żadnego przy-

stępu do tych gruntów moich, do cer-
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Zbirożskiej na sługi Boże na-

danych, tym moim listem wiecznie za-

pisanych, ni którego przystępu mieć

nie mogą.' Ale zawsze przy cerkwi

Zbirożskiej i przy sługach Bożych,

zstępując jeden na drugiego, wiecznie

trwać ma. Czemu aby się nikt s po-

tomków moich nie sprzeciwiał tej

woli mej. A jeśliby się który s potom-

ków moich tego ważył a w te grun-

ty, ode mnie cerkwi Zbirożskiej dane

i zapisane, wstępował, tedy daję moc

zupełną Władyce Włodzimirskiemu

Brzezkiemu, jako obrońcy i pasterzo-

wi cerkwiej Bożych, z takim prze-

ciwnikiem każdym, jako o swą wła-

sną krzywdę, prawnie do ostatniego

punktu prawa czynić i postępować.

Tylko tym zapisem moim waruję: iż

nie Władyka podawcą tej cerkwi i

majętności ich byc ma, ale syn moj

Jan Hajko sam i małżonka jego i

dziatki i potomki jego i szczadkowie

jego wiecznemi czasy tym sługom Bo-

żym obrońcą ich samych i ich grun-

tów i majętności wszelakiej i podda-

nych ich i majętności, im nadanych

odemnie, wszystkich podawcą i obroń-

cą ich ma być. Ale pomienione słu-

gi cerkiewne diakon, diak i palamar,

teraźniejsze i po nich będące, póki mi

Pan Bóg zdrowia użyczy, przy popie

Zbirozskiem, w cerkiewce mej dwor-

nej co dzień przy bytności mej jutrz-

nią iobiednią, czasy iwieczernią śpie-

wać mają; także, gdy mie Pan Bóg

в tego świata zbierze, nad ciałem mo-

im do pogrzebu mego psałterzy czy-

tać we dnie i w nocy koleją mają i

powinni będą; tenże diakon, diak i

pałamar po duszy mej pamięć odpra-

wować mają z popem Zbirozskim, we-

dle porządku naszego Greckiego, przy

jutrzniach, obiedniach i panachidach

i przy odprawowaniu wszeljakim śpie-

waniem sorokousta i odprawowaniem

chwały Bożej. A iż też obowiązał

się swieszczennik Zbirozski zapisami

swemi, że ma na każdą sobotę za du-

szę przodków moich, tak też i ro-

dziców moich, panachidę, wedle usta-

wy cerkwi wostocznej katoliczeskiejv

odprawować rok od roku, na każdy

tydzień w sobotę, i tak wiecznemi

czasy ma być; przeto aby też sługi

Boże, wyszej pomienione, diakon, diak

i pałamar ustawicznie przy swięsz-

czenniku na każdy tydzień, w sobotę

też panachydę odprawowali rok od

roku, aż na wieczne czasy, to po nich

chcę mieć i tym ich listem zapisem

moim obowiązuję. Temuż diakonów i u

syna, który kolwiek będzie dzierzał

ten dwór moj wieczysty, od pana Po-

darzewskiego kupiony i od pana mał-

żonka mego mnie zapisanego, z tego

dworu mego wieczystego Zbirozskie-

go daję, daruję i zapisuję tym listem

moim po śmierci mojej, zapissałła te-

raz , za przewód, za sorokoust, za wszy t-

kie pamięci z obiedniami dwie kopie

Litewskich, co tylko przy popie Zbi-

rozskim wedle porządku powinności

diakonowi przy każdej chwale Bożej,
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gdy za dusze moje Pana Boga prosić

będą wszelaką powinność w nabo-

żeństwie odprawować ma; ku temu za

obiady albo stoły doroczne mają mu

dać dzieci moje z gumna mego wie-

czystego, s zczęsci Pacom należącej,

temuż diakonowi dwie beczki żyta,

słodu dwie beczki. Tak tesz diak

wszystkie powinności diackie przy

popie Zbirozkim, jako się wyszej po-

mieniło, w nabożeństwie za duszę mo-

je przy każdych pamięciach soroko-

ust odprawować ma, wszelakim śpie-

waniem, czytaniem. A za to mu ma-

ją dać tenże syn moj, co moj dwór

będzie wieczysty Zbirożski trzymać,

połtory kopy groszy Litewskich, puł-

tory beczki żyta, pułtory beczki sło-

du. Tak też pałamar za pozwonne na

każdą chwałę Bożą, wielki dzwon kie-

dy dzwonić będzie za duszę moje i

spulnie s popem, z diakonem, z dia-

kiem jako psałterz czytać, tak też

czasu przewodu, czasu pamięci z ty-

mi zwyż mianowanemi sługami Bo-

żymi w tej cerkwi świętej Parasko-

wijej Pana Boga zaduszę moje pro-

sić będzie, także zapisuję temuż u

syna mojego ze Zbirohow, co moj dwór

wieczysty trzymać będzie, ma mu

dac za jego prace połtory kopy gro-

szy Litewskich, połtory beczki żyta,

połtory beczki słodu. Których modł

za duszę moje, jeśli oni tego wszyt-

kiego wykonać nie będą chcieli, roz-

sądzo się ze mną przed' sądem Bo-

żym. A ii też z dawna dziesięcinę

daję z tej majętności wieczystej, od

pana Mikołaja Podarzewskiego ku-

pionej, i mnie od małżonka mego za-

pisanej, Zbirozskiej, ze zboża wszelia-

kiego żyta i jarzyn popowi Zbiroz-

skiemu z diakonem, diakiem i pała-

marem w równy dział ze wszystkiej

paszni dwora mego wieczystego, tak

i teraz tym listem, zapisem moim za-

pisuję wiecznymi czasy tę dziesięci-

nę żytną i .jarzynną w równy dział

z popem Zbirozskim diakonowi, dia-

kowi i palamarowi. Co synowie mo-

ie po śmierci mej i kożdy, któryby te

Zbirohi trzymał, na każdy rok zawsze

i na czasy wieczne oddawać mają i

powinni będą, iako własny dług ich

tym to zwyż mienionym sługom Bo-

żym, w cerkwi Zbirozskiej chwałę Bo-

żą odprawrującym. I na to ja, Ogafia

Zoffia Sapieżanka Pacowa, chcąc aby

ten zapis moj wiecznie trwał, dałam

ten moj list wieczysty do cerkwi Bo-

żej Zbirozskiej diakonowi, diakowi i

pałamarowi pod moją pieczęcią i

z podpisem ręki mej własnej. Do któ-

rego listu, zapisu mego wieczystego,

na utwierdzenie tego wszystkiego,

jako się wyszej pomieniło, prosiłam

o przyłożenie rąk ichmosć panów

przyjaciół moich do tego listu moje-

go, a ichmość na proźbę moje uczy-

nili i pieczęci swe przyłożyli i ręce

swe podpisać raczyli, fojest: jegomość

pan Bohdan i jegomość pan Аіехап-

der Hajkowie, jegomość pan Gabryjel

Popławski. Pisań we Zbirohach ro-
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ku tysiąc sześćsetnego dziewiątego

miesiącaDecembra dnia dwudziestego:,

w dzień świętego Szczepana, Rzym-

skiego święta. У того фундущу при

печатехъ подписи рукъ тыми сло-

в ы : j a Agafia Zofija Sapieżanka

Mikołaj owa Pacowa, podkomorzyna

Brzeska, ten fundusz i zapis.swój,

swoją własną ręką podpisała. Бог-

данъ Гайко рукою власною. Alek-

sander Hajko ręką swą. Gabryel Po-

pławski ręką swą własną. Который

тежъ тотъ Фундушъ помененый,

очевисте на врад признаний, до

книгъ судовыхъ кгродскихъ есть

уписанъ и сесь выписъ подъ пе-

чатьми нашими есть выданъ. Пи-

санъуБерестью. У того выпису при

печатехъ подписъ руки писарское

тыми словы: Лаврынъ едюшко,

кгродскій Берестейскій писаръ. Ко-

торый то выписъ, зъ кгроду до зем-

ства перенесеный, и до книгъ ни-

н шнихъ врадовыхъ земскихъ Бе-

рестейскихъ есть уписанъ. Писанъ

у Берестью.

14.—Фундушовая запись на Подб льскую церковь, выданная женою
подкоморія Паца Агафі ю Пацъ.

Изъ актовой книги за 1609— 1611 г., исты 346—350.

Л та Божого Нароженья 1610,

м сеца Іюня 17 дня. • .

На рокохъ судовыхъ земскихъ

о Светой Троиц , свят римскомъ,

припалыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами врадники зем-

скими воеводства Берестейского

едоромъ Патеемъ, судьею, аБог-

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ,

и Львомъ Патеемъ, писаромъ,

ставши очевисто у суду, земянка

господарская воеводства Верестей-

ского, ее милость пани ІІодкомо-

рина Берестейская, пани Миколае-

вая Пацовая, опов дада и намъ,

врадови до рукъ подала выписъ

съ книгъ кгродскихъ Берестей-

скихъ подъ печатьми врадовыми и

съ подписомъ руки писарское,

уписанья въ немъ листу Фундацыи,

наданья на церковь Подб льскуго,

лежачого у воеводств Берестей-

скомъ, на речь меновите въ томъ

лист описаную, при которомъ

выпис и самый оригин лъ у су-

ду передъ нами подкладала и про-

сила , абы тымъ ее перенесеньемъ

тотъ выписъ кгродскій до книгъ

нин шнихъ врадовыъ земскихъ

Верестейскихъ былъ уписанъ,—
8*



36 1609 г.

которого мы врадъ цринели и до

книгъ уписать вел ли, и въ сло-

в до слова такъ се въ соб ма-

еть: Выписъ съ книгъ кгродскихъ

староства Берестейского. Л та Бо-

жого Нароженья тисеча щестьсотъ

девятого, м сеца Февраля четвер-

того дня. На рокохъ судовыхъ,

кгродскихъ, передъ нами врадники

судовыми кгродскими, Прецлавомъ

Горбовскимъ, стольникомъ и под-

старостимъ, Адамомъ Свидерскимъ,

судьею, и Лавриномъ едюшкомъ,

писаромъ, постановившисе очеви-

сте у суду ее милость пани Ага-

ФІЯ ЗоФеіа Богдановна Сап жан-

ка Миколаевая Пацовая, покомо-

риная Берестейская, покладала и

очевисте признала Фундушъ на

церковь Подб льскую, за печатью

и подписомъ руки своее и за пе-

чатьми и подписами рукъ людей до-

брыхъ, на речь въ томъ фундуш

меновите описаную, о которой ее

милость пани подкомориная про-

сила, абы до книгъ судовыхъ кгрод-

скихъ Берестейскихъ былъ упи-

санъ. Въ чомъ мы, видечи речь

быти слушную, приняли есмо его

ку запису до книгъ, который пись-

момъ польскимъ писаный, и въ

слов до слова такъ се въ соб ма-

еть: W imię Pańskie stan się na

wieczną tey rzeczy pamięć niniey-

szym у na potem będącym, komu

by to wiedzieć należało. Ja Ohafia

Zophia Bohdanowna Sapieżanka, Mi-

kołaj owaia Pacowa, podkomorżina

Brzeska, oznaymuie tym listem fu-

daciey moiey wieczystey, komu by

to wiedzieć należało, teraznieyszym

у napotem będącym ludziom , iż ja

sama z niebozczykiem sławnej pa-

mięci z panem Mikołajem Pacem,

podkomorżim Brzesckim, małżonkiem

moim, za żywota iego, umyśliliśmy

byli w maietnosci naszey Podbialej,

dla nabożeństwa poddanych, przez od-

ległości kościołów у cerkwi, zbudo-

wać cerkiew, tedy ia, po śmierci po-

mienionego małżonka swego, zbudo-

wawszy dwór, zbudowałam у cer-

kiew też tam założenie Swiętey Prze-

czystey, to iest matki Bożey, ku czci

у ku chwale Panu Bogu wszechmo-

gącemu w Troicy Swiętey iedinemu,

ku którey cerkwi nadałam iuz, we-

dla przemożenia moiego ubogiego,

aparaty cerkiewne, xięgi, zwon i

obrazy. A chcąc ia, aby w tej cer-

kwi pomienioney, w iednosci у w zgo-

dzie z kościołem rzymskim, wedle po-

rządku greckiego, Panu Bogu chwała

rosła у była, przeto nadałam tym li-

stem fundacyi moiey wiecznymi

czasy nadaię na te cerkiew Podbiel-

ską, w siele Passukach, popowi ta-

meczniemu teraznieyszemu Podbiel-

skiemu, na imię Michajłowi Michay-

łowiczu z dziaczkiem у inym popom

drugim będącym, przez podłość grun-

tów, na wychowanie włok cztery pu-

stych własnego oiczystego gruntu

synów moich, to iest Stephana, Sa-
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muela, Teophila у Theodata Paeow,

to iest: napaszniu popowi włok dwie,

a na osadę poddanych drugą włok

dwie, a to w nagrodę dziesięciny,

którą była obiecała dawać s paszni

dworney. Ku tej tesz tamże w tym

sielie Passukach, w maiętnosci Pod-

bielskiey, nadałam у tym listem fun-

dacyinym nadaie wiecznymi czasy

włok dwie diaknowi z dziaczkiem te-

raznieyszemu у potem będącym, aby

у on ustawicznie pewnych pomienio-

nych czasów s popem w tej cerkwi

nabożeństwo odprawował, temuż po-

powi у diakowi we młynie Pod-

bielskim przez miarki wolne mliwo

у w foluszu bez płaczenia sukna bic

wiecznie pozwalam mieć. Także aby

sobie ten pop у diak w puszczy Bia-

łowezkiey drzewa bortnego wyrobił,

у to przy nich wiecznie iako praca

ich ma zostawać. Ku temu z tegoż

dwora Podbielskiego, którym ia ku

pożytku dziatek mych zbudowała, do

cerkwi Podbielskiey na ładan, wino

na każdy rok po dwie kopie litew-

skich , a osobliwie świecę wielką po-

stawną przed obraźmy na kożdy rok,

na święto świętego Błahowiesczenia,

do cerkwi Podbielskiey mam dawać,

ia sama za żywota swego, a po

śmierci moiey syn moy, któremu się

z działu ta Podbiała dostanie, dawać

powinien będzie, a ten pop z dia-

kem na każdą niedziela у święta uro-

czyste zawsze nabożeństwo, wedle

powinności Greckiey religii, ku czci

a chwale Pana Boga odprawować

maią у za dusze niebożczyka pana

Mikołaia Paca, małżonka mego, zaw-

sze przy odprawowaniu nabożeństwa

Pana Boga prosie winni, także i

zaduszę moie po śmierci moiey, a te-

raz za zdrowia mego, za zdrowie mo-

ie у synów moich Pacow, a osobli-

wie za dusze rodziców moich w so-

botę , to iest dziadów, babek moich

у ojca matki moiey, powinni będą'

Pana Boga prosić. A po śmierci mo-

iey nad ciałem mym ten pop Pod-

biełski z dziaczkiem у Zbirozkim у

z diakami koleią psałterz czytać

w nocy у we dnie, aż do pogrzebu

ciała mego, a ten tesz pop w cerkwi

swey Podbielskiey ma odśpiewać

wszystkie pamięci z obiedniami, s pa-

naehidami, może li być s pokarmieniem

ubogich, według przemożenia a we-

dług porządku naszego Greckiego

ma odprawować trzeciny, dziesięci-

ny, pułsoroczyny, soroczyny, puł-

godziny у godziny, ku temu soro-

.koust, to jest czterdzieście obiedzień

powinien będzie odprawić. Czego

wszystkiego w tey cerkwi synowie

moi, panowie Pacowie, który to

Podbiała trzymać będzie, ma doi-

rzeć, a ten że syn tego popowi

у iego dziakowi powinien będzie

dać pięć kop groszy litewskich, pięć

beczek żyta у pięć beczek słodu,

summy mey, którą mam na Ki-

waczyczach у na Podbiałey, któ-

ry to fundusz mój chcę, aby, ia-
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ко się wyżey rzekło, był przez dzieci
moie Pace wiecznie trzymany, któ-
rych proszę у błogosławieństwem
moim macierzyńskim zawięzuię, aby
od tey cerkwie tych gruntów, przez
mnie zapisanych, nieruszali у nieo-
deymowali, у wdział między siebie
onych niedzielili. A ta cerkiew za-
wsze у wiecznie ma być pod posłu-
szęstwem pasterza swego, to iest
władyki Włodzimierskiego у Brze-
sckiego. Którey to cerkwi Podbiel-
skiey Władyka WłodzimierskiBrzesc-
ki, iako obrońca у pasterz, ieśliby
w czym у długo krzywdzona była,
ma oney prawem bronie. I na to
wszystko, iako się wyżey rzekło, da-
ła cerkwi Podbielskiey ten list fun-
dacyi, pod pieczęcią moią у s podpi-
sem ręld mey własney. Bo którego
na utwerdzenie prosiłam o przyłoże-
nie pieczęci у о podpis rąk, to jest
Jegom. pana Krzysztopha Przewłoc-
kiego у pana Bohdana a pana Ale-
xandra Haykow, który za oczewistą
у ustną proźbą moią pieczęci swe
przyłożyć у ręce swe podpisowac ra-
czyli do tego listu fundacyey moiey
wieczystey. Pisań we Zbirohach, ro-

• ku Pańskiego tysiąc szescsett diewią-
tego, miesiąca Decembra dwudzieste-
go szóstego dnia, w dzień świętego
Szczepana Rzymskiego święta. У то-
го Фу н душу печати в си суть ц -
лы, а подписъ рукъ тыми еловы:
Ja Ahafia Zophia Bohdanowna Sapie-
żanka, Woiewodzianka Mińska Miko-
łaiewaPacowa,podkomorzynaBrzesc-
ka ręką swą własną ten fundusz
podpisałam; Krzysztof Przewłocki
do tego funduszu ręką własną pod-
pisał; печатарь, устне прошоный,
печать приложилъ и руку подпи-
салъ Богданъ Гайко рукою власт-
ною, Alexander Науко ręką swą;
который же то тотъ Фундунгъ по-
мененый, очевисто навряде призна-
ный, до книгъ судовыхъ кгродскихъ
есть уписанъ, и сесь выпись подъ
печатьми нашими; есть выданъ. Пи-
санъ у Верестью. У того выпису
при печатехъ врадовыхъ подписъ
руки писарское тыми словы: Лав-
ринъ Федюшко Кгродскій Береетеи-
скій писаръ. Который же то выписъ,
зъ кгроду до земства перенесений,
до книгъ земскихъ Верестейскихъ
уписанъ. Писанъ у Верестьи.
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15.—Фундушовая запись на церковь Кадежицкую.

Изъ актовой книги за 1615 г. листъ 223—226.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестсотъ петнадцатого, м сеца

Іюня двадцать второго дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,

о светой Троицы, свят римскомъ

прйпалыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами врадники су-

довыми земскими воеводства Бе-

рестейского, Прецлавомъ Горбов-

скимъ, судьею, а Богданомъ Ту-

минскимъ, подсудкомъ, и Яномъ

Патеемъ, писаромъ, ставши оче-

висто у суду, урожоный панъ Ва-

силей Сасинъ Калечицкій, самъ

отъ себе и именемъ другихъ участ-

никовъ своихъ, пана Яна, пана

Григора Цверовичовъ, пана Саму-

еля едоровича Калейчицкого, па-

на Матея Калецкого, пана Стани-

слава Кендзеравекого и сына его

Бартоша, опов далъ и листъ свой,

водле права посполитого спра-

вивши, нризналъ, которымъ ли-

стомъ они, особы мененые, зезво-

ливши се, записують на церковь

во им нью Калечицкомъ Фундупіъ,

о чомъ вгь томъ лист ширей оіш-

суеть, и иросидъ нанъ Василей

Калёчицкій именемъ своимъ и

овыхъ участниковъ своихъ, абы

тотъ листъ до книгъ врадовыхъ

земскихъ Берестейскихъ принятъ

и уписанъ былъ. Въ чомъ мы, ви-

дечы речь и прозбу быти слуш-

ную , ку запису оный листъ при-

нявши и въ книги вписати вел -

ли и уписуючи слово отъ слова

такъ се въ соб маеть: Ja Wasiley

Siemionowicz Sasin Kaleczyckij i

ja Jan у Hrehorey Zwierowicz Sa-

siny Kaleczyckie i ja Samuel Fedo-

rowicz Sasin Kaleczycky у іа Ma-

ciey MichaJowicz Kalecky, i ia Sta-

пізіал у s synem swym Bartoszem

Kędzierżawscy na Kaleczycach Avszy-

scy uczesnicy imienia naszego w Sa-

sinach, w powiecie Brzesckim leżą-

cym w Kaleczycach, .czynim iawno

у wyznawamy wszyscy uczesnicy

spoinie, żeśmy wszyscy zgodnie przy-

iąwszy do cerkwie naszey Kalieczyc-.

kiey popa imieniem Fiodora Iwano-

wicza z%Bielska у przyiąwszy go do

cerkwie naszey na cześć i na chwa-

łę Panu Bogu, у daliśmy mu у po-

stąpili według pierszych przodków

naszych nadania to wszystko, co

było do cerkwi у ieszcze у z przyda-

niem naszym, to iest, naprzód włok

a ziemie we wszystkich trzech po-
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liach у na miescach pewnych za mie-v

dzami lezące, od pierwszego wszyst-

kich nas działu wieczystego nada-

nia do tego dziesięciny według da-

wnych rozdziałkow naszych,' odpię-

ciu części, s każdey części po pięciu

kop żyta, co uczyni ze wszystkich

pięciu części jmienia naszego kop

dwadzieścia piec, a s poddanych, któ-

ry by kolwiek miał pan poddane,

s każdego poddanego, na włóce sie-

dzącego, zwłoki po snopów trzydzie-

stu żyta, s poł włóczka po snopów

piętnastu, a z czwierczy po snopów

pół ósma żytom powinni dawać w ko-

żdych iako my sami panowie z sczę-

sći, tak у poddany każdy osiadły. Do

tego drwa maią byc popu wolno na

ogrzewanie domowe, s każdey części

naszey Kalieczyc, jako s ktorey czę-

ści wielkiey więcey, azmałeymniey,

wozić; do tego suknia, abo na suknią

dać złotych piec, a na kożuch dwie

zimie skur baranich dziesięć, albo

groszy pięćdziesiąt, s każdey części

po parze skur baranich na kożuch,

abo po groszy dziesięciu s części na

kożuch. Którego to popa my wszyscy,

przyimuiąc do cerkwie naszey Ka-

lieczyckiey, dażemy ypostępuiemy у

tym listem naszym wszyscy obowią-

zuiemy у cerkiew у popa funduie-

my, у po tym popie, który by iedno

był, każdemu to nadanie nasze у

fundusz należeć będzie. To te zwa-

ruiemy tym listem naszym: jeśliby-

śmy sami w czym popu krzywdę ia-

ką uczynili, abo у w każdy rok

wczynić popu nieuczcili у nie wy-

pełnili, tedy każdy z nas za rękie

na się kładziemy kop dwadzieścia

groszy litewskich j daiemy- moc za

tym listem upornego у krzywdę czy-

niącego przypozwać do ktoregożkol-

wiek prawa lub ziemskiego, lub du-

chownego. A urząd każdy za pier-

szym przypozwaniem ma na upor-

nym у krzywdę czyniącym popu

wskazać iako na roku zawitym. A

obwiniony stanąwszy naprzód zapła-

cić kop dwadzieścia zaręki, a po-

tym у to, o co pozywan będzie od

popa. A pozywać ma o krzywdę po-

powską lub to sam pop, abo pan

który za popa, abo umocowany od

popa okazką krzywdę у szkodę po-

powską. A po zapłaceniu zaręki у

zadosycuczynie szkody у za to sa-

mo, co pozwano będzie przedsie ten

list nasz przy mocy zupełney ma

zostawać у niuczym nienaruszać, wie-

cznymi czasy na wieki ma być. Co

my ten list utwierdzamy у mocnym

czynimy, my sami у potomki nasze,

у któryby kolwiek te maiętności у

części nasze Sosinowskie, Kalieczyc-

kie w woiewodstwie Brzeskim trzy-

mać będą, tedy maią tę nadanie у

fundusz przodków naszych у nas sa-

mych za mocny trzymać wiecznymi

czasy, iia wieki. I natoś my ten list

dali i naszymi pieczęćmi у s podpi-

sem rąk naszych у ten list'do xiąg

ziemskich Brzesckich у duchownych
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wpisać iesmy dali у drugi taki sło-

wo do słowa przy ewanelij w teyże

cerkwi Kalieczyckiey upisali i aby

to było nadanie у fundowanie nasze

na czesc у na fałe Panu Bogu у

na odpuszczenie grzechów naszych
przodków у potomków naszych,

Amen. Pisań w Kalieczycach. Roku

tysiąc sześćset trzynastego, Kwietnia

pierwszego. У того листу при пе-

чатехъ подписъ руки тыми словы:

Wasiley Kalieczyckij, woyt Miliey-

czycki. Jan Sasin Kalieczycky pi-

sarz grodzki Krasnicky, własną rę-

ką. Hrehorey Sasin Kalieczycky rę-

ką własną. Samuel Piedorowicz Sa-

sin Kalieczycky ręką własną. Ma-

ciey Kaliecky ręką własną. Bartosz

Kędzierżawsky ręką własną. Кото-

рый листъ, наврад нризнаный, до

книгъ земскихъ Верестейскихъ

есть уиисаный.

1617 г.

16.—Духовное зав щаш едора Ивановича Масальскаго, въ которомъ
онъ, отписывая все движимое и недвижимое свое имущество д тямъ
своимъ, зав щаетъ похоронить себя въ православной Церкви въ Олек-
сичахъ и упоминаетъ о сд ланной отцемъ его и имъ самимъ фунду-

шовой записи на эту церковь.

Изъ актовой книги за 1618 годъ, листъ 71.

Л та Божого Нароженья 1618,

м сеца Генваря 16 дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ, о

Трехъ Кродяхъ, свят Римскомъ,

приналыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами врадниками су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, Прецелавомъ Горбов-

скимъ, судьею, Яномъ Патеемъ, под-

судкомъ, а на м сцу его милости па-

на Андрея Пекарского, писара зем-

ского Берестенекого, вътой спра-

в , нижеішсаной, засажрнымъ Ста-

ниславомъ Витановскимъ, ставши

очевисто у суду его милость панъ

Андрей Пекарскій, писаръ земскій

Берестейскій, яко печатарь того

тестаменту, ниже писаного, покла-

далъ и ку актикованыо до книгъ

иодалъ выписъ съ книгъ кгродскихъ

Городенскихъ, за печатьми и под-

пиеамиврадовыми уписанья вънемъ

тестаменту остатнее воли небож-

чшса его милости князя едора Ива-

новича Масальского, маршалка его

королевской милости Городенеко-
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го, при которомъ выпис и самый

тестаментъ передъ нами у суду по-

кладалъ, на речь меновите вътомъ

выпис описаную и доложоную, о

которого просилъ его милость панъ

писаръ, абы тымъ неренесеньемъ

его милости тотъ выписъ до книгъ

нин шнихъ земскихъ Берестей-

скихъ былъ уписанъ. Въчемъмы,

врадъ, видечи речь и просьбу его

милости быти слушную, оный вы-

писъ приняли и въ книги вписать

вел ли, который уписуючи слово

до слова и такъ се въ соб маеть:

Выписъ съ киигъ справъ кгрод-

скихъ пов ту Городенского. Л та

отъ Нароженьл Сына Божого ти-

сача шестьсотъ семнадцатого, м -

сяца Генваря осмого дня. На ро-

кахъ судовыхъ кгродскихъ, водл

порядку статутового сего м сяца

Генваря ирипалыхъ и судовне от-

правованыхъ, передъ нами Яномъ

Кампо, подстаростимъ, Ерншто-

ФОМЪ Толочкомъ, судьею, а Фи-

лономъ Козловицкимъ, нисаромъ,

врадниками судовыми кгродскими

іюв ту Городенского отъ вельмож-

ного пана его милости пана Павла

Воловича, старосты Городенского

и Плотельского на справы судовые

высажоными, постановившисе о-

чевисто земенинъ господарскій по-

в ту Городенского панъ Павелъ

Плясковицкій, именемъ ее милости

кнеяшы ЗОФІИ Масальекое, маршал-

ковное пов ту Городенского, пани

Якубовое Скиндеровое, иокладалъ

тестаментъ годной памети небож-

чика его милости князя едора Ma- '

СЕЛЬСКОГО, маршалка его королев-

ское милости пов ту Городенского

и опов далъ, ижъ недавныхъ ча-

совъ, въ року теперь прошломъ

тисяча шестьсотъ . семнадцатому

м сяца Декабря деветнадцатого дня

зъ сего св та смертью зошлого, съ

печатью и съ подписомъ руки его

милости и съ печатьми и съ нод-

писами рукъ людей зацныхъ на

речи меновите въ томъ тестамент

описаные, особомъ въ немъ поме-

ненымъ служачій. Который теста-

ментъ, за потребованьемъ того па-

на Плясковицкого, до книгъ кгрод-

скихъ Городенскихъ уписуючи, сло-

во до слова такъ се въ соб маеть:

Во имя Пана Бога Всемогущего,

во Троицы Единого. Нехай се воля

его светая д еть. Я едоръ Ива-

новичъ князь Масальскій, марша-

локъ его королевское милости, ачъ

будучи на сей часъ, зъ ласки Божое,

зуполное памети моей и здоровый

на розум и на т д моемъ, a в -

даючи и то добре уваживши, яко

остатняя година и доконанье живо-

та насемъ св т людского каждо-

му челов ку есть закрыто, а по-

неважъ тежъ на св т вшелякіе

речи суть одм нныи и зепсованыо

сиоддани, зачимъ конецъ свой зам -

роіши ирыймують, также воля и

умыедъ и вси справы дюдскіе, если
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бы писмомъ объявлении не были,

ино таковые справы съ часомъ сплы-

вають и въ запаментанье людское

приходють а на потомные часы

ґрунтовне захованы быти не мо-

гуть для смерти, которая кождому

челов ку конецъ живота приносить,

зачимъ и маентности позосталые,

посполите розрухи, вархолы и рос-

тырки межи повинными, кровны-

ми множатьсе. Чому заб гаючи я

и хотечи порадокъ учинити, абы

по живот моемъ около маетности

моихъ, по мн зосталыхъ, такъ ле-

жачихъ, яко и рухомыхъ, межи

д тьми моими некоторые зайстя и

ростырки нед яли,—одно абы вся-

кая речь, власности моее належа-

чая, значне объявлена и, водлугъ

сее воли моей, росправлена была.

Тогды вжо сей тестаментъ мой те-

перь, заразъ, по доброй воли, зъ

добрымъ умысломъ и уваженьемъ

моимъ справуючи, такъ въ немъ

остатнюю волю мою ку в домости

всимъ посполите, кому бы потреба

того в дати оказала, доношу, ознай-

мую и утвержаю: наперв й, кгды

Панъ Богъ, часомъ воли своее, мене

зъ сего св та до хвалы свое све-

тое поволать будеть рачилъ, ду-

шу мою Пану Богу Веемогучому,

во Троицы Единому, въ оиатрность

Его светую поручаю; a т ло мое

гр шное, абы по смерти моей по-

ховано было въ церкви моей Олек-

сичахъ, въ Старомъ Двор , заложе-

нья Светого Спаса, въ склеп , гд

и т ло першое малжонки моее ле-

жить. Который погребъсынове мои,

князь Григорей и князь Андрей

едоровичи Масальскіе, отправити

мають такъ, яко научтив й быть

можеть. На который погребъ мой

медовъ и солодовъ и пива и быдла

до кухни, коренья и обцихъ трун-

ковъ есть, зъ ласки Божое,въ потре-

бу наготовано. И кгды мн Панъ

Богъ зъ часомъ до хвалы свое све-

тое поволать будеть рачилъ, абы

т ло мое, не держачи его долго, по-

ховано было, яко набардз й быть

може, за нед ль килька. А ижъ тотъ

домъ Божій, церковь Олексицкая,

еще черезъ мене писмомъ не уфун-

дована, тогды при семъ тестамен-

т моемъ листъ мой, Фундушъ спра-

вленый, зоставую. На которомъ все

наданье мое и все охендожство и по-

требы церковные, также икгрунтъ,

черезъ небожчика пана отца моего

и черезъ мене наданые, все доста-

точне въ томъ лист , Фундушу мо-

емъ, поменено есть. Аим нья мои,

черезъ мене набытые: им нье мое

Олексичи, Старый Дворъ, у брата

моего рожоного купные, также Ве-

сей и Беростивица и пуща Нарев-

ка, набытые купли мое, тые во-

длугъ першого розроженья моего

листовного и на врад визнано-

го, еыномъ моимъ милымъ, князю

Грегорью и князю Андрею Масаль -

скимъ в чие даю и имъ записую.
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И вже мають они, сынове мои, во-

дле першого листу моего, сами съ

потомками на себе в чне держати

и ихъ уживати; вольни будуть ты-

ми маетностями, яко власностью

своею шаФОвати. Аижемъ внучц

моей, моей милой цурц небожчи-

ка князя Александра, сына моего,

кнежн Галшц Масальской, кото-

рая, яко доходить мене в домость,

ижъ съ причины матки своее на

ноги теперь есть уломна, и не упа-

труючи я зъ л пшимъ пожиткомъ

ее им ти части, на нее приходя-

чое, въ им нью моемъ отчизномъ,

назва'номъ Новомъ Двор , Олекси-

чахъ, лежачомъ у пов т Городен-

скомъ, которое сынове мои, князь

Григорей и князь Андрей Масаль-

скіе, отложивши немалую суму,

своими власними пенезми матц

ее, кнежн Ев Курчевичовн Бу-

лыжанц , черезъ небожчика князя

Александра, сына моего, внесеную,

въ держаныо своемъ мають, назна-

чиломъ ей въ томъ першомъ ли-

ст моемъ, вм сто маетности мо-

ихъ, лежачихъ и рухомыхъ, гото-

вую суму пенезеи десеть тисечей

золотыхъ польскихъ, а въ выпра-

ве десять тысячей золотыхъ поль-

скихъ. Естли задорощеньемъ л тъ

ее а дасть ли Панъ Богъ будеть

здорова на ноги и въ станъ мал-

женскій черезъ тыхъ сыновъ мо-

ихъ выдана будеть, ино тымъ те-

стаментомъ моимъ такъ объясняю:

если тая внука моя будеть вдя-

чна тое ласки и милости мое и на

томъ перестане, то сынове мои,

князь Григорей и князь Андрей,

водлугъ того першого листу моего,

ей, внучц моей, тую суму дати

будуть повинни; а если ногордить

тою ласкою и милостью моею, бу-

деть хот ти части отчизны моее,

Нового Двора Олексичъ, приходить

ино вжо сынове мои, князь Григо-

рей икнязь Андрей Масальскіе, тое

сумы, ани выправы ей, внучц

моей, не будуть повинни дать, иона

не болыпъ, только до отчизны въ

Новомъ Двор Олексичахъ, будеть

ли щто отъ сумы матц ей отъ

отца ее записаное, которую сыно-

ве мои, князь Григорій икнязь Ан-

дрей, матц ее отложили, збывать,

приходити можетъ. Кгдыжъ вжо я

вс иншіе маетности мои, за ласкою

Божою, черезъ мене набытые, имъ,

сыномъ двомъ—князю Григорью и

князю Андрею Масальскимъ запи-

салъ есми и въ ровный д лъ имъ

и потомкомъ ихъ записую. А ма-

етность моя рухомая: сребро мое,

то есіь: роструханы два золотые

зъ накрывками, котелки два среб-

ряные немалые, кгарнецъ серебря-

ный до питья, на кщталтъ турецкого

кгарца, коневка серебряная, болыпъ

кварты, м стцами злотистая, куб-

ковъ ееребряиыхъ пять, зверху

злотистыхъ, лыжокъ сребряныхъ

тузиновъ три, б е » одное, кгарву-
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шокъ сребряный зъ накрывкою \

одинъ, чарокъ сребряныхъ дв ,

ковшикъ серебряный одинъ, сол-

ничка серебряная, лихтаровъ се-

ребрянныхъ два, виделецъ серсб-

рянныхъ двое до конФектовъ, пе-

чать серебряная, шабля оправная

среброыъ одна, злотистая; ку тому,

сребро мое, которое у мене позы-

чилъ его милость панъ Миколай

Кишка, дворенинъ его королевской

милости, на листъ, описъ свой, то

есть: м дница зъ наливкою сребря-

ная, м стцами злотистая, лихта-

ровъ сребряныхъ два, чара вели-

кая сребряная, коновь сребраная

у полтора кгарца, м стцами злоти-

стая;—ино такъ тое сребро, кото-

рое теперь при мн есть, яко и

тое у пана Кишки, за описомъ его,

кгды спавши сыномъ моимъ, кро-

внымъ моимъ—кнежн ЗОФІИ Яку-

бовой Скиндеровой и кнежн Ма-

рин ІОндзиловой, имъ всимъ чо-

тыромъ даю, дарую—и межи себе

но живот моемъ розд лити мають.

Штомъ тежъ, перв й сего, записа-

ломъ тымъ дочкомъ моимъ—кнежн

ЗОФІИ и кнежн Марин по шести-

сотъ копъ грошей Литовскихъ на

им ныо моемъ Старомъ Двор Олек-

сичахъ, тогды, если бы за живота

моего, тое сыны не заплатили, по

живот моемъ, тое сынове мои, во-

длугъ тыхъ листовъ моихъ, имъ—

дочкамъ моимъ на то даныхъ. за-

платити и досьгть учинити новин-

ни будуть. Надъ то еще показуючи,

я тымъ дочкамъ моимъ—кнежн ЗО-

ФІИ, пани Скиндеровое, кнежн Ма-

рин , пани Юндиловой и дальшую

милость мою родительскую на им -

нью моемъ, черезъ мене въ сихъ ча-

ст хъ набытомъ, в чностью куп-

номъ, названомъ Черневъ, лежа-

чомъ въпов т Берестейскомъ, за-

писую имъ— дочкамъ моимъ— кне-

жн ЗОФІИ И кнежн Марин дру-

гую суму пенезей, также по шести

сотъ копахъ грошей Литовскихъ;

которую суму пенезей по живот

моемъ *тымъ дочкамъ моимъ ми-

лымъ сынове мои—князь Григорій

и князь Андрей Масальскіе съ того

им нья моегоЧерневъ, ниякое труд-

ности не задаючи, отдать и запла-

тить п винни будуть. А самое тое

им нье мое Черневъ, куплю мою, и

вси приналежности его тымъ сы-

номъ моимъ, князю Григорью и"

князю Андрею Масальскимъ, также

идворъ мой въ м ст Городн , ндя-

цы и м щане мои даю, дарую и

в чне имъ и нотомкомъ ихъ въ

•вольный шаФунокъ ихъ симъ тымъ

тестаментомъ моимъ записую и

всякіе маетности мои рухомыя,

гроши готовые и на долгахъ мн

винные, т а т ы , цынъ, м дь, ко-

берцы, обитья, ръшштунки военные

и все охеидоство, кромъ того, што

кому зъ слугъ моихъ и челеди мо-

ей отъ мене на реестр моемъ на-

значоио будеть, а все хто колвекі
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по мн зостанеть и маетностью ру-

хомою меновано быть можеть, ко-

ни, стада быдла тымъ сыномъ мо-

имъ, такъ яко и въ иершомъ ли-

ст моемъ описано есть, и симъ

тестаментомъ моимъ даю, дарую

и в чне записую. Къ тому, збожя

всякіе въ тыхъ маетностяхъ мо-

ихъ Олексичахъ, Старомъ Двор ,

Берестовицы и Черняхъ, въ гум-

нахъ, въ стыртахъ зложоное, такъ

же омолоченое, тымъ сыномъ мо-

имъ двомъ по живот моемъ въ

ровные части записую. А товары

мои л сные: цамры, клепки* и смо-

ла, которые ижъ для малое воды

въ року прошломъ тисеча шесть-

сотъ шеснадцатомъ до Кгданска

не дошли и въ дороз на р чц

Нарви еще застали, на которые то

коштъ великій поднялъ и вжемъ

взялъ на тые товары въ купца

Кгданского задатку дв ст золо-

тыхъ червоныхъ, также и тые то-

вары въ пущи моей Наравц , ко-

торые и теперь до берегу для сну-

сканья вывоживають, если неред-

томъ, нимъ тые товары мои до

Кгданска спроважоны будуть, на

мене Панъ Богъ смерть допустить

рачшіъ, ино сынове мои съ пол-

нымъ коштомъ своимъ, до Кгдан-

ска спровадивши, межи себе роз-

д лить мають. Л слуга мой Петръ

Булевскій, который тые товары

до Кгданска провадить съ тыхъ

грошей, на то до него даныхъ, и

зълекгуминъ вшелякихъ щаФарства

своего личбу тымъ сыномъ моимъ

учинити, и съ перпшхъ репітъ,

принемъ зосталыхъ, тымъ сыномъ

моимъ усправедливити и выплати-

ти будеть повиненъ. Также и слу-

га мой, врадникъ Черневскій, е-

доръ Бурецъ, ижъ при немъ зо-

стало за соль, въ Балнов прода-

ную, копъ сто и шестьдесятъ и

пять, сыномъ моимъ по живот мо-

емъ выплатить будеть повиненъ.

А што се дотычеть слуги моего Па-

вла Плясковицкого, который мн

зъ молодыхъ л тъ своихъ отъ трид-

цати годъ служить, которому зъ

ласки моее даломъ до живота его

и жон его Фольварокъ отъ им нья

моего Берестовицы, Ззанковщизне

названый, Ярославовскій, на кото-

ромъ и суму грошей ему записа-

ломъ и право съ признаньемъ ура-

довымъ даломъ; ему тотъ Фольва-

рокъ и тое право и до живота ихъ

и симъ тестаментемъ моимъ змо-

цняю и во всемъ при моцы захо-

вую . Надъ то и особн о, маючи взгл ядъ

на службы тогожъ Павла Пляско-

вицкого и нагорожаючи ому служ-

бы его зъ ласки моее записую сум-

му ненезей сто золотыхъ ноль-

скихъ,которую иоживот моемъ сы-

нове мои— князь Григорий и князь

Андрей Масальскіе заплатить ио-

нинни будуть. А ижъ и слугъ и че-

лядь мою, тымъ иснмъ водлугъ ре-

естру моего, ири семъ тестамент
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моемъ зоставленомъ, по погреб

т ла моего, сынове мои росправи-

ти и поплатити повинни будуть. А

челядь мою дворную, которые уста-

вичне у двор моемъ мн служать,

тыхъ всихъ симъ тестаментомъ

моимъ вызволяю ивольныхъ чиню,

гдыжъ вси тые за платы мн слу-

жать, и сынове мои въ неволю ихъ

примушать не мають, и вольно имъ

кому хотя служить. Который сесь

тестаментъ мой добровольный, зъ

добрымъ уваженьемъ моимъ спра-

вленый, зоставую при дочц моей

княжн ЗОФІИ, пани Скиндеровой,

печатью моею запечатовавши и

рукою моею власною подписавши.

До которого сего тестаменту мое-

го, будучи того добр в доми и за

устного прозьбою моею, печати

свое приложить и руки подписать

рачили ихъ милость панове при-

ятели мои: его милость панъ Ан-

дрей Пекарскій, панъ Иванъ Бро-

зовскій и панъ Янъ Жукъ Здито-

вецкій. Писан ъ у Черняхъ. Л та

отъ Нароженья Сына Божого тысе-

ча шестьсотъ семнадцатого, м сяца

Генвара двадцать семого дня. У

того тестаменту печати притисне-

ныхъ чотыры, а подписи рукъ суть

подписаны тыми словы: едоръ

Масальскій,маршалокъ его королев-

ской милости, рукою власною; Ап-

drzeij Piekarskij, oczewiscie proszo-

ny pieczętarz, podpisał у zapieczęto-

wał; Iwan Brzozowskij ręką swą;

oczewiscie proszony pieczętarz, Jan

Zuk Zdzietowieckij ręką własną.

Который то тестаментъ зо всею ре-

чью, въ немъ помененою, за потре-

бованьемъ его пана Павла Пляско-

вицкого до книгъ кгродскихъ Го-

роденскихъ есть уписанъ; а по упи-

сан ыо и сесь выиисъ подъ нашими

печатьми ей милости кнежн ЗО-

ФІИ Масальское пани Скиндеровой

есть выданъ. Писанъ у Городн .

У того выпису кгродского Городен-

ского печати притиснень! дв и

подписъ рукъ тыми словы: Янъ

Кампо, подстаростій; КриштоФъ

Толочко, судья; Филонъ Козловиц-

кій, писаръ. Который же то выписъ

кгродскій Городенскій черезъ его

милость панаііитра перенесеный и

до книгъ нин шнихъ земскихъ

Берестейскихъ есть уписанъ.
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17.—Опр д леніе воролевскихъ коммиссаровъ по экалобамъ правосдав-
ныхъ Черевачицкихъ священниковъ на прит снешя, д даемыя имъ

Кобринскимъ подстаростимъ, съ освобожд ніемъ ихъ отъ ,
св тскаго суда.

- Нзъ актовой книги за 1619 годъ, лнстъ 53.

Л та Божого Нароженья тисе-

ча шестьсотъ девятнадцатого, м -

сеца Мая двадцать девятого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,

о Светой Троицы, свят Римскомъ,

пршшлыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами врадниками су-

довыми земскими воеводства Бе-

рестейского, Прецлавомъ Горбов-

скимъ, судьею, Иваномъ Патеемъ,

подсудкомъ, и Андреемъ Пекар-

скимъ, писаромъ, постановившисе

очевисто у суду отецъ еодосей,

игуменъ и протопопа Берестейскій,

посполу съ свещенниками Черева-

чицкими: отцемъ Мартиномъ Семе-

новичемъ а отцемъ Леонтіемъ Еси-

ФОВИЧОМЪ, покладали и ку акти-

кованью до книгъ подали листъ

ихъ милости пановъ ревизоровъ,

отъ ее королевое милости до ста-

роства Кобринского зесланыхъ, за

печатьми и съ подиисами рукъ ихъ

милости власныхъ, даный имъ же

свещенникомъ Черевачицкимъ, на

речь меиовите въ иемъ описаную,

о который просилъ, абы принятъ

и до книгъ судовыхъ земскихъ Бе-

рестейскихъ быдъ унисанъ. Въ

чомъ, мы, врадъ, видечи р чь бы-

ти слушную, оное семо принели и

до книгъ уписать вел ли, который

уписуючи письмомъ польскимъ и

въ слов до слова такъ се въ соб

маеть: Jan Isakowski Dolmat na

Wołkołacie, podkomorzy Oszmian-

skij, pisarz skarbowy wielkiego xięz-

stwa Litewskiego, Oniskij iWirszup-

skij dzierżawca, Jakób Sosnowsky,

sługa króla Jegomości, rewizorowie

wszyscy królowej mości, paniej na-

szej miłościwej, dla zastępowania

wszelakich prowentow, także per-

kwizicyj i skarg poddanych i osą-

dzenia ich do starostwa Kobryuskie-

go zesłani, oznajmujemy: iż będąc

nam w folwarku królowej jejmość

Kobryńskim w Czerewaczyczach,

uskarżali się przed nami popi, przy

cerkwi Czerewaczyckiej mieszkają-

cy, na jegomość pana Wojciecha

Umiastowskiego, podstarosciego Ko-

bryńskiego, że im niemałe krzywdy

i uciążenia czyni, żadnej zwierzch-

ności nad nimi nie mając, onych nie-

winnie grabi, także grabieże swoje

u niego drogo okupować muszą, do

turmy, gdzie złoczyńcę sadzani by-
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onych sadza, listę przyżyzne

na nich, aby do niego oddawali nad

powinność, wyciąga; piwa i gorzałki

na ich własną potrzebę, a nie na

szynk, w domach ich miewać zabra-

nia; płoty przeciwko dwora Czere-

waczyckiego, od stodoły kuMuchaw*-

cowi, którego oni nigdy nie grodza-

li, grodzie przymusza, pod władzą

i do sądu swego ich poniewala, do

puszcze po drwa leżące, choć oni

także chcą dac za wjazd do lasa$

jako i poddane onych, puszczać nie

każe, i o inne krzy wdy nie mało, któ-

re się im dzieją, przed nami skar-

żony. Na co pan podstarości powie-

dział: dla tego, że pobór z nich wy-

biera się przy pobore Kobrynskim,

do poborcę oddaje; do turmy abym

ich rozkazował kazać sadzać, niepa-

miętam i do sądów aby ich sadzać i

grabić miał, negował; piwa w domach

na ich potrzebę, byle nie szynkowa-

no, mieć nie bronie. Jedno, aby go-

rzałki nie palili dla przeszkody aren-

darzowi Czerewaczyckiemu, to po-

strzegam. Że s przyczyny grodzenia

płotu, i stąt iest wypust spoiny kar-

czmarzowi s popami; tedy słusznie,

aby się i popi do tego przykładali,

żeby sobie wygon grodzili. My te-

dy, bacząc to, iz ci popi Czerewa-

czowscy mają swoich starszych, bę-

dąc pod władzą Władyki Włodzi-

mirskiego, będąc z nami w unij, one-

П1И posłuszeństwo czynią i do sądów

jego i przełożonych na to od niego,

jako osoby duchowne, a nie do sądu

pana podstarosciego należą, s przy-

sądu i posłuszeństwa pana podstaro-

sciego onych wyjmujemy, a pod wła-

dzę i przysąd ojca Władyki Wło-

dzimierskiego, jako starszego " ich,

onych przyłączamy i zostawujemy.

Z strony wybierania i wyciągania sie-

repszczyzn, iż sie to z kwitu pobo-

rowego okazało, że pan podstaroscij

s tych popów Czerewaczyckich ża-

dnego poboru do poborcę . nie oddaje,

ale, z nich ten pobór wybierając, so-

bie przywłaszcza; s tych miar tych.

popów od dawanych poborów do pa-

na podstarosciego wyzwalamy, i to,.

co teraz niesłusznie na nich wziął,

oddać i wrócić im nakazujemy. A

w przyszły czas, aby na nich pobo-

rów pan podstaroscij nie wyciągał,

onych wyzwalamy. Piwo na ich wła-

sną potrzebę, a nie na szynk, w do-

mach ich robić i dla domowej swej

potrzeby chować wolność im daje-

my. Do puszcze, po drwa suche le-

żące, zarówno s poddanemi jeździć

i od tego także na, rok dochód, jaki

poddani dają, aby i oni do skarbu

królowej jej mości za wjazd do łasa

płacili, tym popom pozwalami. Stro-

ny grodzby wypustu, jako chłopi

przed nami przyznali, ze ci popi nie

tylko od kołowrota do rzeki Muehaw-

ca zdawna grodzywali, aby niewię-

cey, jedno tak wiele i teraz grodzili,

uznawamy. I na to im dajemy to na-

sze pismo pod naszemi pieczęćmi i
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s podpisami rąk naszych. Data wGze-

rewaczyczach, roku tysiąc sześćset

osmnastego, miesiąca Jula szesna-

stego dnia. У того листу ревизор-

ского при печатехъ подписъ рукъ

тыми словы: Jan Szwykowski, pod-

komorzy Oszmianski, Jakub Sosnow-

ski. Который же то листъ, очеви-

сто на врад покладаный, и до

книгъ судовыхъ земскихъ Бере-

стейскихъ есть уписанъ.

1619 г.

18.—Жалоба православнаго священника Захаріи Лаврентьевича на Раи-
ну Кореневскую съ сыновьями о непризнаніи выданной ими дарствен-

ной записи на церковь Св. Архангела Михаила.

Изъ актовой 5НИГИ за 1619 годъ. Лнстъ 751.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ девятнадцатого, м ся-

ца Іюня 27 дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Светой Троицы, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами врадниками су-

довыми земскими воеводства Ве-

рестейского, Предцлавомъ Горбов-

скимъ, судьею, а Яномъ Патеемъ,

подсудкомъ, и Андреемъ Пекар-

скимъ, писаромъ, ставши очеви-

сто у суду въБоз велебный отецъ

Захарей Лаврентеевичъ, свещен-

никъ Стеианковскій и Гринёвскій

церкви соборъ Светого Михаила

Архангела, оиов даиье свое наиис-

м ку записаныо до кнйгъ врадо-

выхъ земскихъ Берестейскихъ до

далъ въ тые слова: милостивые па~

нове, судовые земскіе Берестей-

скіе! Я. убогій чолов къ а слуга

и богомолецъ, въ л т хъ, Захарей

Даврентьевичъ, свещенникъ Сте-

панковскій иГриневскій церкви со-

боръ Оветого Михаила Архангела,

опов даюсе вашей милости, моимъ

милостивымъ паномъ, на ей шглость

пани Раину Кариевну Миколаевую

Кореневскую инасыиовъ ее мило-

сти, пана Юрья а пана Андрея и

пана Яна Миколаевичовъ Коренев-

скихъ о томъ, ижъ въ року тепе-

решнемъ тисеча шестьсотъ девет-

надцатомъ, давши мн ихъ милость

листъ, добровольный заішсъ свой,
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на признанье листу, фундушу свое-

го на церковь Степанковскую въ

им ныо ихъ милости Коренев , ле-

жачомъ у воеводств Берестей-

скомъ, который листъ, доброволь-

ный, Фундушъ свой, м ли ми ихъ

милость дати, справивши водле пра-

ва посполитого, подъ певными ва-

рунками и подъ печатьми и съ под-

писами рукъ ихъ милости, так-

же подъ печатьми стороны шлях-

ты и съ подписами рукъ йхъ на

пултори волоки земли кгрунту на

тотъ домъ Божій наданую, то есть,

меновите въ томъ же сел Степан-

кахъ пулволоки, а на волоку

земли въсел Волц , до тоежъ ма-

етности Кореневское належачеє.

Который тотъ листъ добровольный,

записъ свой, м ли ми ихъ милость

вси згодне признати, ставшій на

врад кгродскомъ его королевское

милости, передъ судомъ земскимъ

воеводства Берестейского, у Бе-

рестью, о Светой Троицы, свят

Римскомъ, въ року теперепшемъ

тисеча шестьсотъ деветнадцатомъ.

Уступивши въ роки четвертого дня,

чого я черезъ тотъ увесь день, въ

лист ихъ милостей помененый, бу-

дучи пиленъ того признанья, жад-

ное особы зъ ихъ милости не мо-

глемъ дождати до того признанья.

Не маючи жадное в домости одъ

ихъ милости, въ чомъ я , поносе-

чи одъ ихъ милости кривду и шко-

ду немалую, прошу, абы тое опо-

в данье мое до книгъ врадовыхъ

было принято и записано. Писанъ

у Берестьи. Року тисечашестьсотъ

деведнадцатого, м сеца Іюня пя-

того дня. Которое жъ то опов данье

помененое до книгъ врадовыхъ зем-

скихъ Берестейскихъ есть запи-

сано. Писанъ у Береетыо.

1624 г.

19.—Фундупювая запись полуволоки земли на церковь ев. Іоанна
Богослова въ Р чицахъ.

Изъ лктосоіі книги за 1624 годъ, лист. 125.

Л та Божого Нароженья тисе-

ча шестьсотъ двадцать четверто-

го, м сепа Ііоня осмого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ

Вереетейекихъ, о Святой Троицы,

свят Римскомъ, припалыхъ и су-
7»
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довне у Берестьи отправованыхъ,

передъ нами врадниками судовы-

ми земскими, воеводства Бере-

стейского, Прецлавомъ Горбов-

скимъ, судьею, и Яномъ Патеемъ,

подсудкомъ, Андреемъ Пекарск-

имъ, писаромъ, ностановившисе

очевисто у суду, урожоный'панъ

СтеФанъ Науцевичъ покладалъ и

ку актикованью подалъ вьшисъ съ

книгъ кгродскихъ Берестейскихъ

за печатьми врядовыми и съ под-

писомъ руки писарское уписанья

въ немъ Фундушу, даного отъ ихъ

милости пана Дмитра и Даніеля

Балабановъ отцу Василію Нико-

новичу. свещеннику Р чицкому,

на речь меновите въ немъ опи-

саную и додожоную, г. и жедалъ,

абы тымъ перенесеньемъ его тотъ

выписъ принятъ и до книгъ ни-

н іпнихъ земскихъ. Берестейскихъ

уписанъ былъ. Который выписъ,

мы врядъ приневши и до книгъ

уписать вел ли, и въ слов до

слова такъ се въ соб , маеть: Вы-

писъ съ книгъ кгродскихъ старо-

ства Берестейского. Д та Божого

Нарожснья тисеча шестьеотъ двад-

цать четвертого, м сеца Мая че-

твертого дня. Въ рочки судовые

кгродскіе Берестейскіе передъ на-

ми Теодоромъ Букрабою, иодста-

ростимъ, Давриномъ едюшкомъ,

судьею, и Миколаемъ Нришихотс-

кимъ, писаромъ, врадниками су-

довыми кгродскими Перестейски-

ми, постановившисе очевисто у

суду, ихъ милость панъ Дмитръ

и панъ Даніедь Балабанове покла-

дали и очевисто признали Фун-

душъ за печатьми и съ подписомъ

рукъ своихъ, такъ тежъ за пе-

чатьми и съ подписомъ рукъ

ихъ милостей пановъ пріятель

своихъ, особъ нижейменова-

ныхъ, даный и належачій отъ

ихъ милости отцу Василію Нико-

новичу, свещеннику Р чицкому,

на речь, меновите въ немъ опи-

саную и доложоную, и жедали ихъ

милость, абы былъ принятъ и до

книгъ уписанъ. Мы врадъ, чине-

чи прозьб ихъ милости досыть,

оный листъ, Фундушъ, принявши,

до книгъ уписать вел ли, которо-

. го уписуючи въ слов до слова

такъ се въ соб маеть: На честь

и на хвалу Господу Богу Всемогу-

щому,. въ Светой Троицы Единому

на в ки в чные. Аминь. Я Дмитръ

и я Даніель Балабанове, земяне

господарств воеводства Берестей-

ского и пов ту Луцкого, згодне и

одностайно чинимъ явно и вызна-

ваемъ сами 'на себ то симъ на-

шимъ в чистое Фундацій добро-

вольнымъ листомъ записомъ, ижъ

мы, маючи во им нью нашомъ Р -

чицкомъ, у воеводств Береетей-

скомъ лежачомъ, которую семо на

в чность продали его милости на-

ну Петру Потееви и паней мал-

жонц его милости за певную сум-
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му пенезей, яко то все на лист

наіпомъ продажномъ ширей есть

описано и доложоно, тогды мы Ба-

лабанове съ тое маетности нашое

Р чицкое вынявши и вылучивши

и съ тое продажи нашое до моцы

владзы шаФунку и посесыи своей

зоставили есмо подволоки зем-

ли пустое, въ с л Седружу ле-

жачое, названую Савостиковскую,

тогды тую то подволоки земле

всю огуломъ в домомъ Фундуемъ,

даемъ и одиисуемъ, и симъ в чи-

стое Фундацій нашое доброволь-
Ф

нымъ листомъ записомъ нашимъ

запиеуемъ и надаемъ на домъ Бо-

жій до церкви Р чицкое, заложе-

нья Светого Іоана Богослова, въ

которой есмо част хъ нашу д ди-

чную м ли, такъ въ кгрунтахъ

садибныхъ церковныхъ, яко и въ

бранью на часть нашу торговую на

ярмаркахъ, при той церкв Божой

будучихъ, тогды то все огуломъ и

зъ в домомъ зоставуемъ при томъ

дому Божимъ в чными часы; чо-

го всего мы ся сами в чне зрека-
еМЪ И ТО ВСЄ, ЯКО СЄ ВЫШеЙ 110-

менило, одъ себе самыхъ и потом-

ковъ, близкихъ кревныхъ и но-

вин ныхъ иашихъ оддаляемъ, же

вже по дат сего листу запису в -

чястое Фундацій нашое тое иол-

волоки земли, такъ тежъ и до зъ

в чное части фундованое церков-

ное садибы и до торгового, кото-

рый на часть нашу приходило,

тогды нихто жадного права моцы,

владзы и посесыи м ти не маеть

и мочи не будеть: аде того всего

слуги Божіе тамошныи, тепере-

шній свещенникъ Речицкій и кож-

дый наступца по немъ, того всего

заживати, владати и тымъ, яко

добрами церковными, особы духов-

ные шаФовати, а за насъ и за

всихъ продковъ, а за насъ и за

потомковъ нашихъ, стоечи у пре-

стола Божого Господа Бога, про-

сити мають и повинни будуть.

А хтобы то хот лъ отъ тое цер-

кви Божое оддадити и въ то ся

якимъ кольвекъ цравомъ вступо-

вати а тымъ духовнымъ особамъ,

сдугамъ Божимъ, церкви Р чицкое

якуюжъ кольвекъ кривду въ ужи-

ванью того кгрунту, яко и въвы-

биранью торгового ярмаркового, пе-

решкоду чинити и то все отъ то-

го дому Божого отнимати и отда-

ляти, таковый кождый абы былъ

иравомъ духовнымъ одъ старшихъ

релиіи нашое Кгрецкое, благоче-

стія Греческого проклятый, абы

былъ в чными часы. А деляціи тымъ

особамъ духовнымъ, свещенникомъ

Р чицкимъ, въ то все и • кождымъ

таковымъ въ особ нашой пра-

вомъ чинить у кождого суду и

нрава, зверхности и вряду земско-

го и кгродского Берестейскихъ и

суду головного трибунального ве-

ликого князства Литовского зъ

вольнымъ нозваньемъ на рокъ за-
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витый подъ зарукою тисечи золо-

тыхъ подьскихъ и подъ нагоро-

женьемъ шкодъ, накладовъ на го-

лое реченье слова за симъ листомъ

фундушомъ акторовъ свещенни-

ковъ Р чицкихъ, кромъ всякого

доводу и присеги т лесное; а и

по заплаченью зарукъ, шкодъ, предъ

се то все, што на тотъ домъ Бо-

жій .Фундовано и надано, при томъ

дом Божрмъ и прислугахъ Бо-

жіихъ, свещенникахъ Речицкихъ,

зоставовати маеть в чными часы.

Я на то есми дали теперешнему

свещенникови Р чицкому отцу Ва-

силію Никон овичу сесь' нашъ в -

чистое Фундацій добровольный,

листъ, записъ подъ печатьми и съ

подписы рукъ нашихъ властныхъ,

до которого за очевистою а уст-

ною прозьбою нашою ихъ милость

панове а пріятеле наши, его ми-

лость панъ Лавринъ Федюшко, су-

дья кгродскій Берестейскій, а его

милость панъ Петръ Потей и его

милость панъ Янъ Черневскій, пе-

чати свои приложивши и руками

се своими подписати рачили. Пи-

санъ у Берестью. Л та Божого

Нароженья тисеча шестьсотъ двад-

цать четвертого, м сеца Апр ля

шостого дня. У того Фундушу при

печатехъ подписъ рукъ тыми сло-

вы: Dmitr Bałaban ręką swą. Da-

niel Bałaban ręką swą. Ławryn

Fediuszko, sędzia grodzki Brzeski,

ręką swą. Piotr Pociey, mp. Jakub

Zdzitowiecki ręką swą. Jan Czer-

nowski ręką swą. Который же

то Фундунгь, очевисто у суду при-

знаный, и до книгъ судовыхъ

кгродскихъ Берестеискихъ есть

принятъ и уписанъ, съ которыхъ

и сесь выписъ подъ печатьми на-
f

шими врядовыми и съ поднисомъ

руки писарское свещеннику Р -

чицкому отцу Василію Никонови-

чу есть выданъ. Писанъ у Бере-

стью. У того выпису кгродского

печатей притисненыхъ дв а под-

писъ рукъ тыми словы: Teodor

Bukraba, podstarosci Brzeski, ręką

swą. Лаврынъ едюшко, судья

кгродскій Берестейскій, рукою вла-

сною. Миколай Приніихотскій, пи-

саръ. Который же то выписъ, зъ

кгроду до земства перенесений,

и до книгъ нин нінихъ земскихъ

Берестеискихъ есть принятъ и упи-

санъ. Писанъ у Берестью.
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20.—Фундушовая запись Василія Припгахотсваго на церковь Рождества
Пресвятой Богородицы въ Пришихостяхъ, которою онъ пожертвовалъ

3 уволоки земли и вс необходимыя церковныя и богослуэкеб-
ныя принадлежности.

Изъ актовой книги за 1628—1629 годы, листъ 87.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ двадцать осмого, м -

сеца Іюыя двадцать шостого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ

Берестейскихъ о Светой Троицы,

свят Римскомъ, припалыхъ и су-

довне отправованыхъ, дередъ на-

ми зъ Едьна Еленскимъ, судьею,

зъ Марциномъ Брозовскимъ, дод-

судкомъ, згодне на сій роки обра-

нымъ, и Андреемъ Пекарскимъ,

писаромъ, врадниками земскими

Берестейскими, постановившисе

очевисто у суду его милость панъ

Василей Пришихотскій нризналъ

листъ, добровольный запись свой,

водлугъ права справденый, фун-

душъ на церковь Приіпихотскую,

о который жедалъ насъ суду, абы

быдъ принятъ и до кнжгъ земскихъ

Берестеискихъ уішсанъ. Мы судъ,

оного принявши, до киигъ уписать

вел ли, которого уписуючи въ сло-

в до слова такъ се въсоб маетъ:

Я Василей Пріідшхотскій, земе-

нинъ господарскій, воеводства Бе-

рестейского, сознаваю то тымъ мо-

имъ доброводьнымъ лиетомъ заіш-

сомъ фундушомъ, ижъ за волею

и прейзреньемъ Пана Бога Всемо-

гущого збудовалемъ церковь новую

во им нью моемъ отчизномъ, у

Пришихост хъ, у воеводств Бе-

рестейскомъ лежачомъ, заложенья

Рожества Пресветое Пречистое Бо-

городицы, давши до тое церкви

вшелякіе книги, до церкви нале-

жачіе, и Евангеліе и зо всими апа-

ратами двоима, съ келихами две-

ма, што все на особливомъ рее-

стр моемъ при той церкви моей

помененой есть. До того надаю и

в чньши часы дарую и Фундую

на тую жъ церковь выдшомене-

ную навыхованье свещенникови и

дякови, при той церкви новой мо-

ей будучомъ, кгрунту водокъ три,

то есть, на попа и дяка волокъ пол-

торы, а на подданыхъ трехъ пол-

торы, съ подданьши тремя. А то

есть кгруитъ на врочищахъ пев-

ныхъ, помененыхъ: на перпшмъ

м стцу на приселеныо на Майков-

щизн моркговъ жесть, на врочи-

щу у Ходлин моркговъ петнад-

цать, на которомъ кгрунт и под-
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даный с дить, на име Иванъ; на

третьемъ м стцу подволоки земли,

на которомъ подволоку два под-

даныхъ с дять въ сел Прищихо-

ст хъ, Степанъ Левутихъ зъ мель-

никомъ; на четвертомъ м стцу и

врочищу, на двухъ м стцахъ у Во-

ронева р зы два, у кождомъ р зу'

поля съ проробками л су, бору по

моркговъ петнадцать ; на. пятомъ

м стцу р зъ поля на врочищу, Ве-

ликомъ' Л с , въ которомъ р з

моркгокъ петнадцать, всего кгрун-

ту волокъ три, оддаляючи я самъ

одъ себе, малжонки моее, сыновъ

моихъ и одъ иншихъ всихъ кре-

вныхъ и повинныхъ моихъ в чны-

ми часы, ни въчемъ и вънаменжое

речи перешкоды не чииечи. Агд -

бы сынове мои, который кольвекъ

зъ нихъ, Николай, Янъ и Севе-

ринъ, въ томъ наданью моемъ якую

кольвекъ перешкоду чинили, тог-

ды, еслибы при живот моемъ якую

перешкоду чынити м ли, теды я

то повиненъ самъ свободно и воль-

но чинити своимъ влаенымъ на-

кладомъ; а естли бы тежъ и по

яшвот моемъ вътое наданье мое,

водлугъ того Фундушу, уступовать-

ся м ли, тогды о таковое укрыв-

женье, ііозываю ихъ на страшный

судъ, передъ Пана Бога Всемогу-

щого, Збавителя моего, и тамъ се

о таковое укрывженье на страш-

номъ Суд зъ нимъ росправовать

буду. А церковь и фундушъ мено-

ванымъ съ тымъ надань емъ ,моимъ

поддаю подъ моцъ и владзу, ко-

торая выходить не маеть съ послу-

шенства в ры старожитное хре-

стіянское патріарховъ Ерозолим-

скихъ и Константинопольскихъ.

Писанъ уПришихост хъ. Року ти-

сеча шестьсотъ двадцать осмого,

м сеца Іюня, дня дванадцатого. У

того Фундушу при печатехъ под-

писы рукъ тыми словы: Василей

Пришихотскій рукою власною под-

писалъ. Proszony pieczętarz Jan Bu-

chowiecki. Pieczętarz Nikołay Przy-

szychocki, pisarz grodzkiBrześćki, rę-

ką swą. Pieezętarz Fedor Worotyn-

ski ręką swą. Который же то Фун-

душъ, очевисто у суду признаный,

до книгъ земскихъ Верестейскихъ

есть принятъ и у писанъ.
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21,—Фундушовая запись Іосифа Веніамина Рущеаго, Митрополита Кі в-
скаго и Галицкаго и Брестскаго, и земскаго судьи Гавріила Ед нскаго

на основаше монастыря Св. Троицы въ г. Брест .

Изъ актовой книги за 1681—1632 годы, стр. 873—876.

Л та Божого Нароженья тисеча

шесть сотъ тридцать первого, м -

сёца Октебря шестнадцатого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ, о

СветомъМихал , свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами, Криш'тоФомъ

Кричевскимъ, нам сцуего милости

пана Кгабріеля Еленского, судьи

земского Берестейского, на тотъ

часъ будучи засажонымъ, а Тео-

доромъ Станисдавомъ Букрабою,

подсудкомъ, и Константымъ Шуй-

скимъ, писаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства Бе-

рестейского, постановивпшсе оче-

висто у суду ихъ милость въ Боз

велебный его милость отецъ ЮзеФЪ

Веляминъ Руцкій, митрополитъ

Кіевскій и Галицкій и всея Руси, и

его милость панъ Кгабріель зъЕль-

на Еленскій, судья земскій Бере-

стейскій, покладали и намъ ура-

дови ку актикованыо до книгъ по-

дали Фундуигъ, на паркгамин пи-

саный, съ печатьми и съ подписа-

ми рукъ своихъ властныхъ, также

печатьми и подписами рукъ ихъ

милостей пановъ, пріятелъ своихъ,

даный и належачій отъ ихъ мило-

сти на в чистую Фундацію мона-

стыря въ м ст Верестейскомъ за-

конниковъ Светого Васидія згрома-

женья Виленского Светое Троицы,

яко нижей въ томъ Фундушу сама

речь есть описана и доложона,—о

который насъ суду жадать ихъ

милость рачили, абы принятъ и

до книгъ уписанъ былъ. Мы судъ,

оного Фундушу печати и подписъ

рукъ огледавши и читаного добре

вислухавши, а видечи речь быть

слушную, принявши его, до книгъ

уписать вел ли; который уписую-

чи и въ слов до слова такъ се въ

соб маеть: Во имя Отца и Сына

и Светого Духа, Светое Живона-

чальное и Неразд димое Троицы.

Я , ІОСИФЪ Ведяминъ Руцкій, ми-

трополита Кіевскій, Галицкій и всея

Руси, а я Кгабріель зъ Ельна Елен-

скій, судья земскійБерестейскій, ви-

дечи мы, же для помноженья хвалы

Божое въ реліи Греческой, съ све-

тымъ костеломъ Римскимъ зъедно-

чоное, потребный есть монастырь

•иноковъ, въ аакон Светого Васи-

лія норадке живущій вгромаженья

8
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Виленского Светое и Живоначаль-

ное Троицы, для того же инокове

того згромаженья въпобожности иг

въ житію законномъ, также и въ

наукахъ вызволеныхъ начинъ оби-

рають и другихъ, межи которыми

мешкають, до тогожъ вправують,—

нарадилисьмо се зъ собою и ОФЄ-

ровалисьмо то Господу Богу, же-

бысьмо монастыръ, водлугъ худого

приможенья нашого, въ м ст Бе-

рестейскомъ сооружили. Што при-

водечи до скутку, воззвалисьмо до

тое справы въ Боз велебного его

милости отца СаФаила Коптя, епи-

скопа Галицкого и сослужителя ми-

трополій Кіевское, яко протоар-

химандрита закону Светого Васи-

лія, и, зложивши сумму три тисе-

чи золотыхъ, дали есмо до рукъ

его милости съ тымъ обовязкомъ,

жебы за тые гроши заразъ, усмо-

тривши гд способное м сце въ м -

ст Берестейскомъ, пляцъ купилъ

и потомъ на немъ церковь и мо-

настырокъ, якій едно можеть быть,

на тотъ часъ збудовалъ; ажебы за-

разъ, принамней, иноковъ два тамъ

м шкало, которые бы се способи-

ли на матерію, цеглу, вапно и де-

рево до выставенья порадного цер-

кви и монастыря,—хотечи и напо-

томъ въ томъ светобливомъ д л

инокомъ, тамъ м шкаючимъ, иомо-

глыми быти и другихъ до тогожъ,

кого быеьмо могли приводить. Чо-

го се его милость, помененый єни-

скопъГалицкій, поднялъ и тую сум-

му грошей отъ насъ до рукъ сво-

ихъ взялъ. То еднакъ варуемъ на

тыхъ, которые въ томъ монасты-

рю жити будуть инокове, абы за

насъ, яко за ктиторовъ того м -

сца, во ектеніяхъ звыклыхъ, Пана

Бога просили и за наступниковъ

нашихъ, то есть, митроподитовъ

Шевскихъ, въ едности съ светымъ

костеломъ Римскимъ будучихъ *,

также за малжопку мою и потом-

ковъ моихъ, мене Кгабріеля Елен-

ского, а меновите, жебы за души

продковъ моихъ каждую суботу

службу Божую отправовали, а въ

нед лю за доброе здоровье насъ,

живыхъ, малжонку мою и по насъ

будучихъ потомковъ моихъ. Што

выполнити в чными часы именемъ

всего закону Светого Великого Ва-

силія згромаженья Виленского Све-

тое и Живоначальное Троицы его

милость отецъ епископъ,яко прото-

архимандрита, пріоб цати ивсихъ

въ томъ монастыр Верестейскомъ

напотомъ будучихъ обовязати ра-

чилъ. И на то дали есмо сесь нашъ

в куистый фундушъ подъ печать-

ми нашими и подписомъ рукъ на-

шихъ. До которого просили есмо

о приложень печатей и подписъ

рукъ ихъ милостей пановъ, прія-

телей нашихъ: его милости пана

Яна Шуйского, хоружого Берестей-

ского, а его милости пана Теодо-

ра Станислава Букрабы, подсудка
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Берестейского и его милости пана

Константого Шуйского, писара

земского Берестейского. Што ихъ

милость, на просьбу нашу учинив-

ши, припечатехъ своихъ руки свое

подписати рачили. Писанъ у Бе-

рестыо. М сеца Октебра. шостого

дня, року тисеча шестьсотъ трид-

цать первого. У того Фундушу в -

чистого, при печатехъ, подпись

рукъ тыми сдовы: ІОСИФЪ Веля-

минъ Руцкій, митрополита, рукою

власною; Gabriel Elensky, sędzia

zemsky Brzesky, ręką swą; Jan Szuy-

sky, chorąży woiewodstwa Brzeskie-

go, m. pr. Teodor Stanisław Bu-

kraba, podsędek Brzesky, ręką swą.

Который же тотъ Фундунгь, ку ак-

тикованью поданый, и до книгъ ни-

н ншихъ земскихъ воеводства Бе-

рестейского есть уписанъ.

1632 г.

22.—Позывъ къ суду разныхъ православныхъ лицъ по д лу уніатска-
го протопопа Рогозницкаго и всей Брестской уніатской капитулы.

Изъ актовой книги за 1632—1633 года, Лз 25, листа 163.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать второго, м -

сеца Октобра двадцать четверто-

го дня.

Передъ нами депутатами ку от-

правованыо судовъ каптуровыхъ,

по зойстю съ сего св та светобли-

вое памяти короля его милости

Жикгимонта третего, пана нашо-

го, на соймику конвокаціи Вар-

шавской реляцыйнымъ въ року

теперенгаемъ тисеча шестьсотъ

тридцать второмъ згодне обраны-

мж, постановившисе енералъ вое-

водства Берестейского Вавринецъ

Кореневскій очевисто сознадъ ре-

ляцію свою и ку записаныо до

книгъ каптуровыхъ съ печатью и

подписомъ руки своее и подъ пе-

чатьми стороны шляхты подалъ

въ тые слова: я Вавринецъ Коре-

невскій, енералъ воеводства Бере-

стейского, сознаваю сею-реляцією

моею року теперешнего тисеча

шестьсотъ тридцать второго, м -

сеца Октобра двадцать третего дня,

по новому, маючи при соб двохъ

шляхтичовъ, пана Миколая Бер-
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надского а пана Каспра Вербовско-

го, съ тоею стороною шляхтою

позвы, судови каптуровому належа-

чые, тутъ въ м ст Берестейскомъ,

за Мухавцомъ, въ дому и двор

пану Жикгимонтови Пальневско-

му, земянину воеводства Берестей-

ского, очевисто въ руки подалъ; а

потомъ, тогожъ дня въ року м ее-

ца вышъ менованого, въ томъ же

м ст подъ юрисдиціею розною

м шкаючихъ, очевисто въ руки

тамже позвы каптуровые пода-

валъ, а меновите: подданьшъ вель-

можного его милости пана воеводы

Б льского Андрею Даниловичу,

войтови, Артему Пашковичу, Бог-

дановы Закипи, Мат ею Хадраеви-

чу, Василью Клицевичу, подъ про-

боствомъ костела Фарского м ш-

каючому, и Остапкови Троцевичу,

Петрови и ІІванови и Григорію

Фидиповичомъ, подданымъ велеб-

вого въ Боз его милости ксендза

Ахацыуша зъ Кгрохова Кгрохов-

ского, бискупа Луцкого и Бере-

стейского, Ивану и Демьяну Ву-

кревичомъ, м щаномъ Береетей-

скимъ, въ довоженыо справедливо-

сти соб въ отц превелебномъ

его милости отца ІосиФа Велями-

на Рутского, архієпископа метро-

подиты Кіевежого и Гадицкого и

всея Россій, администратора епи-

скопіей Володимерской и Вере-

стейской, также въ жалоб его ми-

лости отца Петра Рокгозницкого,

протопопы Берестейского, а при

немъ и всихъ свещениковъ капи-

тулы Берестейское и отца Даніе-

ля черца, монастыра новозаложо-

ного отъ Светого Петра и Павла

закону Светого Василія Великого,

о речь меновите въ позвахъ тыхъ

описаную и доложоную, въ жалоб

ихъ милостей менованыхъ особъ,

за которыми то позвы всимъ ме-

нованьімъ особамъ—пану Жикги-

монту Пальневскому, а при нимъ

и всимъ м щаномъ Берестейскимъ,

складаю рокъ черезъ сію реляцію

мою ку праву становити рокомъ

завитымъ передъ ихъ милостями

судомъ каптуровымъ въ замку Ве-

рестейскомъ въ року нин шнемъ

тисеча шестьсотъ тридцать вто-

ромъ, м сеца Ноября первого дня.

И на то даю сію реляцію мою ку

записанью до книгъ каптуровыхъ

съ печатью и подписомъ руки

моея власное и подъ печатьми сто-

роны шляхты на тотъ часъ при

мн будучой. Писанъ року, м се-

ца и дня вышъ менованого. Ко-

торая жъ то реляція его до книгъ

есть записана.
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23,—Жадоба ушатскаго протопопа Рогозницкого и священнжковъ Брест-
ской капитулы о забраній православными церкви Св. Симеона въ Бре-

ст , за р кою Мухавцомъ.

Изъ актовой книги за 1032—1633 годы, лист. 151—164.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать второго, м -

сеца Октобра шестнадцатого дня.

Передъ нами депутатами ку от-

правованью судовъ каптуровыхъ,

по зойетю съ сего св та светобливое

памети короля его милости Жикги-

монта третего, пана нашого, на

сеймику по конвокаціи Варшав-

ской реляційномъ въ року тепе-

решнемъ тисеча шестьсотъ трид-

цать второмъ згодне обраными, по-

становившисе очевисто въ Боз

велебный отецъ Петръ Рогозниц-

кій, протопопа Берестёйскій, а вси

священницы капитулы Берестей-

ское опов данье свое на письм ку

записаны» до книгъ нин шнихъ

каптуровыхъ *подали въ тые сло-

ва: милостивые панове, депутатове

каитуровые воеводства Верестей-

ского, згодне обраные! Я Петръ Ро-

гозницкій, протопопа Береетей-

скій и мы вси священницы капи-

тулы Берестейское, а при насъ

отецъ Даніелъ чериецъ отъ Свето-

го Петра монастыра Верестейско-

го, закону Светого Васидія, опов -

даемо и жалосне протестуємо на

его милости пана Жикгимонта

Пильнеского, земянина воеводства

Берестейского, также и на подда-

ныхъ державы ясневельможного

его милости пана Ра«ьала на Леш-

н Лешнинского, воеводы Б льско-

го, Андрея Даниловича, войта его

милости, и на Артема Пашковича,

также и на м щанъ Берестей-

скихъ: Василья Клишевича и на

Остапка Троцевича и Богдана За-

кину, Мат ея Хамрая, при томъ

и на подданыхъ въ Боз преве-

лебного его милости ксендза, арци-

бискупа зъ Егроховска Егрохов-

ского, бискупа Луцкого, на Петра,

Ивана, Григорія Филиповичовъ,

Ивана, Дамьяна Букравичовъ и на

иншихъ бунтовниковъ и помочнй-

ковъ ихъ, ішъ они, зъ данного

часу стараючисе зъ великимъ и

пильнымъ стараньемъ, абы тутъ

въБересть , за Мухавцомъ, церковь

Светого Семіона, на кгрунт шдя-

хетскомъ збудованую, могли соб

м ти на свое набожеиство, не подъ

нослушенствомъ въ Боз преве-

лебного его милости отца епиеко-

на, панапастыра нашего,—своводь-
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ную,—и не могучи того доказать,

ажъ оного датного дня, съ четвер-

га на пятницу, то есть, дня чет-

вертого Октебра, по старому, маю-

чи часъ, потому межи собою схат-

ску крадь потаємную учинили, спи-

савпшсе и подъ присегою одинъ

при одномъ до горла стояти и не

отступовати и иншихъ кгвалтомъ

на тое примушати, и битьемъ имъ

грозили, а другихъ и били, кото-

рымъ навезки платили, посылаючи

по домахъ и выбираючи на тую

складку: гд , заразъ зложивши

сумму немалую пенязей, купили

домъ, зо всимъ споражоный, на

м шканье снать, и кгрунты и ого-

роды до него. По хавши доМилецъ,

до владыки схизматика, тамъ упро-

сили, за подарками, черцовъ трехъ

до Берестя, въ рыхломъ час , на

зневагу его милости пана пастыра

нашого и насъ свещенниковъ туто-

шнихъ, ночью тутъ примкнули, по-

давши имъ м шканье и церковь

Светого Симеона зъ слугою ясне-

ведьможного его милости пана во-

еводы Б льского пана Яна Балце-

ровича. Кгды на завтрее отправо-

вади въ церкви своей набоженство

при многу людей, мы капитула, ни

о чомъ не в даючи, послышавши

дзвонъ въ той церкви, и заразъ

послалисьми на дов дки, и пов -

дятъ намъ, же обы черцы схизма-

тицкіе у Светого Симеона отпра-

вують набоженство. Мы то вид -

чи, же се то не на добро заносить:

до того объентя церковь Божая

завше была въ послушенств епи-

скопа Володимерского и Берестей-

ского и тамъ есмо завше ажъ до

тыхъ часовъ отъ килька десять

л тъ отправовали Фалу Божую; и

кгдыжъ заразъ обсладъ свещенни-

ковъ, абы се зешли, хотечи се ра-

дити, што съ тьшъ чинити; гд

есмо се нарадивши, пошлисьмо

вси, узявши съ собою ихъ милости

пановъ, пана Теодора Станислава

Букрабу, подсудка, и его милости

пана Миколая Табенского, писара

кгродского Берестейского, яко су-

дьевъ каптуровыхъ, и при ихъ ми-

лости енерала и возного, такъ тежъ

и зъ рады м ское пана Вацлава

Барщевского, бурмистра и апте-

кара Берестейского , пана Яроша

Сороку, лавника присяглого и па-

на Васидья Раповича, писара м ст-

ского, съ которыми ихъ милостя-

ми, пришёдши до церкви, заста-

лисьмо тыхъ менованыхъ черцовъ

и люду посполитого, «мужеского и

женского полу, немало вкуп стоя-

чихъ и намову якуюсь на бунтъ

чинечи; гд й мы, учтиве Богу Семо-

гущему поклонъ отдавши, безъ

жадное сворки и кгромады великое,

пыталисьмо: заякимъ позволеньемъ

отцове тутъ, ночною добою, на тое

м стце прі халисте? Чили тежъ п -

хотомъ пришли, або тежъ въ чод-

нахъ водою принльшули, и см іи-
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сте важитися въ той церкви набо-

женство свое отдравовати, кгды

тая церковь завше была ажы до

тыхъ часовъ подъ пастыремъ на-

шимъ? Зачинъ панъ Янъ Валъце-

ровичъ, до церкви пришедши, при

енерали и вознымъ, пов далъ: же

зъ розказанья его милости пана

моего въ ономъ монастыр тыхъ

черцовъ осажаю и набоженство имъ

именемъ его милости отправовати

кажу и самъ есть того монастыря

лодавцою, гд и листъ автентич-

ный съ печатью и подписомъ ру-

ки ясневельможного его милости

пана воеводы В льского показы-

валъ. Видечи такового пана Баль-

церовича людъ посполитый зу-

хвальство, теды бунтъ у тей же

церкви чинили, не впіановавши м -

сца светого и насъ слугъ Божихъ,

и лжити и сромотити почали, от-

пов даючи намъ здоровье наше и

на здоровье отца Даніеля черца за-

кону Светого Василія утопеньемъ, а.

меновите, Артемъ Пашковичъ, ку-

пшеръ, и Андрей войтъ тое пара-

ФІИ по килька кроть тую отпов дь

подтвердили, а при нихъ и жоны

ихъ, которое обелженье церкви Бо-

жой такъ зневагу превелебного его

милости пана и паетыра нашого и

насъ самыхъ, енераломъ и вознымъ

при насъ стороною шляхтою буду-

чою, осв тчилисьмо, а теперь про-

симо, абы тая протестація и опо-

в данье наше до книгъ вашъ ми-

лостей принято и записано было,—

что есть и записано.

1632 г.

24.—Донесение вовного Ивана Задвэтинскаго о тошъ, что уніаты воспреща-
ютъ совершать богослуж ніе православными монахамъ въ церкви Свято-

го Симеона за Жуховцомъ.

Из* актовой книги за 1682—1633 годы, лист. 165—168.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать второго, м -

сеца Октобря шестнадцатого дня.

Передо мною Теодоромъ Стани-

славомъ Вукрабою, подсудкомъ зем-

скимъ и судьею каптуровымъ Ве-

рестейскимъ, ставши очевисто во-

зный воеводства Верестейсюго
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Иванъ Залютинскій квитъ свой

реляцыйный призналъ и ку записа-

нью до книгъ теперешнихъ капту-

ровыхъ подалъ въ тые слова: Я.

Иванъ Залютинскій, возный вое-

водства Берестейского, сознаваю

тьшъ моимъ квитомъ реляцый-

нымъ, ижъ въ року теразн йшимъ

тисеча шестьсотъ тридцать вто-

ромъ, м сеца Октобря петнадца-

того дня, будучи мн возному при

ихъ милости, то есть: при его ми-

лости пану Теодору Станислав

Букраб , подсудку земскому, а при

его милости пану Микода Табен-

скомъ, писару Гродскомъ Бере-

стейскомъ, судьяхъ на сей часъ

суду каптурового и при капиту-

л Берестейской реліи Греческой-

унитское, то есть: при отцу Петру

Рокгозницкомъ, протопоп Бере-

стейскомъ, а при отцу Даніелю

черцу у церкви заложоное Светого

Петра и Павла и при иншихъ све-

щенникахъ Берестейскихъ, посполъ

се зъ обою зобраныхъ, которые то

особы вышречоные, судьи капту-

ровые и съ тыми особами духо-

вными , верхуменоваными, • того

дня и року вышписаного зошли

до церкви Светого Семіона за Му-

хавцомъ, на кгрунтъ ясневельмо-

жного его милости пана РаФала на

Лешн Лешнинского, воеводы Б ль-

ского, стоячое—называемое мона-

етыромъ, подъ юрисдикою его ми-

лости пана воеводы Б льского, на

сей часъ будучое, и кгдысьмо до

того монастыра, до церкви Светого

Семіона ушли, тамъ же въ той

церкв зосталисьмо не малый

кгминъ людей, .особъ мужескихъ

и б логоловскихъ и при нихъ чер-

цовъ трохъ середъ церкве, передъ

царскими дверми стоячи, гд тамъ

же въ той церкви былъ панъ Ван-

цлавъ Барщевскій, аптекаръ, м ща-

нинъ, бурмистръ рады старое Бе-

рестейское, который то панъ Бар-

щевскій, яко впередъ до тое цер-

кве пришли розмову зъ тыми чер-

цами м лъ; теды тые свещеники,

отецъ протопопа и отецъ Даніель

чернецъ и зъ другими свещеника-

ми, при нихъ будучими, и при ихъ

милости панахъ судовыхъ капту-

ровыхъ пытали тыхъ черцовъ:

якимъ способомъ и чіимъ благо-

словенствомъ въ той монастыръ

церкви Светого Семіона—чи въ но-

чи, аболи въ день вошли, або во-

дою хали и службу Божую отпра-

вовать и Фалу Пану Богу отдавать,

безъ консенсу и благословенства

звирхного пастыра своего, отца ми-

трополиты, аболи владыки Бере-

стейского хот ли? Которые тые

черцы, передъ царскими дверьми

стоечи, пов дили ихъ милостямъ

паномъ судьямъ кантуровымъ и

тымъ свещеникомъ Верестейскимъ:

если есмо въ той монастыръ и

церковь Светого Семіона увойшли,

тогды не своею волею, але естесь-
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мо послани зъ Яблычъ на мона-

стырь Светого ОноФрія отъ его ми-

лости пана воеводы Б льского, дер-

жавцы тое церкви Светого Семіона

зъ слугою его паномъ Яномъ Бал-

церовичомъ и зъ Фундушомъ на

тую церковь наданымъ, присланы

отъ его милости пана воеводы

Б льского черезъ того слугу его

милости пана воеводы Вольского,

пана Балцеровича, абы былъ по-

даный. А потомъ ихъ милость па-

нове судовые и свещенники Бере-

стейскіе , верхуменованые, пыта-

ли се о Фундушъ отъ его милости

пана воеводы Б льского, же бы его

вид ли. А въ томъ час пришелъ

панъ Янъ Бальцеровичъ, слуга его

милости пана воеводы Б льского,

и при немъ панъ Жикгмонтъ Паль-

невскій, который се вишъ меновалъ

быти умоцованый его милости па-

на воеводы Б льского ивойтъ та-

мошній его милости пана воеводы

Б льского, который владаеть м -

щанми, ку тому монастыру при-

слухаючими, на имя Андрей Дани-

ловичъ и Артемъ Пашковичъ, м -

щане тоежъ юрисдики до ихъ ми-

лости пановъ судовыхъ, вышъ ре-

чоныхъ, въ туюжъ церковь и по-

дали до рукъ ихъ милости пановъ

судовыхъ фундушъ зъ подписомъ

руки власиое и зъ печатью его ми-

лости пана воеводы Б льского, абы

ихъ милость оного вид ди и про-

читали, што въ немъ написано.

II кгды ихъ милость прочитали, а

обачивши подпись руки и печать

его милости пана воеводы Б льеко-

го и ничого не пречечи тому Фун-

душови, только свещеники Бере-

стейскіе вышъ речоные, забороня-

ючи тымъ чернцомъ Яблочнымъ,

абы зъ тое церкви прочь вышли

и жадного набоженства не отпра-

вовали, мовечи имъ: отколь есте

прі хали або прыпіди, абы есте

тамъ же отъ хали або одышли.

А панъ Бадцеровичъ, слуга его ми-

лости, пана воеводы Б льского,

тымъ свеіценикомъ пов дидъ ты-

ми словы-мовечи: же я самъ за

Фундушомъ пана моего тыхъ чер-

цовъ до того монастыря припов -

далъ, абы тымъ черцомъ тую цер-

ковь и монастырь подалъ, але ижъ

вашъ мосць, панове отцове . Бере-

стейскіе, забороняєте и не кажете

въ той церкв тымъ черцомъ служ-

бы Божое отправовать и пану Бо-

гу Фалу отдавать, я ихъ назадъ

зъ собою беру и ключи отъ тое

церкви при войту зоставую, поты

ажъ ихъ милость зъ елекціи Вар-

шавское вернуть. А въ тыхъ мо-

вахъ зъ обухъ сторонъ тотъ панъ

Вацлавъ Барщевскій, ходечи по

церкви и передъ царскими дверьми

почалъ плевати и поФалку—насъ

схизматики топенемъ съ каменемъ

у воду и выгнакемъ съ торгу м ст-

ского м щанъ его милости пана

воеводы Б дьского почалъ чини-

9
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ти. Гдысьмо вжо съ тое церкви

вышли, тогды поткавши насъ

усихъ на цвинтару монастырскомъ

ксендзъ Станиславъ костела све-

тое Фары, рутившисе также зъ злы-

ми словы, яко панъ Барщевскій,

Андрея Войта, Артема Пашковича

и на тыхъ черцовъ, называючи

ихъ схизматиками и Отщепенцами

в ры унитское католицкое, грозе-

чи и похваляючи се, также мовечи,

же не задолго будуть васъ съ ка-

менемъ у воду топити и съ м ста

съ торгу выгонять. Идучи улицею

отъ того монастыря тое церкве

тоежъ мовилъ и похвалялъ се, што

панъ Янъ БалцерОвичъ и тые осо-

бы— Андрей Войтъ и Артемъ Па-

шковичъ, м щане его милости па-

на воеводы Б льского, якъ съ по-

чатку, такъ и до остатку мною

вознымъ и стороною шляхтою па-

номъ Яномъ Ресмыцкимъ и па-

номъ едоромъЗалютинскимъ св т-

чилисе о поФалку на пана Вацла-

ва Барщевского и ксендза Стани-

слава Фарского и на свещенники

Берестейскіе, же такуюжъ отпо-

в дь и поФалку на тыхъ особъ

верхуменованыхъ чинили. А такъ

я возный въ той всей справ , што

вид лъ и слышелъ, далемъ пись-

момъ квитъ ку записаныо до книгъ

каптуровыхъ Берестейскихъ, съ

печатью и съ подписомъ руки

своее, ^гакже съ печатьми стороны

шляхты на тотъ часъ при мн бу-

дучое. Писанъ у Берестью, року,

м сеца и дня звьщгъ писаного.

Которое жъ то сознанье возного

помененого до книгъ нин шнихъ

каптуровыхъ есть записано.

1635 г.

25.—Фундушовая запись Васидія Пришихотскаго, выданная монахамъ
Купетичскаго монастыря на устройство церкви, монастыря въ им -

ніи его Депесахъ, съ подчин ніемъ его Виденскому мо-
настырю Св. Духа.

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, листъ 1866.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м сеца

Октобря двадцать четвертого дня.

На рокахъ судовыхъ, о сватомъ

Михаил , свят Римскомъ, припа-

лыхъ и судовне у Берестью от-
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правованыхъ, передъ нами Кгабрі-

елемъзъЕльна Еленскимъ, судьею,

еодоромъ Станиславомъ Букра-

бою, подсудкомъ, -а Петромъ Поте-

емъ, иисаромъ врадниками судо-

вымиземскимивоеводстваБерестей-

ского, постановившисе очевието у

суду, земенинъ господарскій воевод-

ства Берестейского, его милость

панъ ВасилейЮрьевичъПришихот-

скій покладалъ и призналъ листъ

свой, в чистое Фундацій записъ,

отъ его милости данный и належачій:

инокомъ чернецкого закону и ихъ

наставник омъ монаетыра Купети-

ческого, въ пов т Пинскомъ ле-

жачого, на речь меновите въ томъ

запис Фундушу описаную и вы-

ражоную, о которого жедадъ насъ

суду, абы былъ нринятъ идокнигъ

земскихъ Берестейскихъ уписанъ.

Мы, врядъ, видечи быть речь слу-

шную, оного принявши, и до книгъ

уписать дали, и уписуючи въ кни-

ги, въ слов до слова такъ се

въ соб маеть: Я Василей Юрье-

вичъ Пришихотскій, земянинъ го-

сподарскій воеводства Берестей-

ского, сознаваю и чиню явно симъ

моимъ листомъ добровольнымъ в -

чистымъ и неотм ннымъ Фунду-

шовымъ записомъ кому бы о томъ

на сесь часъ и потомный в къ

людямъ будучимъ н дать належа-

ло, ижъ я, милуючи пана Бога,

Створителя моего, одъ которого

все, што кольвекъ есть и будеть,

маю, а хотечи его пресветой мило-

сти зъ уд льности моей, для збаве-

нья своего, хоть неровную част-

ку добръ своихъ на церковь ОФЄ-

ровати, тогды, розмыслившисе и

нарадившисе добре о томъ -зъ

малжонкою моею, милою пани Раи-

ною Андреевою Пекарскою, писа-

ровною земскою Берестейскою, Ва-

силевою Пришихотскою, которой

на им нью моемъ купномъ Лепе-

сахъ, у воеводств Берестейскомъ

лежачомъ, до живот и суму

пёнезей записаломъ', одъ тогожъ

им нья моего менованого Лепе-

совъ назначаю и тымъ листомъ

моимъ надаю и упевняю штуку

кгрунту моего дворного погнойно-

го зъ садомъ, одъ пана Яна Ради-

миновича маючимъ, почавши одъ

половицы саду моего зъ кгрунтомъ

оромымъ по гостинецъ съ Кобры-

ня до Буховичъ йдучій, концами

а бокомъ одъ кгрунту моего ст -

ною заложоною и копцами засы-

паными, а зъ другого боку до стры-

меня р чки Полонокъ названое

дворище Навратинское, то все,

яко се меновало, надаю и Фундук»

на церковь Божую, которого коль-

векъ заложенья братьи инокомъ

чернецкого сожитія и ихъ настав-

никомъ монаетыра Купетического,

въ пов т Пинскомъ лежачого, въ

зав дованью брацтва Виленского

Сошествія Светого Духа реліи

старое Греческое, иодъ послушен-
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ствомъ светыхъ патріархъ Конста-

тинопольского и Ерозодимского и

прочая будучихъ, в чными, неодзов-

ными и непорушными часы надаю, и

поступую, якожъ черезъ возного

сторону шляхту въ посесію ихъ в ч-

ную подаломъ; а самъ себе, жону, д -

тей, близкихъкревныхъ, повинныхъ

и щадковъ моихъ отдалиломъ и отда-

ляю в чными часы. Вольни и моцни

есть и будуть речоные братья чернцы

на томъ кгрунт и дворищу Навра-

тейскомъ, отъ мене Фундованомъ,

позволеньемъ, ведомостью и благо-

славенствомъ старшихъ своихъ цер-

ковь ку служб Божой, которого

кольвекъ схочуть заложёнья, и мо-

настырь для братьи чернцовъ и

пом шканья ихъ, яко наоздобней

Фундовать, а Господу Богу ОФеру

оддаючи, они сами и наступцы ихъ

чернецкого житья заживать и, въ

моцы своей зоставаючи, въ послу-

шенств вышъ выражоныхъ све-

тыхъ патріархъ м ть и вшелякіе

пожитки вынайдовать в чными

часы. Въ которомъ держанью одъ

чернцовъ я самъ за живота сво-

его одъ кождое кривды оборонцою

быти маю и повиненъ буду; а по-

живот ' своемъ тую церковъ и мо-

настырь, который за ласкою и по-

мочью Божою уфундуетьсе одъ

всякого пренагабанья подъ оборону

и онеку монастыря Виленского

брацтва Светого Духа реліи старое

руское поддаю. О што симъ же ли-

ст омъ моимъ такихъ м ти особъ

преложоныхъ духовныхъ, яко одъ

св цкого стану брацтва того, абы

тымъ малымъ наданьемъ моимъ не

погоржаючи, але милуючи Фалу

Божую, милостивыми панами до-

зорцами и оборонцами, за што ихъ

милостямъПанъБогъ заплата, быть

рачили, покорне прошу. То тежъ

онымъ же братьи чернцомъ варую

и надаю, въ млынку моемъ Лепе-

совскомъ Вешняку, кгды мливо бу-

деть, безъ м рки молотье; a вър -

ц Мухавцу въ тоняхъ неводовыхъ

и въ затекахъ, до тоежъ маетно-

сти моее Лепесовъ належачихъ,

также въ ставку Лепесовскомъ,

вольное завжды ловенье рыбъ. А до

послуги земское, военное и побо-

ровъ, уФалёныхъ на соймахъ, бра-

тьи чернцовъ я самъ и наступцы

но мн на тую маетность кгрун-

ту притечати не маю и не мають

в чными часы. И на томъ далъ

сесь мой листъ фундущовый подъ

печатью и съ подписомъ руки моее;

а за устного и очевистою прозь-

бою моею ихъ милость панове, при-

ятеле мое, КршптоФъ Пекарскій,

панъ Павелъ Босяцкій, а панъ Ба-

зилей Прилуцкій печати свое при-

ложивши и руки подписать рачи-

ли. Писанъ у Лепесахъ. Року ти-

сеча шестьсотъ тридцать пятого,

м сеца Октябра двадцать второго

дня. У того листу добровольного

Фундацыйного запису припечатехъ
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подписъ рукъ тыми словы: Васи-

лей Прищихотскій рукою влас-

ною. Krzysztof Piekarski ręką, swą.

Павелъ Босяцкій рукою, и Bazyli

Przyłucki ręką. Который же то

дистъ, в чистое фундацій записъ,

черезъ особу верху въ лист по-

мененую, очевисто у суду призна-

ный, и до книгъ земскихъ Бере-

стейскихъ естъ уписанъ.

1638 г.

26.—Дарственная запись Ивана и Раины ПришихотсЕихъ на землю
Православному монастырю въ Лепесахъ.

Изъ актовой книги за 1639 годъ, лист. 349—351.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать девятого, м -

сеца Генваря двадцать первого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ

о ТрехъКроляхъ, свят Риыскомъ,

припалыхъ и судовне у Верестьи

отправованыхъ, передъ нами Пе-

тромъКохлевскимъ, судьею, Теодо-

ромъ Станиславомъ Букрабою, под-

судкомъ, а Петромъ Потеемъ, пи-

саромъ, врадниками судовыми зем-

скими воеводства Берестейского,

постановившисе очевисто у суду

земяне господарскіе воеводства Бе-

рестейского, его милость панъ Янъ

Александеръ Ваеильевичъ Приши-

хотскій и малжонка его милости

пани Раина Марьяновиа Локиицка

Пришихотская, при устномъ со-

знанью своёмъ поклададж и при-

знали лыстъ свой добровольный, да-

ровизный в чистой запиеъ, одъ

ихъ милости даный и належачій

отцомъ реліи Греческое, послушен-

ства всход него, регулы Светого Ва-

силія законникомъ монастыра Ле-

песовского теперь и напотомъ-бу-

дучимъ на речь меновите въ немъ

описаную и выражоную; которого

его милость панъ Пришихотскій,

устнымъ пржзнаньемъ своимъ съ

пани малжонкою своею ствердивши

и змоцнивши, жедали, абы былъ

принятъ и до книгъ уписанъ. Въ.

чомъ мы, врадъ, видечи речь быть

слушную, оного принявши и до

книгъ земскихъ Берестейскихъ

уписати дали и, уписуючи въ книги,

въ слов до слова такъ се въ со-

б масть: Я Янъ Адександеръ Ва-
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сильевичъ Припшхотскій, яко д -

дичъ им нья Лепесовъ, добръ въ

воеводств Берестейскомъ лежа-

чихъ, а я Раина Маріановна Лок-

ницкая Пришихотская, яко пани

в новная, земяне господарскіе вое-

водства Берестейского, чинимъ

явно и сознаваемъ симъ нашимъ

добровольнымъ листомъ, даровиз-

нымъ в чистьшъ записомъ, кому

бы о томъ, теперешнихъ и потом-

ныхъ в ковъ людемъ, в дати на-

лежало , ижъ мы, зъ доброе воли

нашое и зъ упреймости, ку чести и

хвал в чной имене въ Троицы

славимого Бога, частку кгрунту

отъ им нья нашого Лепесовъ. Ко-

торая частка въ певныхъ грани-

цахъ лежить межи кгрунтами его

милости пана -отца нашого, мено-

вите г отъ ст ны , новозаложоной,

отъ копца, который граничить

насъ зъ его милостью паномъ от-

цемъ, край полволокъ села Лепе-

совъ до ст ны Именинское однымъ

концемъ ; а бокомъ однымъ ст -

ною Именинскою до копца старо-

давного, отъ Именина засыпаного, а

другимъ бокомъ отъ тогожъ копца

надъ потокомъ Заболоцкимъ до

копца новозасыпаного отъ штуки

и части его милости пана отца.

Которая частка кгрунту чинить

волоку одну и моркговъ тринад-

цать и прутовъ семь и полпру-

та. А при томъ, што намъ се до-

стало на часть нашу зъ розд лку

заст нку Лепесовского на Колба-

скихъ межи границами Именинскою

и Босеяцкою моркговъ двадцать

и шесть: то имъ на проробокъ с -

ножати до тоижъ штуки прилуча-

емъ и надаемъ при р ц Смокуш-

ц ; якъ ново границу въ томъ

заст нку зъ его милостью паномъ

отцемъ заложили есмо тотъ весь

помененый кгрунтъ отъ им нья

нашого поле оромое и неоромое

зъ зарослями, с ножатьми и вс ми

его пожитками и належностями да-

емъ, даруемъ, на в чныи и непо-

рушныи часы Фундуемъ и тымъ

листомъ нашимъ записуемъ от-

цомъ реліи Греческое, послушен-

ства всходнего, патріарха Констан-

тинопольского, регулы Светого Ва-

силія законникомъ монастыря Ле-

песовского, неунитомъ, теперь и на-

потомъ будучимъ наставникомъ и

послушникомъ. Который то поме-

неного монастыря и послушенства

законникове вольни и моцни суть

и будуть (за насъ пан'а Бога про-

сечи) тотъ помененый, а имъ в -

чне записаный кгрунтъ пахати,

с яти и якъ хотечи и розум ючи,

ку своему законному ножитью за-

живати и вшелякихъ пожитковъ

съ той помененой частки кгрунту

нашого, имъ в чне записаного и

поданого, нривлащати и посґере-

гати, якъ церковныхъ и монастыр-

скихъ а своихъ власиыхъ добрахъ

в чными часы. Мы яась, иышъ но-
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мененые особы себ самыхъ, близ-

кихъ покревныхъ и вс хъ повин-

ныхъ и обчихъ отъ того всего по-

мененого кгрунту и вшелякого ихъ

пожитку отъ сего часу отдаляемъ

и отдалили есмо, также уже жа-

дного вступу и перешкоды въ томъ

кгрунту помененомъ и въ пожит-

кохъ ихъ чинити не маемъ и не

мають в чными часы, якожъ для

л пшое речи твердости заразъ че-

резъ возного урадового и сторону

шляхту подали есмо отцу Меле-

тіеви Мартиновичу, того жъ мона-

стыря строителеви, и въ посессію

ихъ в чную. А тотъ кгрунтъ

давши, даровавши и в чными ча-

сы помененымъ законникомъ з>ун-

довавши, вшелякую зась послугу и

повинность речи посполитое зу-

полне зъ участными належачими

сами себе и сукцессоровъ нашихъ

зоставуемъ на томъ всемъ, псмене-

нымъ законникомъ дали есмо сесь

нашъ листъ добровольный в чи-

стыи, даровизныи записъ, съ пе-

чатьми и подписами власныхъ рукъ

нашихъ; а за устною и очевистою

просьбою нашою ихъ милости па-

нове, пріятели наши, панъ Янъ Бы-

ковскій, панъ Александеръ Здито-

вецкій, панъ Александеръ Остро-

мецкій, печати свои приложивши,

и руки свои подписати рачили.

Писанъ у Лепесохъ. Року тисеча

шестьсотъ тридцать осьмого, Ноя-

бря тридцатого дня. У того листу

в чистого Фундушового запису при

печатехъ подпись рукъ тыми сдо-

вы: Jan Alexander Przyszychoski

ręką, swą; Reina Łoknicka Przyszy-

choska ręką swą. Jan Bykowski

ręką swą; Alexander Zdzitowecki

ręką swą; Александеръ Остромец-

кій рукою власною; Который же

тотъ листъ, в чистый записъ, че-

резъ особъ, верху въ немъ поме-

неныхъ, и до книгъ земскихъ Бе-

рестейскихъ есть у писанъ.
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27.—Возобновлеш фундуліовой записи на Тросцянсвую церковь во
имя Св. Спаса.

Изъ актовой БПІТСИ за 1786 годъ, лнстъ 1517.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

szóstego, miesiąca Sierpnia dwudzie-

stego drugiego dnia. .

Przed urzędem JKmci у aktami

ziemskimi W. B. przedemną Placy-

dem Trzaskowskim, regentem przy-

sięgłym ziemskim tegoż wojewod-

stwa, stawszy osobiście jegomość

xiądz Tomasz Kulczycki, pleban cer-

kwi Troscienickiey, fundusz orygi-

nalny cerkwi Troscienickiey do akt

podał, w te słowa pisany: Wiadomo

czynie, komu wiedzieć będzie nale-

żało ninieyszego у napotym będące-

go wieku ludziom duchownego у

świeckiego stanu, iż, do samey skło-

niwszy się słuszności, upatrując ja-

koby w majętności moiey Troscieni-

cy dobrach, wwojewodstwie Brżest-

kini lezących, chwała Boża pomno-

żenie brała z pobożnego aktu mego,

ponieważ po zeysciu z tego świata

wielebnego oyca Andzeja Smoleń-

skiego, presbitera cerkwie Troscienic-

kiey założenia ś. Spasa, w maętnosci

mey Troscienicy stającey, fundusz

starodawny niewiedziec quo fato zni-

knął ; tedy ninieyszą pobożną wolą

у dyspozycyą moją nie tylko za nie-

wzruszony potwierdzam fundusz, ale

też у nadania tey cerkwie od IPP.

fundatorów, pobożnych antecessorow

moich ponawiam у approbuje. A że

ten jedyny a osobliwy intencyi mo-

jey nyźey wyrażony cel wystawu-

jąc, argument służby Bożey, przed-

siewziołem, aby dwóch prezbiterów

przy tey cerkwi Troscienickiey zo-

stawać mogło. Przetoź do trzech włok

zdawna do tey cerkwi przysłuchają-

cych, czwartą włókę nazwaną Tysz-

kowską w teyże majętności moiey

Troscienickiey we wsi Ratayczycach

ze wśzystkiemi przynależnosciami,

jako się sama w sobie ma w mie-

dzach, granicach у obychodziech na-

znaczam, wydzielić rozkazuie, przy-

łączam у nadaję, chcąc mieć po J P .

Mikołaju Bielockim, dozorcy moim

Troscienienskim у po jegomości na-

stępujących , aby nie tylko tego nie

bronili, ale teź wszelką pomoc doda-

wali, wielebnych zaś oycow Feodo-

ra Kochańskiego у Alexandra Smo-

leńskiego sumnienie obowiązując, a-

bym przy tym Domie Bożym zosta-

jąc, chwalę Bożą promowowali usta-

wiczną pilnością pobożnością służbę

Pańską w tey cerkwi odprawowali,

swiątobliwemi postępkami ludzi do
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nabożeństwa zachęcał y wo wszyst-

kim za pobożne dusze w Bogu zmar-

łych Pana Zastępów, żywych dobro-

dziejów swych у tey cerkwie Boźey

nie przepominając у błagając w po-

wynnych obrzędach, śpiewakach у

tym podobnych należytościach nieu-

posledzając dosyć swey pasterskiey

duchowney czynił powinności. Co iż-

by przy swey zupełney mocy zosta-

wało do tey woli у dysposycyi mo-

iey przy pieczęci rękę moją podpisa-

łem. Pisań w Troscienicy, dnia sze-

snastego miesiąca Augusta, roku

tysiąc sześćset siedmdziesiąt pierw-

szego. U tego funduszu przy wyci-

snioney rodowitey herbowney domu

Sapiehów pieczęci na opłatku czer-

wonym następuie podpis takowy:

Franciszek Sapieha, koniuszy W . X.

L. Który to tfundusz jest do xiąg

ziemskich W . B. przyjęty у wpi-

sany.

1675 r.

28.—Дарственная запись Вшгьковскихъ на церковь въ иж ніи ихъ
Ваганов .

Изъ актовой книги за 1670—1676 года, лис. 1767—1770.

Л та отъ Нароженья Сына Бо-

жого тисеча шестьсотъ семьдесятъ

пятого, м сеца Февраля одиннад-

цатого дня.

Передъ нами судьми каптуровы-

ми воеводства Верестейского, став-

ши personaliter у суду нашого кан-

турового, его милость панъ Томашъ

зъ Вильковичъ Вильковскій, хору-

жій Мельницкій, колекга также су-

довъ каптуровыхъ, и ей милость

нани ЗОФІЯ съ Конопата Вильков-

ска, хоружина Мельницкая, мал-

жонкове, покладали и очевисто при-

знали листъ записъ в чистое Фун-

дацій церкви ихъ милостей Вага-

новское, даный на потомные часы,

а належачій свещенникови тоежъ

церкви Выгоновское, такъ теперь

будучому, на имя, Миколаеви Дреч-

кевичови, яко и по нимъ наступу-

ючимъ сукцессоромъ, на речь са-

мую, вътомъже лист запис те-

разъ специФикованую, которого

просечи, абы былъ принятъ и до

книгъ уписанъ; въ чемъ мы, баче-

10
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чи быть речь слушную, принявши,

до кнжгъ судовыхъ каптуровыхъ

вписать росказали есмо, которо-

го уписуючи слово до слова такъ

се въ соб маеть: Ja Tomasz z Wil-

kowicz Wilkowsky, chorąży ziemie

Mielnickiey, у іа Zofia z Konopatu

Wilkowska, chorążyna ziemie Miel-

nickiey, małżąkowie, ziemianie wo-

iewodstwa Brzeskiego, czyniemy wia-

domo tym naszym pismem każdemu

zosobna , komuby o tem wiedzieć

przynależało, każdego stanu premi-

nencii ludziom, iż w roku terazniey-

szym tysiąc sześćset siedemdziesiąt

piątym, miesiąca Januaryi ósmego

dnia, przybywszy do mnie terazniey-

szy swieszczennik nasz Wahanow-

ski, wielebny oyciec Mikołay Dzicz-

kowicz, upraszaiąc nas o wydanie kop

pięciu żyta, należytego onemu zpa-

szni maietnosci naszych Wahanowa

swietyież dziesięciny, według ante-

•cessorow naszych funduszu nadaney

i ufundowaney. Tedy ia Wilkówski

z małżąką moią teraznieyszą Zofiią

z Konopatu, chcąc od nayiasnieysze-

go Pana otrzymać zapłatę, te kop

pięć, według funduszu sławney pa-

mięci antecessorow naszych, oddać

kazałem, a na dalsze pomnożenie

chwały Bożey w cerkwi naszey Wa-

hanowskiey, de nowo s pasznie naszey

dworney Wahanowa i Swibicz z mi-

łą małżąką moią ieszcze kop dwie

żyta przydaiemy i na wieczne czasy

leguiemy i daruiemy. Chcąc to mieć

na wieczne czasy po sukcessorach

naszych, aby co rok swieszczęnni-

kom naszym Wahanowskim docho-

diło, za coby swieszczęnnicy nasi

Wahanowscy, ieden po drugim nasten-

puiąc, tak za nas samych, iako po-

tomstwo isukcessorow naszych wko-

żdy tydzień we srzodę mszy święte

odprawowali i przy tych Pana Boga

proszono; a oycowie swieszczęnni-

cy tak teraznieysi, iako i na potom-

ny czas nastempuiące w cerkiewnych

obrzędach zachować powinni. Cze-

go, według dawnego zwyczaiu, pano-

wie, dzierżące maiętność Wahanowo,

doglądać i postrzegać maią; waruiąc

to, ktoby temu nowo wyrażonemu

funduszowi naszemu contradikował,

tedy oto nikomu- mszeniu, tylko Jmci

xiędzu episkopowi Włodzimierskie-

mu i Brzesckiemu, iako i kapitule

Brzesckiey zupełną moc dochodzenia

tego wszystkiego daiemy. Chcąc to

po ichmościach mieć, aby ichmość

iako protektorowie tego dochodzili.

Do którego to listu fundacyi naszey

wieczystey przy pieczęci ręce nasze

z miłą małźąką moią podpisaliśmy.

Także ichmość panów pieczętarzów

ludzi zacnych o podpis do tego fun-

duszu naszego uprosiliśmy, którzy to

ichmościowie na proźbę naszą przy

pieczęciach ręce swe podpisać raczy-

li. Działo się w Brześciu, roku ty-

siąc sześćset siedemdziesiąt piątego,

miesiąca Februaryi iedynastego dnia.

У того листу в чистое Фундацій за-
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пису при печатехъ ихъ милостей

и подписъ рукъ тыми словы: Tho-

masz Wilkowsky, chorąży ziemie

Mielnickey, sędzia kapturowy; Zofia

Wilkowska, chorążynaMielnicka. Ja-

ko proszony pieczętarz podpisuie się

Konstanty Przezdzieeky, podsędek

Brzesky, ustne proszony pieczętarz

do tego listu od osób wysz mieno-

wanych Żygmund Hornowsky, pod-

czaszy Smoliensky, ustne proszony

pieczętarz do tego zapisu od ichmo-

sciow wysz pomienionych Piotr Sta-

nisław Grek, maior Króla Jego mości,

sędzia kapturowy woiewodstwa Brze-

skiego. Который же то листъ, в -

чистое Фундацій запись, очевисто

признаный, и до книгъ судовыхъ

справъ в чистыхъ каптуровыхъ

воеводства Берестейского есть при-

нятъ и уписанъ.

1679 г.

29.—Ревизіонная запись Кобыдянской церкви.

Изъ актовой книги за 1786 годъ, листъ 2103.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

szóstego, miesiąca Listopada czwar-

tego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich W.

B. po Świętym Michale, święcie Rzym-

skim, przypadłych у w mieście Brze-

ściu Litewskim odprawujących się,

przed nami Xawerym Hornowskim,

Franciszkiem Ursynem Niemcewi-

czem, Tomaszem Kojszewskim, sę-

dziami, Janem Wiodkiem, pisarzem,

urzędnikami ziemskimi W . В., stawa-

jąc obecnie patron JP. Ignacy Laskow-

ski wizytę cerkwi Kobylanskiey do

akt podał, ktorey treść takowa: Wszem

wobec oznaymuiemy każdemu, ko-

mu wiedzieć by potrzeba było, iż

w roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt

dziewiątym de ргае іо consensu re-

gio J P P . kommissarze JKmsci do włok

dwóch cerkiewnych ab ае о nadanych,

iterum trzecią włókę na też samą

cerkiew Kobylanską ze wszystkiemi

do tey włoki przynałeżytościami, ja-

ko to: sianożęciami, zaroślami etcaet.

w Kobylanach nadali у woytowi Ma-

taszewskiemu, Iwanowi Filatykowi

у jego sukcessorom w possessyą po-

10*
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ruczili, pod tez kondycyę, ażeby dla

pomnożenia chwały Pana Boga wszel-

ka pieczołowitość około reparacyi

cerkwi Kobylanskiey co do dachu,

gontami pokrycia, ścian, okien, cmen-

tarza ogrodzenia, reperowania mieli

у dbali, ktoren to opis, czyli list,

z podpisem rąk у trzema pieczęciami

roborowany ad praesens mieszkające

na tey włóce sukcessores onego woy-

ta pomienionego podczas wizyty nam

prezentowali у о konfirmacyą upra-

szali; na których proźby łaskawie*

my skłoniwszy się ow skrypt ad ak-

ta visitatorialia nayprzod ingrosso-

walismy, у nam zwierzchnością po-

leconą wizytatorską konfirmowalismy,

wszelke pożytki z oney włoki tera-

znieyszym ludziom, tam meszkąją-

cym, jako to: Iwanowi Biłousykowi,

Jaśkowi Biłousykowi, Michałowi Bi-

łousykowi, Stepanowi Biłousykowi

szukać pozwalamy; z tym jednak wa-

runkiem, ażeby pomienioni possesso-

res ad mentem skryptu danego co

do naymnieyszego punktu zadosyc

czynili, jako to dach cerkiewny w rok,

jeśliby tego potrzeba kazała, repara-

cyą opatrywali, dzwonnicę, ad prae-

sens ze złym wcale będącą pokry-

ciem, reparowali, węgły cerkiewne

oszutowali, у gdyby się ściany nie-

wysuwały, w lisice wziąć przez szwo-

rocie żelazne starali się, cmentarz

należytym oparkanieniem у przym-

knięciem opatrywali, włókę oną cer-

kiewną wygnajali, nikomu, pod karą

sto grzywien у pod klątwą, zastawo-

wac, z miedz swoich psuć nie ważyli

się, ani też dworowi ustąpić jakie-

mu у samych siebie poddać lub czysz

w ney włoki płacie non praesume-

rent. A casu quo do tego kto compel-

leret, maią wraz manifestować się у

do urzędu biskupiego donieść. Który

urząd, jako dobro Chrystusowe, przy

całości manutenebit. Respektem zas

zaniedbaney reparacyi cerkiewney

ma x. paroch upomnieć у zadosyc

nieczyniących onych pomienionych у

ich sukcessorow, w czym by widział

krzywdę, zapozwać .do konsystorza у

prawem nagrzewać. Tym tedy tenu-

torom w wyrabianiu oney włoki nie-

ma przeszkadzać, pożytków szuka-

nia nie bronić ani się wtrącać pod

sto grzywien na katedrą Brzeską W .

x. parochowi teraznieyszemu i jego

sukcessorom przykazaliśmy. Pisań

w plebanij Kobylanskiey, roku tysiąc

siedmset pięćdziesiąt dziewiątego, die

piątego Kwietnia ut nov. in quorum

fidem manu propria subscripsimus et

sigillo communiri jussimus. U tey wi-

zyty przy pieczęci na laku czerwo-

nym wycisnioney podpisy takowe:

Alexander Jodko O. D. В. М. Aud.

Car. etjudx Generalis nominatus, Ab-

bas Czerjenę, Yisitator ab illustris-

simo loci Ord. Deputatus (L. S.). Pa-

ter Ant. Gradnieski actorum visita-

torialium notarius mp. Ad acta visi-

tatorialia millesimo septimgentesimo

quinquagesimo nono ingrossata prae-
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sens confirmatio. Która wizyta za skich wojewodstwaBrżestkiego przy-
podaniem do akt, jest do xiąg ziem- ięta у wpisana.

1679 r.

30.—Явка права на приходъ Верховицкой церкви, съ означеніемъ
ц рковнаго фундуша.

Изъ актовой книги за 1685 годъ, листъ 61.

Л та отъ Нароженья Сына Бо-
жого тисеча шестьсотъ осмдесятъ
пятого, м сеца Октобра девятого
дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о
Святомъ Михад , свят Римскомъ,
припадыхъ и судовне у Береетыо
одправованыхъ, передъ нами Лео-
нардомъ Потеемъ, судьею, Кази-
меромъ Лущинскимъ, додсудкомъ,
и Жикгмонтомъ Казимеромъ Гор-
новскимъ, писаромъ, врадниками
судовыми земскими воеводства Бе-
рестейского, постановившисе оче-
висто у суду его милость панъ Па-
велъ Тонковичъ екстрактъ съ книгъ
судовныхъ епископскихъ Володи-
мерскихъ иБерестейскихъ перъоб-
лятамъ до книгъ земскихъ справъ
в чистыхъ воеводства Верестейско-
го ку актикованыо подалъ, въ тые
слова писаный: Выписъ съ книгъ
духовныхъ епископскихъ Володи-

мерскихъ и Берестейскихъ. Л та
отъ Нароженья Сына Божого ти-
сеча шестьсотъ осмьдесятъ трете-
го, м сецаМая двадцатого дня. Пе-
редо мною ксендзомъ Леономъ За-
ленскимъ, прототронимъ метропо-
лій Кіевское, Галицкое и всея Руси,
епископомъ" Володимерскимъ и Бе-
рестейскимъ, архимандритою Чер-
неговскимъ и Кобринскимъ, Тома-
шомъ Коротынскимъ, нам стни-
комъ енеральнымъ а протопопою
Кобринскимъ, Александромъ Со-
поцкомъ, протопопою Берестей-
скимъ Димяномъ Воцяновскимъ,
протопопою В дьскимъ Самуедемъ
Смоленскимъ, протопопою Дрогиц-
кимъ ЕФстаФимъ Самовичомъ,
протопопою Пружанскимъ Михае-
ломъ Кондратовичомъ, писаромъ, и
зъинными особами' духовными, при
насъ на тотъ часъ будучими, под-
часъ вального С ноду, въ року ти-
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сеча шестьсотъ осмдесятъ третемъ,

м сеца Януарія двадцать шостого

дня у Берестью отяравуючогося,

stanowszy oczewisto wielebny ociec

Florian Kamięski, prezbiter cerkwie

Wierzchowickiej, prezetę swoią pro-

ducował i do akt episkop skich Wło-

dzimierskich у Brzeskich ku zapisa-

niu podał, w te słowa pisany: Peril-

lustris et Reverendissime Dne Dne

colendissime! Usąue ad hoc tempus,

post decessum sui pastoris, vacat Ec-

clesiaVerchowiensis, cuius, cumper-

tineat ad me de iure collatio, puto et

spero idoneum fore Dnum Floria-

num Kamieński, fratrem antecesso-

ris; eum igitur praesento perillustri

et rndissimae dominationi vestrae ob

iure rogando, ut illum confirmare et

investire dignetur, quod obtenturum

me non dubitans maneo. Datum in

Aula Verchoviensi, die tertia Sep-

tembris, anno millesimo sexcentesi-

mo septuagesimo nono. Утоей пре-

зенты подписъ тыми сдовы: Peril-

lustris et reyerendissimae domina-

tionis vestrae obsequissimus servus

Joannes Carolus Kopeć, castelanus

Trocensis, Presb. Brestensis. При

той презенты ассекурація тогожъ

его милости въ тые слова: Oznay-

muię tym pismem moim assekura-

cynnym, iż co wielebni presbiterowie

cerkwie Wierzchowickiey zażywali

gruntów у poddanych we wsi Podbo-

rze, osobliwie brat rodzony przyszłe-

go da Bóg pasterza Wierzchowickie-

go, pana Floryana Kamieńskiego, te-

dy tym listem moim assekuruie one-

go, że gdy pasterzem zostanie у

kapłanem, przy tych wszystkich

gruntach у poddanych Podborskich

ma zostawać z powinnościami temi,

które z dawnych czasów za rodzica

mego у mnie były aż do żywota

swego; czemu żaden przeczyć nie mo-

że y, strzeż Boże, у śmierci na mnie,

żaden successor moy impedire nie

może, owszem od wszelkiey impeti-

ciey bronie ma, declaruie. Przy tym

zwyczayna coroczna quota zborza, to

iest: osmdziesiąt kop żyta, a przeni-

ce dziesięć kop, do czego swoią rę-

ką napisawszy у podpisuię się. Datt

w Brześciu tysiąc sześćset siedmdzie-

siąt dziewiątego roku, dnia trzeciego

Septembra. (Wikarego iednak zawsze

chować powinien). Jan Karol Kopeć

kasztelan Trocki, starosta Brzeski.

У тое ассекураціи подписъ и кон-

ФИрмація ясневельможного его ми-

лости пана каштеляна Подляского

и вельможного его милости пана

старосты Берестейского тыми сло-

вы: Na tę assekuracią swiętey pa-

mięci J. pana oyca dobrodzieja na-

szego podpisuię się Stanisław Łużec-

ki, Podlaski kasztelan; Kazimierz Sa-

pieha, starosta Brzeski. Которая жъ

то презента и ассекурація до книгъ

духовныхъ епископских* Володи-

мерскихъ и Берестейскихъ есть

принята и записана, съ которыхъ

и сесь выпиеъ съ подписомъ руки
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епископское и при печати велеб-

ному отцу Фдоріяну Каменскому,

презбитерови Верховицкому, есть

выданъ. Писанъ у Берестыо. У то-

го екстракту, при печати притисне-

ной, подпись руки тыми сдовы:

Леонъ Заленскій, прототроній епи-

скопъ Володимерскій и Берестей-

скій рукою. Который же то екс-

трактъ, черезъ особу верху мено-

ваную перъобдятамъподаный, есть

до книгъ земскихъ справъ в чи-

стыхъ воеводства Берестейского

уписаный.

1682 г.

31.—Привилегія короля Польскаго Іоанна Ш, данная Воинской церкви,
подтверждающая таковую жъ короля Михаила (1670).

Изъ актовой книги за 1769—1771 годы, лис. 1640—1645.

Roku tysiąc siedemset siedemdzie-

siąt pierwszego, miesiąca Julii dwu-

dziestego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami

ziemskiemi woiewodztwa Brzeskiego

comparendo personaliter w-bny w Bo-

gu Jmć xiądz Jan Mieliński, paroch

Rezwolski, przywiley confirmationis

nayiaśnieyszego króla Jego mcia Jana

trzeciego, cerkwi Wohińskiey służą-

cy, ad acta podał, rekwiruiąc, aby

pomieniony przywiley, ze wszelką

w nim wyrażoną rzeczą, był do xiąg

ziem. W . B. przyięty i wpisany;

który w xięgi wpisuiąc słowo do sło-

wa, tak się w sobie ma: Jan Trzeci,

z Boźey łaski, król Polski, w. xiąże

Litt., Ruski, Pruski, Żmudzki, Ma-

zowiecki, Lwowski, Wołyński, Po-

dolski, Podlaski, Inflantski, Smoleń-

ski i Czernichowski. Oznaymuie-

my tym listem, przywilejem naszym,

wszem wobec i każdemu zosobna,

komu by o tym wiedzieć należało,

iż pokładany był przed nami list

przywiley ś. p. króla Michała pod

datą w Warszawie, dnia trzeciego

mca Augusta R. P. tysiąc sześćset

siedemdziesiątego, przy którym su-

plikowano nam iest przez panów rad

i urzędników przy boku naszym re-

zyduiących, abyśmy ten list przywi-

ley powagą naszą królewską in om-

nibus punctis et clausulis stwerdzili,

zmocnili i aprobowali, który de ver-

bo ad verbura tak się w sobie ma
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Michał z Bożey łaski król Polski,

Wielki xiąże Litewski, Ruski, Pru-

ski, Żmudzki, Mazowiecki, Kijow-

ski, Wołyński, Podolski, Podlaski,

Inflantski, Smoleński, Siewierski i

Czernichowski. Oznaymuiemy tym

listem, przywilejem naszym, komu

to wiedzieć należy, iż pokładany był

przed nami list wielmożnego niegdy

Leona Sapiehy woiewody Wileńskie-

go, hetmana Wielkiego W . X . L . oy-

cowi Pankratemu Jarosowiczowi So-

pockiemu służący, extraktem z xiąg

Brzeskich wyięty, i suplikowano nam

iest, abyśmy pomieniony list mocą

i powagą' naszą królewską Mikołajo-

wi Sopockiemu zmocnili i stwierdzi-

li, który od słowa do słowa z pod-

twierdzeniem kommissarza nayia-

śnieyszego antecessora naszego na

rewizią ekonomii Brzeskiey, na on

czas zesłanego, tak się w sobie ma:

Leo Sapieha woiewoda Wileński, het-

man Wielki W . X. L. Brzeski, Mo-

hilewski etc. starosta. Oznaymuię,

iż we włości króla Jego Mcia Woiń-

skiey we wsi Woiniu, na przedmie-

ściu, z dawnych czasów, za przywi-

lejem JKmci^ oyciec bywszy, na imię

Jarosz Sopocki, trzymał rodzic ni-

żey mianowanego oyca Pankratego

Jarosowicza Sopockiego, który otrzy-

mawszy oyczyznę swą po rodzicu

swoim, suplikował do mnie, aby li-

stem moim spokoyne dzierżenie u-

twierdził i te grunta z dawna nale-

żące do cerkwi Woińskiey, włok dwie

we trzech polach, ze wszystkiemi

przynależytościami, łąkami, gajami

naddatkami, którekolwiek do tych

gruntów należeć maią. Tedy ia, wi-

dząc słuszną proźbę onego swiesz-

czennika, służącego przy cerkwi Bo-

żey Woińskiey i początek iego z wła-

dzy dzierżawy moiey maiąc, zosta-

wuię onego i potomków iego, który

by zgodny był na stan duchowny,

wiecznie przy tychże gruntach i cer-

kwi Bożey założenia świętego Miki-

ty, daiemy mieysce na mieszkanie

przy cerkwi i ogrodów dwa z pasto-

wnikami o miedzę dworu króla Jego

Mcia po rzekę Woińską; i ktoby z ob-

cych onemu samemu i potomkom ie-

go miał przeszkodę i przenagabanie

czynić na tey oyczyznie ich, zakła-

dam winę na dwór JKmci, na ta-

kowych ludzi kop dwadzieścia pięć

Litewskich, pod taką winę od zwierz-

chności duchowney popadać ma ta-

kowy człowiek. Pisań w Woiniu, dnia

dwudziestego szóstego Junii in anno

domini millesimo sexcentesimo vige-

simo tertio. U tego listu takowe pod-

pisy: Leo Sapieha, hetman Wielki W .

X. L., Ekonomii brzeskiey admini-

strator Alexander Krosnowski, pod-

starości Woiński. Przy tych podpi-

sach takowa kommisarzów potwier-

dzenia series: Roku tysiąc sześćset

trzydziestego ósmego, mca Oktobra

dnia szesnastego. Ten list approbu-

iemy i utwierdzamy oyca swiesz-

czennika Woińskiego Pankratego we
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wszystkim iako słuszny. Pokładany
był przed nami rewizorami zesłane-
mi od JKmci do ekonomii Brzeskiey
na rewiziją. Jerzy Niewiaro w ski, se-
kretarz i rewizor JKmci. My tedy
król do zwyż mianowaney supliki,
iako słuszney łaskawie się skłoniw-
szy, przerzeczony list we wszystkich
punktach, klauzulach i paragrafach,
mocą i powagą naszą królewską
ztwierdzamy i zmaeniamy i przy
wszystkich wyż mianowanych grun-
tach, budynkach i innych należyto-
ściach, cale i nienaruszenie Mikołaja
Sopockiego zachowuiemy. Na co dla
lepszey wiary ręką się naszą podpi-
sawszy, pieczęć W. X. L. przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Warszawie, dnia
trzeciego miesiąca Augusta R. P. ty-
siąc sześćset siedemdziesiątego, pa-
nowania naszego drugiego roku. Mi-
chał król. mpp. My tedy Jan król,
skłoniwszy się do wyż pomienioney
supliki inainstancią panów rad iurzę-
dników naszych, przerzeczony list we
wszystkich punktach, klauzulach, i
paragraphach mocą i powagą naszą
królewską ztwierdzamy, zmacniamy
i approbuiemy i przy wszystkich wyż
mianowanych gruntach, ogrodach i
budynkach i innych przyległościach
i należytościach cale i nienaruszenie
Mikołaja Sopockiego, iako sukcessora
zachowuiemy. Naco dla lepszey wia-

ry, ręką się naszą podpisawszy, pie-
częć Wielkiego Xięstwa Litewskiego
przycisnąć rozkazaliśmy. Dan wPie-
laszkiewiczach, dnia szesnastego mie-
siąca Junij, roku Pańskiego tysiąc
sześćset siedemdziesiąt dziewiątego,
panowania naszego szóstego roku. U
tego przywileju przy pieczęci W. X.
L. podpis i expressia dalsza w te
słowa: Jan król. Confirmatio Confir-
mationis praw przywilejów urodzo-
nemu Mikołajowi Sopockiemu na pe-
wne łąki i ogrody od antecessorow

* nadanych do cerkwi Woińskiej Świę-
tego Mikity, a poniżey pieczęci dal-
sza konfirmacya JWW. kommisa-
rzow temi słowy: anno domini mil-
lesimo sexcentesimo octuagesimo se-
cundo die vigesima Augusti. Przywi-
ley ten był pokładany Jego Królew-
skiey Mości, przy którym securus po-
winien zostawać, który my konfir-
muiemy, anno ut supra. X. Urban Be-
chonic X. L., sekretarz i kommisarz
jego królewskiey mości mp. Zwych-
roński W. B. K. D. Р. С Jego K.
Mości. Michał Florian Rzewuski pod-
skarbi nadworny koronny. Który to
takowy przywiley przez wyż wyra-
żoną osobę ad acta podany ze wszel-
ką w nim wyrażoną rzeczą, iest do
xiąg ziemskich woiewodztwa Brze-
skiego, spraw wieczystych przyięty
i wpisany.

n
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Из* актовой книги за 1773—1774 годы, лист. 917—919.

Roky tysiąc siedymsetnego sie-
dymdziesiąt trzeciego, miesiąca Fe-
bruaryi siedymnastego dnia.

Przed urzędem jego królewskey
mości i aktami ziemskiemi, woie-
wodztwa Brzeskiego, comparendo
personaliter Imci xiądz Jan Tarli-
kowicz, Paroch Horbowski, fundusz
cerkwi Horbowskiey wielmożnego
Imci P. Tomasza Kazimierza z Łu-
żek Łużeckiego P. W. ad acta po-
dał, rekwiruiąc, aby pomieniony fun-
dusz ze wszelką wyrażoną rzeczą
był do xiąg zemskich woiewodztwa
brzesckiego spraw wieczystych
przyięty i wpisany, który w xięgi
wpisuiąc de verbo ad verbym, tak
się w sobie ma: Tomasz Kazimierz
z Łużek «Łużecki, podkomorzy Weń-
denski. Wszem wobec i każdemu
zosobna, komu by o tym wiedzieć
należało, iż ia, będąc na ten czas
dziedzicznym panem w maiętności
mey, Horbow nazwaney, tudzież i koi*
latorem cerkwi tameyszey Przemie-
nienia Chrystusa Pana, powtarzaiąc
pobożne wota swiętey pamięci an-
tecessorow moich i stosuiąc się do
ich fundacyi na pomieniony dom

Boży ferowaney, chcę mieć i kon-
firmuię wiecznemi czasy wielebne-
mu oycu Markowi Samuiłowiczowi
i sukcessorowi, albo potomkowi iego,
oddaiąc mu we własną iego dyspo-
zycyą i używanie pola z dawnych
czasów wymierzonego na tę cer-
kiew kątów dziewięć z częścią za-
rośli, alias borem wydzielonym, tak
też i zwyczaynym targowym w dzień
Przemienienia Pańskiego, z wolnym
mięciem we młynach moich bez da-
wania żadnych wymyślnych groszo-
wych i bez miarek, bez przeszkody
żadney ni od kogo i własnego dwo-
ru moiego, to mu wszystko według
dawnieyszego fynduszu tym moim
wiecznym konferuię prawem, wol-
nym onego czyniąc od wszelkich
czynszowych, pieniężnych pszczel-
nych i bydlęczych dziesięcin; tylko
za to wszystko powinien iest wie-
lebny oyciec i sukcessor iego Paha
Boga za duszę zmarłych przodków
fundatorów, antecessorow naszych
i zdrowie nasze przy tym ołtarzu
świętym prosząc, służby Bożey i po-
rządku cerkiewnego pilnować, a do-
syć czynić duszom ehrześciańskim
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parochian swoich, których w swo-
iey oriece duchowney ma. A ci pa-
rochianie iego a poddani moi od te-
go czasu powinni będą na restaura-
cyą potrzeby cerkiewne co rok z puł
włoki oddać dziesięciny po groszy
piętnaście. Wiecznemi to czasy z po-
bożności mey teraz nadaię, a pod-
danym moim przykazuię, chcąc po
nich, aby nie tylko z dzierżawy mo-
iey, ale i po mnie iakimkolwiek
prawem tę maiętność trzymaiących
sukcessorow i possesorów, ta suma
cerkwi oddana dochodziła i zaha-
mowana nie była. Który to' fun-
dusz móy, z pobożności mey ku chwa-
le bożey dany, aby walor swóy mieć
mógł, tedy to podpisem ręki mey
ztwierdzaiąc pieczęcią własną appro-
buię. Pisań w Horbowie, anno Do-
mini milesimo sexcentesimo octua-
gentesimo septimo die decima octava
Iulii. U tego funduszu przy pieczę-
ci, na laku czerzonym wyciśnioney,
podpisy his exprimuntur verbis: te
po pułzłotemu z włoki Horbowek

i Zalesię ma dawać co rok na re-
peracyą aparatu cerkiewnego, co po-
winien pomieniony swiaszczennik i
sukcessorowie, co rok kródką ręką
wpisać w regestr rzeczy cerkiew-
nych. Tomasz Kazimierz Łużecki,
podkomorzy Wędeński. Zofiia Anna
Brześcka Łużecka P. W. Ja iako
sukcescor i kollator to wszystko
stwierdzam S. W. Łużecki mp. Na
drugiey stronie tego funduszu sus-
cepta yisitatorska w te słowa. Ten
fundusz cerkwi Horbowskiey, pod
czas wizyty ienralney, do xiąg wi-
zy tatorskich brzeskich w roku ty-
siąc siedymset pieńdziesiąt dziewią-
tym dnia siedymnastego Maia ut no-
vum widziałemi ingrossowałem. Xiądz
Antoni Grudziński coadiutor; Ma-
lecki, aktów wizyty ieneralney pi-
sarz, mp. Który to takowy fundusz,
przez wyż wyrażoną osobę ad acta
podany, ze wszelką w nim wyrażo-
ną rzeczą, iest do xiąg zemsłrich wo-
iewodztwa Brzeckiego spraw wie-
czystych przyięty i zapisany.
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Изъ актовой книги за 1791 г., іистъ 1243.

Roky tysiąc .sedmsetnego dziewięć-

dziesiąt pierwszego miesiąca Wrze-

śnia dwudziestego pierwszego dnia.

Przed aktami ziem. woiewodstwa

Brzeskiego, stawaiąc osobiście wie-

lebny w Bogu Jmc xiądz Mikołay

Charłampowicz, paroch cerkwi Do-

kudowskiey, fundusz od jo. хсіа im-

ci Karola Stanisława Radziwiłła,

podkanclerzego W . X. L. wydany,

teyże cerkwi służący, do akt podał,

w te słowa pisany: Karol Stanisław

Radziwiłł, xiąże na Ołyce, Nieświe-

żu, Słucku, Kopysiu у Klecku, Hra-

bia na Micze, Szydłowcu, Krożach

у Bialley, podkanclerzu W. X. L.

Przemyski, Człuhowski, Choynicki,

Kamieniecki, Krzyczewski, Owłu-

czycki, Niżynski, Ostrski starosta.

In nomine Sanctissimae ac Indivi-

duae Trinitatis Patris et Filii et

Spiritus Sancti ad perpetuam rei me-

moriam, Amen. Wszem wobec у

kożdemu zosobna, komu by o tym

wiedzieć należało, oznaymuemy tym

listem, funduszem naszym, iż dowie-

dziawszy się przez suplikuiącego

wielebnego oyca Jana Wierzbickiego,

przesbytera cerkwie, naczey Doku-

dowskiey, że prawa у fundusza od

S. P. xiążąt ichmc. po antecesso-

rach naszych tey cerkwi nadane in-

juria temporum, hostilitate, ogniem,

czili przez nedozor plebanów tame-

cznych zaginęły, zkąd mogłoby ja-

kie periculum tam pio operi za cza-

sem imminere, a per conceąuens у

chwała Boża na tamtym mieyscu

ustać: umyslilismi nowym fundu-

szem grunta, z dawnych czasów tey

cerkwi nadane, konfirmorać. Jakoż

tym przywileiem funduszem naszym

włok połtory pola у z przymiarzka-

mi, leżących między gruntami mie-

szczan naszych Dokudowskich, tak-

że sześć placów w mieście samym,

na których cerkiew у plebania stoi,

jako zdawna do tey cerkwi należą-

cych, wiecznemi a nieodżownemi cza-

sy do pomienioney cerkwi dajemy у

daruiemy. Vigore którego funduszu

naczego ma zwysz pomienioney prez-

biter teraznieyszy et successores ie-

go tych gruntów cum omnibus, jako

zdawna były attinentiis spokoynie

zażywać, sine ullo censu do skarbu

naszego, jako у w inszych cerkwiach

fundacyey naszey; salvis jednak iuri-

bus Reipublicae et nostris haeredi-

tariis. To jednak praecavemus, aby

tameczni prezbiterowie in unione san-

ctae Romanae Ecclesiae zostawali
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zawsze; secundo, aby kożdy prezbi-

ter od nas prezentowany ustawiczny

na tym mieyscu był imdgilando zba-

wienia dusz ludzkich. Do którego

to funduszu, dla lepszey wiary, ręką

się własną podpisawszy, pieczęć na-

szą przycisnąć rozkazaliśmy. Dan

w zamku Bialskim. Dnia siódmego

Lipca, roku tysiącznego sześćsetne-

go dziewięćdziesiąt szóstego. U te-

go funduszu,. przy pieczęci herbow-

ney, na massie czerwoney wycisnio-

ney, podpis ręki 10. Хсіа Щсі te-

mi słowy: Karol Stanisław, xiąze

Radziwiłł, podkanclerzy W. X. L.

(L. S.). A poniżey konnotacya wi-

zytatorska w te słowa: roku tysiąc

siedmsetnego pięćdziesiąt dziewiąte-

go wpisany jest do aktów wizyta-

torskieh generalnych Brzeskich mie-

siąca Maia dnia szóstego. Inscripsi

sub tempus' visitationis generalis

P. Antonius Grudzinski, actorum no-

tarius mp. Na drugiey zaś karcie

tego przywileju, czyli funduszu, na-

pis IWW. kommissarzow temi wy-

rażony słowy: Imc xiądz Mikołay

Pirocki, paroch cerkwi Dokudow-

skiey, z paraf ij Bialskiey, nie mający

w funduszu ani poddanych, aniwy-

derkafu у dziesięciny, у że nic mu

z tych gatunków do funduszu nie

przybyło wykonał jurament; więc

prawem uwolniony od opłaty dzie-

siątego grosza. Datt dwudziestego

siedmego Iulii tysiąc siedmsetnego

osmdziesiąt dziewiątego roku, w Brze-

ściu. Zenon Wysłouch, podkomorzy

wojewodstwa Brzeskiego, Tomasz

Kojszewski, sędzia ziems. wojewod-

stwa Brzeskiego kommisarz; xiądz

Adam Popławski, kanonik katedral-

ny Łucki, kommissarz; Jacek Pasz-

kowski, stolnik у ісе-starosta wo-

jewodstwa Brzeskiego; Wincenty Ma-

tuszewicz; Jan Józef Kłokocki, woy-

ski Miński, kommissarz; Tadeusz

Ruszczyc, szambelan, kommissarz..

Który to fundusz, przez wyż wyrażo-

ną osobę podany, jest do kxąg ziems.

wojewodstwa Brzeskiego przyięty

у wpisany.

l i !
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34—Фундушовая запись на Довудовсвую ц рвовь вназя Варла
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Roku tysiąc siedemsetnego dzie-

więdziesiąt pierwszego, miesiąca

Września dwudziestego pierwszego

dnia.

Przed aktami ziemskiemi woie-

wodztwa Brzeskiego stawaiąc oso-

biście wielebny w Bogu Jmc xiądz

Mikołay Charłampowicz, paroch cer-

kwi Dokudowskiey, fundusz od JO.

хіесіа Jmci Karola Stanisława Ra-

dziwiłła, podkanclerzego W. X. L.,

wydany, teyże cerkwi służący, do akt

podał, w te słowa pisany: Karol Sta-

nisław Radziwiłł, xiąże na Ołyce,

Nieswiżu, Słucku, Kopylu yKlecku,

hrabia na Mirze, Szydłowcu, Kro-

żach у Białey, podkanclerzy W. X.

L., Przemyski, Człuchowski, Choy-

nicki, Kamieniecki, Krzyczewski,

Owłuczycki, Niżynski, Ostrski sta-

rosta. In nomine Sanctissimae et In-

dividuae Trinitatis, Patris etFilij et

Spiritus Sancti, ad perpetuam rei me-

moriam. Amen. Wszem wobec у

kożdemu zosobna, komuby o tym wie-

dzieć należało, oznaymuiemy tym li-

stem, funduszem naszym, iż dowie-

dziawszy się przez suplikuiącego wie-

lebnego oyca Jana Wierzbickiego,

prezbitera cerkwie naszey Dokudow-

skiey, ze prawa у fundusze od s. p.

xiążąt Ichmościow, antjecessorow na-

szych, tey cerkwi nadane injuria tem-

porum, hostilitate, ogniem, czyli przez

niedozor plebanów tamecznych zagi-

nęły, zkąd mogłoby iakie periculum

tam pio operi za czasem imminere,

a per conseąuens у chwała Boża na

tamtym mieyscu ustać; umyśliliśmy

nowym funduszem grunta, zdawnych

czasów tey cerkwi nadane, konfir-

mować. Jakoż tym przywileiem, fun-

duszem naszym, włok pułtory pola

у z przymiarkami, lezących między

gruntami mieszczan naszych Doku-

dowskich, także sześć placów w mie-

ście samym, na których cerkiew у

plebania stoi, iako zdawna do tey

cerkwi należących, wiecznemi a nie-

odzownemi czasy do pomienioney cer-

kwi daiemy у daruiemy. Vigore któ-

rego funduszu naszego ma zwyi

pomieniony prezbiter teraznieyszy et

successores jego tych gruntów cum

omnibus, iakie zdawna były, attinen-

tiis, spokoynie zażywać, sine ullo cen-

su do skarbu naszego, iako i w in-

szych cerkwiach fundacyey naszey;
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salvis iednak juribus Reipublicae et

nostris haereditariis. To iednak prae-

cavemus, aby tameczni prezbitero-

wie in unione Sanctae Romanae Ec-

clesiae zostawali zawsze; secundo, aby

kożdy prezbiter, od nas prezentowa-

ny, ustawiczny na tym mieyscu był,

imdgilando, zbawienia dusz ludzkich.

Do którego to funduszu, dla lepszey

wiary, ręką się własną podpisawszy,

pieczęć naszą przycisnąć rozkazali-

śmy. Dan w zamku Bialskim. Dnia

siódmego Lipca, roku tysiącznego

sześćsetnego dziewiędziesiąt szóste-

go. U tego funduszu przy pieczęci

herbowney, namassie czerwoney wy-

cisnioney, podpis ręki JO. хіесіа je-

gomości temi słowy: Karol Stanisław

xiąże Radziwiłł, podkanclerzy W . X.

L. (L. S.). Aponiżey, konnotacya wi-

zytatorska w te słowa: Roku tysiąc

siedmsetnego piędziesiąt dziewiątego

wpisany iest do aktów wizytator-

skich generalnych Brześciach, mie-

siąca Maia dnia szóstego. Inscripsi

sub tempus visitationis generalis. P.

Antonius Grudzinski, actorum nota-

rius mp. Na drugiey źaś karcie te-

go przywileiu, czyli funduszu napis

JWW. kommisarzow temi wyrażo-

ny słowy: J. xiądz Mikołay Pirocki,

paroch cerkwi Dokudowskiey, z pa-

rafii Bialskiey, niemaiący funduszu,

ani poddanych, ani wyderkafu у dzie-

sięciny, у że nic mu z tych gatun-

ków do funduszu nie przybyło wy-

konał jurament; więc prawem uwol-

niony od opłaty dziesiątego grosza.

Datt dwudziestego siódmego Julii,

tysiąc siedmsetnego osmdziesiąt dzie-

wiątego roku. WBrzesciu. ZenonWy-

słouch, podkomorzy woiewodztwa

Brzesckiego; Tomasz Koiszewski, sę-

dzia ziem. wtta Brzesckiego kommi-

sarz; xiądz Adam Popławski, kano-

nik katedralny Łucki, kommisarz,

Jacek Paszkowski, stolnik yvice-sta-

rosta wttwa Brzgo; Wincenty Matu-

szewicz; Jan Józef Kłokocki, woyski

Miński, kommisarz; Tadeusz Rusz-

czyc szambelan, kommisarz. Który

to fundusz, przez wyż wyrażoną oso-

bę podany, iest do ksiąg ziemskich

woiewodztwa Brzesckiego przyięty

у wpisany.
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Roku tysiąc siedymset siedymdzie-
siąt trzeciego, miesiąca Aprila dzie-
więtnastego dnia.

Przed urzędem jego królewskiey
mości i aktami ziemskiemi woiewodz-
twa Brzesckiego comparendo perso-
naliter imci pan Franciszek Laskow-
ski tę approbatę funduszu, od nayia-
śnieyszego króla jegomości Augu-
sta Wtórego cerkwi Suchopolskiey
nadaną ad acta podał, którey thenor
seąuitur talis: August Wtóry z Bo-
żey łaski król Polski, Wielki*Xiąże
Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiec-
ki, Żmuydzki, Kiiowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflantski, Smo-
leński, Siewierski i Czernichowski,
a dziedziczny xiąże Saski i elektor.
Oznaymuiemy tym listem, przywile-
iem naszym, komu o tym wiedzieć
należy, iż ponieważ wielmożni nay-
iasnieyszego antecessora naszego kom-
missarze, w roku tysiąc sześćsetnym
osiemdziesiątym, miesiąca Sierpnia
czternastego dnia do leśnictwa Bia-
łowieskiego zesłani, za rzecz słuszną
uważywszy, we wsi Suchopolu, do
leśnictwa naszego Białowieskiego na-
leżącey, przy pewnych^na tamtym
mieyscu łask Boskichjłowodach, de
nova radice cerkiew na pewney włó-

ce erigere pozwolili cum plenaria
oneyże incorporatione, która erekcya,
nescitur quo casu, lubo odnayiaśniey-
szego antecessora naszego nie iest
approbowana; iednak doniesiono nam
iest, że różnym tam się uciekaiącym
osobom immensus gratiam otwiera
się accessus; nihil tedy salubrius po-
czytuiąc, iako maiorem do pomnoże-
nia chwały Boskiey prae stare com-
moditatem, umyśliliśmy pomienioną
we wszystkim approbować fundacyą,
iako też teraznieyszym approbuiemy
przywileiem, i drugą włókę nazwaną
pułwłoki Kozakowska, a drugie puł-
włoki Radziwinowska; puł zaś wło-
ki Kowalowska nazwaną, dziakowi,
przy teyże cerkwi mieszkaiącemu, co
wielmożni kommissarze nasi gene-
ralni w roku tysiąc siedymsetnym
miesiąca Augusta trzydziestego dnia
swieszczennikowi Suchopolskiemu
przydali, dla lepszey wygody, do
teyże cerkwi przyłączamy et perpe-
tuis inkorporuiemy temporibus. Te
obie włoki łąk, od nas pomienioney
cerkwi dane i inkorporowane i pul
włoki dziakowskie od wszelakich cię-
żarów, podatków et quocunquae titu-
lo nazwanych exakcyj dwornych, żoł-
nierskich stacyj uwalniaiąc, oraz ex
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vi collationis nostrae zostaiącemu na

ten czas przy cerkwi kapłanowi ritus

Graeci Józefowi Wasilewskiemu be-

neficium daiemy i konferuiemy ad

extrema eius vitae tempora, post

decessum onego ius collationis no-

strae regiae et parochum praestan-

di temuż dworowi naszemu Biało-

wieskiemu tribuendo, chcąc mieć po

teraznieyszym swieszczenniku i na-

stępcach iego, et eorum conscientiam

onerando, aby ex munere officii sui

curam gerant animarum. Na co, dla

lepszey wiary, podpisawszy się, pie-

częć Wielkiego Xięstwa Litewskiego

przycisnąć rozkazaliśmy. Dan pod

Sandomierzem, dnia piętnastego mie-

siąca Lipca, roku Pańskiego tysiąc

siedymset czwartego, panowania na-

szego ośmego roku. U tey approba-

ty funduszu przy pieczęci Wielkiego

Xięstwa Litewskiego podpisy rąk z dal-

szym napisem his exprimuntur ver-

bis: Augustus Rex (L. S.). Dokłada-

iąc, iż, ieśliby pomieniony oyciec miał

grunt na czynsz, który oddawszy do

dworu; żadnych podatków dawnych

i żołnierskich dawać nie powinien.

Przytym sianożęć do tych włok cer-

kiewnych przydaiemy we wsi Radec-

kim iedną, wolną od wszystkiego.

Włok dwie i puł włoki do cerkwi Su-

chopolskiey, w woiewodztwie Brzesc-

kim a leśnictwie Białowieskim leżą-

cey. W. Kiciński, pisarz nadworny

skarbu jego królewskiey mości se-

kretarz pokoiowy mpa.; z drugiey zaś

strony suscepta Magdeburyi Prużań-

skiey w te słowa: roku tysiąc sie-

dymset piątego, dnia czternastego Oc-

tobris. Ten fundusz był pokładany

przedemną Karolem Antonowiczem,

na ten czas lantwoytem miasta jego

królewskiey mości Prużany. Który do

xiąg Magdeburgskach przyiąć rozka-

załem i extraktem wydać wielebne-

mu oycu Suchopolskiemu rozkaza-

łem, na co się podpisuię. Karol An-

tonowicz. Która to takowa approbata

funduszu, przez wyż wyrażoną oso-

bę ad acta podana, iest do xiąg ziem-

skich woiewodztwa Brzesckiego spraw

wieczystych przyięta i wpisana.

13
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Изъ asiogoft книги за 1769—1771 годи, двст. 523—625.

Roku tysiąc siedmset siedymdzie-

siątego, miesiąca Januaryi trzydzie-

stego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami ziem-

skiemi W. B. comparendo personali-

ter Jmć xiądz Jakub Michalewicz, pa-

roch Rzeczycki, nadanie gruntu cer-

kwi Rzeczyckiey od wjx. Jana An-

toniego Woiewodzkiego ad acta po-

dał, którego thenor sequitur talis: Ad

maiorem Omnipotentis Dei gloriam

Beatissimae Virginis Mariae et omnium

Sanctorum venerationem. Chcąc, aby

Bogu Wszechmogącemu w Tróycy

Swiętey Jedynemu większa a więk-

sza każdego czasu, iako Stwórcy ca-

łego świata, od stworzenia iego po-

mnażała się chwała, przez co by pod-

wyszenie kościoła świętego katolic-

kiego Rzymskiego krzewiło się, umy-

śliłem, na cześć i na chwałę Boską,

na wysławienie S. Michała Archanio-

ła, pod którego imieniem z dawnych

czasów od nayjaśnieyszych królów

ichmościow we wsi Rzeczycy, do ple-

banii Dywińskiey należącey, iest cer-

kiew parochialna wystawiona; a ia

z łaski nayjasnieyszego króla jmei

Augusta Wtórego, szczęśliwie nam pa-

nuiącego, też plebanią Dywińską za

prezętą obiowszy, zważywszy, iż cer-

kiew pomieniona dla piasczystych i

płonnych gruntów Rzeczyckich iest

bardzo słaba, na iedney włóce zda-

wna ufundowana, suplikowałem do

Jw. Jmci księdza Joachima z Preben-

dów Przebendowskiego, z Bożey i Sto-

licy Apostolskiey łaski biskupa Łuc-

kiego i Brzeskiego, abym mógł iako

possesor legitime institutus dóbr Rze-

czycy, więcey gruntów przydać. Za-

czym maiąc ia sobie daną, wyrażoną

zupełną moc od jwjx. biskupa au-

gendi, mutandi, tradendi et ad melio-

rem statum bona reducendi z inwen-

towawszy wszystkie grunta i włoki

Rzeczyckie, z których znalazło się

włok dwadzieścia i cztery a morgów

nadto nad włókę więcey, zaczym od-

dawszy gromadzie w possesyą włoki

i morgi wszystkie, półwłoki Melacho-

we nazwaną, cerkwi ś. nadaię i przy-

łączam. Które to półwłoki wieczne-

mi czasy i nieodmiennemi nieporu-

szenie ma zostawać przy cerkwi Rze-

czyckiey, i wolno bendzie każdemu

z prezbiterów, należycie instytutowa-

nemu, do tey cerkwi, począwszy od

teraznieyszego w. руса prezbitera

Hrehorego Milczykowskiego, i wszyst-

kim sukcessorom jego tey pół włoki

pomienioney zażywać, zarabiać, za-
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siewać, wyrabiać, łąki trzebić na

swóy pożytek, według upodobania swe-

go, a tak, ani żeby dwór Rzeczycki,

ani gromada więcey dotey półwłoki

nie interessowała się, ani do podat-

ków iakichkolwiek pociągała, ale za-

wsze wolna sobie zostawała wieczne-

mi czasy. Aieżeliby zaś za opacznym

udaniem miała gromada do dworu

oskarżyć i koniecznie napierała się

z tey półwłoki pomienioney iakiego-

kołwiek podatku, tak do Rzeczypo-

spolitej, iako też do składek, chowaj

Boże, żołnierskich i stanowisk; tedy

dwór wejrzawszy w teraznieysze pra-

wo, imieniem Jwjx. biskupa pomie-

nionego przezemnie cerkwi Rzeczyc-

kiey nadane, taką zuchwałość gro-

madzie zganić powinien i winę na

wosk do cerkwi naznaczyć, według

upodobania, a że zawsze nadania cer-

kwiom dla tego stanowią się, aby

błagany był Maiestat Boski ustawi-

cznoscią. Zaczym iako teraznieysze-

go w. oyca prezbitera cerkwi Rze-

czyckiey, tak i sukcessorów iego obo-

wiązuię, aby w każdy tydzień w dzień

sobotni była msza s-ta, czego może

parafia Rzeezyeka doglądać i w nie-

dosyć uczynieniu tey obligacyi dwo-

rowi donieść, albo też zwierzchności

duchowieństwa Ruskiego do Włodzi-

mirza, albo officiała tameczney kate-

dry, suplikuiąc, aby ta obligacya za-

chowana była w potomne czasy za

dusze zmarłe wszystkich parafianow,

niezapominaiąc i mnie niegodnego

grzesznika, co wszystko aby tym

gruntowniey było, przy pieczęci mo-

iey, ręką się własną podpisuię. Datt

wpłebaniiDywińskiey, roku Pańskie-

go tysiącznego siedmsetnego dwu-

dziestego pierwszego, miesiąca Mar-

ca osimnastego. U tego nadania, cer-

kwi Rzeczyckiey służącego, podpisy:

Suscepta wizytatorska Włodzimirska,

przy pieczęci temi wyraża się sło-

wy: X. Antoni, Woiewodzki P. Dy-

wiński. mp. Praesens documentum

est ad acta visitatorialia generalia

Vlodimir. anno Domini millesimo sep-

tingentesimo sexagesimo, die decima

Januar. introductum, ingrossatum.

Które takowe podanie, przez wyż wy-

rażonego Jx. Jakuba Michalewicza ad

acta podane, ze wszelką w nim wy-

rażoną rzeczą, iest do xiąg ziem. W .

B. spraw wieczystych przyięte i

wpisane.
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37.—Еонс нсъ Архієпископа и Митрополита Кіевсваго Фелиціана Фи-
липа Вододковича на постройку Верстоцкой церкви.

Изъ актовой КНИГИ за 1769—1771 годы, листъ 469. -

Roku tysiącznego siedmsetnego

sześćdziesiąt dziewiątego, miesiąca

Oktobra czwartego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami

ziemskiemi W. B. comparendo per-

sonaliter WIP. Józef z Wilczewa

Wilczewski, podkom. ziemi Wiskiey,

konsens od Jw. mci xiędza Felicia-

na Filipa Wołodkowicza arcybisku-

pa i metropolity całey Rusij, biskupa

Włodzimirskiego i Brzeskiego Grae-

co-uniti na erekcyą cerkwi Werstoc-

ldey służący, ad acta podał, cujus te-

nor seąuitur talis: Felicianus Philip-

pus Wołodkowicz, Dei et Apostolicae

Sedis gratia archiepiscopus metropo-

litanus Kijowiensis, Haliciensis et to-

tius Russiae proto-thronius, episco-

pus Vlodimirien. et Brestensis, abbas

Kij owo-Pieczarensis. Universis et Sin-

gulis, ąuorum interest et in futurum

interesse poterit, significamus et ad

notitiam indubitatam deducimus: ex

positum nobis fuisse pro parte illu-

stris ac magnifici Josepbi in Wilcze-

.wo, Czernie, Wentok Wilczewski,

Succamerarii terrae Viscensis Roth-

mistri Cohortis Loricatae exercituum

M. D. Litt. ąualiter ipse, ductus pio

promovendae Religionis Orthodoxae

zelo, in bonis suis haereditariis, Wer-

stok vocatis, intra Dioecesin nostram

Brestensem sitis, Ecclesiam princi-

pali parochiali Dubiscensi pro filiali

applicandam de nova radice extrue-

re, fundare, candemąue edotare in-

tendat; sed quia id sine speciali con-

sensu nostro, tanąuam loci ordinarii,

facere non valet; proinde supplica-

tum nobis fuit, ąuatenus ad id con-

sensum authoritatis nostrae ordina-

riaepraeberedignaremur. Nos, zelum

hujus modi appretiantes, hoc pieta-

tis opus concedendum esse duximus,

uti quidem authoritate nostra ordina-

ria per praesentes concedimus etfa-

cultatem impertimur. In ąuorum fi-

dem ect. Datum Vlodimiriae, ad Ca-

thedram nostram, die secunda mensis

Augusti. Anno Domini millesimo sep-

tingentesimo sexagesimo sexto. U te-

go konsensu przy pieczęci katedral-

ney podpis temi wyraża się słowy:

Felicianus Wołodkowicz, archi-epi-

scopus metropolita totius Russiae.

Który to takowy konsens, na erek-

cyą cerkwi Werstockiey służący,

przez wyż wyrażoną osobę ad acta
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podany, ze wszelką w nim. wyra- W. B. spraw wieczystych przyięty
żoną rzeczą iest do xiąg ziemskich i wpisany.

1766 r.

Консенсъ Архієпископа и Митрополита Кіевскаго Фелиціана Фи-
липпа Володковича на постройку Верстоцкой церкви.

Изъ актовой книги за 1769—1771 годы, дкстъ 469. Переводь предъндущаго акта.

Тысяча семьсотъ шестьдесятъ
девятаго года, м сяца Октября че-
твертаго дня.

Благородный господинъ Осипъ,
изъ Видьчева, Вильчевскій, подко-
морій земли Виской, явившись лич-
но предъ судебнымъ учрежденіемъ
его королевскаго величества и предъ
актами земскими Бреетскаго вое-
водства, предъявилъ консенсъ вы-
сокоблагороднаго Греко-Унитскаго
ксендза Фелиціана Филиппа Волод-
ковича, архієпископа и митропо-
лита всей Руси, епископа Влади-
мірскаго и Брестскаго на построй-
ку Верстоцкой церкви. Содержаніе
этого консенса сл дующее: Фели-
ціанъ Филиппъ Володковячъ, ми-
достію Божіею и Апостольской сто-
лицы, архіепископъ митрополитъ
Кіевскій, Галицкій и всей Руси
прототронШ, епиекопъ Владимір-
скіі и Брестешй, Кіево-цечерскіи

архимандритъ. Вс мъ и каждому,
кому надобно, или понадобится на
будущее время, это знать, объявля-
емъ и доводимъ до ихъ несомн н-
наго св денія: Высокоблагородный

ІОСИФЪ, на Вильчев , Черн , Вен-
току, Вильчевскій, подкоморій зем-
ли Виской, ротмистръ латной ко-
горты войска Ведикаго Княжества
Литовскаго, заявилъ предъ нами,
что онъ, руководимый благочести-
вою ревностію къ распространение
Православной в ры, желаетъ въна-
сл дственномъ им ніи своемъ, на-
зываемомъ Верстокъ, находящем-
ся въ нашей Брестской епархіи,
вновь построить и ^ад лить Фун-
душемъ Фидіальную церковь, ко-
торая принадлежала бы къ главной
лриходскоі Дубжской церкви; но
какъ онъ не въ ирав этого сд -
лать безъ особаго нашего консен-
са, какъ цраіительственнаго и по-

14
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тому онъ просилъ насъ, чтобы мы
удостоили этотъ консенсъ нашего

' лравительственнаго авторитета.
Мы, уважая эту ревность, сочли
нужнымъ соизволить на это д ло
благочестія, какъ, по власти на-
шей правительственной, симъ со-
изволяемъ и даемъ право. Въ удо-
стов реніе сего, и проч. Дано во
Владимір , въ ка едр нашей, во
второй день м сяца Августа, въ
л то Господне тысяча семьсотъ
шестьдесятъшестое. На этомъ.кон-
сенс при ка едральной печати под-

пись следующими словами: Фели-
ціанъ' Вододковичъ, архіепископъ
митрополитъ всей Руси. Каковый
консенсъ на постройку Верстоцкой
церкви, поданный вышеупомяну-
тымъ лицемъ въ акты, со вс мъ,
что въ немъ выражено, принятъ
и вписанъ въ земскія актовыя кр -
постныя книги Брестскаго вое-
водства.

Переводилъ архиваріусъ Централь-

наго Архива, коллежскій сов тникъ

Н. Горбачевскій.

1769 г. .

38 Фундушовая вапись на Верстоцкую церковь подкожорія
Вшгчевскаго.

Изъ актовой книга за 1769—1771 годы, лист. 463—468.

Roku tysiącznego siedmset sze-
sdziesiąt dziewiątego, miesiąca Okto-
bra czwartego dnia.

Przed urzędem JKmci у akta-
mi ziem. W. B. comparendo perso-
naliter W. J- pan Józef z Wilcze-
wa Wilczewski, podkomor. ziemi
Wiskiey, zapis fundacyiny, cerkwi
Werstockiey służący, przyznał, re-
kwiruiąc, ażeby pomieniony zapis ze
wszelką w nim wyrażoną rzeczą

był do ksiąg ziemskich W. B. spraw
wieczystych przyjęty у wpisany; któ-
ry, w księgi wpisując de verbo ad
verbum, tak się w sobie ma: W imię
Oyca у Syna у Ducha Święte-
go. Amen. Ku naywiększey chwale
Boga w Tróycy Swiętey Jedynego
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego,
Matki Nayswiętszey Maryi Panny
у wszystkich Świętych. Ja Józef
Wilczewski, podkomorzy ziemi Wis-
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kiey, rothmistrz Peteorski у gene-

rał-major woysk W. X. Lit., ma-

iąc dobra moie, V e r s z i ° k cum atti-

nentiis nazwane, w woiewodstwie

Brzeskim W. X. Lit. a 'diecezyi

Brzeskiej ritus Graeci—Uniti leżące,

w którym to Wersztoku, iak świad-

czą iasne dowody, była cerkiew ri-

tus Uniti parochialna, ale z nie-

dostateczną dla sustentacyi kapła-

nów sufficiencyą у exdotacyą; prze-

to w czasie upadła. Żądaiąc ia tedy

na tym mieyscu chwałę Boską res-

taurować, у aby wiecznemi czasy

trwała, ufundować, nayprzód de no-

varadice cerkiew arcypotrzebną w tym

horyzoncie, pod tytułem Świętego

Krzyża, erygowałem у wystawiłem,

w ołtarze ' apparaty, srebra, xsięgi,

bieliznę i inne wszystkie należące

rekwizyta, które osobliwym specifi-

cantur inwentarzem, opatrzyłem у

fundamentalnie uprowido wałem; chcąc

zaś mieć sposób ustawicznego w tey

cerkwi nabożestwa, chce ia mieć v

oddaię pro filia pryncypalney cerkwi

Dubickiey, z tym obowiązkiem, aże-

by Imć xiądz Marcin Miehnakiewicz,

pleban Dubicki teraznieyszy у na-

stępcy jego, trzyniaiąc iey rząd у

dyspozycyą ku należytey tey cerkwi

у parafianów in administrandis sa-

crąmentis usłudze wiecznemi czasy

konserwowali wikarego у dziakow

dwóch, z których by ieden pod re-

iestrem zakrystyą trzymał, o wszyst-

kich ruchomościach у mobiliach cer-

kiewnych wiedział, w całości, ochen-

dóstwie у dobrym porządku chował.

A iako na to wszystko sam xiądz

pleban Dubicki у następcy iego, pod

odpowiedzeniem konsystorzowi swo-

iemu, za doniesieniem kollatorskim,

albo też parafianów szczególnieyszą

attencyą mieć powinni, tak, aby te

osoby kóżdy do urzędu swego byli

zdolne, stateczne, piłne, nie kłótliwe,

maiąc moc każdego z nich, nawet

samego wikaryusza podług potrzeby

zmienić у innego na to mieysce na-

stawić, starać się • usilnie będą. Na

które te osoby, to iest, wikariusza у

dwóchdziaków, proporcionalną у przy-

zwoitą dla kóżdego pro victu et ami-

ctu sustentacyą tudzież na Hostyę,

wino, wosk, łoy dałem у zapisałem

у ninejszym erekcyinym у funda-

cyinym listem moim wiecznemi

czasy daię у zapisuię summy zło-

tych . polskich , czternaście tysięcy

M! 14000 iako to: summę trzy ty-

siące trzysta piędziesiąt złotych pol-

skich, złotem w a ż ^ m obronczko-

wym, rachuiąc każdy czerwony zło-

ty po złotych polskich szesnaście у

groszy miedzianych dwadzieścia dwa

у puł, na dobrach dziedzicznych wiel-

możnego Michała .Wielowieyskiego,

czesnika Zydaczewsłdego, Dubiczach

Murowanych, Tofiłowka у Sobótka

nazwanych, w woiewodsstwie Podlas-

kim, a ziemi Bielsldey sytuowanych,

lokowano a aktami Grodzkiemi Braii-

skiemi feria ąuarta post festum exal-
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tationis Santae Cracis, anno Domini

millesimo septingentesimo saxagesi-

mo sexto, cum pendenda provisione,

po pięć od sta, przez tegoż wielmoż-

nego Wieloweyskiego zapisano. Dru-

gą summę, dwa tysiące złotych pol-

skich, także złotem ważnym obrą-

czkowym, rachuiąc ieden po złotych

polskich szesnaście у groszy mie-

dzianych dwadzieścia dwa у puł, na

tych że samych dobrach Dubicze

Murowane Tofiłowce у Sobótka lo-

kowaną, a przez wyżey wyrażonego

W. Michała Wielowieysłdego pomie-

nionych dóbr dziedzica sub actu in

curia Regia Bransensi, feria sexta

post festum Sancti Antonij de Padua

confessoris, anno Domini millesi-

mo septingentesimo sexagesimo octa-

vo, cum pendenda provisione po pięć

od sta, zapisano; iako te zapisy fusi-

us in se obloquuntur, których oblo-

ąuentiae walor wieczyście trwać ma,

co do zapisów summ у prówizyi

onych, nie zaś co do obligów у dy-

spozycyi, ku usłudze tey cerkwi po-

czynionych, gdyż tę podług terazniey-

' szego moiego uregulowania у rozpo-

rządzenia odmienione nazawsze peł-

nić się maią. Trzecią summę, zło-

tych polskich cztery tysiące monetą

nową srebrną, zanayiasnieyszego kró-

la Imci, pana naszego miłościwego,

Stanisława Augusta, szczęśliwie nam

panuiącego, bitą, na kahale Orlen-

skim lokowaną, a przez tenże ka-

hał Orlenski cum omnibus solenni-

tatibus аіоге ас robore w Grodzie

Brańskim, sub aktu feria ąuarta in

vigilia festi Nativitatis Beatissimae

Virginis Mariae, scilicet die septi-

ma mensis Septembris, anno Domini

millesimo septingentesimo sexagesi-

mo octavo, z wypłaceniem prówizyi

po pięć od sta, zapisano. Residuita- •

tem summy ad complementum czter-

naście tysięcy złotych Polskich czte-

ry tysiące szeset piędziesiąt, aby zu-

pełnie wynosiło czternaście tysięcy

zapicać у lokować na miejscu pew-

nym powinienem. Od których to summ,

wyżey wyrażonych, to iest całego

kapitału, czternastu tysięcy, xiądz

pleban Dubicki terazneyszy у na-

stępcy iego za kwitami swoiemi pro-

wizyią odbierać maią у z tych pro-

wizyj wikarego у dwóch dziaków

Warsztockich perpetuis. temporibus

victu et amictu prowidować powin-

ni, póki zaś tey reszty summy nie

ulokuię, у xiądz proboszcz Dubicki

prówizyi od niey odbierać niebędzie,

dziakow dwóch, światło, wino у in-

ny ornament cerkiewny sam opatry-

wać powinienem; a gdy ta reszta

summy, cztery tysiące szesset piędzie-

siąt złotych Polskich, iuż będzie ulo-

kowaną у xiądz pleban Dubicki у

następcy i6go od niey prowizyią od-

bierać będą,—już to opatrowanie nie

do mnie kollatora, lub suksessorów

moich, ale do xiędza plebana Dubic-

kiego у następców iego należeć bę-

dzie. A ponieważ fundusz tey cer-
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kwi na gotowej summie ustanowio-

ny, przez to gruntu do tey cerkwi

nie zapisuie ani leguie żadnego, tyl-

ko ten, na którym cerkiew ze cmen-

tarzem oparkanionym stoi, którego

to placu wzdłuż prętów № iedyna-

ście у łokci № cztery, dico, prętów

iedynaście у łokci cztery, wszerz

zaś prętów № siedm у łokci Л1

sześć,—dico, prętów siedm у łokci

sześć.—Jakże plac z ogrodem na wa-

rzywo, na którym plebania, staynia,

studnia у spichlerz w swoim opar-

kanieniu у ogrodzeniu wybudowane,

którego to placu z ogrodem warzy-

wnym, zaezowszy od siedliska chłop-

skiego, na którym dzisiay Махіт

mieszka, ku wschodowi słońca wszerz

prętów № iedynaście у łokci № pięć,

dico, prętów iedynaście i łokci pięć

wzdłuż od ulicy ku pułnocy prętów

№ dziewięć, dico, prętów dziewięć,

ogród warzywny poddani wsiów

Wersztoku i Kuraszewa uprawiać,

x. pleban Dubicki i następcy iego,

lub wikaryuszowie sami zasiewać a

kobiety z wyrażonych wsi ugrabiać

i dwa razy w rok opielać powinni

perpetuis temporibus, m casu reniten-

tiae, za konpulsem dworu Wersztoc-

kiego. Przy tym dla pomnożenia

w cerkwi światła do lamp wieczne-

mi czasy zapisuie łoiu topionego

funtów № czterdziećcie, dico, czter-

dziescie, a ten arendarz dóbr Wer-

sztoekieh oddawać powinni zawsze

tygodniem przed Wielkonocą to iest,

v arendarz Werstocki funtów dwadzie-

ścia, Kuraszewski funtów dwanaście,

Wołgosławski funtów ośm x. pro-

boszcz Dubicki i następcy iego za

kwitami swoiemi odbierać powinni;

iednak tego łoiu do niczego innego,

ani do cerkwi Dubickiej używać nie

maią, tylko presse do lamp cerkwi

Werstockiej. Jeżeliby zaś successo-

ribus po wyrażonych karczmach zda-

ło się dworskie szynki dawać, albo

gdyby arendy nie było, tedy ten łoy

dwór Werstocki za arędarzow do cer-

kwi Werstockiey dawać powinien.

Obligacija na wikarego ta tylko

wkłada się, ażeby za dusze fundato-

rów, JózefaMaryanny familii, w każ-

dy tydzień dwie msze święte, to iest

we środę i piątek, wiecznemi czasy

applikował. Przy tym exekwie czte-

ry razy do roku cum officio defun-

ktprum z mszą świętą śpiewaną za

dusze wyrażonych fundatorów od-

prawiał tym sposobem: pierwsze exe-

quie dnia szóstego Maia, kalendarza .

Ruskiego, za dusze Maryanny i fun-

datorów; drugie, gdy sam fundator

Józef z tego świata zeydzie, w ten

dzień na zawsze, którego umrze, za

dusze Józefa i Maryanny fundato-

rów i familii; lecz póki żyć będzie

za dusze Maryanny i fundatorów,

iako się wyżey wyraziło. Inne dwie

co ćwierć roku, póki fundator żyć

będzie, za Maryanne i fundatorów, a

gdy fundator żyć przestanie, iuż za

oboie Józefa i Maryanne i familią,

15
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na wieczne czasy wszystkie czworo

exequii co rok odprawiać powinien,

a to pod obowiązkiem sumnienia i

odpowiedzeniem na strasznym są-

dzie Boskim, na który, in ca-

su opuszczenia, powoływam. Także

w każde generalne święto zgroma-

dzonych ludzi o zdrowaś Marya za

fundatorów upraszać powinien, inne'

zaś msze s. i wszelkie nabożeństwa

ad intentionem sui, albo iak mu się

podoba, odprawiać mu wolno. To się

iednak waruie naysolenniey, aby we

wszystkie generalne niedziele i świę-

ta uroczyste tak Łacińskiego, iako i

Greckiego obrządku, dla pomnożenia

chwały Boskiey i dla nabożeństwa

parafianów koniecznie miewał, a to

sub poenis contra negligentes paro-

chos i responsione zwierzchności swo-

iey duchowney, a że J. W. Imc

xiądz biskup do tey cerkwi Wer-

stockiey parafią wyznaczy, przeto

curam animarum i wszystkie obrząd-

ki i usługi beneficiis curatis zwykło

wypełniać powinien. leżeli by mi

zaś opatrzność Boska tę cerkiew

w czym prócz wyrażonej summy

abdotare pozwoliła; rezerwuie sobie

dalsze dyspozycye i rozporządzenie;

co wszystko wieczyście i nieodmien-

nie trwać powinno. Dan w Werszto-

ku, dnia dziewiętnastego Septembra

K. R. roku Pańskiego tysiącznego

siedmsetnego sześćdziesiątego dzie-

wiątego. U tego zapisu fundacyinego

przy wyrzniętey kustodyi podpis rę-

ki, tak samego aktora, iako też ww.

Ichm. pp. pieczętarzów w te słowa:

Józef z Wilczewa Wilczewski pod-

komorzy ziemi Wiskiej. Ustnie i ocze-

wisto proszony od oyca dobrodzieja

do tego zapisu fundacyinego cerkwi

Wersztockiej z zapisem czternastu

tysięcy złotych Polskich, na różnych

dobrach lokowanych, iako obszerniej

w srzedzinie tego zapisu iest wyra-

żono, od których x. prezbiter Dubic-

ki i następcy iego na zawsze pro-

wiziją po pięć od sta za kwitami

swoiemi odbierać maią, a z tej pro-

wizyi ustawicznego wikarego i dwóch

dziaków, przy teyże cerkwi konser-

wować powinni i onych victu et ami-

ctu prowidować, wino, Hostyę, świe-

ce, łoy prokurować z tą obligacyą,

ażeby wikaryusz co tydzień dwie

msze święte, to iest we środę i

piątek applikował i exequie cztery

razy do roku za duszę Józefa i Ma-

ryanny fundatorów familii odprawiał

i inne powinności w tej erekcyi opi-

sane wypełniał, iako pieczętarz pod-

ług prawa podpisuię Franciszek Wil-

czewski, podkom. Wiski mp. Ustnie

i oczewisto proszony pieczętarz od

oyca dobrodzieja do tego funduszu

erekcyinego cerkwi Werstockiey z za-

pisem do niey wieczystym na suf-

ficiencyą wikaryusza dziaków dwóch,

wino, Hostyę, wosk, łoy, czternastu

tysięcy, których powinność obszer-

nie w srzedzinie tego funduszu opi-

sane, podług prawa podpisuię się Sta-
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nisław Wilczewski, podkom. ziemi
Wiskiey, mp. Ustnie ioczewisto pro-
szony pieczętarz od osoby wyż wy-
rażoney do tego zapisu fundaeyine-
go cerkwi Wersztockiey na rzecz
intus wyrażone danego, disponente
legę, podpisuję się Ignacy Hruszew-

ski, regent ziemski i grodzki woie-
wodztwa Brzeskiego Litt. Który
takowy fundacyiny zapis przez wyż
wyrażoną osobę przyznany jest do
xiąg ziemskich W. B. spraw wie-
czystych przyięty i zapisany.

1782 r.

40—Право на приходь Хоциславской церкви, данное Станиславомъ
Августомъ священнику Хардамповичу.

Изъ апюсой книги 1783 года, исгь 103.

Roku tysiąc siedemset osiemdzie-
siąt trzeciego, miesiąca Januaryi
dwudziestego drugiego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich wo-
iewodztwa Brzeskiego po SS. Trzech
Królach, święcie Rzymskim, przypa-
dłych et in loco solito w mieście je-
go królewskiey mości Brześciu agi-
tuiących się, przed nami, Xawerym
Hornowskim, Franciszkiem Ursynem
Niemcewiczem, Adamem Antonim
Ancutą, sędziami, Janem Wereszcza-
ką, pisarzem, urzędnikami sądowemi
ziemskiemi woiewodztwa Brzeskiego,
stawaiąc obecnie JP. Antoni Grodzki,
komornik woiewodztwa Brzeskiego,
prezętę na cerkiew Chocisławską od
nayiaśnieyszego króla jegomości Sta-

nisława Augusta, szczęśliwie nam
panuiącego, po postąpieniu na inne
beneficium JX. Jana Chociewicza
w ekonomii Brzeskiey sytuowane ad
praesens JX. Bazylemu Charłampo-
wiczowi konferowane adacta podał,
a podaiąc prosił nas, sądu, aby po-
mieniona prezenta, ze wszelką wniey
wyrażoną rzeczą, była ddxiąg ziem-
skich woiewodztwa Brzeskiego przy-
ięta i wpisana. Jakoż my, sędziowie
ziemscy woiewodztwa Brzeskiego, oną
przyiąwszy, w xięgi wpisać zlecili-
śmy; którą w xięgi wpisuiąc nastę-
puiącemi wyraża się słowy: Stani-
sław August z Bożey łaski król
Polski, Wielki Xiąże Litewski, Ru-
ski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
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Kiiowski, Wołyński, Podolski, Podla-

ski, Inflantski, Smoleński, Siewierski

i Czernichowski. Wielebnemu, w Bo-

gu SymeonowiMłockiemu, biskupowi

Włodzimirskiemu i Brzeskiemu, albo

iego inspiritualibusnamiesnikowi, lub

komu koi wiek na to moc i władzę

maiącemu uprzeymie nam miłemu,

wielebnemu w Bogu. Uprzeymie nam

miły! Wakuie teraz cerkiew paro-

chialna Chocisławska, w ekonomii na-

szey Brzeskiey sytuowana, wdyece-

zyi uprzeymości waszey, po postąpie-

niu na inne beneficium pobożnego Ja-

na Chociewicza prezbitera ostatnie-

go teyże cerkwi parocha i -possesso-

ra. Do którey to cerkwi, tym sposo-

bem wakuiącey, My, według prawa,

nam w podawaniu, doniey należące-

go, pobożnego Bazylego Charłampo-

wicza, aktualnego prezbitera, z pilno-

ści, pobożności i dobrych obyczaiów

nam zaleconego, podaiemy, żądaiąc

po uprzeymości waszey, ażebyś po-

mienionego pobożnego Bazylego Char-

łampowicza od nas podanego, a nie

żadnego innego na też cerkiew Cho-

cisławska p*ostanowił i wprowadził,

rząd i zawiadowanie o duszach, w tey

parafii będących, tudzież dochody

wszelkie i przynależytości onemu po-

wierzył, podał i zlecił, iako to do

urzędu uprzeymości waszey przy-

zwoito i należy. Na co, dlalepszey

wiary, ręką się naszą podpisawszy,

pieczęć naszą przycisnąć rozkazali-

śmy. Dan w Warszawie, dnia sze-

snastego, miesiąca Listopada, roku

tysiąc siedmset osiemdziesiąt wtóre-

go, panowania naszego dziewiętna-

stego roku. U tey prezenty, przy wy-

ciśnioney na massie czerwoney po-

koiowey pieczęci, podpis nayiaśniey-

szego pana i dalsza expressyia z pod-

pisem regenta kancellaryi pokoiowey,

temi wyraża się słowy: Stanisław

August król. (L. S ) . Prezenta na cer-

kiew parochialną Chocisławska w do-

brach jego królewskiey mości eko-

nomii Brzeskiey, po postąpieniu na

inne beneficium pobożnego Jana Cho-

ciewicza, pobożnemu Вдгуіепш Char-

łampowiczowi dana. Adam Cieciszow-

ski, pisarz wielki koronny, regent kan-

cellaryi pokoiowey jego królewskiey

mości. Która to takowa prezenta

iest do xiąg ziemskich woiewodztwa

Brzeskiego przyięta i wpisana.
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41.—Право на приходь Теребунской церкви, данное вняземъ Войт хомъ
Шуискимъ священнику Доминику Дежковскому.

Изъ актовой книги за 1769—1771 годы, лист. 1769—1770.

Roku. tysiąc siedemset siedemdzie-

siąt pierwszego, miesiąca Augusta

dwudziestego siódmego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami

ziemskiemi W. B. comparendo per-

sonaliter P. Dominik Dzieżkowski,

syn zmarłego ś. p. Jx. Jana Dzież-

kowskiego, prezbitera Terebuńskiego,

prezentę do cerkwi Terebuńskiey od

WJP. Woyciecha, kniazia Szuyskie-

go, starosty Niżyńskiego sobie daną,

ad acta podał, którey thenor sequi-

tur talis: Woyciech, kniaź Szuyski,

starosta Niżyński, wszem wobec i

każdemu zosobna, komu by o tym

teraznieyszego i na potym będącego

wieku ludziom wiedzieć należało

podaię do wiadomości tę moią niniey-

szą prezentę, P. Dominikowi Dzież-

kowskiemu, synowi zmarłego niegdy

s. p. Jana DzieżkowsMego, prezbite-

ra Terebuńskiego, daną, iż ia, supra

wyrażony, maiąc w possesyi moiey

dobra Terebuń ze wsiami do nich

przynależąeemi w woiewodstwie Brze-

skim sytuowane, w których widząc,

iż blisko roku w cerkwi Terebuń-

skiey po zmarłym prezbiterze chwa-

ła Boża i nabożeństwo dla ludzi re-

gularne ustało, a maiąc zaletę od

zwierzchności duchowney ritus Grae-

ci o P. Dominiku Dzieżkowskim, iż

iest zdolnym do utrzymania chwa-

ły Bożey i kapłańskiego charakteru,

chcąc, iaknayrychley regularne wpro-

wadzić nabożeństwo, po zeszłym wyż

wyrażonym oycu onego, tegoż po-

mienionego Dominika Dzieżkowskie-

go do tey Terebuńskiey cerkwi pre-

zentuię, i aby nikto inny, tylko po-

mieniony Dominik Dzieżkowski, ode-

mnie prezentowany, przez Jwjx. me-

tropolitę poświęcony był obliguię,

chcąc po multoties wspomnionym pa-

nu Dzieżkowskim, żeby się tak o po-

mnożenie chwały Bożey starał, iako

też w przystoynych duchownemu sta-

nowi zachował się obyczaiach. Do

którey to plebanij Terebuńskiey, grunt

zdawna należący, według erekcyi

należeć ma, i onego pomieniony, pre-

zentowany zażywać wolen będzie,

nic iednak nad to appropriować nie

ma. Chrostu na opał pozwala się, z tą

iednak kaucią, aby pomieniony pan

Dominik Dzieżkowski, etiam prosto

swoich włok, chrostu ludziom postron-

nym mimo wiadomość dworną, wy-

cinać i niszczyć nie pozwalał; tu-

dzież aby od gsslubow, krzem, pogrze-

j e •
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bow, biorąc proporcionalnie, żadne-

go zdzierstwa nie czynił. Poddany,

ieżeliby się w czym obowiązkom cer-

kiewnym sprzeciwiał, przez co by na

ukaranie zasłużył, tedy onego po-

mienionego pan Dominik Dzieżkowsld

sam karać nie ma, lecz za dołoże-

niem się dworu chłop ukarany bydź

powinien. I na to dawszy tę moią

prezentę, dla lepszey wiary i wagi,

ręką moią własną, przyzwykłey pie-

częci, podpisałem. Datt w Terebuniu,

roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt

pierwszego, miesiąca Junii dwudzie-

stego czwartego dnia. Utey prezen-

ty podpis przy pieczęci, na laku czer-

wonym wyciśnioney, temi wyraża się

słowy: Woyciech kniaź Szuyski, sta-

rosta Niżyński, mp. Która to takowa

prezenta, przez wyż wyrażoną osobę,

ad acta podana, ze wszelką w niey

wyrażoną rzeczą, iest do xiąg ziem-

skich woiewodztwaBrześckiego spraw

wieczystych przyięta i wpisana.

1789 г.
42.—Право на приходь Ортельской церкви, данное Карлошъ Радзиви-

ломъ священнику Сосновскому.

Изъ актовой книги за 1790 годъ,.листа 23.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-

siątego, miesiąca Stycznia dziewią-

tego dnia.

Narokach sądowych ziemskich W.

B. w czasie prawem Konst. 1786 r.

przepisanym, wmieście JKmsciBrze-

ściu Litewskim odbywających się,

przed nami, Xawerym Hornowskim,

Franciszkiem Ursynem Niemcewi-

czem, Adamem Antonim Ancutą, sę-

dziami, у Janem Włodkiem, pisa-

rzem, urzędnikami ziemsldmi tegoż

wojewodstwa stanąwszy osobiście J.

xiądz Alexander Sosnowski, paroch

Ortelski, prezentę od JO. JXmci Ka-

rola Radziwiłła, wojewody Wileńskie-

go, na probostwo cerkwi Ortelskiey,

sobie wydaną, do akt podał, de serie

verborum seąuenti: Karol Stanisław

Radziwiłł, xiąże naOłyce, Nieświe-

żu, Bierzach, Dubinkach, Słucku,

Kopyłu, Czartorysku, Klecku у świę-

tego państwa Rzymskiego hrabia na

Mirze, Szydłowcu, Krożach, Kopy-

lu, Kaydanowie у Keydanach, Bie-

licy, Białym-Kamieniu, Zabludowiu

у Białey, a na Żółkwi, Złoczowie,

Poinorżanach, Newlu, Siebieszu et

cet. Pan у dziedzic, wojewoda Wi-

leński, orderu Orła Białego, Orla
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Czarnego, Świętego Andzeia у Świę-

tego Huberta kawaler, JWJ. xiędzu

Stefanowi Symeonowi na; Młocku

Młockiemu, prototroniemu całeyRus-

syi, biskupowi Włodzimierskiemu у

Brzeskiemu, Litewskiemu, orderu

Świętego Stanisława kawalerowi.

Wakuie ad praesens cerkiew we wsi

moiey dziedziczney, Orteł zwaney,

w hrabztwie Bialskim leżacey, pod ty-

tułem Narodzenia Nayswiętszey Pan-

ny Maryi post fata wielebnego oyca

Pawła Hryniewicza, bywszego imme-

diate tey cerkwi parocha; pragnąc

zatym, aby cześć Bogu powinna nie-

ustawała, a dusze wiernych w po-

trzebach swoich jakowego nie pono-

siły uszczerbku, owszem należytą

mieli wygodę, wielebnego xiędza Jmci

Alexandra Sosnowskiego, wikarego

cerkwi «Łosickiey, w pobożności у

pięknych obyczajach ab officio mnie

•zaleconego ninieyszym listem moim

do niey prezentuię, żądaiąc usilnie,

iżby ten, a nie inny, dopomienionego

beneficium tak circa temporalia, ia-

ko у spiritualia przypusczony у in-

stallowany został. Który to prezen-

tujący się teraz przezemnie wielebny

Jx. Alexander Sosnowski, zostawszy

w pomienioney cerkwi parochem, po-

dług nadania yerekcii, do niey służą-

cych, sprawować się ma; oraz obo-

wiązany tak za żywych, jako у zmar-

łych, o nas kollatorow modły czynić

powinien będzie. Datum w Warsza-

wie, tysiąc siedmset osmdziesiąt dzie-

wiątego roku, miesiąca Augusta ósme-

go dnia. U tey prezenty, przy wyci-

śnioney na massie czerwoney herbo-

wneyXX. Radziwiłłów pieczęci, pod-

pis takowy: z wyraźnego roskazu

JO. pana mego podpisuię— Karol Mi-

kuc, sekretarz mp. (L. S.). Takowa

prezenta do akt podana jest, do xiąg

ziemskich wojewodstwa Brzeskiego

przyjęta у wpisana.

1789 r.

43.—Прижювдііа: на приходь Малоржтской церкви, данжая Еорол мъ
Станжедавомж Августом^ свшц ннжку Хардамповичсу.

Изъ автовой «виги з» 1790 годъ, лисп. 2С6.

Roku tysiąc siedmset dziewięcdzie- Przed aktami sriemskiemi woiewod-

siątego, miesi|ca Lutego piątego dnia. stwa Brzeskiego, stanowszy osobi-
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scie pobożny jego mość xiądz Stefan

Charłampowicz, prezente na cerkiew

Małorytską, od nayjasnieyszego króla

jego mości Stanisława Augusta, pa-

na n. miłościwego, sobie wydaną, do

akt podał w te słowa pisaną: Stani-

sław August z Bożey łaski król Pol-

ski, Wielki Xiąże Litewski, Ruski,

Pruski, Mazowecki, Zmudćki, Kijew-

ski, Wołyński, Podolski, Podlaski,

Inflantski, Smoleński, Siewierski у

Czerniechowski. Wielebnemu w Bo-

gu Symeonowi Młockiemu, biskupo-

wi Włodzimierskiemu у Brzuskiemu,

Litewskiemu, albo jego in spirituali-

bus namiesnikowi, lub komu kołwiek

na to moc у władze mającemu uprzey-

mie nam miłemu. Wielebny w Bo-

gu, uprzeymie nam miły! Wakuie te-

raz cerkiew parochialna Małorytska,

w dobrach naszych ekonomicznych,

po dobrowolney rezygnacyi pobożne-

go Józefa Charłampowicza, ostatnie-

go teyże cerkwi parocha у posesso-

ra. Do ktorey to cerkwi, tym sposo-

bem wakującey, my, wedłng prawa

nam w podawaniu do niey należące-

go, pobożnego Stefana Charłampowi-

cza, z sposobności, pobożności у do-

brych obyczaiow nam zalecanego, po-

daiemy, żądając po uprzeymosci wa-

szey, ażebyś pomienionego pobożne-

go Stefana Charłampowicza, od nas

podanego, wprzód onego' na stopień

kapłański podług obrządku Kościoła

Greckiego wyświęciwszy, a nie ża-

dnego innego, na też cerkiew Mało-

rytska postanowił у wprowadził, rząd

yzawiadowanie o duszach, w tey pa-

rafii będących, tudzież dochody wszel-

kie у przynależytości onemu powie-

rzył, podał у zlecił, jako to do urzę-

du uprzeymosci waszey przyzwoito

iest у należy. Na co, dla lepszey wia-

ry, ręką się naszą podpisawszy, pie-

częć naszą przycisnąć roskazaliśmy.

Dan w Warszawie, dnia piątego mie-

siąca Grudnia, roku Pańskiego tysiąc

siedmset osimdziesiąt dziewiątego, pa-

nowania naszego dwudziestego szó-

stego roku. U tey presenty, przypie-

czenci Wielkiego Xięstwa Litewskie-

go, na massie czerwoney wyciśnio-

ney, podpis ręki nayiasneyszego kró-

la Jmci у dalsza expressya w te sło-

wa: Stanisław August, król (L. S.).

Presenta na cerkiew parochialna Ma-

łorytska w dobrach jego krolewskiey

mości ekonomicznych, po dobrowol-

ney rezygnacyi pobożnego Józefa Char-

łampowicza, pobożnemu Stefanowi

Charłampowiczowi dana. Pius Kicin-

ski, szeff kabinę tu jego krolewskiey

mości, mp. Która to presenta jest do

xiąg ziemskich wojewodstwa Brze-

skiego wpisana.
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44.—Привилегія на приходь Зіодовской церкви, данная королемъ
Станиславомъ Августомъ священнику "Члрановичу.

ІГзъ актовой книги за 1890 годъ, лисгь 701.

Roku tysiąc siedmsetnego dzie-

więćdziesiątego, miesiąca Czerwca

czwartego dnia.

Przed aktami ziemskiemi W. Brze-

skiego, stawając obecnie I. X. An-

toni Czyranowicz, prezentę na cer-

kiew parochialną Ziolowską, w do-

brach ekonomicznych JKmci, po

I. X. Janie Dobiszewskim wakującą,

od nayjasnieyszego króla Imci pana

naszego miłościwego sobie daną,

do akt podał, w tę|jfłowa pisaną:

Stanisław August z Bożey łaski

król Polski, Wielki xiąże Litewski,

Ruski, Pruski Mazowiecki, Żmudzki,

Kijowski, Wołyński, Podolski,'Pod-

laski, Inflantski, Smoleński, Siewer-

ski ż Czerniegowski. Wielebnemu

w Bogu Ioachimowi Horbackiemu,

biskupowi Pińskiemu у Turowskie-

mu, Litewskiemu, albo jego in spiri-

tualibus namiestnikowi, lub komu

koi wiek na to moc у władzę mają-

cemu, uprzeymie nam miłiemu. Wie-

lebny w Bogu, uprzeymie nam miły!

Wakuie teraz cerkiew parochialną

w dobrach naszych stołowych eko-

nomij Brzeslriey Litewskiey, Zioło-

wa zwaney, sytuowana w dyecezyi

upraeymosei waszey po pobożnym

xiędzu panie Dobiszewskim, ostatnim

teyże cerkwi parochu у posśessorze.

Do ktorey to cerkwi, tym sposobem

wakującey, my, według prawa nam

w podaniu do niey należącego, po-

bożnego Antoniego aktualnego pres-

bitera, z sposobności, pobożności у

dobrych obyczajów nam zalezonego, •

podajemy, żądając po uprzeymosci

waszej, abyś pomienionego pobożneT

go Antoniego Czyranowicza, od nas

podanego, a nie żadnego innego, na

też cerkiew Ziołowską postanowił у

wprowadził, rząd у zawiadowanie

o duszach, w tey parafy będących,

tudzież dochody wszelkie у przyna-

leżytosci onemu powierzył, podał у

zlecił, iako to do urzędu uprzejmo-

ści waszey przyzwoite iest у nale- #

ży. Na co, dla lepszey wiary, ręką.

się naszą podpisawszy, pieczęć po-

kojową przycisnąć kazaliśmy. Dan

w Warszawie, dnia dwudziestego

piątego miesiąca Maja, roku Pań-

skiego tysiąc siedmsetnego dziewięć-

dziesiątego, panowania naszego dwu-

dziestego szóstego roku. U tey pre-

zenty przy pieszęci pokojowey, na

massie czerwoney wycisnioney, pod-

pis ręki nayiasneyszego króla jego
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mości у dalsza expressya w te sło-

wa: Stanisław August król. (L. S.).

Prezenta na ч cerkiew parochialną

Ziołowską w dobrach ekonomicznych

JKmci. po pobożnym Janie Dobi-

szewskim wakującą, na osobę poboż-

nego Antoniego Cyranowicza dana.

Pius Kicinski, szef gabinetu JKmci

mp. Która to prezenta jest do xiąg
ziemskich w Brześciu wpisana.

1790 r.

45.—Право на приходъ Миланской церкви, данное подкоморіемъ
Оссолинскимъ священнику Леону Косцюкевичу.

Изъ актовой книги па 1790 годъ, листъ 981.

Roku tysiąc siedmsetnego dzie-

więćdziesiątego, miesiąca Lipca dwu-

nastego dnia.

Przed aktami ziemskiemi W. В.,

stawając obiecnie JP. Leon Kosciu-

kiewicz, prezente na cerkiew we wsi,

Mszonyzowiącey się, w W. Podlaskim,

w ziemi Mielnickiei leżącey, od JW.

Kazimierza Osolinskiego, podkomorze-

go ziemi Mielnickiey, teyże cerkwi kol-

latora, sobie wydaną, do akt podał,

w te słowa pisaną: JWJX. Stefanowi

Symeonowi na Młocku Młockiemu,

z Bożey у S. Stolicy Apostolskiey

łaski prototroniemu metropolij Ki-

jowskiey, Halickiey у całey Rusi,

Wlodzimierskiemu у Brzeskiemu—

Litewskiemu biskubowi, orderu s. Sta-

nisława kawalerowi przy złożeniu

powinney submissii do wiadomości

podaje. A ponieważ w dobrach mo-

ich, wo wsk Mszany, w W. Pod-

laskim, w ziemi Mieln. leżącey, cer-

kiew pod tytułem s. Jana Ewange-

listy, przez śmierć wielebnego w Bo-

gu JX. Leona Wysiekierskiego, za-

wakowała; więc ja, ex jurę patrona-

tus, zarekomendowanego mnie wprzód

od zacnych osób у wiary godnych

o statku tegoż у nadziei wydosko-

nalenia się у stania się dobrym ka-

płanem у pasterzem powierzoney

trzodki sobie, jako też do pomnoże-

nia у utrzymania chwały Boskiey

sposobnym urodź. P. Leona Kosciu-

kiewicza przezentowac umyśliłem,

jako у niniejszym listem moim pre-

zentuę, upraszając uniżenie, aby ten,

a nie muszy do rzeczoney cerkwi

sposobiony, ordynowany у za formal-
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•nego parocha instytuowany był. Wa-

ruiąc sobie у ostrzegaiąc, a żeby ten-

że P. Leon Kosciukiewicz, nim się

wyświęci у wydoskonali we wszy-

stkich powinnościach, dobremu pleba-

nowi przyzwoitych, bezustannie za-

wsze trzymał na swoim mieyscu ka-

płana takiego, który by regularnie

administrował sacramenta święte

parafianom z nauką у z przykładem

duchownym, przez ten czas ażeby

у chwała Pana Boga, jako nayle-

piey promowował; a to ten obowią-

zek wkłada się na niego pod niewa-

żnością prezenty. A gdy się wy-

święci przyszły paroch Mszanski,

xiędz Leon Kosciukiewicz, sam oso-

bą swoią, nie przez wikarego, lub

przez koadjutora, aby Ifył zawże

przytomnym przy cerkwi Mszan-

skiey, tudzież ażeby miał czułość у sta-

ranność, pilność około dusz ludzkich

zbawienia, bez depaktacyi poddaństwa

moiego. Ja zaś przyrzekam, iż onego,

jako kapłana, przy gruntach, siano-

żięciach, ogrodach, zdawna do tey

cerkwi należących, konserwować

będę. Co dla lepszej wagi, wiary у

waloru przy przycisnieniu herbowney

pieczęci własną podpisuję się ręką.

Dan w Toporowie, die trigesima

Iunii, anno millesimo septingentesimo

nonagesimo. U tey przezenty, wyci-

snionej na laku czerwonym pieczęci,

podpis JW. kolatora takowa: Kazi-

mierz Ossoliński, podkomorzy ziemi

Mieln., mp. Która to prezenta jest

do xiąg ziemskich W. Brzeskiego

wpisana.

1790 r.

46 —Привилегія на приходь Кобылянекой церкви, данная Станиела-
вомъ Августомъ священнику Осташевскому.

Изъ актовой книги за 1790 годъ, листь 961.

Roku tysiąc siedmset dziewięedzie. cerkiew Kobylanską, w dobrach eko-

siątego, miesiąca Lipca piątego dnia. nomicznych JKmci będącą, od nay-

Przed aktami ziemskimi wojewod-

stwa Brzeskiego, stawając osobiście

JX. Jan Ostas/.ewski, prezente na

iasnieyszego króla Imci Stanisława

Augusta, pana naszego miłosciwiego,

sobi« wydaną ^o akt podał, w te
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słowa pisaną: Stanisław August z Bo-

żiey łaski król Polski, Wielki xiąże

Litewski, Ruski, P. ruski, Mozowiec-

ki, Kijowski, Wołyński, Podolski,

Inflantski, Smoleński, Sięwierski у

Czerniechowski. Wielebnemu w Bo-

gu Symeonowi Młockiemu, biskupo-

wi Włodzimerskiemu у Brzeskiemu—

Litewskiemu, uprzeymie nam miłe-

mu, albo jego in spiritualibus namiest-

nikowi, na to moc у władzę mające-

mu. Oznaymuiemy, iż za wakowała cer-

kiew parachialna Kobylanska, w do-

brach naszych ekonomicznych sytu-

owana, po odsądzeniu xiędza Jakuba

Miżewskiego. Którą to cerkiew waku-

jącą my, według prawa nam wpo-

dawańiu do niey należącego, poboż-

nego pana Ostaszewskiego, z sposo-

bności, pobożności у dobrych oby-

czaiów nam zaleconego, podajemy,

żądaiąc po uprzejmości waszey, aże-

byś pomienionego pana Ostaszew-

skiego od nas podanego, a nie żad-

nego innego, wprzód onegoż, podług

obrządku у ceremonij obrządku Grec-

kiego kościoła, na kapłana poświę-

ciwszy, na też cerkiew Kobylanska i

postanowił у wprowadził, rząd, za-

wiadowanie o duszach w tey para-

fii będących, tudzież dochody wszel-

kie у przynależytosci onemu powie-

rzył, podał у zlecił, jako to do urzę-

du uprzeymosci waszey przyzwoito

iest у należy. Na co, dla lepszey

wiary, ręką się naszą podpisawszy,

pieczęć naszą przycisnąć rozkazali-

śmy. Dan w Warszawie, dnia dwu-

dziestego piątego, miesiąca Maja, ro-

ku Pańskiego tysiąc siedmset dzie-

więćdziesiątego, panowania naszego

dwudziestego roku. U tey prezęty,

przy pieczęci, na massie czerwoney

wycisnioney, podpis nayjasneyszego

pana у dalsze wyrazy w te słowa:

Stanisław August król. (L. S.). Pre-

zenta na* cerwiew parochialną Ko-

bylanska w dobrach ekonomicznych

JKmci, po odsądzeniu xiędza Jaku-

ba Miżewskiego, na osobę pobożnego

Jana Ostaszewskiego dana. Pius Ki-

cinski, szef gabinetu JKmci, mpp.

Która to prezenta, ze wszelką w niey

wyrażoną rzeczą, jest do xiąg ziem-

skich W. Brzeskiego wpisana.
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Право на приходь Гербанекой церкви, данное кояляторами
священнику Скабалановвгау.

Йзъ актовой книга за 1790 годъ листъ. 928.

Roku tysiąc siedmset dziewięć-

dziesiątego, miesiąca Czerwca trzy-

dziestego dnia.

Przed aktami ziemskiemi W. В.,

stawając obecnie W. JX. Bazyli Ska-

balanowicz prezętę na cerkiew Her-

banską, od WW. kollatorow swoich

sobie wydaną у w konsystorzu Brzes-

kim aktykowaną, do akt podał, w te

słowa pisaną: JW. JX. Symeonowi

na Młocku Młockiemu, z Bożiey у

Apostołskiey łaski biskupowi Wło-

dzimerskiemu у Brzeskiemu, kawa-

lerowi orderu S. Stanisława, JWMX.

biskupie! Wakuie ad praesens w kol-

lacyi naszey cerkiew Horbanska, po

wolnym ustąpieniu wielebnego xię-

dza Szymona Dombrażowskiego, byw-

szego parocha cerkwi Horbanskiey,

która w dozorze koadjutorskim przez

lat siedm zastaie W. xiędza Bazy-

lego Skabałanowicza; przeto my, ex

vi et munere juris patronatus et col-

lationis nostrae, zapobiegając, aby

uymu chwały Bozkiey nie było a

wierni chrzescianie, do cerkwie Hor-

banskiey należący, czasów zwyezay-

nych у przypadkowych święte sa-

kramenta administrowane mieć mo-

gli, mnieyszym prezentacyjnym li-

stem naszym W. xiędza Bazylego

Skabałanowicza, dobrze nam zaleco-

nego, prezentujemy yjego w rzeczo-

ney cerkwi za aktualnego parocha

mieć chcemy, za którym upraszamy

JWWMP. Dobrodzieia, abyś tego, a

nie innego, sacris ordinibusinsignitum,

do teyże cerkwi Horbanskiey insty-

tuowac raczył. Którego my przy

wszelkich wolnosciaćh, kapłanom

przyzwoitych, przy gruntach, do

tey cerkwi z dawnosci należących,

podług dawnego funduszu nadanych,

zachowamy. Którą prezętę, dana przy

wycisnieniu pieczęci naszych, podpi-

sujemi. Dat w Chodosach, miesiąca

Maja dwudziestego osmiego dnia,

tysiąc siedemset osmdziesiąt siedme-

go roku. U tey prezenty przy czte-

rech pieczęciach, na laku czerwo-

nym wycisnionych, podpisy W W.

kollatorow takowe: Paustyn Suzin,

kapit. JKmci W. X.L. Antoni Pach-

niewski, major W. X. Litewskiego,

Jan Telszewski, Felix Orda, Ignacy

Śnieżko, Błocki rotmistrz W. B.

Józef Ratold Zadarnowski, chorąży

JKmci. Na teyże przezęcie susce-

pta konsystorza Brz. w te słowa: Ro-

ku tysiąc siedmset osmdziesiąt sied-
18
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mego, dnia jedynastego Czerwca,

W. S. K. ta prezenta do akt kon-

systorza generalnego Brzeskiego po-

dana, przyjęta у wpisana jest. F.

Chocianowski, kom. generał. B. pi-

sarz. Która to prezenta, ze wszystką

wniey wyrażoną rzeczą, iest do xiąg

ziemskich W. B. przyięta у wpi-

sana.

1791 r.

47.—Привилегія Станислава Августа, данная священнику Л вашкеви-
на коадъюторію Семеновско-Еаменецкои церкви.

Шъ актовой книга за 1792 годъ, листъ 1.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-

siąt drugiego, miesiąca Stycznia dru-

giego dnia. ^

Na rokach sądowych ziemskich W.

B. L., w czasie, konst. 1786 roku o-

znaczonym, przypadłych i na zwy-

kłym sądom mieyscu wmieście JKmci

Brześciu Litewskim odprawujących

się, przed nami Xawerym Hornow-

skim, prezesem, Franciszkiem Ursy-

nem Niemcewiczem i Adamem An-

tonim Ancutą, siędziami, Janem Włod-

kiem, pisarzem, urzędnikami sądowe-

mi ziemskiemi tegoż W. X. L., sta-

nąwszy osobiście wielebny w Bogu

JX. Jan Zeliszkiewicz, administrator

cerkwi Kamienieckiey, konsens na

coadjutorią z przyszłym następstwem

wielebnemu w Bogu JX. Teodorowi

Mołmotowiezowi, parochowi Seme-

nowsko - Kamienieckiemu na osobę

wielebnego JX. Michała Lewaszkie-

wicza, w roku przeszłym tysiącznym

siedmsetnym dzie wiedzie siątym pierw-

szym, miesiąca Pazdernika pierw-

szego dnia, od naijasnieyszego pana

dany, ad acta podał, którego treść

iest w następujących wyrazach pisa-

na temi słowy: Stanisław August,

z Bożey łaski król Polski, Wielki

Xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Mazo-

wiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyń-

ski, Podolski, Podlaski, Inflantski,

Smoleński, Siewiers^d i Czernihow-

ski, oznaymuiemy tym listem naszym

wszem wobec i każdemu zosobna,

komu o tym wiedzieć należy, i^gdy

pobożny Teodor Mołmotowicz, paroch

cerkwi pod tytułem Sw. Symeoaa

Słupnika, SiemienowsteJ-Kamieniec-
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kiey w dobrach naszych ekonomicz-
nych, dla podeszłego bardzo wieku
swego, pobożnego Michała Lewasz-
kiewicza za koadjutora z przyszłym
następstwem przybrać sobie umyślił,
suplikowal nam, ażebyśmy na też
koadjutorią z przyszłym następstwem
konsens nasz królewski wydać ra-
czyli. My więc łaskawie przychyla-
jąc się do takowey iego proźby, a ma-
jąc nam dobrze zaleconego z zdolno-
ści i dobrych obyczaiow pomienione-
go pobożnego Michała Lewaszkiewi-
cza, chętnie na przerzeczoną coadju-
torią z przyszłym następstwem ze-
zwoiić postanowiliśmy, iakoż zezwa-
lamy ninieyszym listem, przywilejem
naszym. Co do wiadomości wszyst-
kich, a mianowicie wielebnego w Bo-
gu Simeona Młockiego, biskupa Wło-
dzimirskiego i Brzeskiego-Litewskie-
go przywodząc, mieć chcemy, abypo-
mienionego pobożnego Michała Le-
waszkiewicza wprzód na stopień ka-
płaństwa podług obrządku Greckiego
wyświęciwszy, stosownie do prawa
i zwyczaj», tego anieinnego i

wał i też cerkiew Siemienowsko-
Kamieniecką ze wszystkiemi przyna-
leżytościami onemu podał. Na co, dla
lepszey wiary, przy podpisie ręki na-
szey, pieczęć naszą przycisnąć roz-
kazaliśmy. Dan w Warszawie, dnia
pierwszego miesiąca Października,
roku Pańskiego tysiącznego siedmse-
tnego dziewiędziesiąt pierwszego, pa-
nowania naszego dwudziestego ośme-
go roku. U tego konsensu podpis nay-
iasnieyszego pana, przy pieczęci, na
na massie czerwoney wyciśnioney,
temi wyraża się słowy: Stanisław
August król. (L.S.). Konsens na eo-
adjutorią z przyszłym następstwem
pobożnemu Teodorowi Mołmotowiczo-
wi, parochowi Siemienowsko-Kamie-
nieekiemu na osobę pobożnego Micha-
ła Lewaszkiewicza dany. Pius Ki-
cinski, szef gabinetu jego krółew-
skiey mości, mp. Który to konseas,
przez wysz wyrażoną osobę do akt
sądowych podany, iest do xiąg ziem-
skich spraw wieczystych W. B. przy-
ięty i wpisany.
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48,—Изм реше изам на земля, принадлежащей Сухоподьской цервви.

Изъ актовой книги за 1791 годъ дасть 525.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-

siat pierwszego, miesiąca Kwietnia

dziewiętnastego dnia.

Przed aktami ziemskiemi W. Brzes-

kiego, stanowszy osobiście WJX. Fi-

lip Chociewicz, kustosz katedry Brze-

skiey, pleban Suchopolski, dokument

pomiary, zamiany у nadania grun-

tów cerkwi Suchopolskiey odJP. Ka-

rola «Łunie wskiego, komornika gra-

nicznego ziemi Wiskiey, geometry

JKmci sobie wydany, do akt podał,

w te słowa pisany: Ja Karol Łaniew-

ski, komornik graniczny ziem. geo-

metra JKmci przysięgły, zjechaw-

szy na rekwizycyą JWJP. Tyzenhau-

za, podskarbiego nadworn.W. X. Lit.

do Suchopola na wymiar gruntów у

uregulowania obszarów dwornych,
które bez zamiany gruntów cerkiew-

nych у chłopskich nie mogło się o-

beyść, zamian gruntów cerkiewnych

u chłopów uczyniłem, у za odebrany

grunt pod Chwałowem, pod Halena-

mi in ea ąiialitate et quantitate na-

dałem, a lubo JX. Filip Chociewicz,

pleban Suchopolski był temu przeci-

wny, iednakoważ ja mniey uważa-

iąc na to, maiąć na to dyspozycyą

JWJP. podskarbiego, zamian uczy-

niłem nie czyniąc w tym naymniey-

szey krzywdy cerkwi, у owszem kil-

ka morgami insuper nad fundusz,

iako się z wymiaru pokazowało, któ-

rego według funduszu włok pięć mia-

ry Chełminskiey, a teraz iest włok

pięć у morgów kilka. Na co daię ten

dokumęt dnia szóstego Augusta, roku

tysiąc siedmset dzie wiedzie siat pierw-

szego, w Suchopolu. U tego dokumen-

tu podpis takowy: Karol Łuniewski,

komornik graniczny ziemi Wiskiey,

geometr. JKmci. Który to doku-

ment iest do xiąg ziemskich woie-

wodztwa Brzesckiego wpisany.
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49.—Привилегія короля Станислава Августа священнику Павловичу
на воадьюторію Одтушской церкви Преображенія Господня, съ ,

правомъ преемника.

Изъ актовой книги за 1792 годъ, лист. 327.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-

siąt wtorego, miesiąca Marca dwu-

dziestego dnia.

Przed aktami ziemanskimi woie-

wodstwa i powiatu Brzeskiego, staw-

szy osobiście JX. Symon Pawłowicz

konsens na koadiutoryą z przyszłym

następstwem we wsi Ołtuszu, do sto-

łu JKmci należacey, od nayiasniey-

szego Stanisława Augusta, króla Pol-

skiego, pana naszego miłościwego,

sobie wydany, do akt podał, w nastę-

pnych wyrazach pisany: Stanisław

August, z Bożiey łaski król Polski,

Wielki Xiąze Litewski, Ruski, Pru-

ski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijow-

ski, Wołyński, Podolski, Podlaski,

Inflantski, Smoleński, Siewerski у

Czerniechowski. Oznaymiemy tym

listem naszym wszem wobec у ka-

żdemu zosobna, komu o tym wie-

dzieć należy, iż gdy pobożny Piotr

Pawłowicz, paroch cerkwi we wsi

Ołtusz dóbr naszych stołowych,

ekonomij Brzeskiey Lit. należacey,

pod tytułem Przemienienia Pańskie-

go, dla podeszłego bardzo wieku swe-

go у słabości zdrowia, pobożnego Szy-

mona Pawłowicza, aktualnego prez-

bitera za koadiutora z następstwem

przyszłym sobie przybrać umyślił,—

suplikował nam, żebyśmy na też ko-

adiutoryą z przyszłym następstwem

konsens nasz królewski wydać ra-

czyli. My więc, łaskawie przychiła-

iąc się do takowey jego prozby, a

znając nam dobrze zaleconego z dol-

nosci у dobrych obyczajew pomie-

nionego pobożnego Szymona Pawło-

wicza, chętnie na przerzeczoną ko-

adiutoryą z przyszłym następstwem

zezwolić postanowiliśmy, jakoż po-

zwalamy nienieyszym listem naszym.

Co do wiadomości wszystkich, a mia-

nowicie wielebnego w Bogu Symeo-

na Młockiego, biskupa Włodzimier-

skiego у Brzeskiego przywodząc,

mieć chcemy у rozkazujemy, aby po-

mienionego pobożnego Symona Pa-

włowicza, podług prawa у zwyczaiu

instytuował у introclukował у tęz

cerkiew Ołtuszką ze wszystkiem, do

niey zdawna у teraz należącym, fun-

duszem w dzierżenie onemuź podał.

Na co, dla lepszey wiary, przy podpi-

sie ręki naszey, pieczęć W. X. Lit.

przycisnąć roskazalismy. Dan wWar-

szawie, dnia dwudziestego ósmego

19
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miesiąca Lutego, roku Pańskiego ty-
siąc siedmset dziewięćdziesiąt pierw-
szego, panowania naszego dwudzie-
stego siódmego roku. U tego kon-
sensu na koadiutoryą z przyszłym
następstwem przy pieczęci mniey-
szey W. X. Litt., na massie czerwo-
ney wycisnioney, podpis ręki nayja-
sneyszego króla Jmsci, pana naszego
miłościwego, у dalsze wyrazy z pod-
pisem W. sekretarza pieczęci чшііеу-
szey W. X. Lit. takowe: Stanisław
August król. (L.S.). Konsens na ko-
adiutoryą z przyszłym następstwem
pobożnemu Piotrowi Pawłowiczowi
we wsi do stołu naszego Ołtuszu

parodiowi na osobę pobożnego Sy-
meona Pawłowicza aktualnego pres-
bitera dany. Wincenty Białopiotro-
wicz, łowczy po wiatuLidskiego, JKmci
pieczęci W. X. Lit. sekretarz; a na
złożeniu tego konsensu sigillata w te
słowa: pro cancelariatu illustrissimi
et excelentissimi Domini Joachimi in
Szezorse, Ziembin etWiszniew com-
mitis, Littawor Chrebtowicz, procan-
cellarii Magni Ducatus Litvaniae Or-
sensis, Zoslensis et cet. Capitanei
Sigillatum. Estinactis. Który to kon-
sens na koadjutoryą jest do xiag
ziemskich W. у Ptu Brzeskiego spraw
wieczystych przyjęty у wpisany.

1793 r.

50.—Право на коадьюторію при Корчхшской цервви, данное графомъ
Оссолинсвимъ священнику Харламповжчу.

Изъ актовой книги за 1795 годъ, дистъ 45.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-
siąt piątego, miesiąca Lutego dwu-
dziestego piątego dnia.

Na sądach ziemskich woiewodz-
twa Brzeskiego, w imieniu у powadze
nayiasnieyszey Imperatorowey Jey-
mosci wszech Rossyi ufundowanych,
przedemną Franciszkiem Ursynem
Niemcewiczem prezyduiącym, Stani-

sławem Rayskim у Wincentym Wy-
gonowskim, mieysce pisarza zastę-
puiącym, sędziami ziemskiemi tegoż
woiewodztwa, stanowszy obecnie pa-
tron JPan Władysław Zacwilichow-
ski prezentę, niżey wyrażaiącą się,
do akt podał, ktorey wyrazy nastę-
puiące: Bonifacy Stanisław, hrabia
Ossoliński, na mieście Rososzu, Kor-
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czowey cum attinentiis dziedzic, cho-
rąży Podlaski. Jasnie Wielmożnemu
Jmci xiędzu Stefanowi Symeonowi
na Młocku Młoćkiemu Włodzimir-
skiemu у Brzeskiemu Littmu bisku-
powi, orderów orła Białego i Świę-
tego Stanisława kawalerowi powin-
ne poważenie. Gdy w dobrach mo-
ich dziedzicznych we wsi Korczo-
wey, z dawnych czasów przy eerkwi
pod tytułem protekcyi Matki Bos-
kiey sytuowaney, aktualny paroch
J. xiądz Jan Charłampowicz prezen-
towany у installowany, będąc lata-
mi sciśniony, у czuiąc się bydź na
siłach słabym, chce ^obie ur. Pio-
tra Charłampowicza, syna srzednie-
go mieć przy teyże cerkwi у miey-
scu za koadiutora, у tym końcem te-
muż w aktach konsystorskich ko-
adiutoryą z następstwem zapisał.
Przeto życząc, aby w tey swiętnicy
chwała Bogu у Matce Jego w nay-
potomnieysze wieki nieustannie po-
mnażała się, przychylaiąc się do
prozb у myśli wyż wspomnionego pa-
rocha, oraz zważywszy aspiruiąee-

go Piotra Charłampowicza naukę,
dobre postępki у obyczaie, tegoż na-
rzeczoną koadiutoryą z następstwem
JWWPanu prezętuię, żądaiąc, aby
ten, a nie kto inny, do rzeczoney

, cerkwi był wyświęcony, у temu, a
nie komu innemu, po zeysciu z tego
świata iegoż koadjuta, administrowa-
nie w duchownych у rząd w zawia-
dowaniu doczesnych teyźe cerkwi у
plebanij rzeczy zupełnie był powie-
rzony у podany. Na co, w mocy pra-
wa kollatorskiego, mi służącego, tę
prezętę ręką własną podpisuię, pie-
częć zwykłą przycisnąć rozkazuię.
Dan w Korczowey, dnia dziewiąte-
go Maja, tysiąc siedmset dziewiędzie-
siąt trzeciego roku. U takowey pre-
zęty przy wycisnioney na łaku czer-
wonym herbowney pieczęci podpis
w następnych wyrazach: Stanisław
Bonifacy, hrabia Ossoliński, choronży
Podlasia. (L. S.).' Która to prezęta
sądownie do akt podana, iest do xiąg
ziemskich woiewodztwa Brzeskiego
wpisana.
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51.—Право на приходъ Поисезинской церкви, данное священнику
Павловичу Римско-Католическими ксендзами.

Ивъ актовой книги ва 1792 годъ, листъ 307.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-

siąt wtorego, miesiąca Marca pię-

tnastego dnia.

Przed aktami ziemskimi woiewod-

stwą ypowiatu Brzescianskiego, sta-

wając osobiście JX. Andrzey Pawło-

wicz, koadjutor cerkwi Pożeżynskiey,

prezentę natęż cerkiew odWWIchmc

XX. Jana Rogowskiego, kanon, у

podproboszczego Brzeskiego, у Ada-

ma Popławskiego, administratora ko-

ścioła faraegó Brzeskiego, sobie wy-

daną, do akt podał w te słowa pisa-

ną: Nayprzewielebnieyszemu Stefa-

nowi Symonowi na Młocku Młoclde-

rau, prototroniemu metropolij całey

Rusi, Włodzimierskiemu yBrzeskie-

mu-Litewskiemu biskupowi, orderów

Orła Białego у Ś. Stanisława kawa-

lerowi, lub przewielebnemu JX. of-

ficyałowi Brzeskiemu, do instancyini-

żey wyrażoney moc wykonawczą ma-

jącemu oświadczenie usług moich.

Nayprzewielebnieyszy mości xięźe pa-

sterzu! Wakuie cerkiew parafialna,

pod tytułem Ś. Michała Archanioła,

w dobrach Poźeżynie, po śmierci JX.

Jerzego Pawłowicza, która ażeby bez

własnego nie zostawała rządcy у pa-

sterza, a parafianie prawem ducho-

wnym do niey należący w odbiera-

niu Sakramentów Śś. wygodę mieli,

umyśliłem do teyże cerkwi Pożeżyn-

skiey, wyż rzeczonym sposobem wa-

kującey, z prawa kollacyi moiey, W.

X. Andrzeja Pawłowicza, już w sto-

pniu kapłańskim zostającego, przez

czas pewny przy teyże cerkwi prace

łożącego, w nauce, trzeźwości, pobo-

żności yprzystoynych obyczajach do-

brze mi wiadomego JW. Wmc P. pre-

zętować, jakoż у prezentuję tym li-

stem moim, upraszaiąc, abyś JWWMc

P. tego odemnie prezentowanego do

wspomnioney cerkwi Pożeżynskiey in-

stytuowae*, onemu rząd cerkwi у paro-

chij z wszelkiemi jey należytościami,

jak się w sobie podług dawnych fun-

duszów aż dotąd ma, oddać у poru-

czyó raczył, iako to do władzy у

zwierzchności JW. WMc P. należy.

Co, dla lepszey wiary, przy zwykłey

pieczęci, ręką własną podpisuię. Datt

w Brześciu Litewskiem, dnia dwu-

dziestego trzeciego miesiąca Februa-

rya, roku Pańskiego tysiąc siedmset

dziewięćdziesiąt wtorego. U tey pre-

zenty przy dwóch pieczęciach, na la-

ku czerwonym przyciśnionych, podpi-

sy takowe: Xiądz Jan Rogowski, ka-
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попік у podproboszczy Brzeski (L. S.).
mp. X. Adam Popławski, kanonik
katedralny Łucki, sędzia surrogator
Brzki у Podlaski, administrator ko-
ścioła farnego Brzeskiego, regens se-
minarium dyecezalnego, mp. (L. S.).
Na teyże prezencie suscepta konsy-
storza Brzeskiego takowa: roku ty-

siąc siedmset dziewięćdziesiąt wtore-
go, dnia czwartego miesiąca Marca
W. S. K. Ta prezenta do akt kon-
systorza Brzeskiego podana, przyję-
ta у wpisana jest. Ig. Szklennik na
mieyscu pisarza. Która to prezenta
jest do xiąg ziemiańskich wojewod-
stwa у powiatu Brzeskiego wpisana.

1793 r.

22.—Право на приходь Павловской цервви, данное пископомъ Луц-
кимъ Наруш вич мъ священнику Александру Будзиловичу.

Изъ актовой книги за 1793 тодъ, листъ 221.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-
siąt trzeciego, miesiąca Stycznia dwu-
dziestego trzeciego dnia.

Przed aktami ziemskiemi wojewod-
stwa Brzeskiego, stanąwszy osobiście
JX. Alexander Budziłowicz presentę
na cerkiew w Pawłowie, sobie wy-
daną, ad acta podał, którey treść
temi wyraża się słowy: Adam Stani-
sław Naruszęwicz zBożey у Sw. Sto-
licy Apostolskiey łaski biskup Łucja
i Brzeski, orderów Orła'Białego, S.
Stanisławakawaler.JWJX. Stefanowi
Simeonowi naMłockuMłockiemu, pro-
totroniemu metropolii Kijowskiey i
Halickiey i całey Rusi, Włodzimir-
skiemu i Brzeskiemu biskupowi, or-

derów Orła Białego i S. Stanisława
kawalerowi należyte uszanowanie i
służenia gotowność. Wakuie od nie-
małego czasu cerkiew parochialna,
podtytułem S.Mikołaja, biskupa Mir-
likijsldego, w dobrach stołowych mo-
ich biskupskich, Pawłów zwanych,
dyecezyi JWWMcP. Brzeskiey sytuo-
wana, po zeyściu wielebnego Mikołaja
Szumowskiego, ostatniego tej cerkwi
parocha i posessora; do ktorey cer-
kwi rzeczonym sposobem wakującey,
aby chwała Boża nie ustawała i lud
parochialny miał się do kogo w po-
trzebach duchownych uciekać, s pra-
wa kollacyi moiey, wielmożnego xię-
dza Alexandra Budziłowicza, aktu-

20
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alnego presbitera, z nauk, dobrych
obyczajów, statku, zdolności, do urzę-
du parocha przy teyże cerkwi pod
imieniem koadjutora Pawłowsłdego
dobrze mi znanego i doświadczonego
JWW. panu ninieyszym pisaniem mo-
im prezentuje, upraszając z nim i
za nim, aby tego, ani kogo innego,
do pomienionego beneficium Pawłow-
skiego institutować, staranie o ducho-
wnych i rząd rzeczy doczesnych one-
mu zlecić raczył, jako to do paster-

skiego urzędu JWWM. pana rzecze-
wiście przynależy. Którą presentę
dla większey wagi i pewności podpi-
sem ręki moiey stwierdzam. Dan
w Janowie, dnia piętnastego Stycznia
1793 roku. Utey presenty, przywy-
cisnioney pasterskiey, namassie czer-
woney pieczęci, podpis takowy: Adam
biskup, mp. Która to takowa pre-
zenta, za podaniem oney do akt, iest
do xiąg ziemskich W. B. przyięta
i wpisana.

1794 r.

53.— Право на приходъ Дыщицкой церкви, данное пом щиками
священнику Хацкевичу.

Изъ актовой книги за 1795 годъ, листь 761.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-
siąt piątego, miesiąca Czerwca sze-
snastego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich
woiewodztwa Brzeskiego kadencyi
Swięto-Troieckiey, w imieniu у powa-
dze Nayiaśnieyszey Imperatorowey
wszech Rossyi, w czasie prawem
przepisanym, na zwykłym sądommiey-
scu w Brześciu Littm otprawuiących
się,—przed nami Franciszkiem Ursy-
nem Niemcewiczem, prezyduiącym,
Stanisławem Rayskim, sędziami, у

Woyciechem Pusłowskoa, pisarzem,
urzędnikami ziemsMemi W. Brzesc-
kiego, stanowszy osobiście WJX. Mi-
kołay Duchnowski, kanclerz katedry
Russkiey BrzesMey, prezętę od WPP.
Maryanny Lyszczynsłriey, poruczn.
i^ysk Litt. у Stanisława Korczaka
Łj szczynskiego,łowczego Nowogrodz-
kiego Siewierskiego, na parochią cer-
kwi Łyszczyekiey, JX. Onufremu
Chaćkiewiczowi daną у służący, w ak-
tach konsystorza Ruskiego Brzeskie-
go aktykowaną, do obiaty podał, kto-
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геу wyrazy takowe: Jasnie wielmo-
żny mości xięże Andrzeiu, Arseni
Głowniewski, z Bożey у Stolicy Apo-
stolskiey Łaski biskupie Brzeski Litt.
у koadiutorze biskupstwa Włodzimir-
skiego. My, Maryanna Łyszczynska
poruczn. kawaler, nad. woiewodz-
twa Brzeskiego wdowa, z synem mo-
im Wincentym małoletnim у z JP.
Stanisławem <E*y szczynskim, łowczym
Siewier. dziedzice, zwykle uszano-
wanie у powolność naszych usług
winnych oświadczamy. Jasnie wiel-
możny w Bogu mości xięze biskupie
Brzeski у koadiutorze biskupstwa
WłodzimiersTriego! Wakuię ad prae-
sens cerkiew w dobrach naszych dzie-
dzicznych, Łyszczyce nazwanych, po
dobrowolney WX. Bazylego Sołtano-
wicza, bywszego parocha teyże cer-
kwi Łyszczyćkieyrezygnacyi w prze-
świetnym konsystorzu Brzeskim,
w którey cerkwi, aby chwała Pana
Boga nieustawała, owszem pomna-
żała się, • у aby święte Saikramenta
były administrowane ludziom, w tey-
że parafij zostającym, przeto dobrze
nam znanego w dobrych cnotach у
obyczaiach wyuczonego WX. Onufre-
go Chackiewicza, koadiutora teyże
cerkwi Łyszczyckiey, umyśliliśmy za
aktualnego parocha JWP. dobrodzie-
ja prezętować, któremu pozwalaiąe
wszelkich praw przyzwoitych iego
stanowi, iako to: używanie gruntów

у łąk, iakie tylko być mogą у awul-
sow odzyskiwanie, a mianowicie ple-
banią z siedliskim, ogrodami włóką у
czwarciznami we wszystkich w zmia-
nach, iak tylko zdawna antecessoro-
wie jego używali, у on dożywotnie
ma używać, у aby temu wszystkie-
mu nic iakiey zbronności nie cierpiał,
wolnego we wszystkim mieć chce-
my. Za którym by był instytuowany,
naypokorniey. upraszamy. Co gdyby
w zawieszeniu większym у pewno-
sei zostało, przy wyeismeniu ro-
dowitych naszych pieczęci podpi-
suiemy się. Dan wŁyszczycach, dnia
czternastego miesiąca Sierpnia, roku
tysiąc siedmsetnego dziewiędziesią-
tego czwartego. U takowey prezęty
podpisy, przy wyćisnionych herbow-
nyeh na laku czerwonym pieczęciach,
następuiącemi wyrażaią się słowy:
Maryanna iŁyszczynska. (L. S.). Sta-
nisław Korczak, Łyszczynski łew«
Nowogród. Siewier. (L. S.). Na boku
źaś tey prezęty suscepta konsystorza
Brzeskiego w tych wyrazach: roku
1794 d. 5 Augusta u J. K. ta pre-
zenta do akt konsystorskich grodź.
Brzeskich podana, przyięta у wpi-
sana iest. Ignacy Szklenik na miey-
scu pisarza. Która to prezenta do akt
sądownie podana, iest do xiąg ziem-
skich woiewodztwa Brzesckiego wpi-
sana.
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54.—Право на приходь церкви Воскресенія Христова, въ Каменц
Литовскомъ, данное священнику Николаю Яц вичу.

Изъ актовой книги за 1796 годъ, дистъ 335-

Roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-

siąt szóstego, miesiąca Marca dwu-

dziestego trzeciego dnia.

Przed urzędem у aktami ziemskie-

mi Pttu Brzgo, w imieniu у powa-

dze nayjasnieyszey Imperatorowey

wszech Rossyi ,otwartemi, stanow-

szy osobiście Imc xiądz Mikołay Ja-

cewicz, prezentę od JW. Pawia

Jagmina, marszałka ziemi Kobryn.

orderu S. Stanisława kawalera, eko-

nomiow Brzezkiey у Kobrynskiey

W. administratora do cerkwi Zmar-

twych wstania Pańskiego, w mieście

Kamieńcu Litt. leżącey, sobie daną

у służącą, do akt podał, którey wy-

razy następne: Paweł Jagmin, mar-

szałek ziemi Kobrynskiey, orderu

Świętego Stanisława kawaler, eko-

nomiow Brzeskiey у Kobrynskiey

ісе-administrator jasniewielmożne-

mu nayprzewieiebnieyszemu jego

mość xiędzu Andrzejowi Arseniu-

szowi Głowniewskiemu, Biskupowi

Brzeskiemu Litewskiemu у koadju-

torowi Biskupstwa Włodzimierskie-

go ritus Graeco-uniti, albo tegoż

JW. pasterza officyałowi, czyli ko-

mu innemu do niżey wyrażonej oko-

liczności władzę mającemu przy

oświadczeniu uszanowania wiadomo

czynię: iż gdy wielebny xiądz' He-

ronim Aleksandrowicz do cerkwi,

pod tytułem Zmartwych Wstania

Pańskiego, wmiescieKamiencu,wwo-

iewodztwie Brzeskim Litewskim le-

żącey, w dobrach ekonomicznych do

prawa podania, czyli ad jus colla-

tionis, do mnie należącym, z prawa

у władzy jaką mam na to, pod dniem

dwudziestym czwartym miesiąca Mar-

ca, roku teraz idącego za prezento-

wanym został; a gdy tenże wiele-

bny, odemie zaprezentowany, wyda-

ną odemnie prezentę u mnie złożył,

zaczym, aby chwała Boska w cer-

kwi rzeczoney neustawała у lud

w potrzebach duchownych t miał wy-

godę, wielebnego xiędza Mikołaia

Jacewicza do cerkwi Zmartwych

Wstania Pańskiego, w mieście Ka-

mieńcu leżącey, z dobrych życia oby-

czajów у dostateczney nauki dobrze

mi zaleconego, jasnie wielmożnemu

nayprzewieiebnieyszemu pasterzowi

tuteyszey dyecezyi Brzeskiey, lub

jego urzędowi, rekommcndować у

prezentować umyśliłem, jakoż nie-

nieyszym listem rekomenduię у pre-

zentuie, uprzeymie zadając у uprą-
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szając, ażeby tego, a nie innego z wła-
dzy swey parochem cerkwi rzeczo-
ney ustanowić raczyli, staranie dusz
parafialnych у administrowanie świę-
tych Sakramentów powierzyli, oraz
dochody do teyże cerkwi, podług daw-
ney erekcyi należne, w spokoyne dzier-
żenie podali, na co rzetelne, tego li-
stu wydając, podpisem własnoręcznym
у przyłożeniem pieczęci utwierdzam.

Pisań w Rzeczycy, dnia piętnastego
Kwietnia, tysiąc siedmset dziezięc-
dziesiąt piątego roku. U takowey
prezenty przy wycisnioney na laku
czerwonym herbowney pieczęci pod-
pis w te słowa: Paweł Jagmin, mar-
szałek Z. Kobr. (M. Р.). Która to
prezenta, po podaniu do akt, jest do
xiąg ziemskich pttu Brzeskiego wpi-

sana.

1796 r.

55.—Право на приходь Степанковской церкви, данное Адамомъ Чарто-
рисвимъ священнику Іоакимгу Александровичу.

Изъ актовой книги за 1796 годъ, листь 419.

Roku tysiąc siedmset dziewięć-
dziesiąt szóstego, miesiąca Kwietnia
dwudziestego szóstego dnia.

Przed urzędem у aktami ziemskie-
mi Pttu Brzgo Litt., w imieniu у
powadze nayiasniejszey Imperatoro-
wey wszech Rossii otwartemi, sta-
nąwszy osobiście JX. Joachim Ale-
xandrowicz, prezentę od JOXcia Jmci
Adama Czartoryskiego, generała ziem
Podolskich, rożnych orderów kawa-
lera, po ustąpieniu W. J. xdza He-
ronima Alexandrowicza z beneficium
cerkwi Stepankowskiey, na też be-
neficium sobie daną, bez daty, do

akt podał, którey wyrazy następne:
Adam na Klewaniu у Źukowiexiąże
Czartoryski, generał ziem Podol-
skich, generał-lieutenant woysk ko-
ronnych, kommendant korpusu ka-
detów, chef gwardyi pieszey W. X.
Litt., Wieliżski, Latowicki, Szere-
szewski etc. starosta, orderów Bia-
łego Orła, S. Andrzeja у S. Stani-
sława kawaler. Jasnie wielmożnemu
jmci xiędzu Andrzejowi Arseniuszo-
wi Głowniewskiemu, biskupowi Brze-
skiemu Litt. у koadjutorowi biskup-
stwa Włodzimierskiego, sive ejus vi-
cario иг spiritualibus. Jasnie wiel-

21
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możny mści xięże biskupie! Po ustą-

pieniu dobrowolnym у przeniesieniu

się na inne beneficium wielebnego

xiędza Heronima Alexandrowicza,

"wakuie teraz w dobrach moich ziem-

skich dziedzicznych cerkiew Stepan-

kowska, do dyecezyi JW. WMWMć.

pana należąca, do któreycerkwi, rze-

czonym sposobem wakującey, z wła-

dzy у prawa jakie mam na to, wie-

lebnego xiędza Joachima Alexandro-

wicza, z dobrych życia obyczajów

у dostateczney nauki dobr»ze mi za-

leconego, jasnie wielmożnemu paste-

rzowi tuteyszey dyecezyi Brzeskiej,

lub urzędowi jego rekomendować

у prezentować umyśliłem, iakoż ni-,

nieyszym listem rekomenduię у pre-

zentuię, uprzeymie żądając у upra-

szaiąc, ażeby tego, a nie innego, z wła-

dzy swey, Parochem cerkwi Stepan-

kowskiey ustanowić raczyli, staranie

dusz parafialnych i administrowanie

Świętych Sakramentów powierzyli,

oraz dochody do teyże cerkwi, podług

dawney erekcyi należne, w spokoyne

dzierżenie podali. Na co dla lepszey

wiary у wagi podpisem własney ręki у

przyłożeniem pieczęci moiey stwier-

dzam. U takowey prezenty wyćisnio-

ney ііа laku czarnym herbowney pie-

częci podpis w te słowa: Adam X.

Czartoryski m. p. Przy teyże pieczęci

wyrazy następujące: prezenta na

cerkiew Stepankowską, post liberam

resignationem wielebnego xiędza He-

ronima Alexandrowicza, wielebnemu

xiędzu Joachimowi Alexandrowiczo-

wi dana у służąca. Która to prezen-

ta, przez wyż wyrażoną osobę do

akt podana, jest do xiąg ziem. Pttu

Brzeskiego wpisana.



п.
АКТЫ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ КЪ АДМИНИОТРАДІИ

ЗАПАДНАГО КРАЯ.
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76.—Листъ короля Сигизмунда I въ Тышкевичамъ', чтобы они совмест-
но защищали границы насл дственныхъ им ній своихъ.

Изъ актовой книги за 1787 годъ, листъ 1481.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

siódmego, miesiąca Decembra dwu-

dziestego czwartego dnia.

Przed urzędem J. K. Mci i aktami

ziemskiemi wojewodstwa Brzeskiego,

stanąwszy osobiście WJP. Mikołaj

Krasowski, komornik Smolenski, re-

gent archiwów i plenipotent .ТОО.

XX. ichmoścow Adama i Izabelli

z Flemingow Czartoryjskich, gene-

ralstwa ziem Podolskich, małżonków,

list upominalny od n. króla Jego mo-,

sci Zygmunta Pierwszego do panów

Jana i Możeyka Tyszkiewiczow wy-

dany, aby wespół z bratem swoim i

panem Pociejem Tyszkiewiczem, le-

śniczym Kamienieckim, dobi* swoich

ojczystych od wielmożnego JP. Ili-

nicza i inych sąsiad bronili, do akt

podał, Ruskim pismem w te słowa pi-

sany: Жикгимонтъ, Божою мило-

стью, король Польскій, Великій

Князь Литовскій, Рускім, Прускій,

Жомоитскій, Мазовецкій и иныхъ.

Дворяномъ нашимъ ' Ивану а Мо-

жейку Тышкевичомъ. Жаловалъ

намъ л сничій КаменецкШ, дворе-

нмнъ королевос иашое и великое

кнегини ее милости, Боны, ТІатей

Тышкевичь, братъ вашъ, о томъ,

штожъ дей вамъ и отчизн вашей

кривды и втиски великіе д ются

отъ пана Илинича и отъ иншихъ

»сос довъ вашихъ въ земляхъ и въ

покаженью границахъ и въ кгвал-

т хъ и на здкахъ и въ иншихъ

многихъ речахъ, а вы дей зъ нимъ

о томъ.стояти и на то накладами

права доводити и того боронити не

хочете и одного дей есте его въ

томъ выдали; гд жъ дей онъ не

мало на то наложилъ й, розъ зды

водечи, статку своего утратилъ, а

н которыи дей земли ваши побрав-

ши , къ томъ ему безъ васъ бра-

тей его и въ отказ быти не хо-

тять и право завжды тымъ отво-

локаіоть1, ивъ томъ ся ему отъ васъ

кривда и шкода великая д еть.

Про то ириказуемъ вамъ, абы есте

о отчизну свою зъ нимъ посполъ

стояли и право доводили и накла-

дали и боронили отъ веякого вашо-

го, сус да, хто бы земли вашихъ

отчизныи безъ права забралъ и

внередь м лъ забирати и кгвалты

и шкоды д латй и границы кази-

ти; пехай быг не одинъ онъ, братъ

22
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вашъ, въ томъ правовалъ и на то

накладалъ и тьшъ, што вы на пра-

в не бываете, нехай бы нрава не

взрывали и въ накладъ его не при-

водили конечно, бо онъ не пови-

ненъ за васъ и за ваши части от-

чизны самъ працовати и наклада-

ти и въ отказ быти. Писанъ въ

Вильни. Подъ л то Божого Наро-

женья тисеча пятьсотъ двадцать де-

вятого, м сеца Марта семыйдень.

Индиктъ вторый. U tego listu upo-

minalnego przy pieczęci W . X. L., na

massie czerwonej wycisnionej, podpis

takowy: Горностай, писаръ. Który

,to takowy list upominalny przez wy sz

wyrażoną osobę do akt podany iest,

do xiąg ziemskich wojewodstwa Brze-

skiego spraw wieczystych przyięty

i wpisany.

1530 r.

57.—Листъ короля Сигизмунда I въ во вод Полоцкому Кишк , чтобы
онъ не д лалъ насилій и грабежей въ им ніяхъ Тышкевичей.

Изъ актовой книги за 1787 годъ, дистъ 1483.

Roku tysiąc siedmset psmdziesiąt

siódmego, miesiąca Decembra dwu-

dziestego czwartego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami

ziemskiemi w.oiewodstwa Brzeskiego,

stanąwszy osobiście WJP. Mikołaj

Krasowski, komornik Smoleński, re-

gent archiwów i plenipotent JOO.

xiążąt ichmosciow Adama i Izabelli

z Flemingow Czartoryskich genera-

łów ziem Podolskich-Litewskich, list

zaręczny od n. króla Jmci Zygmunta

Pierwszego w sprawie WP. Pocieia,

leśniczego Podlaskiego, a Jana i Mo-

żeyka, dworzanow JKMci Tyszkie-

wiczow, braci rodzonych do WP. Pio-

tra Stanisławowicza Kiszki, woiewo-

dy Połockiego wydany, aby gruntów

ich do imienia swego nie przywłasz-

czał, do akt podał, Ruskim pismem

w te słowa pisany: Жикгимонтъ, Бо-

жою милостью, король Польсти,

Великій Князь ЛитовскіЙ, Рускій,

Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій

ииныхъ. Воевод Полоцкому, ста-

рост Дрогицкому, державцы Ож-

скому и Переломскому, пану Пе-

тру Станиславовичу, а не будеть

его самого на тотъ часъ въ им -

ніи его въ Гернев , ино его на-
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м стнику Герневскому'. Присыла-

ли къ намъ д сничій Подляшскій

Потей и братія его, дворяне наши,

Иванъ а Можейко Тышкевичи, жа-

луючи о томъ, щто жъ дей твоя

милость хочешь насылати врядни-

кбвъ и слугъ и людей своихъ на

им нье ихъ, безвинне грабежи имъ

д лати и земли ихъ отчизныи вла-

сныи, чого дей они здавна въ дер-

жаньи и впокой были, хочешь подъ

ними забирати а къ своему им нью

привлащати безъ кождого права;

штожъ есть р чь неслушная, аж-

бы м лъ хто безвинне на им нья

чужій на жджати и грабити и зем-

ли безправне забирати. А про то,

естли будеть такъ, приказуемъ те-

б , подъ зарукою нашою, подъ ти-

сячю копами грошей, ажбы твоя

милость наим ньяхъ ихъ врадни-

ковъ и слугъ и людей своихъ не

насылалъ и грабежовъ имъ и лю-

демъ ихъ д лати не вел лъ и земдь

ихъ отчизныхъ зв чистыхъ, чого

будуть они въдержаньи были, заби-

рати икоим нью своему привлаща-

ти и въ нихъ ся ничимъ уступати

не казалъ, и дадъ имъ въ томъ впо-

кой и врядниковъ своихъ абы еси

отъ того повстрималъ и тымъ дво-

ряномъ наішшъ и им ньомъ ихъ

кривдъ и шкодъ и грабежовъ ни-

которыхъ д лати не вел лъ коне-

чно. Аеслибы было твоей милости,

альбо врядникомъ и слугамъ и лю-

дямъ твоимъ которое до нихъ д -

ло, ты бы ся въ томъ зъ ними пра-

вомъ обходилъ. Писанъ въ Кра-

ков . Подъ л то Божого Нароженьа

тисеча пятьсотъ тридцатого, ме-

с ца Мая осьмый день, индикта

третего. U tego listu zaręcznego,

przy pieczęci W. X. L., na massie czer-

wonej wyeiśnionej, podpis takowa:

Горностай, маршалокъ и писаръ.

Który to takowy list zaręczny, przez

wysz wyrażoną, osobę do akt poda-

ny, iest do xiąg woiewodstwa Brze-

skiego spraw wieczystych przyięty

i wpisany.
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58.—Наказныж листъ короля Польскаго Сигизмунда Августа подкоморію,
и ловчему Николаю Юревичу Пацевичу, чтобы онъ не вм шивался во

влад ніе землями, которыя достались отъ отца его Тышкевичамъ,
какъ годовщизна.

Изъ актовой книги за 1767—1768 годы, листъ 455.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt

siódmego, miesiąca Marca dwudzie-

stego szóstego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami

ziem. Wtwa Brzeskiego, comparendo

personaliter JP. Wawrzyniec Sucho-

dolski ten list upominalny ad acta

podał, żądając ażeby ze wszelką

w nim wyrażoną rzeczą był do xiąg

ziem. W . Brzeskiego spraw wie-

czystych przyjęty i zapisany. Któ-

rego to upominalnego listu dźwięk

iest takowy: Жикгимонтъ Божою

милостью король Польсти, Вели-

кій Князь Литовскій, Рускій, Пруг

скій, Жомоитскій, Мазовецкій и

инныхъ. Подкоморему, и ловчому

нашому, державцы Каменецкому,

пану Миколаю Юревичу Пацевичу.

Жаловали намъ л сничій Подляш-

скій, Потей Тышкевичъ зъ мат-

кою и братьею своею Тышкевичи

о томъ, што нервен сего искали

они на отц твоемъ, небожчику

пану 'Юрыо Пацевичу, головщиз-

ны отца своего небожчика Тышка

Ходкевича Короненского нерсдъ

братомъ нашимъ Александром!,,

королемъ его милостью, и его ми-

лость тую головщизну на отц

твоемъ имъ присудить, и тыхъ

слугъ, которые в'ъ той часъ при

немъ побиты, головщизны также

сказалъ и вси шкоды ихъ отецъ

твой м лъ имъ платити. Апотомъ

онъ о то зъ ними и у згоду усту-

пилъ, и,за то ихъ переедналъ дв -

ма сты копами гроши; а къ тому

тежъ, о которую землю отецъ твой

зъ отцомъ ихъ м лъ споръ, на

имя, на Глубокой Долин , онъ оба-

чивши то, ижъ оная земля есть

отчизна ихъ зв чистая и тыхъ

земль имъ ся добровольне по гра-

ницамъ врочистымъ отступилъ, по-

чалъ отъ р ки Полехви граньми-

рубаными до Городка; а отъ Го-

родка граньми рубаными до Роско-

| нанки; а отъ Роскопанки на Дым-

| нику граньми рубаными до Льсни-

цы р чки ;• а Льсницою Малою у

Великую Пльсну. Якожъ отецъ

твой тыхъ же земль имъ посту-
1 пивши и листъ свой на то имъ

! далъ и тыи вси границы вышей

писаный въ лист свйемъ описалъ.

И не м лъ ужо онъ самъ, ани его

пани, ани т ы , его сынъ, по тыи

границы въ земли ихъ ничимъ ся

устуиовати. И въ томъ'же лист
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своемъ то описалъ вызнаваючи,

ижъ то есть земля ихъ отчизная

зв чистая. А если бы хто зъ васъ

м лъ черезъ тыи границы перехо-

дити и въ земли ихъ уступатися

и тое еднанье рушати, тотъ м лъ

намъ, господарю, закладъ платити

тысячу копъ гроши, а имъ пред-

ся головщизну отца и слугъ ихъ

такожъ заплатити и вси шкоды

оправити. И тотъ листъ еднальный

отца твоего Потей нередъ нами

покладалъ, то панъ дей ты черезъ

тое еднанье и записъ отца своего

и черезъ тотъ закладъ нашъ ты-

сячу копъ гроши, наславши моцно

и кгвалтомъ урадника и людей ево-

ихъ Кивачицкихъ, тыи границы

ихъ казалъ порубати и показити

и дубровы ихъ вел лъ роскопати,

а въ томъ имъ кривда и шкода ве-

ликая ся д еть. Атакъмы роска-

зали тамъ вы хати войскому Бе-

рестейскому, пану Андрею Боро-

совичу Ложц , и тыи- вси грани-

цы ихъ объ хати, а тотъ листъ

отца твоего вед ди есмо передъ

Ложксю положити и водле описа-

нья границъ отца твоего почонши

отъ р ки Пол хви граньми руба-

ньши до Городка; а отъ Городка

граньми рубанымн до Роскопанки;

а отъ Роскоканки до Дымника л -

са; a л сомъ граньми до р чки

Ильсшщы; а Льсницою у Великую

Идьсу. По тымъ м стцамъ и вро-

чищамъ, гд ты будешь черезь

записъ отца своего границы ихъ

показилъ, вел ли есмо Ложц коп-

цы засыпати и то имъ подати. Ц

приказуемъ тоб подъ зарукою на-

шею тремя тысячьми копами гро-

шей, ижъ бы еси черезъ тые гра-

ницы большей того не походилъ и

въ тую землю ихъ ничимъ ся не

вступовалъ и жадныхъ крывды и

втисковъ черезъ то имъ не д лалъ

и далъ имъ въ томъ покой. Бо гды

небожчикъ отецъ твой то въ ли-

ст своемъ вызнаваеть, ижъ то

есть земля ихъ зв чистая, и того

ся имъ добровольне поступидъ; ты

вжо къ тому ничого не маешь. Ест-

лижъ бы еси и о сее росказаньс

въ заруку нашу ничого недбаючи,

предся хот лъ черезъ тыи грани-

цы въ тыхъ земляхъ кривды имъ

д лати, в дай певно, ижъ тое за-

руки, которую отецъ твой на насъ

описалъ, тоб опустити не хочемъ

и тыи головчизны отца и слугъ

ихъ и вси шкоды ихъ будешь имъ

платити. Писанъ въ Краков . Подъ

д то Божего Нароженья тысяча

пятьсотъ тридцать второго, м сеца

Іюня тридцатого дня. Индикта тре-

тего. U tego listu upominalnego od

nayiaśnieyszego króla Iraci Zygmunta

do JWJP. Mikołaja Paca, podkomo-

rzego у łowczego W. X. L. pisanego

przy pieczęci W. X. L. in cera rubra

wycisnioney, podpis ręki in eum the-

norem: Michał, pisarz. Który to ta-

kowy upominalny list przez wyż
23
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wyrażoną osobę idque WJP. Wa-
wrzyńca Suchodolskiego ad acta
terrestria Brestensia podany, iest do

xiąg
sany.

ziem. W. B. przyięty у wpi-

1542 r.

59.—Дистъ королевы Боны къ л сничему Патею Тышковичу о н послу-
, пиши и невы зд на охоту державны Каменецкаго Паца.

Изъ актовой киши за 1787 годъ, дистъ 1491.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt
siódmego, miesiąca Decembra dwu-
dziestego czwartego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami
ziemskiemi woiewodstwa Brzeskiego,
stanąwszy osobiście WP. Mikołaj
Krasowski, komornik Smoleński, re-
gent archiwów i plenipotent JOO.
xiążąt ichmościow Adama i Izabelli
z Flemingow Czartoryskich general-
stwa ziem Podolskich, listriayiaśniey-
szey królowy Iey mci Bony do WJP.
Pocieia Tyszkowicza, leśniczego Pod-
laszskiego, pisany o nieposłuszeństwo
i nie wyiechanie na łowy zwerzyn-
ne dzierżawcy Kamienieckiego WJP.
Paca, do akt podał, Ruskim pismem
wte słowa pisany: Бона, Божою ми-
лостью, королевая Польская, вели-
кая кнегини Литовская, Рускаа,
Пруская, Жомоитская, Мазовецкая
и иныхъ. Л сничому Подляшско-

му пану Пот ю Тышковичу. Што
еси писалъ до насъ, опов даючи
намъ, которымъ еси обычаемъ об-
сылалъ урядника пана Пацова Ка-
менецкого, жебы онъ, водлугъ роз-
казанья и листовъ нашихъ, въло-
вы зъ вами самъ халъ и людей
послалъ, бочокъ и соли на зв ри-
ну зъ собою взялъ и што онъ на
то до теб отказалъ и ижъ тежъ
самъ зъ вами въ лов хъ не былъ
и людей нашихъ не посладъ; и
еще осочниковъ, што нал пшихъ
посажалъ и которымъ обычаемъ.
A гд есте зв рь побили, и яко
еси его самъ алижъ муснлъ сте-
речи и хто его теперь шлетъ; то
еси широко до насъ въ лист сво-
емъ выписалъ, съ которого есмо
всему тому добре вырозум ли и зъ
королсмъ его милостью ианомъ а
маджонкомъ нашимъ мовили, гд
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его милость на томъ есть, не хо-

тячи того такъ дармо таковымъ

непослушнымъ пропустити, взялъ

то его милость на волю свою го-

сподарскую, жебъ о томъ в далъ.

При томъ, што еси тежъ писалъ до

насъ, ижъ староста Дроищкій и

Мельницкій, которымъ король его

милость черезъ листы свои розка-

зомъ, тамъ до пущи для очевистое

передъ ними справы твоее зъ па-

номъ Пацомъ вы хати, и всего ся

дов давши и межи вами прослу-

хавши его милости справу дати,

пишешь, штожъ они и до сего ча-

су еще тамъ не вы хали, и на да-

лекій то часъ отложили, гд ты

обавяешься, абы тые знаки, кото-

рыми ты на пана Лапа маешь до-

водити, сн гомъ не запали; и пи-

шешь тежъ, жедаючи насъ если бы

хот лъ панъ Пацъ, абы тые ста-

ростове за его намовою теб на

ласце нашой казити, тогды абых-

мо теб за такового не м ли и на

послуги твои, которые еси въ томъ

лист своемъ выписалъ, паметаю-

чи въ ласц нашой господарской

теб ховали; ино што ся дотычеть

того, ижъ оные старостове судьи

ваши такъ долго тамъ не вы ха-

ли, намъ то есть дивно; а.в дже

гды они вжо тому часъ певны по-

ложили и вамъ его ознаймили, на

который тамъ быти и розказаныо

нашому доеыть вчинити, а васъ

послухати мають, ты бы того ро-

ку пиленъ былъ и передъ ними ся

постановивши, то бы еси на око имъ

оказалъ и слушнымъ обычаемъ до-

велъ, што еси до насъ писалъ; и

гды то вчинишь, а мы того одъ

нихъ справу м ти будемъ, тогды

вчинимъ зъ тымъ то, што будеть

слушного. За тымъ, што тежъ пи-

салъ еси до насъ о м щанъ Каме-

нецкихъ, ижъ они недбаючи о за-

казъ твой и заруку короля его ми-

лости, въ лови зъ вами, на што

суть повинни, итти не хот ли; ино

мы о томъ зъ королемъ его мило-

стью мовили, гд его милость такъ

тежъ то взять рачилъ на волю

свою. Писанъ уКраков . Подъл -

то Божого Нароженья тисеча пять-

сотъ сорокъ второго, м сеца Дека-

бря двадцать девятый день, ин-

диктъ первшій. U tego listu na dru-

gim półarkuszu przy pieczęci poko-

iowey nayiasnieyszey królowey iey

mości. Bony, na massie czerwoney

herby wyraźnie wycisnioney, podpis

sekretarza takowy: Иванъ Шимко-

вичь, a na złożeniu tegoż listu inti-

tulacya takowa: Л сничомуПодляш-

скому пану Пот ю Тышковичу од-

писъ. Który to takowy list przez

wysz wyrażoną osobę do akt podany,

iest do xiąg ziemskich woiewodstwa

Brzeskiego spraw wieczystych przy-

ienty i wpisany.
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60.—Диетъ ревизорскій Дмитрія Сап ги на отм ну земли земянамъ
Волвовыскимъ.

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, листъ 617.

Л та Божого Нароженья тисеча

іпестьсотъ тридцать пятого, м се-

ца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовн у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су-

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, подсудкомъ, аПетромъПо-

теемъ, писаромъ, врядниками су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, часу росправы правное

межи паны Водковицкими, панъ

Ерій Водковицкій тотъ листъ во-

длугъ наказу нашого покладалъ и

ку актикованью до книгъ земскихъ

Берестейскихъ подалъ, который

уписуючи въ книги и въ слов до

слова также въсоб маеть: Зъ рос-

казаня короля его милости и вели-

кого князя Жикгимонта Августа

Дмитрей Соп га, ревизоръ его ко-

ролевское милости на Нодляшу, о-

знаймую, ижъ иом ряючи кгрун-

ты волости Каменецкое войтовства

Рашенского въ сел Берестоку,

зането концами волокъ того села

земль земянъ госнодарскихъ пана

едора а Грицка Ивановича Волко-

вицкихъ, на первомъ м сцу подле

земль Стеца Лецевича Волковицко-

го поля прутъ пять среднихъ, на

другомъ м сцу на Соболевщин се-

лищъ зъ навозы поль и с ножатьми

моркговъ тридцать два среднихъ,

которыхъ всихъ земль ихъ уволо-

ки занятыхъ сума моркговъ трид-

цать два, прутъ пять кгрунту сред-

него, за которые тые земли дана

имъ отъ мене землями подданыхъ

господарскихъ на одномъ м сцу съ

одного селищъ Берестокскихъ од-

ное стороны отъ боку волокъ села

Чепелево и концовъ волокъ тогожъ

села и села Берестоковъ, зъ дру-

гое отъ границы всихъ земянъ Вол-

ковицкихъ стародавнее, съ третєє

отъ земель въ отм н даныхъ О о-

насу Мутыкальскому моркговъ трид-

цатъ чотыре, прутъ десеть кгрун-

ту среднето, піто есть отъ волокъ

короля его милости ограничено и

концами осыпано и имъ подано ж

заведено. А ижъ наддано моркги

два, прутъ пять, то для того, ижъ

въ нихъ ВЗІГГО л пшимъ кгрунтомъ

a отм на горшимъ дана и для то-

го, ижъ ся люди ихъ зь земль уво-

локи занятыхъ зъ домами зносить
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мають, на што есми имъ далъ

тотъ мой листъ отм нный за моею

печатью. Писанъ въ Каменцу. Л -

та Божого Нароженья тисеча пять-

сотъ шестьдесятъ третего, м сеца

Мая тридцать первого дня. У то-

го листу ревизорского печать одна

и подпись руки тыми словы: Дми-

трей Соп га, самъ. Который же

тотъ листъ ревизорскій, ку акти-

кованью зъ наказу нашого поданый,

до книгъ земскихъ Берестеискихъ

есть у писанъ.

1568 г.

61.—Явка двухъ открытыхъ воролевскихъ листовъ, относящихся ко
взысканію платы съ т хъ з мянъ, которые н являлись въ войско.

Иаъ актовой книги ва 1666—1580 годы, лист. 657—659.

Л та Божого Нароженья 1568,

м сеца Октебра 4 дня, въ понед -

локъ.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Светомъ Михал , свят Римскомъ,

м сеца Сентября двадцать девятого

дня, въ середу, въ рокунин пшемъ,

шестьдесятъ осмомъ припалыхъ.

передо мною Кирдеемъ Кричов-

скимъ,. хоружимъ, а Василемъ е-

дюшкомъ, хоружимъ Пинскимъ,

будучи на тотъ часъ засажонымъ

на м стцу пана Якова Гричины,

подсудка, а Адамомъ Патеемъ, пи-

саромъ, врадники земскими пов ту

Верестейского, пришедши опов -

далъ на врад господарскомъ въ

суду земского дворянинь и иобор-

ца господарскій земскій пов ту

Берестейского, панъ Богданъ Бо-

гушовичъ Туминскій, штожъ дей

дня недавно минулого тогожъ м -

сеца Октебря второго поданы ему

два листы его королевской мило-

сти отъ пана Миколая Суходоль-

ского, подстаростегоБерестейского,

писаные оденъ до ихъ, яко до но-

борцовъ земскихъ першого подат-

ку, до пана Григоря Вагановского

а до его Богдана Туминского, а

другій листъ до земянъ шляхты

пов ту Берестейского и Кобрин-

ского, которыхъ'всихъ имена въ

томъ лист господарскомъ есть

описаные, въ которыхъ лист хъ

его королевской милости писати
24
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росказати рачилъ, абы таковые вс ,

которые прошлого року, шестьде-

сятого семого при его милости па-

ну Григорю Ходкевичу, пану Ви-

ленскому, гетману найвышшому

великого князства Литовского, у

войску не были и никого отъ се-

бе не высылали, або и выславши

сами особами своими у войску не

были, таковые абы вжо, водле ста-

туту уФалы сойму великого вально-

го Городенского, въ року шестьде-

сятъ семомъ минулого, им ней сво-

нхъ в чностью не тратили; але ижъ

бы одно, водле постановеньясъири-

:нюленьемъ всихъ становъ сойму

належачихъ и уФаленья на сойм

теперь недавно ирошломъ Горо-

денскомъ, въ року шестьдесятъ ос-

момъ минуломъ, до поборцовъ пер-

шихъ пов товыхъ съ коня такимъ

обычаемъ давали: которые люди свои

мають и коня зъ нихъ ставити по-

винни, таковыесъконя по осмикопъ

грошей, а которые людей не мають,

а коня ставятъ, повиннії таковыи

отъ коня но пети коиъ грошей, а

дымники по кои грошей абы пла-

тили, яко о томъ есть ширей и

достаточней на лист хъ его милости

господарскихъ до иоборцовъ перв-

шнхъ и до шляхты описано и до-

ложоно есть. А такъ онъ ианъ Бог-

данъ Туминскій' тотъ лиетъ го-

«'ігодарскій ианомъ земяномъ шля-

хт , тымъ, которыхъ имена въ то.мъ

лист госнодарскомъ есть описаны, j

тутъ будучи имъ н которымъ на

рокахъ судовыхъ земскихъ о Све-

томъ Михал и которыхъ онъ со-

б имены на реистръ списалъ, пе-

редъ нами у суду земского оказы-

валъ, волю и росказанье господар-

ское имъ водле того листу его ко-

ролевской милости ознаймялъ; ино

верху номеиеные панове земяне

шляхта, н которые зъ нихъ, не

хотечи того податку уФаленого до

поборцовъ першихъ водле роска-

занья госиодарского отдавати, поїз-

дили имъ: дей есмо у войску при

его милости пану гетману въ ро-

ку шестьдесятъ семомъ были и вой-

ну служили, на што дей и квиты

его милости пана гетмановы въ

себе бытн пов дили, а того пода-

тку, въ лист господарскомъ и во-

дле уФалы описаного, до ихъ по-

борцовъ лершихъ отдавати и пла-

тити нехот ли, то пакъ нанъ Бог-

данъ Туминскій, заховываючися

водле листу и росказанья госнодар-

ского, тымъ всимъ, которые на

тотъ часъ въ роки судовые зем-

скіе были и которыхъ онъ соб

на реистръ имены снисалъ, иередъ

возными нов товыми Лазаромъ Мо-

.крецкимъ а Юремъ Яновичемъ

Ост ромечовскимъ зложилъимъ рокъ

на двор госнодарскомъ, гд его

королевская милость на тотъ часъ

дворомъ своимъ господарскимъ бы-

ти рачить, ку той енрав стано-

витися отъ оказанья того листу



1568 г. 135

господарчого, м сеца Октебра че- абы то было до книгъ врадовыхъ

твертого дня въ року шестьдесятъ судовыхъ земскихъ затіисано. Пи-

осмомъ за чотыри нед ли, и про-

силъ панъ Богданъ Туминскій,

санъ у Берестьи.

1568 г.

62.—Листъ короля Стефана коммисарамъ, чтобы они разсмотр ли пре-
тензій Патеевъ ж Райскаго касательно входовъ въ Б лов жскую

пущу.

Изъ актовой книги :>а 1767—1768 годы, листь 457.

Roku tysiąc siedmset sześćdzie-

siąt siódmego, miesiąca Marca dwu-

dziestego szóstego dnia.

Przed urzędem JKmci i aktami

ziemskiemi W. В., comparendo per-

sonaliter JP. Wawrzyniec Sucho-

dolski ten mandat króla Imci Ste- j

fana do -kommisarzow do ograniczę- !

nia puszcz, Biało wiesldch nazwanych, j

wydany, ad acta podał, żądaiąc, aże- |

by takowy mandat ze wszystką w nim

wyrażoną rzeczą, był do xiąg ziem-

skich przyięty i wpisany; którego to

mandatu, alias listu, dźwięk słowo '

do słowa następuie i jest takowy:

СТОФЯНЪ, Божого милостью король

Польскій, великій князь Литовскій,

Руескій, Прускій, ЛІО.МОИТСКІІІ-,- Ма-

ховецкііі, Ннфлянтекій, княжо Сед-

мигродскос и иіішлхъ. Каштеляну

Берестейскому, старост Гомой-

скому, пану Богдану Сопез а се-

кретарю нашому пану Станисла-

ву Локницкому, комисаромъ на

ограниченье пущъ нашихъ Б ло-

в жскнхъ иинныхъ отънасъгоспо-

даря высланымъ. Жаловали намъ

судья земскій Берестейскій Адамъ

Потей весполокъ и зъ братьею

своею едоромъ a Львоыъ Потея-

ми, a иодстаростій Берестейскій

Малхіеръ Райскій именемъ мад-

жонки своей и пасербовъ своихъ,

д тей небощика Григорія Можей-

ка Корсневского, также и отъ

всихъ участников* своихъ им нья

Р чицкого, Марко Яцынича a е-

дора Рудецкого, чешника земли Во-

лынскоо, яко опекуна дочки не-

бощика. Михаила Сербина, нодко-
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морого Лидекого о томъ, штожъ

дей они маючи входы свои дерево

бортное въ пущи нашой Б лов жс-

кой, меновитежъ у Выброда и за

Броднею, куим нью ихъ Речицко-

му и Кореневскому належачіе, зъ

давныхъ часовъ спокойн ихъ ужи-

вали. То пакъ теперь недавно уже

посл того, гды Каштелану Поддяс-

кому пану Матею Савицкому им -

нье Чорные Лозы отдано, нрнкото-

ромъ онъ и пущу нашу Б лов жс-

кую ку тому им нью своему Чер-

нымъ Лозамъ забралъ, тыхъ же

уходовъ ихъ старов чиыхъ имъ

заборонилъ иуживати не допустилъ;

и били намъчоломъ, абыхмо они

большей того кривды такое тер-

п ти не допустили; ино кгдыжъ

они первей сего въ той пущи на-

щой уходы свои старов чные бы-

ти менятъ. Приказуемъ вамъ, же-

бы есте, будучи теперь отъ насъ

высланымй ку застановеныо и огра-

ниченыо пущи нашое Б лов жское,

и тое кривды ихъ, которою они

отъ пана Подляского въ забранью

тыхъ уходовъ своихъ старов ч-

ныхъ соб быти пов дають, до-

смотр ди и о томъ пильное вы-

в данье вд лали и все подостат-

ку, яко они и чимъ тыхъ входовъ

своихъ старов чныхъ доводити бу-

дуть; также и панъ Подляскій што

съ стороны своей противко того

мовити будеть, абысте достаточне

списали и намъ то ознаимили, а
мы иорозум вши, съ того дадимъ

имъ науку, яко се въ томъ за-

ховати мають, о чемъ и до пана

Подляского листъ нашъ писати

есмо вел лн. Писанъ у Варшав .

Л та Бо кого Нароженья тисяча

пятьсотъ осемьдесятъ первого, м -

сеца Февраля осмого дня. U tego

mandatu, alias listu, przy pieczęci

W. X. L., in cera rubra wycisnio-

ney, podpis ręki nayiasniejszego kró-

la Imci tymi słowy: Stefanus rex.

Który to takowy mandat, alias list,

przez wyż wyrażoną osobę ad acta

podany, jest do xiąg ziem. W. B.

spraw wieczystych przyięty i wpi-

sany.
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63.—Листь короля Стефана Ваторія къ л снжчему Махвицу о зам н
входовъ земянъ Водковицкихъ въ Б дов зкскую пущу землями

въ другихъ м стахъ. ,

Изь актовой книга за 1634—1635 годь, лисгь 625.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м се-

ца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

нрипалыхъ исудовнеуБерестьи от-

правованыхъ, нередънами Кгабры-

елемъ зъЕльна Еленскимъ. судьею,

Теодоромъ Станиелавомъ Букра-

бою, подсудкомъ, а Петромъ По-

теемъ, писаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства Бе-

рестейского, часу нравное роспра-

вы межи паны Волковицкими зъ

наказу нашого врадового нанъЕрый

Волковицкій листъ короля его ми-

лости святое намети СтсФана, пи-

саный до пана Махвица, л сничо-

го на онъ часъ Б лов жского, въ

справ иановъ Волковицкихъ, пе-

редъ нами у суду положилъ и ку

актыкованью до книгъ земскихъ Бе-

рестейскихъ подалъ; который листъ

принявши до в домости свое упи-

сать дали и, вписуючи въ книги

ііиеьмомъ польскимъ, въ слов до#

слова такъ се въ соб маеть: Ste-

phan, % łaski Bożey król Polsky,

Wielkie Xiąźe Litewskie, Ruskie, Pra-

skie, Żmoyckie, Mazowieckie, Inflant-

skie у Siedmigrodzkie, urodzonemu

Filipowi Machwicowi, leśniczemu

naszemu Kamienieckiemu у Biało-

wieskiemu wiernie nam'miłemu/la-

skę naszą królewską. Urodzony wier-

nie nam miły! Donosili do nas prośby

swe ziemianie naszy woiewodstwa

Brzeskiego Pedor у Hrihorey Iwano-

wie z у a Ilia Stephanowicz Wołko-

wiczy z bracią swą, quasi wstępy

swe zwieczyste w pusczy naszey Bia-

ło wie skiey maiąc, ku odyskaniu у

przywróceniu pusczy naszey z ros-

sądku comissarskiego od krayczego

naszego W. X. L. xiązęcia Konstan-

tyna Ostroskiego у małżonki jego • do

ymienia Brzestowickiego Narewki za-

braney wywodzeniem granic wcho-

dami swemi pomocni byli, abyśmy

im za te wstępy ich odmianę słu-

szną gruntami naszemi, im zręczny-

mi, uczynić roskazali. Со у my ra-

dzibyśmy widzeli, aby puscza nasza

uspokoiona była, у aby nikt wstępów

swych w pusczy naszey nie miał; ie-

dnak nie wiedząc gdziebysmy im od-

mianę mieli dac, chcemy у roskazu-

iemy, aby wierność twa w leśnictwie
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swym Białowieskim, gdzie na ustro-

niu opodal pusczy naszey gruntu pu-

stego, im zręcznego, z iednego włok

trzy ustąmpił у zawiódł a nam do-,

stateczną wiadomość przez list swoy

o tym wczynił, co my tym ziemia-

nom naszym, gdy się też oni wcho-

dów swych w pusczy naszey mieć

wyrzeka, listem naszym potwierdzi-

my. Dan w Grodnie. Trzeciego dnia

Marca, roku Pańskiego tysiąc pięć-

set osmdziesiąt szóstego. У того ли-

сту печать его королевское мило-

сти великого князства Литовско-

го меншая, а подпись руки его

королевское милости тыми словы:

Stephanus гех. Который же то листъ

его королевское милости, зъ нака-

зу нашого у суду черезъ пана Еро-

го Волковицкого положоный и ку

актикованью поданый, до книгъ

земскихъ Б ерестейскихъ есть упи-

санъ.

1589 г.

64. — Листъ короля Сигизмунда III д сничему Махвицу, чтобы онъ
явился вм ст съ членами Брестскаго земскаго суда въ Б лов зкскую

пущу для зам ны права входовъ въ эту пущу земянъ Волковыскихъ
другими королевскими землями.

Изъ актовой книги 'аа 1634—1635 годы, листъ 629.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м -

сеца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

приналыхъ и судцвне у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

брыелемъ зъ Бльна Еленскимъ, су-

дь'ею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, нодсудкомъ, а Петромъ

Потеемъ, писаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, часу правное росправы

межи паны Волковицкими, ианъ

Ерый Волковицкій, водлугъ нака-

зу нашого, листъ его королевское

милости светое памети Жикгимун-

та Третего, зошлого пана нашого

милостивого, писаный до пана Мах-

вица, л сничого на онъ часъ Б -

^лов жского, въсправ пановъ Вол-

ковицкихъ иокладалъ и ку актико-

ваиыо до книгъ земскихъ Берестей-

скихъ подалъ; который, уписуючи
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въ книги, и въ слов до слова такъ

се въ соб маеть: Жикгимонтъ

Третій, Божью милостью король

Польскій, великій князь Литов-

скій, Рускій, Прускій, Жомоитскій,

Мазовецкій, ИФЛЯНТСКІЙ , тою жъ

Божью милостью назначоный ко-

роль Швецкій, Кготскій, Вандаль-

скій и великое кнеже Финляндское.

Л сничему нущъ нашихъ Б лов ж-

ское іг Каменецкое Филипу Махви-

цу. Дали намъ того справу земяне

наши пов ту Берестейского Гри-

горей, Геліащъ и Матвей Волко-

вицкіе о томъ, ижъ дей они, маю-

чи входы свои зъ в ковъ въ иущ

нашой Б лов жской, немалые крив-

ды отъ л сничихъ нащихъ быв-

шихъ и отъ тебе въ недопущаныо

уживанья имъ тыхъ входовъ тер-

пять, и били намъ, господару, чо-

ломъ, абыхмо имъ отм ну слуш-

ную за тые входы ихъ, которые

они въ пущ нашой мають, на ин-

шомъ м сцу БЧИНИТИ росказали.

Про то писали есмо листъ нашъ

до врадниковъ земскихъ судовыхъ

пов ту Берестейского едора Па-

тея, судьи, а Богдана Туминского,

подсудка, абы они, часъ певный

соб обравши, комисарми зъ раме-

ни нашого до тое пущи зъ хали,

давши тоб в домость о час вы-

ханья ихъ, выв данье слушное отъ

осочниковъ нашихъ и людей око-

личныхъ взявши, естли они тамъ

входы якіе свои им ли, отм ну

имъ кгрунтами нашими, отъ тое

пущи нашими отлеглыми, за тые

входы ихъ, уваживши пожитки ихъ,

которые они съ тыхъ уходовъ сво-

ихъ м ли, назначили, и намъ, гос-

подару, о томъ всемъ по достатку

ознаймили. Про то, кгды тоб отъ

тыхъ комисаровъ нашихъ черезъ

листъ ихъ ознаймено будеть, хо-

чемъ м ти, абы еси самъ зъ ними

вы халъ и осочникомъ нащимъ

выйти казалъ. Постерегаючи во

всемъ шкоды тые пущи нашое;

в дьже што ся справедливого ухо-

ду ихъ покажеть, абы того передъ

тыми комисарми, осочники пущи

; нашое не утаивали. Писанъ въ-Го-

родн . Л та Божого Нароженья ти-

сеча пятьсотъ осмьдесятъ девято-

го, м сеца Генваря тридцатого дня.

У того листу печать его королев-

ское милости великого князства

Литовского меншая, а подписъ ру-

ки его королевское милости тыми

словы: Sigismundus гех. Писарское

подписъ тыми словы: Егабрыедь

Война, писаръ. Который же то

листъ его королевское милости, за

положеньемъ черезъпанаЕрого Вод-

ковицкого у суду и подан ьемъ до

актикованья, до книгъ земскихъ Бе-

рестейскихъ есть уписанъ.
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65. — Листъ короля Сигизмунда III судьямъ Брестскаго земскаго су-
да объ отвод при, л сничемъ Махвиц земянамъ Волковицкимъ

земель за входы ихъ въ Б дов жскую пущу.

• Изъ актовой книги га 1634—1635 годы, ластъ 627. •

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м се-

сеца Генваря двадцать пятого дня.

На рркахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

нршіалыхъ и судоіше у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

брыедемъ зъ Ельна Еленскимі, су-

дьею, Теодоромъ Станиелавомъ Бу-

крабою, подсудкомъ, аііетромъПо-

теемъ, писаромъ, врадникамй су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, часу правное росправы

межи паны Волковицкими. панъ

Ерый Волковицкій, водлугъ нака-

зу нашого, листъ короля его ми-

лости светое памяти Лгіікгимунта

Третего, писаный да пановъ коми-

саровъ въ справ пановъ Волко-

вицкихъ, передъ: нами . у суду ио-

кладалъ и ку актикованью до книгъ

земскихъ Берестейскихъ подалъ,

которого мы до в домости своее

принявши и до книгъ уписать дали

и уписуючи въ книги въ сдбв до

слова такъ се въсоб маеть: Жик-

гимонтъ Третій, Божою милостью

король Польскій, великій князь Ли-

товскій, Рускій, Пруекій, Жомоит-

скій, Мазовецкій, ИФЛЯНТСКІЙ, ТОЮ-

жъ Божою милостью назначений

король Швецкій, Кготскін, Ван-

дальскій, кнеже Финляндское, врад-

никомъ земскимъ воєводства Бере-

стейского, едору Патею, судьи, а

Богдану Туминскому, подсудку, да-

ли намъ того справу земяне наши

пов ту Берестенского Григорей,

ІІліяшъ и Матвей Волковицкіе, а

въ томъ ижъ дей они, маючи входы

і свои зъ в ковъ въ пущи нашой

і Б лов жской,немалые се д ли крив-

ды имъ отъ л сничихъ нашихъ въ

недопущаныо уживанья ихъ д ють,

и били намъ, господару, чоломъ, а-

быхмр имъ отм ну слушную за тые

входы ихъ, которые они въ пущи

нашой мають на иншомъ м стцу

вчинити росказали, про то хочемъ

м ти, ижъ бы есте часъ певный со-

б обравши л сиичому нашому та-

мошнему Филину Махвичу озиай-

мили а до тое пущи зъ хавши и

выв данье слушное отъ осочниковъ

нашихъ и людей околичныхъ взяв-

ши, естли они тамъ входы якіе

свои м ли отм ну имъ за нихъ

кгрунтами нашими, а тое пущи от-
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леглыми, уваживши пожытки ихъ,

которые они 'съ тыхъ уходовъ сво-

ихъ м ли, назначили и намъ, гос-

подару, о томъ всемъ по достатку

на лисьм ознаймили. А мы съ

тымъ учинимъ, што се намъ, гос-

подару, слушного в дати будеть.

Писанъ въ Городн . Л та Божого

Нароженья тисеча пятьсотъ осмь-

десятъ девятого, м сеца Генвара

тридцатого дня. У того листу пе-

чать его королевское милости ве-

ликого князства Литовского мен-

шая, а подпись руки его королев-

ское милости тыми словы: Sigis-

mundus Rex, и писарское руки иод-

писъ тыми словы: Кгабрыель Вой-

на, писаръ. Который же тотъ листъ

его королевское милости за поло-

женьемъ оного у суду перезъ пана

Ерого Волковицкого и поданьемъ

до актикованья, до книгъ зем-

скихъ Берестейскихъ есть упи-

санъ.

1590 г.

66.—Привил гія Сигизмунда III, подтверждающая права земянъ Ко-
брияскаго округа и уравнивающая ихъ съ правами земянъ Брест-

стаго пов та.

Изъ актоЕой книги га 1690 годъ, лисп. 429.

Л та Божого Нароженья ти-

сеча пятьсотъ девяностого, м се-

ца Іюня двадцать седмого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ

отъ дня Светое Троицы, Римско-

го свята, припалыхъ и судовне от-

правованыхъ, передъ нами вра-

дники земскими воеводства Бере-

стейского едоромъ Патеемъ, су-

дьею, и Богдаиомъ Туминскимъ,

подсудкомъ, аЛьвомъ Натесмъ,пи-

саромъ, постановившисе очсвисто у

суду земенинъ господарскій воевод-

ства Берестейского панъ Романъ

Щасновичъ Верещака, самъ отъ

себе и именемъ всихъ обывателей,

шляхты, рыцерства, округу Ко-

брынского, пов ту и воеводства

Берестейского, опов далъ и покла-

далъ привилей короля его мило-

сти, зъ ласки Божое теперь щаст-

ливе пануючого, пана нашого Жи-

кгимоита Третсго, объясненьеиію-

тперженье имъ паномъ шляхт
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нравъ вольностей присуду гра-

ницъ и округу воеводства Бере-

чугейского, воддугъ наданья и при-

вилею годное и светобливое павіе-

ти въ Боз зешлого пана нашого

короля его милости Жикгимонта

Августа, яко ширей въ томъ по-

тверженью короля его милости до-

кладаеть, просечи абьт до книгъ

врядовыхъ уписанъ и выписъ ихъ

нмъ, паномъ шляхт , подъ печа-

тьми нашими данъ былъ. Мы,

урядъ, бачечи въ томъ речь бы-

ти слушную, приняли есмо ку за-

писи до книгъ; который привилсй

слово до слова такъ се въ соб

маеть: Жикгимонтъ Третій, Божою

милостью король Польскій, вели-

кій князі Литовскій, Рускій,

ГІрускій, Жомоитскій, Мазовец-

кій, ИФЛЯНДСКІЙ, ТОЮЖЪ его ми-

лостью назначоный король Швец--

кій, Кіготскій, Вандальскій, и ве-

ликое княжа Финляндское и иныхъ.

Ознаймуемъ тымъ листомъ на-

шимъ всимъ, кому бы то в дати

належало, нин шнимъ и напотомъ

будучимъ. Били намъ чоломъ зе-

мяне наши воеводства Берестей-

ского, округу Кобринского, и по-

в дили передъ нами, ижъ продокъ

нашъ славное памети король его

милость Жикгимонтъ Аугустъ да-

ти рачилъ кИяжатомъ, панятомъ

іпляхт , рыцерству и всимъ обы-

ватолемъ воеводства Берестейско-

го привилеи свои госіюдарскій

зъ стороны описанья границь и

поколь ся владза иприсудъ того вое-

водства стегати маеть, также око-

ло порядку судовъ новыхъ и вря-

довъ судовыхъ земскихъ, кгрод-

скихъ и подкоморскихъ оного, во-

длугъ статуту великого князства

Литовского, и о иныхъ речахъ,

въ томъже окруз воеводства Бере-

стейского, описуючи нов тъ Ко-

брынскій, шляхту, рыцерство, зъ

ихъ оселостями и им *ньями въ

едность подъ хороговъ и присудъ

воеводства Берестепского, щто все

ширей въ томъ лист его милости

Жикгимонта Августа есть описа-

но и доложоно, водле которого дей

но и завжды, здавна лосполъ зо

всимгі станы шляхтою воеводства

Берестейского яко службу воен-

ную, земскую подъ одною хору-

говью служивали, также правъ и

вольностей шляхетскихъ однако

и заровно зъ ними уживали и спра-

вы свое судовне у суду земского,

кгродского и нодкоморского. вое-

водства Берестейского отправова-

ли, и теперь нигд инд й одно

тамже отправують. В дьже для

всякихъ припалыхъ нотребъ, по-

требуючи собе на то на все осо-

бливого листу и потверженья на-

шого господарского, помененые зе-

мяне наши, шляхта обыватели во-

еводства Берестейского округу Ко-
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брынского, просили насъ, абыхмо,

водл того привилею короля его ми-

лости Жикгішонта Августа, всимъ

станомъ воеводства Берестейско-

го на потверженье вольностей правъ

и на порядку отправованья судовъ

даного, который тежъ м ли, до

воеводства Берестейского суть злу-

чоны зъедночоны, и до тыхъ всихъ

вольностей, яко и станы воеводства

Берестейского припущоны, потвер-

жаючи имъ тые вси вольности въ

томъ привилею описание, листъ

нашъ особливый на то имъ дали.

Мы, господарь, ижъ не звыкли

есмо никому вольностей ихъ умней-

шати, але и овшемъ ихъ иримно-

жати, априсмотр вшисе добре ири-

вилею короля его милости Жикги-

монта Августа въ книгахъ нашихъ

канцлерейскихъ вписаному, у ко-

торомъ ясне описуеть, же вся

шляхта, обыватели округу Кобрин-

ского до воеводства Берестейского

суть злучоны, и до всякихъ воль-

ностей и правъ,'-тэдну воеводству

наданыхъ нринущоны, которыхъ

яко здавна, такъ и теперъ ужи-

вають, въ томъ тежъ и водле кон-

ституцій сойму вального Любель-

ского, въ року црошломъ тисеча

пятьсотъ шестьдесятъ девятомъ

учиненое, заховуючисе, и прозьбы

ихъ до насъ донесение, видечи

быти слушные, ласкаве есмо ио-

зволиди. А тотъ нривилей короля

его милости объясняючи симъ ли-

стомъ нашимъ, шляхт воевод-

ства Берестейского округу Коб-

рынского варуемъ, ижъ яко пер-

во сего, такъ вжо на вси потом-

ки ихъ зъ оселостями ихъ мають

быти подъ нрисудомъ, хоруговью

и владзою воеводства Берестейско-

го, уживаючи всякихъ правъ и

вольностей шляхетскихъ за ровно

зо всими станы того воеводства,

водл привилею короля его мило-

сти Жикгимонта Августа, имъ

даного, а яко врадъ Кобрынскій

теперешній, такъ и напотомъ бу-

дучій вжо до нихъ и оселостей

ихъ ничого м ти и до суду замку

Кобрынского оныхъ примушати

и трудности ни которое имъ въ

томъ чинити и тежаровъ жадныхъ

имъ задавати не маеть и не бу-

деть мочь. И на то дали есмо имъ

сесь нашъ листъ съ подписомъ

руки нашое господарское, до кото-

рого на твердость и печать нашу

прив сити есмо росказали. Писанъ

у Берестью. Л та Божого Наро-

женья тисеча пятьсотъ осмьде-

сятъ осмого, м сеца Ноябра двад-

цать первого дня. А у того при-

вилею подпись королевская тыми

словы: Sigismundus Rex. У того под-

пись писарская: Кгабрыель Война,

иисаръ. Которогожъ того приви-

лею его королевское милости, до

киигъ земскихъ уписаного, выданъ
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есть выписъ съ книга пану Рома-

ну Щасновичу Верещак , и всимъ

обыватедемъ округу Кобрынского,

подъ печатьми нашими. Писанъ

у Берестьи.

1591 г.

67.—Листъ подскарбія Халецкаго по д лу о зам н входовъ земянъ
Волвовицкихъ въ пущу Б лов ясскую другою землею.

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, лнстъ 631.

Л та Божого Нарожснья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м се-

ца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

брыелемъ зъЕльна Еленсигогь. су-

дьею, ТеодоромъОгание.цшомъ Б у-'

крабою, иодсудкомъ, аПетромъПо-

тесмъ, нисаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства 1><>ре-

стенского, часу правное росііравы

межи паны Волковицкими, вод.іугъ

наказу нашого врадового. лаігь

Ерыіі Волковицкій листъ годное на-

мети его милости пана Дмитра Ха-

лецкого, подскарбія. писаный до

его милости пана подскарбін над-

ворного и до инишхъ, яко шырен

въ томъ лист есть мснонано, не-

редъ нами у суду положивши и ку

актикованью до книгъ земскихъ Бе-

рестейскихъ подалъ, которого мы

принявши и до книгъ уписать да-

ли, и уписуючи письмомъ поль-

скимъ въ слов до слова такъ се

въ соб маеть: Wielmożnemu panu

Piotrowi Wiesełowskiemu, podskar-

biemu nadwornemu W. X. L. leśni-

czemu Nowodworskiemu i Perstun-

skiemu i ichmosciom panom Janu

Chaleckienra іггШСйпіко і W. X. L..

Malcherowi K&mmśkiemu, instigato-

rowi Л . X. L., panom a przyiacio-

ї о т mym łaskawym. Oznaymuie WM.

iż; ukazywał przedemmi pan Matfey

Wolkowickylist iego królewskiey mo-

ści, abyście za wstępy, które w pusz-

czy króla iegomości Bialowezskiey

тихі odmiana słuszna i niemniey

zręczna, chociaż na syrym korzeniu

włok trzy wymierziwszy, dano i za-

wiedziono było; przeto zrozumiawszy
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się WM. ż tych listów króla iego nio-

sci у uważyszy to pilnie, iesli z pra-

wem, pospolitem ta danina zgadzać

będzie, krom szkody króla iegomo-

ści i puszcze było, naznaczywszy,

mnie o tym perwiey oznaymić raczy-

li, a ia o tym iego krolewskiey nio-

ści oznaymić nie zaniecham; będzie

się li to za słuszno iego krolewskiey

mości widziało, iedno proszę, abyście

wasz mosc te sprawę dobrze opatrzy-

li, iakoby z prawem się zgadzało

i krom szkody skarbu iego krolew-

skiey mości było, tedy konfirmacią od

króla iego mości pan Wołkowicky

odzierżec na to będzie powinien. S tym

służby moje łasce W. M. pilnie zale-

cam. Dat л Wilnie. Szóstego Apry-

lis, anno tysiąc piętset dziewięćdzie-

siąt pierwszego. У того листу пе-

чать одна и подпись руки тыми

словы: Wasz moszciow powolny słu-

ga i życzliwy przyiaciel Demetry

Chalecky z Chalcza, ręką własną.

Который же тотъ листъ, презъ па-

на Ерего Волковицкого зъ наказу

нашого у суду положоный и до ак-

тикованья ноданый, до книгъ зем-

скихъ Берестейскихъ есть упи-

санъ.

1591 г.

68. — Листъ короля Сигизмунда III едору Пат ю и князю Шуйскому,
чтобы они отвели Волковицкимъ полъуволоки земли взам нъ входовъ

ихъ въ Б лов жскую пущу.

Изт. актовой книга за 1634—1635 годы, листъ 633.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м ее-

ца Генвара двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

о Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Верестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

брыелемъ зъ Бльна Еленскимъ, су-

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, иодсудкомъ, а Нетромъ По-

теемъ, писаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, часу правное росправы

межи паны Волковицкими, панъ

Ерый Волковицкій, водлугъ нака-

зу нашого, листъ его королевское

милости светое памяти Жикгимун-

та Третего, зошлого пана нашого

милостивого, писаный до пановъ

комисаровъ въ справ пановъ Вол-
27



146 1591 г.

КОВИЦКИХЪ ВЪ р е ч и , ВЪ ТОМЪ ЛИ-

ст менованой, передъ нами у су-

ду положивши . и ку актикованью

до книгъ земскихъ Верёстейскихъ

подалъ; которого мы, до в домости

своее принявши и до книгъ упи-

сать дали, и уписуючи въ книги въ

слов до слова такъ се въ соб ма-

еть: Жикгимонтъ Третій, Божою

милостью король Польскій, вели-

кій князь Литовскій, Рускій, Пру-

скій, Жомоитскій, Мазовецкій, ИФ-

лянтскій и королевства Шведского

наблизшій д дичъ и пришлый ко-

роль. Ревизоромъ нашимъ, урожо-

нымъ, едору Патею, судьи зем-

скому Берестейскому, а князю Яну

Шуйскому. Ознаймуемъ ва»іъ, ижъ

мы, господарь, за чоломбитьемъ зе-

мянъ нащихъ воеводства Берестей-

ского Григорья а Матвея Волковиц-

кихъ и брата ихъ, за входы зв -

чистые, которые они въпущи на-

шой Б лов жской у Наревки м -

ди, дали есмо имъ отм ною въ

л сництв Б лов жскомъ наустро-

ню кгрунтъ, гд имъ зручно, зем-

ли волокъ три, якожъ есмо о томъ

и до л сничого нашого Б&лов ж-

ского Филипа Махвича дистъ нашъ

писать вед ли, абы онъ тую три

волоки онымъ Водковицкимъ по-

ступилъ, водлугъ листу продка на-

шого славное памети короля его

милости СтеФана. Про то бы вы

в даючи о томъ, тамъ до тое пу-

щи нашое Б лов жское зъ хали

и тые три волоки, гд л сничій

заведеть, имъ вым ривши и огра-

ничивши, въ держанье ихъ подали.

А ижъ они менять уходовъ своихъ

большъ быти, нижъ тые волоки,

вы бы о томъ выв данье певное учи-

нивши, будеть ли такъ, яко они

справу дають, намъ, господару, че-

резъ листъ свой о томъ ознайми-

ли. ПисанъвъВаршав . Л та Бо-

жого Нароженья тисеча пятьсотъ

деветьдесятъ первого, м сеца Ген-

варя двадцать второго дня. У то-

го листу печать его королевское

милости великого князства Литов-

ского маестатовая, а подпись руки

его королевское милости: Sigismun-

dus Rex; и писарское—Яропгь Во-

ловичъ, писаръ. Который же то

ластъ его королевское милости, за

ноложеньемъ у суду зъ наказу на-

шого черезъ пана Ерего Волковиц-

кого о поданье до актикованья, до

книгъ земскихъ Берестейскихъ

есть уписанъ.



1592 г. 147

69.—Привилегія короля Сигизмунда ІП м щанамъ Каменца Дитовскаго,
., освобождающая ихъ отъ платежа подводной повинности.

: ' ',.•' , Иаъ актовой книги за 1788 годъ, ІИСТЪ 9 7 1 .

Roku tysiąc śiedmset osmdziesiąt

ósmego, miesiąca Augusta szóstego

dnia.

Przed urzędem JKmci у aktami

ziems.••W. B. Lttgo, stawając osobi-

ście JP. Waleryan Franciszek Budny

przywiley od nayiasnieyszego króla

Polskiego Zygmunta Trzeciego na

rzecz w nim wyrażoną mieszczanom

miasta JKmciKąmiencaLittgo wydany,

Ruskim charakterem pisany, do obia-

ty podał, rekwirując aby pomienio-

ny przywiley był do xiąg ziems. te-

goż W. Littgo przyjęty i wpisany,

który wpisując słowo do słowa, tak

się w sobie ma: Сигизмонтъ Третій,

Божью милостью король Польскій,

великій князь Литовскій, Рускій,

Прускій, Жомоицкій, Мазовсцкій,

ИНФЛЯНДСКІЙ и королевства Швед-

ского найблизшій д дичъ ж приш-

лый король. Ознаймуемъ тымъ иа-

шимъ листомъ всимъ вобецъ • и

каждому зособна, кому то в дати

будеть належало, нын шнымъ и

напотымъ и напотомъ будучимъ.

Били намъ чоломъ подданые наши

м щане Каменецкіе Трофимъ Иль-

яшевичъ а Кондратъ Ивановичъ,

сами отъ ееб и отъ всихъ м -

щанъ Каменецкихъ и пов дали пе-

редъ нами, іптожъ дей перво сего за

панованья продка нашого, славное

памети короля его милости Сигиз-

монда Першого, они, м щане наши

Каменецкіе, подводы давали подъ

послы, гонцы и посланцы наши

посиолъ зъ волостію нашею Каме-

нецісою, чергою по три нед ли, на

что и декрет,ъ короля его милости

Сигизмонта Старого, писаный въ

Берестью, на паркгамин , року ты-

сяча пятьсотъ сорокъ четвертого,

м сяцаіюля четвертогонадцать дня,

индикта второго, передъ нами по-

кладали, нИжли дей потомъ, коли

тая держава Каменецкая воевод

Берестейскому небощику пану Га-

врилу Горностаю въ сум пенязей

была заведена, a иншіе седа отъ

тоежъ державы певнымъ4 особамъ

за выслугу суть отданы; отъ того

часу все тые подданые наши воло-

сти Каменецкое отъ даванья под-

водъ выламоватися почали и заро-

вно' съ ними цодводъ давати не хо-

чуть; а они дей, м щане Каменец-

кіе, не только подводы подъ послы

и гонцы наши, такъ тежъ для рож-

ныхъ потребъ нашихъ дворныхъ,



148 1592 г.

гды для лововъ иъ Б лов жахъ

м шкаемъ, сами зъ м ста дають,

але дей и пенязи подводные до

скарбу нашого платять, въ чемъ

се дей имъ великое обтяженье надъ

давнюю повинность д еть, и вжо

н которые изъ нихъ частокрот-

нымъ даваньемъ подводъ подъ по-

слы и гонцы игубеньемъ въ подво-

дахъ коней ихъ до убоства при-

шли, и били намъ чоломъ, абыхмо

имъ въ тымъ ласку нашу гоеио-

дарскую показали. А тые пенязи

подводные, которые до скарбу на-

шого плотять, зъ нихъ знести ве-

л ли. Мы, господарь, чинечи то на

чоломбитье ихъ ку подпомои.енью

того м ста нашого Каменецкого и

взглядомъ того, ижъ вжо поддан-

ные наши волости Каменецкое за-

ровно зъ ними подводъ подъ по-

слы и гонцы наши не дають u съ

того ся выламують, только м ща-

не наши сами трудности и обтя-

женья въ томъ немалого зажива-

ють: тогды есмо ихъ м щанъ Ка-

менецкихъ отъ половины даіі.шья

пенязей до скарбу нашого вызво-

лили и симъ листомъ натнимъ вы-

зволяемъ, до води нашое господар-

ское; только повинни будуть пла-

тити въ кождый рокъ до скарбу

нашого не меншь ани болыпь одно

по десеть копъ грошей Литовскихъ,

до выданья л пшого, еслибы то не

было съ обтяженьемъ ихъ, а под-

воды ведлугъ уставы нашое такъ,

яко и иншіе м ста наши мають

давати. II на то дали есмо имъ сесь

нашъ листъ съ подписомъ руки

нашое господарское и съ нашою

печатью. Писанъ въ Варшав , на

сейм вальномъ. Року по- Наро-

женью Сына Божого тисеча пять-

сотъ деветьдесятъ второго, м сяца

Октября чствсртогонадцать дня. U

tego przywileju przy pieczęci wiel-

kiey W. X. Lttgo, namassie czerwo-

ney wycisnioney, • podpisy rąk nay-

jaśnieyszego króla Jmci Polskiego у

pisarza następuiącemi wyrażaią się

siowy: Sigismundus Rex (L. S.). Ma-

т й Война, писаръ. Który to przy-

wiley odnayjasn. króla Jmci Zygmunta

III, mias tu JKmc Kamieńcowi Littmu

Ruskim charakterem pisany, konfe-

rowany, przez wyżey wyrażonego JP.

Waleriana Franciszka Budnego ku

aktykowaniu podany, iest do xiąg

ziem. W. B. Litt. spraw wieczystych

ze wszelką, co do słowa wyrażoną,

rzeczą, przyięty у zapisany.
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70,—Инструвція посламъ Брестеваго воєводства, отправляемымь
сейыъ жь Варшаву.

Изъ актовой кннгн за 1666—1642 годы, днст. 319—326.

•І та Божого Нароженья 15Ш>,

м сеца Генваря 10 дня. х

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

о Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и суд'овне отправова-

ныхъ, передъ нами врадники зем-

скими воеводства Берестейского,

едоромъ Патеемъ, судьею, аБог-

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ,

и Львомъ Патеемъ, писаромъ, по-

становившисе очевисто у суду уро-

жоные ихъ милость панъ Ваеидей

Букраба, хорунжый воеводства Бе-

.рестейского, панъ ОстаФІй, Янъ

Тшнкевичъ, воеводичъ Берестей-

скій, секретарь его королевское

милости, будучи дедутованый на

одданыо ку уписаныо до киигъ жн-.

струкціи, на соймику въ року

проідломъ деветьдесятъ шостом%

у Берестью, м сяца Декабра тржд-

цать первого дня у чиненое отъ

' ихъ. милости пановъ радъ и ура-

дниковъ земскихъ, кгродскихъ, ри-

церства и щляхты, всихъ обыва-

телей воеводства Берестейского,

павомъ посломъ, зъ воеводства Ве-

рестейского обранымъ, даное, то

есть, пану Янови Боговитжновж

Шумбарскому и пану Яну Те««-

тицкоаиу на «оймъ вадьный тепе-

решній Варшавскій въ раку де-

вятьдесятъ еемомъ до Варшавы,

покладали и одов дали намъ тую

инструкцию, ку отправованью тымъ

посламъ поседьства на томъ сойм

вальномъ отправуючого, за печа-

тьми и подписомъ рукъ вельмож-

ныхъ ихъ милости пановъ радъ,

также за печатьми и подписами

рукъ урадниковъ земскихъ и кгрод-

сквхъ и инпшхъ, много рьщерства,

шляхты, обывателей воеведстаа

Берестейского, просечи, абы тая

инструкція для в домости всихъ

до книгъ земскихъ уяисана была;

которую мы, врадъ, бачачи .речь

быть водле права слушную,- прине-

ли и въ слов до слова такъ се въ

соб маеть: My, rady, urzędniczy

ziemsczi , ту czerstwo , sliaełita у

wsEysem obywatele województwa

Brsesckiego, ktorszsyśmy sie tu do

Brześcia na seimik powiatowy, od kró-

li. JMci na diien dzisieyszy trzydzie-

sty miesiąca Grudnia złożony, cia-

chali, wysłuchawszy poselstwa do

nas króla Jego Mści przez posła

JKmei, wyroiunielismy wielkie#bmy-

a prawie «ycowskie
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ranie J. król. mości, pana naszego

miłościwego o nas у o oy czy śnie

naszey у Rzeczi Pospolitey wszyt-

kiey, żaco królu Jegomsci, panu na-

szemu miłościwemu unieżenie dzie-

kuiemy у Pana Boga prosimy, aby

Pan Bóg Wszechmogący sprawy króla

J. mści sczęsczić у blagoslawić ra-

czył, chowaiąc iego sacram maje-

statem w dobrem zdrowiu у scze-

sliwem nad nami panowaniu na cza-,

sy długie, a wszytkie nieprzyiacioły

iego królewskiey mości у nasze pod-

noskiem pod nogi majestatu iego

królewskiey mości pódłożić raczył.

A iż król iegomose przekładać nam

raczy niebespieczenstwo wielkie, któ-

re wszytke R. P. zachodzi za po-

demknienie się s woiskiem wielkim

cesarza Tureckiego pod państwa

króla jegomości, który iusz od

Węgier ostatnią twierdzą od granic

koronnych mocą wielką wziąwszy

у tamże у namieisczach inszych

presidowac postawiwszy, położył się

z woiskiem u granic corony Węgier-

skiey у przysiad się prawie tusz

pod bok państwa jego król. mości;

za czym nie tylko ziemie Węgierskiey

ostatek blisko upadku, ale у wsiztka

R. P. nasza w wielkiey trwodze i

niebespeczenstwie być musi, abyśmy

o tem radzili, jako by temu niebes-

pieczenstwu zabieżeć, a Corona у

R. Р. wszitka cale ugruntowana у

opatrzona była, aby za temże po-

żarem tenże ogień ścian naszych,

(czego Boże uchoway) nas samych

со у sąsiad naszych niedoszedl, jeśli

przeciw tak wielkiemu a głównemu

nieprzyiacielowi ligę z pany chrze-

scianskiemi wsiać у z niemi spolne-

mi siłami przeciw nieprzijacielowi

temu przestawać, czyli mu tesz po-

koy niepewny z niem mając, pacta

trzymać a przemierza . у dawnego

pokoiu z nim ponowić... My tedy do-

brze to uważywszy у upatrując, iż

pokoy s ezesarzem Tureckim nie

jest pewny, którego on każdemu pó-'

ty trzyma, póki sam chcze, albo

póki mu się occasia do posiagnienia

państwa którego niepoda; za tem у

my pokoiu у prziiasń stateczną po

niem trudno sobie obiecować mamy;

rozumiemy tedy być rzeczą . słu-

sznieyszą у przystoinieszą у poży-

tećzneyszą z pany chrzescianskiemi

ligę wsiać у spoinie* sie tego otrzą-

snąć a za cudzą ieszcze ścianą bro-

nie się у odpór czynie, у zwłascza,

jeśli panowie chrzesciansezi condi-

cie słuszne у warowne, na których
by król jego mosc у R. P. nasza

bespiecznie przestać mogła, podali

у one zawsze, póki by woyna trwa-

ła, bez wszeliakich chitrosezi у wy-

mówek dosic czynie chcieli. A gdzie

by więc niepewność jaka ligi być

miała у bespecznego warunku у con-

ditij nie było, tedy raezey o pokoy

s czesarzem Tureckim, jako naywa-

rownieyszy byc może, a to iako nay-

rychley z seymu starać się przydsde,



1597 г. 151

oczem Pp. posłom naszym radzić sie

z głównem Słonimskini, z ich miło-

ściami radami posły wojewodstw у po-

wiatów W. X. L., bracią naszą, zno-

sić się у na seymie walnym w War-

szawie z stany coronnemi, namawiać

у stanowić poruczamy у onym zu-

pełną у niezamieczaną moc w tem

dajemy, aby naprzód у przed wszyt-

kiemi ynszemi sprawami bespeczeń-

stwo R. P. od pogan у od wszyt-

kich postronnych nieprziacioł, jako

nalepiey byc może, obmyślili у opa-

trzyli. Tosz potem do inszych spraw

domowych przystępowali. Raczy też

nam jego królewska mosc, nasz mi-

łościwy pan, przekładać niebespie-

czenstwo od Tatarzy na, który ma-

iąc lud gotowy sna Bia-

łogrodzkich z woiskiem koczuie у

posłów do jego królewskiey mości

przysłał, żądając upominków izniese-

nie kozaków niżowych z Zadnieprza.

A gdzie by się tym dwiema condiciam

dosc nie stało, zaraz pokoy przemie-

rza wypowiada. Go się tyczę upo-

minków, tedy, ile pod ten czas Пе-

ршу jest, aby mu zwykle upominki

pozwolić a pokoi z nim zatrzymać

dotąd, póki się obrona przeciw nie-

mu stateczna obmyśli у postanowi;

a kozaków Niżowych zniesienie, ia-

ko trudno jest у niebespieczne, pró-

żno mu tego pozwalać i obiecować;

liepiey mszą jaką wymówkę w tem

uczynić, a kozaczi aby zachowani

by li jedno w iakiem dobrem porząd-

ku у w posłuszeństwie; gdysz tam

będą pożyteczni у potrzebni R. Р.,

kiedy in officio sub disqiplina trzy-

mani będą. Przypominać tesz je-

go królewska mość raczy, isz spra-

wy у stanowienia seymowe uważno-

sci, która im s prawa należy, nie ma-

ią; tedy, iż na tem jego królewskiey

mości у Rzeczy Pospolitaey wszyt-

kiey należy, aby sprawy seymowe,

które za zezwoleniem wszystkich

stanów na seimie się stanowią, nie

byli potem od osób priwatnych wzru-

szane, zlecamy panom posłom na-

szym sposoby i warunek iaki wyna-

lesć, postanowić, aby się tego priwa-

tni ludzie wzruszać nie ważili, co na

seimie wszysczy zgodnie ufaiąy posta-

nowaią. Żąda też król jegomość,

abyśmy to poruczyli posłom na-

szym, zęby wysłuchali na seimie po-

selstwa posłów у seimu przeszłego,

do Szweczii posłanych, którzy się

iusz zwrócili; poruczamy tedy to

posłom naszym, aby poselstwa ich

na seimie przyszłem przysłuchali у

spoinie stany coronnemi o zatrzy-

maniu królewstwa tam tego radzili у

obmysliwali, bez zatrwożenia a za-

trudnienia jednak jakiego Rzeczy

Pospolitey naszei, у owszem beepe-

czenstwo jey pierwiey pilnie opatrziw-

szy, pobór, któryśmy królu jegomo-

ści zgodnie pozwolili, jusz mało nie-

wszysczi wydali, napominamy pobor-

cę powiatu naszego ziemi Brzes-

kiey, aby od tych, którssy by jeszcze
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poboratakowegо діє wydali, wyciągać,

ą wybrawszy, do skarbu ki-óla jego-

mości W. X. L.? dorąk podskarbie-

go ziemskiego, wjelmożniego Demetra

Chalickiego oddal, jako najprędzey

bye może. Д iż tesz comissia gra-

nic xięzstwa Litewskiego' woje-

wodstwa Brzesckiego s Koroną Pol-

ską niedoszła, za niewyjechaniem co-

, misarzow coronnych, iusz .. sa-

misz dwakroc comissia złączą z wiel-

ką.... ubliżeniem naszym, у bracią

nasze, obywatele wójewodstwa Brze-

sckiego z własnego ich wojewodstwa

у powiatu do inszych powiatów у

jurisdikciy, zwłaszcza do Mielnika у

na trybunał coronny wyzywają у

sądzą siiachcicow, prawu у jurisdi-

kcii swojey niepodległych, skąd ich

zas у na seim wyciągaią: "maią te-

dy tego poprzeć panowie posłowie,

aby sie temu koniec stał. a woje-

wodstwo nasze Brzesckie w swych

granicach dawnych było zachowane

у bracia nasze ad alienos districtus

nie byli wyzywani у sądzeni od sę-

dziów nienależnych, у decreta te, ja-

ko non competentibus judicibus, by-

li annihiliowane, i z braci naszeyznie^

siona na tem seimie. Co się prozby

iego krolewskiey mości dotyczę, abyś-

my pozwolili królu jegomości bi-

skupstwo Wileńskie^ na czas jedne,

dać poJakowi; iż to jest tesz niebez-

pieczne у bardzo strzasliwe pozwa-

lać, co przeciwko dawnym prawom,

przywilejom у zwyczajom,

przodkowie króla jego mości,

naszego,. swiętey у wieczney pamię-

ci królowie Polsczi у Wielkego Xię-

stwa Litewskiego nie jedno przodkom,

naszym sczodrobliwie nadali, ale ie

też zawsze wiecznie у nienarusznie

chowali у trzymali; tedy raczey poru-

czamy.to posłom naszym iżby uniżenie

у pokornie proźby naszi donieśli do

jego krolewskiey mości, aby jego

królewska mość, przykładem świąto-

bliwych przodków swoich, nic prze-

ciwko prawom у przywilejom, od

nich nadanym, nie czinił, у owszem

nas przy nich, jakośmy ich do tego

czasu w spokoynem używaniu zaw-

sze byli, spokoinie zachować raczył,

abyśmy tak zwiększą chęcią4 za je-

go król. mość, pana naszego miło-

ściwego, Pana Boga prosie nie prze-

stawali. Wszakosz, iesliby się io ich

miłoseiam panom radani у рапощ

posłom wojewodstw у powiatów

W- X. L., braciey naszei zdało co,

odkładamy to na ziazd główny Sło-

nimski, gdzie to nie jedno nas sa-

mych, ale у wszytko Xięstwo Litew-

skie zachodzi, którym jeśli się to

będbae zdało pozwolić tego królu je-

gomości na czas, za jakiem dobrem

у pewnem warunkiem, naszy posło-

wie przeczić temu nie mają. Ale

gdzie by... to ich mosciam panom

radam у panom posłom drugim nie-

zdało, tedy panowie posłowie naszi

mają się w tem1 z ich miłościami

w»ystkienw zgadaać, nie różniąc щ
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od starszych, które..... sprawy po-
ruczamy w wierze, cznocie у su-

ranieniu posłów naszych ich mo-

sciom panom Janowi Szumbarskiemu

Bogo witinowi a panu Janowi Teliatyc-

kiemu, których eśmy sposrzodku siebie

na ten seim wszysczi zgodnie у jed-

nostajnie obrali у posyłamy ich, dając

im moc zupełną у niezamierzoną o

tych rzeczach wyszei pomienionych

pierwey na ziezdzie głównym w Sło-

nimie z ich mosciami pany radami

у s pany posły wszystkiemi Л . X. L.

bracią naszą, znosie się, a potem

na seimie walnem coronnem w War-

szawie namawiać у stanowić, coby

jedno było z nawiększym biespie-

ezenstwem Rrzeczy Pospolitey wszyt-

kie a z zatrzymaniem praw у wol-

ności у tesz swobód naszych szlia-

checkich w czem wiarę у sumnienie

ichmosei obowięzuiemy. Petyta 1,

A iż też tu pan Bohowityn Szum-

barski, posoł nasz, przełożył nam ża-

łosną , sprawę o zamordowaniu nie-

bożezika pana Bohowityna Kozerae-

kiego, stryja swego, od własnych

synów jego, mają cisz panowie po-

słowie prosie króla jegomości у ро-

strzecz tego, aby król jego mosc pil-

nie w tę sprawę weirzee raczył, a

złosc tak wielką srogoscią pokaracz

у pohamować raczył, aby się dru-

dzi tym ukarali, a Pan Bóg był

ubłagany, a nic karał nas za tako-

we grzechi у złosezi wystęmpkow;

2, Także, o żałosne у okrótrie pra-

wie pomordowanie niewinnych łudai

szliachcicow uczciwych, nieboszezika

kniazia Alexandra Zyżemskiego, Ja-

na Szuszka Liepiesowickiego a Ja-

na Olizarowskiego у przy nich sług

dwu Zalieskiego у Sieniawskiego,

których to sług dwóch ciała у do

tego czasu niewiedzą gdzie podziano,

a to od pana Stanisława Warszic-

kiego, starosty Czerskiego у Kob-

rynskiego:, prosie tedy mają pano-

wie posłowie, aby król jegomość

niezwłocząc tey sprawy na tem sej-

mie sądzie ią raczył, bez wszela-

kiey zwłoki, tak żeby z lena War-

szickiego starostwa Kobrinskiego we-

dług praw. у wolności naszych znie-

sione było, króla jego mosei panowie

posłowie prosie mają; 3, za panem

wojewodą Witebskim panowie posło-

sJowie króla jego mości prosie mają,
a^y jego królewska masę comissarze

naznaczicz raczył... graniezi dóbr

iego od dóbr króla jegomości, włości

W kiey у Winnickiey у Rze^

смскіеу. 4, Za panem Janem Gre-

kiem z uczesnikami jego prosie mają

o comissią, aby panowie, komisarze

wyjechawszy oglądali, jako wiele

gruntów odeszło od ymienia ich Dob-

rzinskiego do dóbr króla jego mości,

sioła Małaszewicz, do starostwa Brze-

skiego należącego; ssa tem że panem

Grekiem prosie mają, aby za częsc

jego ymienia Pożezinskiego była od-

miana dana od króla jego mości

w siele Dobrynie, abo w "Malasze-
29
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wieżach, gdysz y Ust króla jego mo-

ści ma na to; 5, Za panem Janem Ti-

szkiewiczeni, wojewodziczem Brzes-

ckiem prosie, że za żiwota niebos-

zezika jego mości pana wojewo-

dy Brzeskiego, oyca jego, rewizoro-

wie starostwa Brzeskiego zabrali

gruntów niemało od ymienia Wi-

ślickiego do gruntów włości dworu

Rzecickiego, a odmieny za to nie da-

no; w tem czasie ociecz iego mości

zmarł, a oni potomkowie w młodo-

ści lat byli zostali; a tak prosie kró-

la jego mości o comizarze у о od-

mianę. 6, prosie mają króla jego

mości panowie posłowie, aby trybu-

nał W. X. L. był wszystek odpra-

wowany w mieście stołecznem w Wil-

nie; 7, jarmarki w Brześciu, aby król

jego mosc pozwolicz raczył, pilnie je-

go królewskiej mości prosie mają 8.,

Mają się tesz panowie posłowie na-

szy pilnie domagać na ziezdzie głów-

nym Słonimskiem, aby dlia liepszej

poteżnosci у wszysezi ich mosc pa-

nowie senatorowie Wielkiego Xęnzt-

wa Litewskiego jechali na seim, nie

wymawiając się priwatami żadnemi.

Pisań w Brześciu. Dnia trzydziestego,

miesiąca Grudnia, roku tysiąc pięć

set dziewiedziesiąt szóstego. Na któ-

rą instruktią naszą, od nas ich mo-

ści panom posłom, braciey naszey.

rękami swemi własnemi podpisaliśmy

się у pieczęci swe przycisnęli. У тое

инструкціи при печатехъ подписъ

рукъ тыми сдовы: Hipatius, Ері-

scopus Władimiriensis; Mikolai Sa-

pieha, wojewoda Witepski, ręką; Leo

Sapieha, canclerz Wielkiego Xęnst-

wa Litewskiego, Piotr Litwinowski,

marszałek króla jego mości; Васи-

лій Букраба, хоружій Берестей-

скій, Fiodor Pociey, ziemski Brzesc-

ki, sędzia; Bohdan Tuminski, podsę-

dek; Liew Pociey ręką swą; Jan

Mielieszko własną ręką; Ostali Jan

Tyszkiewicz, ręką swą; Bieniaż Bu-

chowieeki, ręką swą; Jan Kamień-

ski, ręką swą; Bohdan Czerniewski,

Iwan Brzozowski ręką własną; Оле-

хно Робчичъ, Jan Turzubacki, rę-"

ką swą; Wasili Lwowicz Hornow-

ski, ręką; Krzisztoph Zwierz, Jo-

zeph Kotelnicki.
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71.—Листъ короля Польскаго Сигизмунда ІП къ подекарбію земскому
н писарю Ведикаго Княжества Литовскаго Димитрію съ Хадча Хад ц-
кому, ограждающій королавскихъ крестьянъ отъ неправидьныхъ вы-

могательствъ, д лаемыхъ подскарбіемъ Халецкимъ.

Изъ актовой книги за 1597 годъ, листъ 281.

Л та Божого Нароженья 1597,

м сеца Іюня 17 дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Светой Троицы, свят • Римекомъ,

припалыхъ и судовые отиравова-

ныхъ, нередъ нами врадники зем-

скими воеводства Берестейского

едоромъ Патсемъ, еудьею, аБог-

даномъ Туминскимъ, подсудкомъ, и

Львомъ Патеемъ, писаромъ, став- J

нш очевисто у суду д сничій его

королевской милости Каменецкій и

Б лов жскш, его милость панъ Фи-'

лишь Махвицъ опов далъ-и намъ,

врадови, до рукъ иодалъ лиетъ его

королевское милости, пана нашего

милостивого, за печатью канцлер-

скою великою и съ подписомъ ру-

ки его королевской милости, также

и съ подиисомъ руки писарское,

въ котороаіъ лист его королев-

ская милость писать рачить до его

милости пана Деметра Халецкого

съ Халча, подскарбего земского и

писара великого князства Литов-

ского, старосты Берестейского и

Могилевского, дабы иодданымъ л -

смицтва Б дов жского Фолкгу во

всемъ чинилъ, яко о томъ ширей

листъ его королевское милости въ '

соб обмовляеть, просечи, абы ему

тотъ листъ до книгъ земскихъ Бе-

рестейскихъ былъ уписанъ. Учемъ

мы, врадъ, бачечи речь быть водле

права слушную, принеди есмо его

ку записанью до книгъ, который

въ слов до слова такъ се въ соб

маеть: Жикгимонтъ Третій, Божью

милостью король Польскій, вели-

кій князь Литовскій, Рускій, Пру-

скій, Жомоитскій, Мазовецкій, ЇЇФ-

ляндскій а Шведскій, Кготскій,

Вандальскій д дичный король. Под-

скарбему земскому и ішсару нашо-

му великого князтва Литовского

Берестейскому, Могилевскому, Юр-

борскому старост , вельможному

Деметру Халецкому съ Халча. При-

ходили до пана подданые наши

л сиицтва Б лов жского зъ села

Меленца, зъ села Виное, Крожковъ,

Воли а зъ села Хвояновки, отъ се-

ла Галосъ, на име Иванъ Лукаше-

вичъ, Гаврило Веремесвичъ, Матей

Бартошевжчъ, даючи того справу

и жадуючж сами отъ себе и име-
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немъ всихъ подданыхъ нашихъ,

селъ помененыхъ, ижъ што дей

упреймость ваша взглядомъ роботы

ихъ около ставу нашого Б лов ж-

ского и иншихъ разныхъ роботъ,

до которыхъ были вже черезъ чо-

тыры годы примушани умнейшилъ

и застановилъ былъ имъ по сороку

грошей съ кождое волоки въ кож-

дый годъ зъ цынщу до скарбу на-

шого приходячого вытрутити; а

теперь упреймость ваша ничого

имъ не упущаючи сполна всего

цыншу потребуешь и отъ л сни-

чого нашого Б лов жского и Ка-

менецкого урожоного Филипа Мах-

вича въ личб и въ рахунку тыхъ

сороку грошей съ каждое волоки

пріймовати не хочешь, а до того

дякла житное и овсяное въ такомъ

знищенью ихъ для неурожаевъ и

утисненью роботами тамошними не

грошми, але збожемъ самымъ вы-

тегати кажешь, надъ звычай ихъ

данный, описанье уставы ревизор-

ское и зъ того всего отъ меновано-

го д сничого нашого личбы потре-

буешь; про то постерегаючи, абы

они, за утисками своими въ рабо-

тахъ и неурожаяхъ збожа, до убо-

ства и знищенья не приходили,

если бы такъ было, яко нимъ спра-

ву дали, хочемъ м ти и приказу-

емъ, абы упреймость ваша то, што

имъ былъ взглядомъ роботъ ихъ

тамошнихъ цыншу до скарбу на-

шого приходячого зъ кождое во-

локи на рокъ по сороку грошей

упреймость ваша упустити позво-

лилъ, отъ л сничого нашого мено-

ваного въ рахунку и личб его то-

го не правилъ и овшемъ водлугъ

прибавлянья имъ работъ и тежа-

ровъ тамошнихъ пристойную ФОЛК-

гу чинити вел лъ; также въ отби-

раныо отъ нихъ дякла житного и

овсяного, уважаючи тежары ихъ,

водлугъ давного звычаю и уставы

ревизорское, п незми выбирати ве-

л лъ, ностерегаючи, абы они до

знищенья и зубоженья не приходи-

ли, а намъ, господару, зъ жалобами

своими докуки большъ того не чи-

нили конечно. Писанъ у Варшав .

Л та Божого Нароженья тисеча

пятсотъ деветдссятъ семого, м се-

ца Апр ля двадцать шостого дня.

У того листу его королевское ми-

лости печать великая канцлирская

и подписъ руки его королевское ми-

лости тыми словы: Sigismundus

Rex; также и подиисъ руки писар-

ское въ тые слова: Матей Война,

иисаръ.



1617 г. 157

72.—Протестъ сенаторові, чиновникові гродсвихъ и з мсвихъ и земянъ
Брестсваго воеводства на коммисаровъ царства Польскаго, присоеди-

няющихъ незавонно им нія и земли, принадлежащая Княжеству
Литовсвому, въ Подьш .

Изъ актовой книги за 1617 годъ, лист. 593—596."

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ семнадцатого, м сеца

Февраля третего дня.

На рокахъ земскихъ судовыхъ,

на завтрее по свят Трехъ Кроли,

свята Римского, у Берестьи судо-

вне отправованыхъ, .передъ нами

Прецлавомъ Горновскимъ, судьею,

Богданомъ Туминскимъ, подсуд-

комъ, а Яномъ Патеемъ, писаромъ,

врадАками судовыми земскими Бе-

рестейскими, постановившисе оче-

висто панъ Миколай Сколдыцкій,

именемъ ихъг милости пановъ се-

наторовъ, врадниковъ земскихъ,

кгродскихъ и щдяхты^ обывавелевъ

воеводства Верестейского, на день

Громниць до Берестья згромажо-

ныхъ, подалъ опов данве и листъ

на писм въ тые слова: My, sena-

torowie, urzędnicy ziemscy у grodscy

у schlachta, obywatele woiewodztwa

Brzesckiego, którzyśmy się na dzień

Gromniczny w roku tysiąc sześćset

siedmnastym na elekcyą, deputacką

ziachali, czynimy solennem protesta-

tionem na ichmosciow panów, iaśnie-

wielmoinego pana Stanisława War-

szyckiego, woiewodę Podlaskiego, na

wielmożnego pana Woyciecha Nie-

mierę, casztelana Podlaskiego, sta-

rostę Mielnickiego, na jegomość pa-

na Kaspra Dębinskiego, podkomo-

rzego Mielnickiego, a na jegomość

pana Woyciecha Mleczka, podko-

morzego Drohickiego, commisarzow

z strony Corony Polskiey, z seymu

na rozgraniczenie woiewodztwa Pod-

laskiego z woiewodztwem Brzeskim

wysłanych, o tym, iż dochodzi wia-

domość nas takowa, jakoby ichmość

panowie, komisarze coronni, rozia-

chawszy się z mieysca у czasu, con-

stytucyą commisyi naznaczonego, po

niedoszłey commisyi, która dla późne-

go przyniesienia constytucyi, dlanie-

dania w czas innotescentii obywate-

lom, do granic przyległym, dla przy-

jachania niektórych, armata mann

dla contradictii posłów woiewodztwa

Lubelskiego, niedoszła, iako iedni.po-

wiadaią w Mielniku, a jako drudzy

powiadaią, w domu pana Dębinskie-

go, mieli dokumentów pogranicznych

coronnych przestudiować*, spisować

cognicie granic z odgraiiiczeniem wie-
so
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la tysięcy włok własności xięstwa

Littewskiego czynie у sami siebie

z Roszoszem, z Koziradami, Między-'

rzeczeni, z któremi maiętnosciami

z wieków do xięstwa Littew. należą,

do Corony odgraniczać у na aproba-

cyą tych granic na seym odsyłać

mieli. Co jeśliby tak było, wielce by-

śmy na taki postępek ichmość panów

comisarzow coronnych utyskować,

у takowy ichmosćiow o niesłuszny

nie tylko między bracią, ale by sie

stało у między obcemi narody z ta-

kim niedotrzymaniem wzaiem powin-

ney wiary postępek, aby się у dru-

dzy s tego przykładu kaiali znacz-

nie ganić byśmy musieli; bo juryz-

dykcji na czasie i mieyscu constytu-

cią naznaczonym nie fundowawszy,

owszem z przyczyn zwysz mianowa-

nych za niedoszłą publikowawszy у _

spólnym z mieysca, konstytucyą na-

znaczonego, do domów swych rozia-

chaniem commisarzow Wielkiego Xię-

stwa Litewskiego ubespieczywszy, po-

tym na prywatnych mieyscach, wnie-

wiadomosci commisarzow Wielkiego

Xięstwa Litewskiego, słuchanie pro-

ductow odprawować granice narodów,

w izbie siedząc, iednym odeymować,

a drugim dawać у siebie samych

z tak znacznemi maiętnosciami do

Corony odgraniczać, iesliby tak by-

ło, nie mogłoby być bez znacznego

naruszenia powinności człowieka do-

brego; Jakoż iuż podobno,, w nadzie-

ię tego odgraniczenia, samiż panowie

commisarze, jako jegomość pan wo-

iewoda Podlaski z Kozirad, jegomość

Pan woiewoda Lubelski z Międzyrze-

cza, jegomość pan Dębinsky z Ro-

sosza, z maiętnosćiey,zwiekowwwo-

iewodztwie Brzesćkim leżących, po-

borów z seymu przeszłego ufalonych

do poborcę Brzesckiego oddawać y,

będąc pozwanemi z tych maiętnosći,

w Brześciu odpowiadać nie chcą. Cze-

go chcąc dowodnie dóyść, iesliby ta-

ki postępek od ichmość panów com-

misarzow coronnych wczyniony być

miał, posyłali ichmość panowie com-

misarze Wielkiego Xięstwa Littew-

skiego do pana podkomorzego Dro-

gickiego, iako kommisarza, iesliby

co około tego w xięgaeh swych pod-

komorskich miał, lecz, mieniąc*e się

maią ieszcze panowie commisarze

coronni znosić, extractow wydać nie

chciał, proconstutione. Jeśliby by sie

takie progressy, z przystoynoscią у

miłością bratarską niezgadzaiące się,

od ichmosciow panów kommisarzow .

coronnych uczynione pokazały; prze-

ciwko nim, iako niesłusznym, ufność

i miłość braterską obrażaiąćym, sol-

lenniter protestuiemy się у, о nich

wiedzieć nie chcąc, prawa dawnego

w granicach starożytnych woiewodz-

twa Brzesckiego dotąd, póki dobro-

wolne у zgodne rozgraniczenie doy-

dzie urzędom podkomorskim ziem-

skim у grodskim zażywać у iurisdic-
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tie urzędów ich rozciągać rozkali-

śmy. Которое тое опов данье есть

до книгъ земскихъ Верестейскихъ

записано.

1624 г.

73.—Фундушовая запись па госпиталь Божія Милосердая
въ Брест .

Изъ актовой кинги за 1624 годъ, ЛИСІЪ 1165.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ двадцать четвертого,

м сяца Іюля пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ

о Светой Троицы, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовн отправова-

ныхъ, передъ нами врадниками су-

довыми земскими воеводства Бе-

рестейского, на м стцу его мило-

сти пана Прецлава Горбовского,

судьи земского Берестейского, бу-

дучи засажонымъ Якубомъ Зди-

товецкимъ, а передъ нами врадни-

ками земскими Берестейскими,

Яномъ Пат емъ, подсудкомъ, и

Андреемъ Пекарскимъ, писаромъ,

ставши очевисто у суду его ми-

лость панъ Прецлавъ Горбовскій,

судья земскій Береетейекій, по-

кладалъ и ку актиковань,ю до книгъ

земскихъ Берестейскихъ подалъ,

выпись съ киигъ м сткихъ Бере-

ст іскихъ уиисанья въ немъ Фунду-

шу шпиталя, у Берестью будучо-

го, Брацтва Милосердья Божого,

о который жедать его милость ра-

чилъ, абы въ способъ переносу

тотъ выписъ съ книгъ м стскихъ

Берестейскихъ до книгъ земскихъ

Берестейскихъ былъ принятъ и

уписанъ. Въ чомъ мы, врадъ,

видечи р чь и зкеданье его мило-

сти быти слушное, оный выписъ

принявши и въ книги его вписать

вел ли есмо, которого вписуючи

письмомъ польскимъ и въ слов

до слова такъ се въ соб маеть:

Actum in civitate Brestensi Magni

Ducatus Lituaniae, die dzsiewiętnaste-

go mensis Aprilis, anno Domini ty-

siąc sześćset dwudziestego czwarte-

go. Przednami urzędem burmistrzow-

skim i radziedzkim, w mieście króla

jegomości Brzesckim będąc oczewi-

ście urodzony J- pan Przeclaw Hor-

bowski, sędzia ziemski, woiewodst-
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wa Brzesckiego, przy oczewistym

przyznaniu swym podał na piśmie

list, zapis, albo fundusz szpitala Bract-

wa Miłosierdzia Bożego s podpisem

ręki swey i s podpisy rąk panów у

fundatorów tego szpitala ziemian

woiewodztwa Brzesckiego, żądaiąc

nas urzędu, aby był do xiąg mieskich

radzieckich aktykowany. My, urząd,

widząc rzecz być słuszną, onego prze-

czytawszy i dobrze zrozymiewszy,

do xiąg mieskich Brześciach wpisać

rozkazali, który słowo do słowa tak

się w sobie ma: My niżey mianowa-

ne osoby, którzyśmy się tu podpisa-

li wszyscy wtym liście naszym spoi-

nie, obywatele woiewodztwa Brzesc-

kiego, zeznawamy tym naszym li-

stem у zapisem, iż Uczyniliśmy to

naprzód za powodem Ducha. Święte-

go, z miłości ku Panu Bogu naszemu,

zażywaiąc też hoynych szczodrbbli-

wych i świętych Jego łask Boskich,

a maiąc politowanie nad u trapioną

i niedołężną, chorą bracią naszą,

którzy, z woli Pana Boga Wszechmo-

gącego, ułomnościami i chorobami są

nawiedzeni, a wiele ich dla niedo-

statków głodem po ulicach umiera-

ją, iż opatrzenia zdrowia i wyżywie-

nia swego nie maią; przetoż posta-

nawiamy wszyscy iednostaynie na

ratunek ubogich braci naszey, aby

był szpital Miłosierdzia Bożego zbu-

dowany, a wychowanie i opatrzenie

zdrowia ubogich za te pieniądze nasze

wszystkim chorym i ułomnym postana-

wiamy; aby zawsze im wychowanie

wedle przychodu dawano było; do któ-

rego szpitala ktoby się iedno kolwiek

chciał się udać, ma być do niego każdy

przyięty, tak z narodu szlacheckiego,

iako i wszelakiego stanu płci męzkiej i

białogłowskiey rodzaju; i ma być im

dobry cerulik naięty, któryby chore le-

czył; a; skoro się który wyleczy, zwła-

szcza ci, który ieszcze będą mogli so-

bie i służyć, skoro który ozdrowieie,

ma iść precz dobrowolnie, a chorzy у

starzy maią tam wszyscy zawsze

mieszkać, aż do śmierci, mając tam

swoie wychowanie. Осо prosim pil-

nie i zlecami to kapłanowi starsze-

mu, którykolwiek na probustwie

u fary starszym przełożony będzie,

a przy nim także i urzędowi mies-

kiemu, mianowicie, panu burmistrzo-

wi przysięgłemu catolikowi, który-

kolwiek którego roky nastompi w mie-

ście Brześciu, tedy i ten rok swóy

szpitalem у prowętami zawiadywać

ma, dla miłości tylko Bożey na wła-

sną tylko potrzebę у wychowanie

ubogich, w tym szpitalu mieszkają-

cych, wszystko obracaiąc, pod przy-

sięgą, na urząd swóy uczynioną, nic

sobie nie przywłaszczając, ybogich

nie krzywdząc. W czym у kapłani,

aby się Pana Boga bali у nie krzy-

wdzili, prosim ichmosciow, ale iał-

mużnę porządnie, aby spoinie roz-

mnażali, pomniąc na karanie Pana

Boga Wszechmogącego; a przy tym

jegomości xiędza biskupa prosira na-
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szego miłościwego pana, aby jego-

mość z łaski swej pasterskiey na ten

szpital bractwa S. Miłosierdzia w ła-

sce swey mieć raczył у о krzywdę

ich, w czym się ucieka kiedy, aby

się zastawiał, a onych i sam wspo-

magać raczył у nie dał nigdy temu

szpitalowi ubogiemu upaść; a ich-

mosciowie, wyżey mianowani, PP.

dozorcy, aby to, co który z nas po-

zwalamy wiecznemi czasy у doczes-

nyie, my у potomkowie nasi, we-

dług tego listu у podpisu naszego,

to co kto z nas naznaczył, do skrzynki

szpitalney odbierali у kładli, od którey

skrzynki ma być klucz jeden u xiędza

starszego farskiego, a drugi u p. bur-

mistrza catolika, a trzeci u starszego

szpitalnego: a ci ichmosć, jakoxiądz

starszy tak i pan burmistrz, wyjąw-

szy z skrzynki, za iałmużnę mają

dawać pieniądze do szafarza porząd-

nie, jako możność wynosić może,

opatruiąc kożdego wedle osoby у cho-

roby, upatrując też każdego stanu

lata, aby stąd tam Panu Bogu cześ ć

у chwała oddawana była, a za nas

się modlili. А у napotym co by kto

z miłości ku Panu Bogu do tego szpi-

tala chciał co pożytecznego uczy-

nić, iałmużną świętą opatrzyć у

przyłożyć, iakiegoż by był kolwiek

stanu, choćby nie był w tym teraz

regestrze; tedy mu to wolno będzie,

у potym się każdemu wpisać, po-

prawić у iałmużnę dawać wolno,

gdyż Pan Bóg każdego uczynku ła-

skawie zawsze . przyimować raczy

у do winnice swoiey po ranu у wie-

czór wzywa у przymuie, a iednak

każdemu szczodrobliwie płaci; to też

waruiem, iż iesliby kto nie wiecznie,

ale tylko do czasu którego, kolwiek,

lub by tylko do żywota swego co

kto zapisał na ten szpital dawać,

tedy to wolno każdemu dawać bę-

dzie у po ten czas tylko mają się

spominać u tego każdego, jako się

tu oto podpisze na iak długi czas,

bądź na jak wiele lat, bądź też kto

wiecznością, bądź to tylko do żywo-

ta swego, nieobowiązuiąc potomstwa

swego do tego listu у do dawania,

to przy woli każdego zostawuiem.

A że jegom. pan Przecław Horbow-

ski, sędzia ziemski Brzeski, iest po-

wodem fundowania tego szpitala; te-

dy, dla utwierdzenia gruntownego

dalszego, tymi wszystkiemi rzeczami

ma rządzić у starszym u nich być,

aż do żywota swego, albo póki sam

jegom. zechce. A po żywocie pana

sędziego ci wszyscy wyżey miano-

wani rządzić mają, a ci ubodzy za

swoie dobrodzieie powinni Pana Bo-

ga prosić za zdrowie у szczęśliwe po-

wodzenie dobrodzieiow wszelkich, tak

za żywe, jako zmarłe dobrodzieie у

za tych zmarłych braci у za każde-

go obecnie przy mszach świętych

у pod obrazem wielkim w izbie

wielkiey, tak w nocy, iako у we

dniu mówiąc korąkę o męce Pań-

skiey у drugą korąkę do Nayswięt-
31
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szey Panny Maryey, a kto czytać

umie, powinien odprawować psalmy

pokutne za żywe у zmarłe dobro-

dzieie, wedle nabożęstwa każdy swe-

go, pilno у gorąco ucząc iej у dru-

gich z nimi, czytając rozmayte nabo-

żęstwa, a kto też robić co może,

niech tam robi, odprawiwszy nabo-

żęstwa. A iesliby też co ubodzy .wie-

dzieli coby im krzywdę przełożeni

tego szpitala czynili, tedy z pośrzodku

siebie mają obrać sobie starszego, у

wolno ym będzie to, który moeen

będzie przełożonych pozwać w krzyw-

dzie ubogich do urzędu mieskiego-

Brzeskiego o uczynienie liczby s każ-

dego roku, a liczba niema się dalej

zwłoczyć, tylko do roku, a- o roscho-

dach у starszy w szpitalu maią się

pytać у wiedzieć, aby у oni czym

szkody nie ponosili, a szpitalne osoby,

sami ubodzy, corok obierać maią

z pośrodku siebie starszego, za wiado-

mością przełożonych, który "ma żyw-

ność, za wiadomością starszych, cho-

wać у kupować, a co by od wycho-

wania którego roku nad ordynacyą

zbyło, to dla przygody mają mocno

у pilno chować. A do tego у to ja,

Przecław Horbowski, sędzia ziem-

ski Brzescki, waruię у obliguię, iż

za pomocą у spomożeniem Pana

Boga Wszechmogącego, gdy mię ie-

szcze Pan Bóg wspomoże, tedy chcę

ieszcze у daley obmyślać o wycho-

wanie tych ubogich, tego, aż do

śmierci moiey, у proszę o to dziatek

moich miłych у potomstwa ych, że-

by na ten szpital baczenie mieli y,

gdy ich Pan Bóg pobłogosławi, aby

też у oni z miłości ku Panu Bogu у

z miłości dla pzoźby moiey rodziciel-

ckiey у swey matki, temu szpitalowi

wyżywienia у żywności dodawaiąc,

o ubogich pilne staranie mieli, bądź

iesliby którzy z synów moich duchow-

nym został, bądź z woli Bożeyyna

oyczystym chlebie ostał, iako które-

go Pan Bóg przeyrzy, aby tego szpi-

tala doglądał у pomocny był, pilnie'

proszę dziatek moich miłych, a to

com z domu moiego Brzesckiegó za-

pisał, aby koniecznie oddawali, a

gdzieby Pan Bóg dopuścił co prze-

ciwnego, z właszczaprzez ogień w Brze-

ściu, aby z swego to wszyscy płacili;

iesliby nie chcieli, tedy od tego do

tego domu у placu wiecznie odpada-

ją у ten szpital ma tego wszystkie-

go s tego domu у placu patrzyć,

u nich prawnie, o czym szyrzey w li-

ście moim iest, w xięgach moich, na

tym domu moim у na placach, u pa-

na Zaykowskiego kupionych, zapi-

sano. I na tośmy dali ten nasz list,

my wszyscy spoinie у zgodnie, któ-

rzyśmy się tu tylko podpisali, do

którego bądź kto pieczęć przyłożył,

bądź kto nieprzyłożył, a rękę tylko

podpisał, wyraziwszy imię swo-

ie, tedy to ma być biespiecznie waż-

no. A wolno to będzie у potym pod-

pisować się każdemu, nie tylko mie-

szczaninowi, % narodu szlacheckiego,
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ale у białym głowom, także z obóy-

ga narodu, abowiem wsyscysmy ie-

dnacy u Pana Boga. A co też kto

tu obiecał pewniśmy у zijscićj z miło-

ści ku Panu Bogu, będzie, a iesliby

nie zijscił, maią się tego у powinni

będą, wedle tego zapisu, panowie star-

si upomnieć у sami ubodzy, by też

у do prawa przyiść miało. Pisań

w Brześciu, roku od Narodzenia Sy-

na Bożego tysiąc sześćsett dwudzie-

stego, miesiąca Lutego osmnastego

dnia. U tego funduszu pieczęci trzy

przycisnionych i podpis ręki tymi

słowy: Przecław Horbowski, sędzia

ziemski Brzeski imieniem wszyst-

kich tych osób у od siebie sam po-

daję do xiąg у ziemskich у mies-

kich ten nasz fundusz na szpital

bractwa Miłosierdzia Bożego z do-

mem у z inszemi gruntami, teraz у

napotym będącymi, kto by co zapi-

sał, albo wyznał, albo doczesnie

przyczynił, maią tego dochodzić у

wyciągać у na tym żyć wiecznie. Prze-

cław Wacław Horbowski, sędzia ziem-

ski Brzeski. «Łukasz Kopeć, kaszte-

lan Brzescki, maiąc obowiązanie daw-

ne có dobrego na szpital Brzescki

bractwa Miłosierdzia uczynić, nie u-

czyniłem; aż teraz gdy widzę, iż

Pan Bóg wzbudził serca niektórych,

którzy a fundamentis pewnie to ich

bractwo erigere conebuntur, niechcia-

łem deesse, у ten dawny umysł swóy

do effeetu przywodząc, dałem do rąk

jego mości panu Przeeławowi Hor-

bowskiemu, sędziemu ziemskiemu

Brzesckiemu, gotowego grosza pro

nunc złotych dwieście na potrze-

bę tego szpitala, a potym co rok

postępuię od siebie, od małżonki у

dziatek swych, do żywota mego, po

złotych dwudziestu; przytym, co bę-

dzie mogło być, starać się będ^,jako-

bym mógł, służyć temu bractwu z mi-

łości samey chrzescianskiey; te dwa-

dzieścia złotych rocznie na S. Jan co

rok powinien będę oddawać, «Łukasz

Kopeć. С. В. mppa. Ja, Stanisław Nie-

miera na Niemierowie casztelan Pod-

laski, oznaymuię tym moim pismem,

żem obiecał dać na ten szpital złotych

piędziesiąt na nowe lato przyszłe, a po-

tem namyśliwszy się fundować co zna-

cznego na każdy rok wiecznie obiecuję

у szlubuię za pomocą Bożą zijścić. Sta-

nisław Niemiera, kasztelan Podlaski,

mppa. Ja, Przecław Wacław Horbow-

ski, sędzia ziemski Brzescki, oznaymu-

ię tym moim podpisem у zapisuię się

sam od siebie, jako też у na potom-

stwa moie wiecznemi czasy wkła-

dam, iż mamy na ten szpital dawać

w każdy rok na każdy S. Marcin

kop sześć Litt., którą sześć kop wszy-

scy synowie moi mają po śmierci

moiey także na każdy S. Marcin

wiecznie płacić do brackiey skrzyn-

ki szpitalney, do S. Łazarza, do rąk

у przez ręce starszych, którzy to

trzymać у wybierać będą, to obra-

cać ma na wychowanie ubogich, aby

za nas Pana Boga za wszystkich, tak
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żywych, iako umarłych, prosić wie-

cznie, nie wstawając nigdy w modli-

twach swych. Przecław Wacław

Horbowski, sędzia ziemski Brzescki,

ręką własną. A do tego pókim żyw

у рокі będę odprawował sądy ziem-

skie, tedy daruję pamiętne swoie te-

mu szpitalowi Miłosierdzia Bożego,

którego mają sami pilnować у mieć

skrzynkę u sądu. Ci ubodzy ich star-

si maią to pamiętne wybierać u są-

du у kłaść w skrzynkę wszyscy co

od kogo należeć będzie po groszy

cztyry.—Ja, Jerzy Szuyski, zeznawam

tym pismem moim ręką własną mo-

ją, iż czyniąc powinności moiey chrze-

scijanskiey dosyć, na pamiątkę po-

trzeby ubogich ludzi iuż obiecuię,

póki żywota mego stawać b ędzie, na

ten nasz szpital w Brześciu na każ-

dy święty Jan mam dawać złotych

piec polskich. Isdem qui supra, ufa-

my to dawać na szpital. Ja, Stani-

sław Andrzeiewicz Horbowski ze-

znawam tym pismem moim, ręką

moią własną pisanym у pieczęcią

moią zapieczętowanym sam na sie-

bie у na maiętność moią, w woie-

wodztwie Brzesckim leżącą, у na

dzieci, potomki moie, które by na

maiętnosci moiey po mie zostali, żyli,

iż mam у powinien będę za żywota

mego, a po żywocie moim potomko-

wie moie, z maiętnosci moiey, po

mnie pozostałey, mają у powinni bę-

dą w każdy rok płacić temu szpita-

lowi Miłosierdzia Bożego zwysz mia-

nowanemu ośm złotych polskich

w każdy rok; a roki maią się po-

czynać у kończyć od S. Jana Krzci-

ciela w roku teraznieyszym tysiąc

sześćset dwudziestym do drugich

świąt takowychże S. Jana Krzcicie-

la. A gdzieby ja, Stanisław Horbow-

ski, za żywota mego, lub po mnie

potomkowie moi, chcieli osobno co

na to imienie majętność w tem że

woiewodztwie, lub w mieście Brzesc-

kim kupić у dać na tenże szpital

Miłosierdzia Bożego, co by także

wiele, złotych ośm uczyniło, eliberu-

jąc od tey ośmi złotych wszystkie

maiętnosci, w tym wolność sobie у

potomkom moim zostawuię.—Póki

żywota stanie na tem mizernym świe-

cie, mam dawać z małżąką moią na

ten szpital beczkę żyta, szanek gro-

chu, szanek krup, groszy dwana-

ście Littewskich. JanZukZdzitowicki

ręką mą własną. Ja, Stanisław Bro-

stowski zeznawam tym moim pismem

komu by to wiedzieć należało, iż

ia sam powinien będę dawać na szpi-

tal spółnie z małżąką mą beczek ży-

ta dwie, ięczmieriia beczka, gryki

beczkę у po kopie Litt. do żywota

naszego. Stanisław Brostowski ręką

swą. A to się ma ściągać w każdy

rok od S. Jana do świętego Jana.

Dmitr Bukraba obiecuję dawać na

szpital w Brześciu, na każdy role,

żyta beczek dwie, ięczmienia beczkę,

gryki beczkę, słodu beczkę, pienię-

dzy kopę. Dmitr Bukraba ręką. Ste-
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phan Parulski powinien dawać na

szpital w Brześciu na każdy rok

żyta dwie beczki, słodu dwie beczki,

przez sześć lat. Stephan Parulski.

Jan Skinder obiecuię dawać do szpi-

tala, do Brześcia, w każdy rok po

złotych polskich dwa na S. Jana. Jan

Skinder ręką swą. Jarosz Wahanow-

ski obiecuię dożywotnie dawać do

szpitala Brzesckiego w każdy rok

po dwa złote poll. na każdy S. Jan

Krzsciciel. Ręką swą. Ja Alexander

Koryczewski co rok mam dać na

ten szpital beczkę żyta, beczkę sło-

du, syrow trzydzieście, gotowych gro-

szy trzydzieście pols. połeć miensa

wieprzowego. Ręką swą. Na każdy

S. Jan Krzsciciel. Ja Czechowski

Mikołay zeznawam tym moim pisa-

niem, iż na szpital Miłosierdzia Bo-

żego w każdy rok powinien będę

dawać z maiętnosci moiey, a po mnie

dzieci moie, na każde Święto S. Ja-

na Krzciciela złotych sześć poll., a

ieslibym co chciał kupić, plac, albo

dom iaki na ten szpital Miłosierdzia"

Bożego, z którego by pożytek był do-

roczny na mianowany szpital, tedy

ten datek móy dobrowolny ma być

zniesiony; ale iuż na tey kupli prze-

stawać ma, a żyta beczek trzy da-

wać zawsze co rok winien iestem.

Czechowski Mikołay ręką swą. Ja

Zdzitowiecki Fiedor zeznawam tym

moim pisaniem, iż na szpital Miło-

sierdzia Bożego na lat trzy powi-

nien będę dawać 7. maiętnosci mo-

iey po beczce żyta na kóźde S. Ja-

na Krzciciela. Zdzitowski Fiedor rę-

ką. Ja Piotr Pociey czynię wiado-

mo, iż do żywota mego powinien

będę na każdy rok dawać po zło-

tych pięciu na szpital Bożego Miło-

sierdzia, w Brześciu u Fary założo-

nego, na kóżdy. Święty Jan Krzsci-

ciel, żyta dwie beczki. Piotr Pociey

mp. Ja Anna Irzykowiczowna, Po-

cieiowa, powinna będę dawać do szpi-

tala dwie beczki żyta у połeć mię-

sa na kożdy na S. Jan. Ręką. Ja Jan

Szuyski czynię wiadomo, iż do ży-

wota mego powinien będę na koż-

dy rok dawać po złotych pięciu

na szpital Bożego Miłosierdzia, w Brze-

ściu u Fary założonego, na każdy

S. Jan Krzsciciel, у żyta beczek dwie.

Ja Samuel Piotr Kamieński czynię

wiadomo, iż do żywota mego powinien

będę dawać po złotych dwa na szpi-

tal Bożego Miłosierdzia, w Brześciu

u Fary założonego, na każdy S. Jan

Krzsciciel, у żyta beczkę jedną у po-

łeć słoniny. Stanisław Bobrownicki

na szpital w każdy rok beczkę żyta

dawać obiecuię do żywota swego

у słodu. Paweł Czerniewski na szpi-

tal powinienem dać w każdy rok

pieniędzmi złotych dwa polskich. Pa-

weł Czerniewski. Ja Stanisław Wol-

ski do żywota mego będę powinien

dawać po złotych polskich piec do

szpitala ubogich Farskiego Brzeskie-

go Miłosierdzia Bożego, na dzień

Bożego Narodzenia, rok od roku у
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żyta beczek dwie, jagieł albo krup,

półbeczki. Stanisław Wolski. Sta-

nisław Skiroski, pisarz Mielnicki, obie-

cuię na rok kożdy dawać beczkę

mąki żytniey, słodu beczkę do szpi-

tala tego у na budowanie sześć zło-

tych, wszystkiego ieden ten raz tego

roku, a potym do żywota zawsze da-

wać. Teodor Bukraba do żywota me-

go będę powinien dawać po złotych

dwa у żyta beczkę do szpitala na

ubogich Farskiego Brzeskiego Miło-

sierdzia Bożego na dzień S. Micha-

ła, rok po roku aż do żywota mego.

Ręką swą. Piotr Zaliwski do żywo-

ta naszego równie z małżąką swą,

Katerzyną z Miłoszewca Zaliwską,

do szpitala na ubogich Farskiego

Brzeskiego Miłoserdzia Bożego na

dzień S. Jana na każdy rok do lat

czterech po złotych dwa. Alexander

Szuyski do żywota mego będę po-

winien dawać po złotych pięciu do

szpitala na ubogich Farskiego Brzes-

kiego Miłosierdzia Bożego na dzień

S. Michała, rok po roku aż do ży-

wota. Ręką swą. Jakub Zdzitowiec-

ki obiecuję у zezwalam do żywota

moiego у powinien iestem dawać po

pięć złotych polskich do szpitala na

ubogich Miłosierdzia Bożego w dzień

H. Michała, do czego ręką mą wła-

sną podpisuię. Pisań w Brześciu

Ja Anna Bielawska, Jakub owa, Zdzi-

towiecka zeznawam to na siebie у

obiecuię na chwałą Bożą, na wycho-

wanie ubogich Szpitala Miłosierdzia

Bożego, Świętego Łazarza, złotych

piędziesiąt na dzień S. Tróycy w ro-

ku tysiąc sześćset dwudziestym wtó-

rym, a potym w każdy rok po zło-

tych dwudziestu, póki sama żywa

będę, a po śmierci moiey potomstwo

moie wiecznymi czasy. Anna Bie-

lawska Jakubowa Zdzitowiecka, tem

podpisem swoim szlubnię do żywo-

ta moiego, у potomkowie moy po

śmierci moiey, na każdy Święty Jan

Krzsciciel po dwudziestu złotych.

Ręką swą. Który takowy fundusz

bractwa Miłosierdzia Bożego, za żą-

daniem jegomości pana Przecława

Horbowskiego, sędziego ziemskiego,

woiewodztwa Brzesckiego, iest do

xiąg urzędowych miesckich Radzie-

ckich wpisany. У того выпису м ст-

ского Берестейского при печати

врадовой м стской подпись руки

тыми словы: ex actis proconsulum

consulumque civitatis Brestensis

extraditum. Georgius Omelluiewicz

Notarius mppa. Который же- вы-

писъ, съ книгъ м стскихъ перене-

сений, и до книгъ нин шнихъ

земскихъ Верестейскихъ есть нри-

нятъ и уписанъ. Писанъ у Бе-

рест ью.
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74.—Инструкція посламъ Брестскаго воеводства, отправляемымъ на
конвокацію въ Вильну.

Изъ актовой книги за 1633—1634 годы, диет. 1773.

Д та Божого Нароженья тисеча

. шестьсотъ тридцать четвертого,

м сеца Февраля четвертого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

о Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су-

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, подсудкомъ, а Константи-

номъ Шуйскимъ, писаромъ, врад-

никами судовыми земскими воевод-

ства Берестейского, постановивши-

се очевисто у суду земяне госпо-

дарскіе воеводства Берестейского,

ихъ милость панъ Ярошъ Скин-

деръ и панъ Янъ Решетарскій, по-

кладали инструкцию одъ ихъ ми-

лости пановъ сенаторовъ, дикгни-

таровъ и всего рыцерства, обыва-

телевъ воеводства Берестейского,

зъ соймику Громничного, въ семъ

року одправованого, ихъ милостямъ

паномъ посломъ, на конвокацію Ви-

ленскую выправенымъ, даную, въ

чомъ въ той инструкции менови-'

те есть описано, и жедали ихъ

милость, абы до в домости наиюе

врадовое была принята и до книгъ

земскихъ Бсрестейскихъ уписана,

которую инструкцію уписуючи до

книгъ и въ слов до слова такъ се

въсоб маеть: Instructia ichmosciom

panom posłom od nas obywatelow

województwa Brzeskiego. Dana iego-

mosci kniaziu Hrehoremu Massal-

skiemu, podkomorzemu Grodzieńskie-

mu i iegomosci panu Heronimowi Je-

lenskiemu na convocatią w Wilnie,

w roku tysiąc sześćset trzydziestym

czwartym, miesiąca Marca wtorego

dnia przypadającą. Iż te podatki,

które Rzecz Pospolita na poparcie woj-

ny z nieprzyjacielem Moskwicinem

na przeszłym świątobliwej iego kro-

lewskiey mości, pana naszego miło-

ściwego, coronatiej sejmik namówiła

była, mimo praeconceptam spem in se

są s skarbu Wielkiego Xięstwa Litew-

skiego, tak na zapłatę żołnierzowi

jako tesz i ad apparatum bellicum

wydane, zaczem tak od iego królew-

skiej mości, pana naszego miłości-

wego, jako tesz i od jaśniewielmo-

żnego jgo mości pana podskarbiego,

tu na ten czas w tym naszym zgroma-

dzeniu będącego, dostateczną wziąw-

szy informatią, i do tego, iż jescze

wojsku Litewskiemu jednemu za dwie

ćwierci, a drugiemu za trzy winno
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zostaie: tedy my, niecłicąc • in hoc

discrimine deesse patriae, według

woli iego królewskiej mości, którą

nam przez pana Piotra Kochlew-

skiego, posła swego deklarować ra-

czył, wyprawujemy s posrzodka sie-

bie dwóch pomienionych panów po-

słów naszych, którym ichmosciom,

fidei et dexteritati confidentes, plena-

riam et absolutam daiemy potesta-

tem, aby z drugimi ichmosciami, na

tesz convocatią przybyłemi posłami,

dostatecznie o skutecznej przeciwko

temu nieprzyjacielowi obronie ra-

dzili. A iż ojczyzna nasza inszych

obrony niema sposobów, jedno przez

stipendiarium militem, na którego po-

datków nowych, poniewasz dawne,

jakośmy z relatiy iegomosci pana

podskarbiego zrozumieli, non sufece-

runt, potrzeba. Tedy lubosmy przy

tym zgromadzeniu naszym trzy po-

bory wydać ex nunc pozwolili, i do

wybierania onych poborcę, pana Teo-

dora Stanisława Bukrabę, podsędka

Brzeskiego, obrali, który, sub poenis

in оішпіпе legum expressis, do skar-

bu Wielkiego Xięstwa Litewskiego

pro die octawa Martii oddać powi-

nien; jednak ichmosciom panom po-

słom zlecamy, aby i drugie trzy, a

będzie li na to wszystkich zgoda

województw, by tesz i więcej pozwo-

lili i czas oddania onych namówili.

Ostatek dexteritati ich mosciow pa-

nów posłów naszych poruczywszy,

żądamy ich mości, aby się z drugimi

wojewodstwy gorąco o to starali, aby

Respublica in tantis periculis dosko-

nale wsparta była. Dan w Brześciu

na sejmiku Gromnicznym roku ty-

siąc sześćset trzydziestego czwarte-

go. У тое инструкціи при печа-

т хъ подписъ рукъ тыми словы:

Albrycht Władysław Radziwił, ka-

sztelan Wilenskij, ręką własną. Ja-

rosz Wołłowicz, starosta Zomojcki,

Bazyly Kopeć, casztellan Nowogrodz-

ki, własną ręką. Director Andrzej

Massalski, casztellan Brzeskij, mp.

Stephan Pac, podskarbi W. X. L. mp.

Sapieha Chrzysztoph, podczaszy W.

X. L., Gedeon Michael Tryzna, stol-

nik W. X. L., starosta Brzeskij, Jan

Szujski, chorąży wojewodstwa Brze-

skiego, mp. Mikołaj Łoknickij, cho-

rąży ziemi Bielskiej, Teodor Stani-

sław Bukraba, podsędek Brzeskij, rę-

ką swą. Konstanty Szujski, pisarz

ziemskij, Alexander Kopeć—własną

ręką. JanKossakowskij, starosta Gul-

binskij, Piotr Piekarskij, sekretarz

króla iegomosci, mp. Jan Kazimierz

Umiastowskij, sekretarz iego kró-

lewskiej mości, WojciechKochanskij,

podstarosci Mielnickij, mp. Jan We-

reszczaka, sędzia grodzki Brzeskij,

ręką swą. Piotr Kochlewskij, Jan

Pac—ręką swą. Alexander Hornow-

ski, Jan Reszetarskij, Piotr Hornow-

ski—ręką. Jarosław Poeiej, Krzysz-

toph Piekarskij, Kościuszko Mikołaj

Siechnowickij, Kasper Sadowskij,

Baltazar Bobrownickij, mp. Osta-
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phian Niepokojczyckij ręką. Кото-

рая жъ то инструкція за подань емъ

особъ, вышменованыхъ, до книгъ

земскихъ Берестейскихъ есть за-

писана.

1634 г.

75.—Сеймиковое постановленіе дворянъ Бр стскаго у эда.

Иаъ актовой книги за 1633—1634 годъ, лнсть 1793.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать четвертого,

м сеца Февраля четвертого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Берестьи

отправованыхъ, иередъ нами Кга-

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ,

судьею, Теодоромъ Станиславомъ

Букрабою, подсудкомъ, аКонстан-

тымъ Шуйскимъ, писаромъ, врад-

никами судовыми земскими воевод-

ства Берестейского, постановив-

шисе очевисто у суду земяне гос-

подарскіе воеводства Берестейско-

го ихъ милость панъ Ярошъ Скин-

деръ, а панъ Янъ Р шетарскій,

покладали листъ згодного поста-

новенья отъ ихъ милостей пановъ

сенаторовъ, дигнитаровъ, урадни-

ковъ и всего рицерства обывате-

ловъ воеводства Берестейского, на

соймику теперешнемъГромничномъ

сталый, о которого жедали, абыс-

мр до в домости нашое принели и

до книгъ* земскихъ Берестейскихъ

уписать дали. Въ чомъ мы, чине-

чи же данью ихъ милостей досить,

тотъ листъ сгодного постановенья

принявши и до книгъ уписать да-

ли, и такъ се въ соб маеть: Му

rady, dignitarze Wielkiego Xięstwa

Litewskiego , urzędnicy ziemscy,

grodzcy i wszystkie rycerstwo wo-

iewodztwa Brzesckiego, którzyśmy

się tu w roku teraznieyszym tysiąc

sześćset trzydziestym czwartym, mie-

siąca Februaryi wtórego dnia, do

Brześcia na seymik Gromniczny, na

obranie panów sędziów głównych zie-

chali, gdzie i poseł od iego królew-

skiey mości, pana naszego miłości-

wego, w posrzodek nas z instrukcią

sobie daną przybywszy, negotia Rei-

publicae, sobie od iego królewskiey

mości commissa, dość luculenter re-
33
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tulit et omneś Reipublicae necessi-

tates enumeravit. Zaczem my, poczu-

waiąc się bydź prawdziwemi oiczy-

zny naszey synami, którey in tanta

necessitate deesse niechcąc, tudzież

też do woli Jego królewskiey mości

przychilaiąc się, którą, nas ad capes-

scenda consilia do Wilna na convó-

catią w roku teraznieyszym pro die

secunda Marca wokuiąc, potrzebować

tego po nas raczy, abyśmy, posły na

pomioniony act i mieysce wyprawiw-

szy, we wszystkich Reipublicae po-

trzebach panom posłom naszym z dru-

giemi wóiewodztwy i powiatami ra-

dzić zlecili, w czem się optime in-

tentioni iego królewskiey mości, pa-

na naszego miłościwego, accomodu-

iąc, zaraz s tego zgromadzenia na-

szego na ten czas i act determino-

wany JO. kniazia Hregorego Masal-

skiego, podkomorzego Grodzieńskie-

go, i jegomości pana Heronima Je-

leńskiego wysyłamy, którym plena-

riam et absolutam potestatem we

wszystkim daiemy, i lubośmy tu na

tym seymiku naszym trzy pobory

ex nunc pozwolili wydać i poborcę

do wybierania onych jegomość pa-

na Teodora Stanisława Bukrabe, pod-

sędka naszego Brzesckiego, obrali i

czas z niemi do skarbu Wielkiego

Xięstwa Litewskiego pro die octava

Martii, sub poenis in volumine legum

expressis, stawić się osobnie nazna-

czyli; iednak ichmościom panom po-

słom naszym,zlecamy, aby i drugie

trzy, a będzieli na to zgoda wszyst-

kich woiewodztw, by też i więcey

pozwolili, hoctamenpraecavendo, aby

poborców nie tam mianowali, ale że-

by do nas na seymik relacyiny za-

chowali. Zatem te zgodne i iedno-

stayne postanowienie nasze zamyka-

iąc, użyliśmy s koła naszego jego-

mość pana Jarosza Skindera i jego-

mość pana Jana Roszetarskiego, aby

ichmościowie nasi tak tę zgodę na-

sze, iako też i to, żeśmy na sądy

główne trybunalne iego królewskiey

mości kniaza Jana Szuyskiego, cho-

rążego Brzeskiego, i iegomość pana

Махутііііапа Kaleczyckiego na rok

teraznieyszy tysiąc sześćset trzydzie-

sty czwarty obrali, do xiąg ziem-

skich Brzeskich donieść raczyli. Dat

w Brześciu. Dnia czwartego Februa-

ryi, roku tysiąc sześćset trzydzie-

stego czwartego. У того листу по-

становенья соймикового, припеча-

т хъ, подписъ рукъ тыми словы:

Albrycht Władysław Radziwił, ka-

sztelan Wileński, ręką własną; Ja-

rosz Wołowicz, starosta Żmodzki,

В azyli Kopeć, kasztelan Nowogrodz-

ki, ręką własną; Director Andrzey

Masalski, casztelan Brzeski, mp.; Ste-

fan Pac, podskarbi Wielkiego Xięztwa

Litewskiego, mp.; Sapieha Krzysztof,

podczaszy W. X. L., Gedeon Michaeł

Tryzna, stolnik W. X. L., starosta

Brzeski, Jan Szuyski, chorąży woie-

wodztwa Brzeskiego, mp.; Mikołay Le-

łmicki, chorąży ziemi Brzeskiey, Teo-
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dor Stanisław Bukraba, podsędek

Brzeski, ręką swą; Constanty Szuy-

ski, pisarz ziemski, Aleksander Ko-

peć, własną ręką; Jan Kosakowski,

starosta Gulbiński, Piotr Piekarski,

sekretarz jego królewskiey mości, mp.;

Jan Kazimierz Umiastowski, sekre-

tarz J. K. Mci, Woyciech Kochań-

ski, podstarości Mielnicki, Jan We-

reszczaka, sędzia grodzki Brzeski, rę-

ką swą; Piotr Koklewski, Jan Pac,

ręką swą; Aleksander Hornowski,

Jan Roszetarski, Piotr Hornowski

ręką; Jarosław Pociey, Krzysztow

Piekarski; Kościuszko, Mikołay Sie-

chnowski, Kasper Sadowski, Balta-

zar Bobrownicki, mp.; Ostaphi Nie-

pokoyczycki ręką. Который же то

листъ соймиковое згоды, черезъихъ

милостей пана Скиндера и пана

Решетарского до актикованья по-

даный, есть до книгъ земскихъ

Берестейскихъ уписанъ.

1635 г.

76.—Листъ короля Стефана Баторія канцлеру В. К. Литовскаго Остафію
Воловичу о назначеній епособнаго челов ка для оц нки стоимости

входовъ въ Б лов жскую пущу, за отм ну которыхъ н которые
земяне просили вознагражденія.

Изъ актовой книги за 1634—16?5 годы, листъ 623.

Л та Божого Нароженья тисеча

ціестьсотъ тридцать пятого, м -

сеца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

бріелемъ зъ Біьна Еленскимъ, су-

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, подсудкомъ, а Петромъ По-

теемъ, писаромъ, нрадниками су-

довыми земскими воеводства Берс-

стейского, часу правное росправы

межи паны Волковицкими, панъ

Ерій Волковицкій, зъ наказу нашо-

го, листъ светое памети короля его

милости Стефана передъ нами у

суду положилъ и ку актикованью

до книгъ земскихъ Берестейскихъ

подалъ, который уписуючи въ кни-

ги въ слов до слова такъ се въ

соб маеть: СтвФанъ, Божою ми-

лостью, король Польскій, великій

князь Литовскій, Руекій, Прускій,
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Жомоитскій, Мазовецкій, ИФЛЯНТ-

скій, кнеже Семигродское и иныхъ.

Пану Виленскому, канцлеру вели-

кого князства Литовского, старо-

ст Берестейскому и Кобринско-

му, пану ОстаФью Воловичу. Би-

ли намъ чоломъ подданые наши,

земяне пов ту Берестейского, име-

немъ, Борисъ Ворсоба, Тимо ей

Кругельскій, Иліяшъ Волковицкій

а Стецко Волковицкій, абы имъ за

тые вступы и входы, которые зда-

вна до пущи Б лов жское мають,

отм ну якую слушную дати вел -

ли, літо жъ есмо имъ еще у тотъ

часъ, коли комисаре наши на огра-

ниченье пущи тое отъ им нья кне-

жати Острозского, вы ждчали, об -

цали, маемо добре при памети; але

ижъ в домости скуточное не маемъ

о томъ, што то за уходы были и

што за пожитокъ съ тыхъ уходовъ

приходилъ, яко мы устне съ ва-

шою милостью о томъ мовили, такъ

и теперь черезъ листъ твоей м р-

ности жедаемъ, абы еси твоя ми-

лость челов ка якого доброго и

бачного на выв данье тое справы

ихъ зослалъ, зачимъ бысь мы на

пот'омъ отъ твое милости в домость

певную и достаточную въ той ре-

чи маючи, могли слушную наго-

роду вел ти учинити. Писанъ въ

Бялов жахъ. Л та Божого Наро-

женья тисеча пятьсотъ осемьде-

сятъ четвертого, м сеца Сентября.

У которого листу печать и подпись

руки его королевское милости, знать

пре неопатрности стороны, одшар-

пнено было; одно на спод подпись

руки тыми словы: Павелъ Наруше-

вичъ, секретарь. Который же то

листъ, зъ наказу нашого, презъ па-

на Ерого Волковицкого поклада-

ный и ку актикованью поданый, и

до книгъ земскихъ Берестейекихъ

есть уписанъ.
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77.—Дистъ Борола Стефана Баторія, данный земянамъ Волвовиц-
кимъ касательно отм ны входовъ ихъ въ Б лов жскую пущу.

Изъ актовой кпиш за 1634—1635 годы, лнсіъ 619.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м -

сеца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су-

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, подсудкомъ, аПетр®мъ По-

теемъ , писаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, часу росправы правное

межи паны Волковицкими, водлугъ

наказу нашого, панъ Ерій Водко-

вицкій листъ короля его милости,

светое памети СтеФана, писаный

до пановъ Волковицкихъ, въ спра-

ви нижей мененой, покладалъ и

ку актикованью до книгъ земскихъ

Берестейскихъ подадъ, который

уписуючи въ книги въ слов до

слова такъ се въ соб маеть: Сте-

Фанъ, Божою милостью король

Польскій, великій князь Литовскій,

Рускій, Прускій, Жомоитскій, Ма-

зовецкій, ИФЛЯНТСКІЙ, кнежа Се-

мигродское ииныхъ. Земяномъ на-

шимъ воеводства Берестейского,

едору, братьи и участникомъ его

всимъ им нья Волковыцкого. Што

есте писали до насъ перво сего о

забраньи пущинашоеБ лов жское

до им нья Берестовицкого, кото-

рое на тотъ часъ держить крайчш

нашъ великого князства Литовско-

го князь Константинъ Константи-

новичъ Острозскій зъ малжонкою

своею, а въ той же пущи менили-

сте, ижъ ваши уходы до дерева

бортного и до с ножатей забраны,

и просилисте насъ, абыхмо въ

томъ вамъ оборону учынить каза-

ли, и власности вашое забирать

не допускали. ІІно мы на то коми-

саровъ нашихъ перво сего вжо вы-

сылали, нижли тая справа передъ

комисарами не скончилася; про то

и теперь зложили есмо часъ коми-

саромъ на тую справу, вы хати

на день першій м сеца Декабря,

для чого абысте на тотъ рокъ тые

справы пильни были и што вла-

сность наша и чого есте правдив

в доми, то оказовали и доводили

св д тствомъ своимъ подпираючи.

А кгды тая пуща до рукъ нашихъ

господарскихъ придеть, кождому до

того, хто чого передъ тымъ ужи-

вадъ, заборонено не будеть, а хо-

34
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чете ли м ти отм ну слушную и

то вамъ отмовлено не будеть. Пи-

санъ у Сендемиру. Л та Божого

Нароженья тисеча пятьсотъ осемь-

десятъ третего, м сеца Сентября

тридцатого дня. У того листу его

королевское милости печать мен-

шая, а подписъ руки его королев-

ское милости тыми словы: Stepha-

nus Rex; а подписъ руки писарское

тыми словы: Левъ Сап га, писаръ.

Который же тотъ. листъ его коро-

левское милости Стефана, черезъ

пана Ерего Волковицкого поклада-

ный и ку актикованью поданый,

до книгъ земскихъ Берестейскихъ

есть уписанъ.

1635 г.

78.—Листъ короля Стефана Баторія о назначеній коммиссаровъ для
окончанія д ла о Б лов экской пущ .

Изъ актовой книги за 1634—1635 годы, лисіъ 621.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ тридцать пятого, м се-

ца Генваря двадцать пятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне у Берестьи

отправованыхъ, передъ нами Кга-

бріелемъ зъ Ельна Еленскимъ, су-

дьею, Теодоромъ Станиславомъ Бу-

крабою, подсудкомъ, аПетромъ По-

теемъ, писаромъ, врадниками су-

довыми земскими воеводства Бере-

стейского, часу росправы правное

межи паны Волковицкими, панъ

Ерій Волковицкій листъ короля его

милости светое памети Стефана,

покладалъ передъ нами у суду зъ

наказу нашого и ку актикованью

до книгъ земскихъ Берестейскихъ

подалъ, которого уписуючи въ кни-

ги въ сдов до слова такъ се въ

соб маеть: СтеФанъ, Божою ми-

лостью король Польскій, великій

князь Литовскій, Рускій, Прускій,

Жомоитскій, Мазовецкій, ИФЛЯНТ-

скій, кнежа Семигродское и иныхъ.

Земяномъ нашимъ воеводства Бе-

рестейского Стефану а Иляшу Вол-

ковицкимъ. Што которая справа, за

высланьемъ комисаровъ нашихъ и
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хочемъ м ти, абы есте и теперь

на часъ вышей въ семъ дист на-

значоный кусконченью тое справы

присегою до теперешнихъ комиса-

ровъ прибыти не зам шкади. Так-

же и бортниковъ своихъ Павла

Ониськовича а Ивана Андрушко-

вича зъ собою взяли, абы тая шесть

особъ св тковъ, которые за осем-

надцати до присеги обраны будуть,

присегу на томъ учинили, же ухо-

ды свои старов чные въпущи на-

шой господарской, а не въ Бере-

стовицкой, м ли. А мы въ томъ

васъ симъ дистомъ нашимъ упе-

вняемъ, ижъ которые зъ васъ ухо-

ды свои зъ давныхъ часовъ въ пу-

щ нашой Б лов жской маете, по

старому оныхъ уживати будете, и

што кольвекъ еще въ той пущи

нашой позысканой уходовъ вашихъ

покажеть, тыхъ вамъ уживати

вольно будеть. А если бы есте на

иншомъ м стцу за тые уходы от-

м ны слушное отъ насъ потребо-

вали, мы въ томъ вамъ не будемъ

боронити. Писанъ у Городн . Л -

та Божого Нароженья тисеча пять-

сотъ осемьдесятъ четвертого, м -

сеца Генваря тринадцатого дня. У

того листу печать великого княз-

ства Литовского меншая, а подписъ

руки его королевское милости ты-

ми еловы: Stephanus Rex; а подписъ

руки писарское: Венцлавъ Акгрипа,

ны нашое были доводомъ, про то писаръ. Который же то листъ его

вы ханьемъ зъ стороны князя Кон-

стантина Константиновича Остроз-

ского, крайчого нашого великого

князства Литовского, старосты Во-

лодимерского, комисаровъ его ми-

лости о забрань немалое части пу-

щи нашое Б лов жское до им нья

его Берестовицкого, зъ розсудку

тыхъ комисаровъ зобопольныхъ

до суду нашого господарского за

апеляцією приточила се; ино въ

той справ вырокомъ нашимъ гос-

подарскимъ съ паны радами наши-

ми узнали есмо судъ комисаровъ

нашихъ быти слушный и для скон-

ченья тое справы, выслуханья при-

сеги и ограниченья тое пущи на-

шое высылаемъ тамъ зъ стороны

нашое комисаромъ мечного нашо-

го великого князства Литовского

пана Дмитра Халецкого, аза прось-

бою князя Острозского зъ сторо-

ны его и малжонки его милости

маршалокъ наніъ князь едоръ Ма-

сальекш комисаромъ зъ хати ма-

еть. Которые на рокъ певный, то

есть на двадцать шостый день м -

сеца Генваря въ року тепереш-

немъ осемьдесятъ четвертомъ до

хое пущи Б лов жское вы хавши,

тую справу кончити будуть. А

ижъ вы, будучи добре в доми пу-

щи нашое Б лов жское, при ко-

мисарахъ нашихъ на онъ часъ въ

той справ высланыхъ зъ сторо-
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королевское милости черезъ дана
Ерего Волковицкого ку актикова- Берестейскихъ есть уписанъ.

нью поданый, до книгъ земскихъ

1641 г.

79.—Привидегія короля Владислава IV на взиманіе мостовой
пошлины.

Изъ актовой книги за 1784 годъ, листъ 325.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

czwartego, miesiąca Februarii trzy-

nastego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich wo-

jewodstwa Brzeskiego, nazajutrz po

śś. Trzech Królach, świecie Rzym-

skim, przypadłych у na mieyscu zwy-

kłym w mieście JKmci Brześciu agi- •

tuiących się, przed nami Xawerym

Hornowskim, Franciszkiem Ursynem

Niemcewiczem, Adamom Antonim An-

cutą, Tomaszem Koiszewskim, sę-

dziami, Janem Włodkiem, pisarzem,

urzędnikami sądowemi ziemskimi W.

В., stawając obecnie patron Jpan

Ignacy Hlad Laskowski przywiley

na myto mostowe w maiętnosci Pa-

trykach na rzece Demiance od nay-

jasneyszego Władisława Czwartego

Polskiego у Szweckiego króla, WJP.

Czyżowi czesznikowi Lidzkiemu w ro-

ku tysiąc sześćset cztrydestym pierw-

szym, Septembra trzeciego dnia wy-

dany, a teraz WJ. xiędzu Ignacemu

Laskowskiemu, kanonikowi Puckie-

mu, jako pomienionych dóbr Patryk

dziedzicowi służący, do akt podał,

którego treść takowa: Władysław

Czwarty, zBożey łaski, król Polski,

Welki Xędze Litewskie, Ruskie, Pru-

skie, Żmudzkie, Mazoweckie, Inflan-

skie, Smoleńskie, Czernikowskie a

Szwedzki, Gottski, Wandalski dzie-

dziczny król. Oznaymuiemy tym li-

stem naszym, komu to wiedzieć na-

leży, iż gdy kommissarze nasi do

majętności urodzonego ffillaryusza

Czyża, Patrykow nazwaney, w woje-

wodstwie Brzeskim leżączy, na go-

scincu wielkim z Brześcia do Pińska

idącym przeiazdowi trudnemu ynie-

bespiecznemu na rzece Demiance

przypatrzyli się у koszt który яа

usypanie tamy у grobli, takie w po-

budowaniu mostu podięty być niusi

uważywszy, myto mostowe postano-
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wili ynam otymprzezlist swoy oznay-

mili. My tedy chcąc, aby poddani na-

si, ludzie podróżni, wczesny у bespie-

czny przejazd mieli, a zabiegając te-

mu, aby za zagęszczeniem myt у

wielkim braniem onego uciążenia

poddanym naszym nie było, tak po-

stawiamy у urodzenemu Czyżowi,

czesznikowi Lidzkiemu, у sukceszo-

rom jego, wpomienianey majętności

myto nadajemy: aby od ludzi kupiec-

. kich у furmanów, od wozu, dobrze

towarem nałożonego, po cztery pie-

niądze; od koni, na przedaź wiodą-

cych, у od bydła rogatego, po dwa

pieniądze,— od mnieyszego po pienią-

dzu. A wierzchowi у piesi ludzie, tak-

że stan duchowny, szlachecki ypod-

wody ich od placienia tego myta

wolni bydź mają. Zaczym urodzony

Czyż у sukceszorowie iego w wybie-

raniu myta mostowego, według tego

nadania у postanowienia naszego, za-

chować się mają, postrzegając tego,

aby przejazd bezpieczny у warowny

ludziom podróżnym na pomienioney

rzece był zawsze. Go do wiadomości

wszem wobec, a mianowicie, ludziom

kupieckim przywodząc chcemy mieć

у rozkazujemy, abyście w przerze-

czoney maętnosci Patrykowie, przez

most jadąc, myto mostowe, krom ża-

dney trudności, płacili у oddawali.

Na co, dla lepszey wiary, ręką się na-

szą podpisawszy, pieczęć W. X. L.

przycisnąć rozkazaliśmy. Dan wWar-

szawie. Dnia trzeciego miesiąca Sep-

tembra, roku Pańskiego tysiąc sześć-

set czterdziestego pierwszego. U te-

go przywileju przy pieczęciW. X. L.,

na massie czerwoney wyciesnioney,

podpis nayiasneyszego króla jmsci у

po drugiey stronie dalsza expressya

z podpisem pisarza w te słowa: Wla-

dyslaus Rex. Mostowe urodzonemu

Czyżowi w maiętnosci jego, na rzece

Domiance. Stanisław Niemszewicz,

pisarz. Który to przywiley, za poda-

niem onego do akt przez wyż wyra-

żoną osobę, jest do xiąg ziemskich

województwa Brzeskiego przyięty у

wpisany.

35
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80.—Сеймиково постановденіе дворянъ Брестскаго у зда о построив
эдашя для архива и другихъ предм тахъ.

Изъ актовой книга за 1783 годъ, листъ 221.

Koku tysiąc siedemset osiemdzie-

siąt trzeciego, miesiąca Februaryi

szóstego dnia.

Harokaeh sądowych ziemskich wo-

jewodstwa Brzeskiego, po Trzech Kró-

lach, świecie Rzymskim, przypadłych

et in loco solito w mieście JKmci

Brześciu agitujących się, przed nami

Xawerym Hornowskim, Francisz-

kiem Ursynem Niemcewiczem, Ada-

mem Antonim Ancutą, Tomaszem

Koiszewskim, deputatem na trybunał

głuwny Wielkiego Xięstwa Litew-

skiego, Protunc miejsce W. pisarza

zastępującym, sędziami ziemskiemi

wojewodstwa Brzeskiego, stawając

osobiście WJP. Ignacy Szczepanow-

ski, rotmistrz i regent grodzki woje-

wodstwa Brzeskiego, laudum, przez

prześwietne województwo podpisane,

ad acta podał, tenore seąuenti pisa-

ne: My, senatorowie, urzędnicy ziem-

scy i grodzcy, rycerstwo, szlachta,

obywatele wojewodstwa Brzezskiego,

do przepisu praw narodowych o sej-

mikach Pogromnicznych, determina-

cyą dających, mając się stosownie

na dzień trzeci Februaryi w rokii

teraźniejszym tysiąc siedemset osm-

dziesiątym trzecim do miasta JKmci

Brześcia, do kościoła JX. Bernardy-

nów zgromadzeni, po zagajeniu sej-

mików przez JWJP. Józefa na By-

stzech Bystrego, kasztelana Brzeskie-

go, exsenatora, komisarza skarbowe-

go W.X. L., kawalera orderu S. Sta-

nisława jednostajnemi zjednoczoney

myśli głosami, sine pretensa plurali-

tate sufragiorum et sine ulla obiec-

tione sędziów, na trybunał główny

W. X. L., to jest JWJP. Tomasza

Koiszewskiego sędziego ziemskiego

tegoż wojewodstwa naszego na ka-

dencię Grodzieńską, a JWJP. Sta-

nisława Laskowskiego chorążego Pe-

tyhorskiego w W . X. L. na kaden-

cią Wileńską obraliśmy; na dniu zaś

dzisiejszym, to jest czwartym mie-

siąca Februaryi, po uczynioney przez

WJP. Xawerego Hornowskiego, sę-

dziego ziemskiego, prezęcie i Stani-

sława Nemcewicza, starosty Rewia-

tyckiego, na przeszłym sejmie ordy-

naryjnym z wojewodzstwa naszego

posłów, wedle przepisów prawa rela-

cyi ad resolutionem we wnentrznych

potrzeb wojewodzstwa naszego przy-

stąpiliśmy. A najprzód uskuteczniając

in laudo przeszłego immediate w ro-

ku tysiącznym siedymsetnym osim-

dziesiątym wtórym zamknięte wyra-

zy, obrachunek z WJP. Ignacym
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Szczepanowskim, rotmistr. i regen-

tem grodzkim wojewodzstwa nasze-

go, względem expensow na fabrykę

i kupno dworku z placem od WJPP.

Oziembłowskich, sędziney i sędzica

ziemi wojewodstwa naszego, urzędo-

wi ziemskiemu wojewodstwa nasze-

go zlecamy, i gdyby WJP. Szczepa-

nowski regent kontynując fabrykę

do tegoż urzędu ziemskiego, w legal-

nym komplecie będącego, referował

się, osobliwie mieysce, czas zaczę-

cia na archiwę murów umowstw żą-

damy, a ponieważ tenże JP. Szcze-

panowSki, że nie odebrał dotąd na-

leżącego procętu wojewodstwu na-

szemu od summy ośmiu tysięcy

dziewięciuset sześciu złotych pol-

skich, oświadczył; przeto obowiązu-

jemy tegoż JP. regęta, gdyby o tako-

wy procent, licząc po pięć od sta we-

dle determinacyi naszey w uchwale

przeszło sejmikowey ustanowioney,

doponiniał się, a odebrawszy tako-

wej summy, za wiadomością urzędu

ziemskiego Brzeskiego na kontynua-

cię rozpoczętey fabryki użył, podo-

bnie, gdy teraz ze wszystkich jene-

ralnie dymów, jako na potrzebę oby-

watelow interesującą, tojest, na mu-

rowanie do schowania xiąg, majątki

nasze w spokojnosci i bezpieczęstwie

zachowujących, po groszy miedzia-

nych dwa z każdego uchwalamy dy-

mu, z której uchwały dla JP. Anto-

niego Matuszkiewicza za zregiestro-

wania xiąg złotych polskich pięćset

determinujemy, i gdyby takowa sum-

ma nie inaczey tylko od urzędu ziem-

skiego Brzezskiego asygnacyą z kan-

celaryi Grrodzkiey temuż jegomości

opłacona została, ostrzegamy resztę

zaś co od pięciuset złotych z tej

uchwały zostanie, ma być oddano do

rąk JP. Szczepanowskiego regęta, a

tenże jegomość za wiadomością urzę-

du ziemskiego takowe pieniądze ku

uskutecznieniu fabryki wojewódzkiej

obrócić obligowanym będzie. Osobli-

wie dla JX. Bernardynów podobnie

z dymu po puł grosza miedzianego i

dla WJP. Marcina Snieszki Błockie-

go rotmistrza W. Brzezskiego na-

szego, przez wzgląd na przypadek i

szkodę jego z ognia poniesioną, ta-

koż po puł grosza z dymu jedne-

go uchwalamy. A że jnteres całego

prześwietnego województwa naszego

względem furażu czasu konsystencyi

w mieście Brześciu JWJP. Branic-

kiego, ad praesens hetmana wielkie-

go koronnego na wojsko nadworne

JKM. wziętego i osobliwą asekura-

cjię przez zeszłego WJP. Macieja

Laskowskiego, komornika Wisleckie-

go, na ten czas ekonomiow JKm.

Brzcskiey i Kobrynskiey vice-admi-

nistratora, na zapłacenie wydaną za-

ręczonego dotąd nie jest zaskutecz-

nionym; przeto WJP. Marcina Kli-

manskiego podkomorzego Grodzień-

skiego o doniesienie kamercę JKm.,

iż nam dotąd satysfakcya nie uczy-

niona i o rezolucię dopraszamy się.
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Podobnie WJP. Ignacego Lanckóroń-

skiego Paszkowskiego pułkownika,

ażeby uregulowanie miar, wag i lok-

ciow wespół z WWJPP. rotmistrza-

mi woje wódz stwa naszego urządzili

i najdokładniej do tej fatygi przyło-

żyli się upraszamy. Tudziesz ktoby

z nas obywatelow i pozostałych w do-

mach uskutecznienie takowe trudnił,

zapozwać do regestrow fisci przed

sąd grodzki Brzeski moc dajemy i

takowe laudum rękoma naszemi pod-

pisujemy. Dat w Brześciu na sejmi-

kach Pogromnicznych tysiąc siedm-

set osimdziesiąt trzeciego rtfku, mie-

siąca Februaryi czwartego dnia. U

tego lawdum podpis rąk tak JW. ka-

sztelana jako też WWJPP. urzędni-

ków ziemskich i grodzkich, obywa-

telow prześwietnego wojewodstw wte

słowa: Józef na Bystrzach Bystry,

kasztelan Brzeski Litewski mp. Xa-

wery Hornowski, sędzia ziemski wo-

jewodstwa Brzeskiego; Franciszek

Ursyn Niemcewicz, sędzia ziemski

W.В.; Adam Antoni Ancuta, sędzia

ziemski W. В. і deputat trybunału

głównego W. X. L.; Ludwik Stani-

sław Suzin, stolnik W. B. Horągwi

Petyhorskiey w woysku W. X. L.;

Stanisław Laskowski chór., Petyhor-

ski w wojsku W. X. Litewskiego na

trybunał głów. W. X. L. deputat;

Jan Witaniewski, rotmistr W. Brze-

skiego; Antoni Jelski mp.; Serwacy

Górski, Ignacy Maliszewski, podcza-

szy W. В.; Józef Bęklewski, rotmistr

W. B. mpr.; Stanisław Żardecki, to-

warzysz brygady i P. W. X. L.; An-

toni Grodzki, komór. W. В.; Tomasz

Trembicki mp. Mateusz Szersztet, Do-

minik Rezka, regęt ziemski W. В.;

XaweryMonkiewicz, chór. polny; Ka-

zimierz Tarnawiecki, lantwojt miasta

Brześcia; Samuel naŁyszczycach Bie-

likowicz, czesnik Nowogródzki, Jan

kniaź Szujski Strażnikowicz W. B.

Które takowe laudum Pogromniczne

W. B. przez wyż wyrażoną osobę

ad akta podane, iest do xiąg ziem-

skich W- B. spraw wieczystych przy-

jęte i wpisane.
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81.—Сеймяково постановлені дворянства Брестскаго воеводства,
потверждающее дворянское происхождение н которыхъ лицъ.

Изъ актовой Еннги за 1765—1766 годъ, лнстъ 1855—1857.

Roku tysiąc siedmset sześćdzie-

siąt szóstego, miesiąca Februarij pią-

tego dnia.

Na rokach sądowych ziemskich

woiewodstwa Brzeskiego po Świę-

tych Trzech Królach, święcie Rzym-

skim, przypadłych et in loco solito

w mieście JKmci Brześciu agitują-

cych się, przed nami Marcinem Ma-

tuszewiczem Xawerym Hornowskim,

Romualdem Januszem Leparskim, sę-

dziami, Pawłem Buchowieckim, pi-

sarzem, urzędnikami sądowemi ziem-

skiemi wdtwa Brzeskiego, stawaiąc o-

sobiście patron Imć P.Łukowskilgna-

cy laudum wdtwa Brzeskiego sejmików

Pogromnicznych, przez obywatelów

wdtwa Brzeskiego podpisane, adacta

podał, którego treść takowa: My, sena-

torowie, dygnitarze, urzędnicy ziem

scy, grodzcy rycerstwo, szlachta i oby-

watele województwa Brześciańskiego,

na sejmik Pogromniczny gospodarski

do miasta JKmci Brześcia ad solitum

consiliorum locum, do kościoła Jch-

mość xięży bernardynów na dniu dzi-

siejszymczwartymmiesiącaFebruaryi,

w roku teraźniejszym tysiąc siedem-

set sześćdziesiąt szóstym zgromadze-

ni, consulendo bono ordini, pod za-

gaiemem Wielm. Jmć pana Аіехап-

dra Buchowieckiego, podkomorzego

woiewodztwa • Brzeskiego , jchmo-

sciow panów rotmistrzów trakto-

wych woiewodztwa naszego in lau-

do seimiku przeszłorocznego, w ro-

ku tysiąc siedmset sześćdziesiąt pią-

tym odprawionego wyrażonych, jako

legaliter unanimi assensu obranych,

do przyszłego sejmiku w roku ty-

siąc siedmset sześćdziesiąt siódmym;

przed nastempującym popisem woje-

wództwa naszego przypadającego,

zgodnemi głosy konfirmowaliśmy;

desiderium zaś JW. Jmć pana Paw-

ła Dąbrowskiego, deputata woie-

wodztwa naszego, na trybunał głów-

ny Wielkiego Xstwa Litewskiego,

względem uchwały na konflagratę

Imci, niżeli tenże Jmć przez stara-

nia swoie JOO. JWW. senatorów

i ministrów status et belli, w woje-

wództwie Brzeskim pryneypalne pos-

sessye mających, gratiosum assen-

sum na uchwale woiewodztwa na-

szego in subsidium konflagraty swo-

iej otrzyma, tedy tym czasem w re-

cess do przyszłego nastempującego,

czy to poselskiego, czyli też boni

ordinis seymiku woiewodztwa na-

szego odłożyliśmy; deniąue wywód pa-

ritatis status jchmość panów Kazi-

36
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mierzą i Antoniego Telatyckich, sy-

nów niegdyś Jmć pana Piotra Jaro-

szewicza Lewszczewicza Bykowskie-

go Telatyckiego, jako zupelnemi i

autentycznemi dokumentami et in-

super agnitione brata stryiecznego

rodzonego Jmć pana Adama Tela-

tyckiego i innych jchnlśćw, ex linea

paterna ргохітогшп, de juramento

super eandem proximitatem zabiera-

iących się, iest zupełnie etsuffitien-

tissime in facie całego, woiewodztwa

naszego wypróbowany; tak instru-

ment tegoż wywodu wyż rzeczonym

JPP. Telatyckim wydaliśmy, do któ-

rego laudum sejmiku boni ordinis

woiewodztwa Brzesciańskiego ręko-

ma naszemi podpisujemy się. Dzia-

ło się w Brześciu Litewskim, roku

tysiąc siedmset sześćdziesiąt szóste-

go, miesiąca Februarij czwartego

dnia. U tego laudum, JWW. WW.

JPP. urzędników i obywatelów wo-

iewodztwaBrzeskiego podpisy takowe:

Alexander Buchowiecki, podkomorzy

woiewodztwa Brzesckiego; Marcin

Matuszewicz, sędzia ziem. W. В.;

Ludwik Suzin, stolnik ,W. В.; Ro-

muald Sanusza Leparski, sędzia ziem.

W. В., Xawery Hornowski, sędzia

ziem. W . В.; Paweł Buchowiecki,

pisarz ziem. Brzeski.; Ludwik Stt.

Suzin, sędzia Grodzki W. B. Pop.

Patyhor. w Woysku W. X. Litt.;

Ignacy Wygonowski, pisarz Grodzki

Wtt. Brzego. Które to takowe lau-,

dum jest do xiąg Ziem. wdtwa Brzes-

kiego przyjęte i wpisane.

1767 r.

82.—Постановл ніе с ймшва, бывшаго посд Ср тенія Господня, на сч тъ
вознаграяедешяубытковъ отъ пожара одного заслуж ннаго лица и проч.

Изъ актовой книги за 1767—1768 годъ, диет. 1851—1854.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt

siódmego, miesiąca Februarij iedna-

stego dnia.

Przed urzędem JKmci у aktami

ziem. W. В., stawaiąc obecnie Jmśc

P. Ignacy Wołczewski laudum sey-

mików Pogromnicznych wdtwa Brzes-

kiego ad acta podał, którego treść tako-

wa: My, senatorowie, dygnitarze, urzę-

dnicy ziemscy, grodzcy, rycerstwo,

szlachta у obywatele woiewodztwa

Brzesciańskiego, na seymik Gronmi-
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czny gospodarski do miasta JKmci

Brześcia ad solitum consiliorum lo-

cum, do kościoła JXX. Bernardynów

na dniu dzisiejszym dziesiątym, trze-

ciego Februarij, w roku terazniey-

szym tysiąc siedmset sześćdziesiąt

siódmym zgromadzeni, consulendo

bono ordini pod zagaianiem wielmoż-

nego jegomość pana Marcina Mały-

szewicza, sędziego ziemskiego woie-

wodztwa Brześcianskiego, naprzód

W W. JPP. rotmistrzów traktowych

woiewodztwa naszego in laudo sey-

miku, w roku tysiąc siedmset seść-

dziesiąt piątym odprawionego, wyra-

żonych, jako legaliter unanimi assen-

su obranych, do przyszłego sejmiku

w roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt

ósmym po Gromnicach przypadają-

cego, zgodnymi głosy konfirmowali-

śmy z tą praekustodycyą: iż iako

po odprawionym w roku teraźniej-

szym drugim następuiącym popisie,

iż WW. JPP. Rotmistrzowie ad li-

beram electionem innych konkur-

rentów takowego urzędu ustąpić de-

klaruią, tak ażeby odtąd po odpra-

wionych dwóch popisach nowi zaw-

sze byli obierani WW. JPP. rotmi-

strzowie traktowi, za powszechną zgo-

dą wszystkich obywatelów W. nasze-

go, ten porządek stanowiemy. Conside-

rando zaś W JP- Pawła Dąbrowskie-

go, pisarzowicza grodzkiego Brzeskie-

go, czasu funkcyi deputackiej inob-

seąuio publico będącego, ex permis-

sione Divina nie poiednokrotną cum

evidenti dispendio substancyi inspatio

iednego roku konflagratę, tedy unani-

mi assensu z dymów w woiewodztwa

Brzeskim zaprzysiężonych ziemskich

z każdego po groszy dziesięć prae-

senti laudo uchwalamy, у ażeby ta-

kowa summa circa importationem

podymnego od wszystkich do grodu

wdtwa B. na teraźniejszą ratę mar-

cową bez żadnego przeciągu do dru-

giey raty infallibiliter była wniesio-

na, у z kancelaryi grodzkiey Brze-

skiey pretia ąuietatione wypłacona

declaramus, a in casu przez kogo

z obywatelów W. B. nie wypłace-

nia, wolność delaty z grodu wdtwa

B. exequentibus wydania permitti-

mus. Za którą wydaną delatą om-

nino satysfakcyą uczynić w wypła-

ceniu uchwały naszey ninieyszym

postanowieniem przyrzekamy, у tako-

wey delaty у ехекисуі za żadną wiolen-

cyą poczytywać niebędziemy, lecztey-

że uchwale seymiku boni ordinis zado-

syć in omni uczynić fide publica spon-

demus, et in casu renitencyi liberam

adcitationem każdego, tey uchwale na-

szey sprzeciwiaiącego się, do grodu

wdta B. ad regestrum fisci temuż W.

JP. Pawłowi Dąbrowskiemu Pissrze-

wiczowi grodzkiemu W . B. pozwala-

my. Jakoż Jchmćm xięży Augusty-

nianom Brzeskim za konserwacyą

aktów grodzkich Wta naszego w kla-

sztorze, in archivo Jmcw deponowa-

nych, za iednomyśinym wszystkich

zezwoleniem po groszu iednym z każ-
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dego dymu ziemskiego pro hac
solą vice uchwalamy; która pensya
wespół z importacyą podymnego ra-
ty teraznieyszey marcowey do kan-
celaryi grodzkiey Wta B. od wszyst-
kich1 niezawodnie ma bydź wniesio-
na. Deniąue testimonium Imci panu
Michałowi Zardeckiemu, patryocie
naszemu, ad praesens w ziemi Socha-
czewskiey mieszkającemu, z dowo-
dem paritatis status у oświadczeniem
dawney zacney у zasłużoney w na-
szym woiewodztwie tegoż jmści fa-
milii circa agnitionem WJPP. Sta-
nisława у Marcina Żardeckich, skar-
bnikowiczow Drogickich, braci Ichmśi
stryiecznych personaliter stawają-
cych, wydaliśmy. Do którego lau-
dum seymiku boni ordinis rękoma
naszemi podpisuiemy się. Działo się
w Brześciu Litewskim roku tysiąc
siedmset sześćdziesiąt siódmego mie-
siąca Februarii dziesiątego dnia. U
tego laudum przy adscriptii podpi-
sy rąk JW. urzędników, tak ziem.,
grodzkich, iakoteż obywatelow wo-
iewodztwa B. na seymik zgroma-
dzonych temi wyrażaią się "słowy:
Interes pretensyi jegomość pana Jó-
zefa Lesieckiego do przyszłego sey-
miku boni ordinis w reces odkłada-
my. Dat ut supra, Marcin Matusze-
wicz, sędzia ziem. W. B. iako zaga-
jący seymik boni ordinis tegoż Wta
mp. Michał Nietyxa sędzia ziem. W.
B. mp. Romuald Leparski, sędzia

ziem. W. B. Xawery Hornowski
sędzia ziem. W. B. Paweł Bucho-
wiecki, pisarz ziem., Brzeski mp.
Floryan kniaż Szuyski, strażnik W.
B. mp. Józef Matuszewic pułkow-
nik Petyhorski woysk W. X. Lto.
mp. J. X. Kostka Junosza Zawadz-
ki, .Stanisław Bielski, rotmistrz W.
В., Józef Niepokoyczycki, Michał
Orzeszko mp. Tadeusz Chlewiński
mp. Józef Laskowski, Rafał Załę-
ski mp. Kazimierz Korycki, Daniel
Laskowski mp. Jerzy Wonkowicz
starością Ruszewski, Antoni Zyczyn-
ski, Wincenty Horaiń Dominik ziem.
porucznik P. S. W. X. L. z Ja-
hołków Kisłych, Franciszekv Ale-
xander, z Konopnice Grabowski, sę-
dzia grodzki у obozny W. B. Piotr
Paszkowski, pułkownik JKmci, Jó-
zef Paszkowski PP. Brz. Jacek Pa-
szkowski, Franciszek Buchowiecki,
Rafał Brzozowski mp. Stanisław
Żardecki mp. Marcin Śnieżko Błoc-
ki mp. Jgnacy Osuchowski, Kazi-
mierz Krzywobłocki, Kazimierz Bu-
chowiecki, Andrzey Kością, chór. B.
Antoni Buchowieeki Łow. W. B.
KaietanSzczepanowski, regent Grodz-
ki W. B. Jan Włodek, regent Grodz-
ki W. B. Ignacy Adam Szczepa-
nowski, Hilary Reszka, regent ziem.
W. B. Ignacy Hruszewski, regent
ziem. W. B. Które to laudum iest
do xiąg ziemskich woiewodztwa Brzes-
kiego przyjęte у wpisane.
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Roku tysiąc siedemsetnego osiem-

dziesiąt trzeciego, miesiąca Apryla

szesnastego dnia.

Przed urzędem jego królewskiey

mości i aktami ziemskiemi woie-

wodztwa Brzeskiego, stawając oso-

biście JP. Kasper Jundzii uniwersał

nayiasnieyszego pana, za zdaniem

rady przy boku jego nieustającej,

względem ехекисуі dekretów i pro-

cessow w prowincyi Wielkiego Xięzt-

wa Litewskiego, wydany, do akt po-

dał w te słowa pisany: My, Stani-

sław August, z Bożey łaski król

Polski, Wielki Xiąże Litewski, Rus-

ki, Pruski, Mazowiecki, Zmudzki,

Kijowski, Wołyński, Podolski, Pod-

laski, Inflantski, Smoleński, Siewier-

ski i Czernihowski. Za zdaniem ra-

dy nieustaiącey," wszem wobec i

każdemu zosobna, przy ofiarowaniu

łaski naszey królewskiey, wiadomo

czyniemy: gdy prawro tysiąc siedem-

set siedemdziesiąt szóstego roku, kła-

dąc szczególnieyszy na radę nieu-

staiącą obowiązek, ażeby między sey-

mem a seymem wraz z nami ехе-

кисуі praw pilnowała; tym poleco-

nym dozorem mieć chcemy w wigorze

samychże praw sprawiedliwość we-

wnętrzną i bespieczeństwo maiątków

obywatelskich porządnie utrzymane,

do tego chwalebnego celu równie

kierując usilności nasze, uniwersał

ostatni względem ехекисуі dekretów

i processow, do prowincyj koronnych

szczegulniey stosujący się, dnia dzie-

siątego miesiąca Grudnia, roku prze-

szłego 1782 za zdaniem rady wyda-

liśmy, w którym dla prowincyi W.

X. L. konstytucye 1764 i 1768 do

ехекисуі dekretów i do szukania za

niemi pomocy woyskowey urzędom

ziemskim i grodzkim teyże prowin-

cyi za regułę zostawiwszy, mieliśmy

słuszne zaufanie w osobach urzędo-

wych, do zadosyć czynienia tym pra-

wom powołanych, że samo ich przy-

pomnienie w ścisłych przepisu ob-

rzędach utrzymywać będzie. Gdy

iednak z departamentu wojskowego

nam i radzie in pleno iest doniesio-

nym, że niektórzy urodzeni urzędni-

cy ziemscy i grodzcy prowincyi W.

X. L. niedosyć ściśle wspomnione

prawo 1764, pod tytułem ехекисуа

za dekretami kontumacyinemi, w je-

go ustanowieniu dopełniając, po wy-

S7
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padłych ultimarnych captati tempo-

ris kondemnatach, za dwoiakim za-

iazdu dóbr tentowaniem, niedosyła-

jąc podług reguły tegoż prawa.stro-

ny skonwinkowaney do sądu po ka-

ry w nim opisane, lecz prosto po

dodanie pomocy woyskowey do de-

partamentu woyskowego z listami

rekwizycyonalnemi udawać się zwy-

kli; tym samym zaś przechodząc

stopień konwikcyi prawney, i co

większa, rygor kary cywilney za nie-

dopuszczenie tradycyi ustanowioney

sprawuiąc nieskutecznym, tym spo-

sobem przez wczesne i nieprzyzwoi-

te ramienia wojskowego zażycie od-

stępną od reguł tegoż prawa i ar-

bitralną dekretów czyniąc ехекисуа.

Zarządzając zatym tey ważney oko-

liczności i chcąc, ażeby prawa kra-

iowe, ściśle w ехекисуі zachowane,

same sobie dostarczały, przez rygor

kar cywilnych na przymus obywa-

tela do winnego im posłuszeństwa,

i ażeby w rzadkim tylko przypadku

pomoc woyskowa contra rebelles

prawom oyczystym (iak konsty-

tucya mieć chce)' zażywaną była;

tychże urodzonych urzędników ziem-

skich i grodzkich W. X. L. scisley-

szego л tym punkcie zachowania

prawa 1764 roku obowiązujemy. A

ponieważ, według iego wyrazów, za

kondemnatami na stronach za nie-

dopuszczenie tradycyi wprzód do są-

du zapozwanych, et iterunr kondem-

nować się dopuszezaiacych, tan-

quam contra rebelles prawom oyczy-

stym wypadłemi, dobra onych przez

urząd, ad libitum użyty, quovis cap-

tato tempore, non attenta ulteriori

, resistentia, neque attenta defensione

per partem convincentem fortiter

obeymować wolno będzie; przeto iż

w takim tylko zdarzeniu urzędy W.

X. L., do ехекисуі dekretów kontu-

macyinych użyte o dodanie pomocy

woyskowey do departamentu woy-

skowego z listami rekwizycyonalne-

mi udawać się maią, ostrzegamy.

Względem zaś dekretów oczewistych

konstytucyą 1764 de аіоге onych

zaszłą i przepisy samychże dekre-

tów, iakim sposobem ехекисуа ich

następować powinna, za regułę tym-

że urzędom zostawuiemy. A co się

tyczę dekretów, w sprawach natury

wexlowey wypadających, tych ехе-

кисуа podług osobnego prawa tysiąc

siedemset siedemdziesiąt piątego ro-

ku zalecając, ku dopełnieniu tego

wszystkiego, iako się wyżey wyra-

ziło, rygor praw W- X. L. na złe

zażywanie urzędów, mianowicie z kon-

stytucyi 1726, 1766 i 1776, ustano-

wiony, przypominamy. Dla czego

list ten nasz, uniwersał, podpisaliśmy

i on wydrukowany per copias pod

pieczęcią rady, przy boku naszym

nieustającey, z podpisem wielebnego

sekretarza teyże rady do kancelaryi

ziemskiey i Grodzkiey W. X. L.

rozesłać rozkazaliśmy. Dan w War-

szawie. Dnia czwartego miesiąca
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kwietnia, roku Pańskiego tysiąc sie-

demsetnego osiemdziesiąt trzeciego

panowania naszego dziewiętnastego

roku. U tego uniwersału przy pie-

częci, na masie czerwoney wyciśnio-

ney, podpis nayiasniejszego króla ie-

gomosci drukowany, a podpis ręki

własney JW. sekretarza temi wy-

rażaią się słowy: Stanisław August

Król; Adam Naruszewicz B. K. S.

pisarz wielki W. K. L. sekretarz

rady nieustającey mp. Który to uni-

wersał iest do xiąg ziemskich wo-

iewodztwa Brzeskiego przyięty i wpi-

sany.

1788 r.

84.—Королевская ассигновка объ отпуск 10 т. здотыхъ на очистку р
Н мана и 10 т. злотыхъ ,на постройку ратуши ъъ Брест .

Изъ актовой Еииги за 1788 годъ, листъ 1655.

Roku tysiąc siedmset ośmdziesiąt

ósmego, miesiąca Października trzy-

dziestego dnia.

Na rokach sądowych ziems. W. B.

Litt. porządkiem prawa pospolitego,

wedle konstt. tysiąc siedmset ośm-

dziesiąt szóstego roku przepisanym,

przypadłych у na mieyscu sądów

zwykłych, w mieście JKm. Brześciu

Litt. odprawowanych, przed nami, Xa-

werym Hornowskim, Franciszkiem

Ursynem Niemcewiczem у Tomaszem

Koiszewskim, mieysce pisarza za-

stempuiącym. Sędziami, urzędnikami

ziems. W. B. Litt., stanowszy oso-

biście patron WJP. Tadeusz Razicki

skar. inflan. extrakt assygnacyi NP.,

za zdaniem rady przy boku jego nie-

ustaiącey, do komissyi skarbu WXL.

na dwadziescie tysięcy złł., pozostałe

po opłaceniu konsyliarzom, to jest

dziesięć tysięcy złot. na czyszczenie

rzeki Niemen, a drugie dziesięć ty-

sięcy złł. na wystawienie ratusza

w mieście JKm. Brześciu Litt. wy-

dany z protokułu expedycyi in pnbli-

cum wyszłych do akt podał, którego

treść w nastempnych słowach tako-

wa: Extrakt assygnacyi NP., za zda-

niem rady przy boku Jego nieustaią-

cey, do komissyi skarbu WXL. na

dwadziescie tysięcy zło. pozostałe po

opłaceniu konsyliarzom, to iest dzie-

sięć tysięcy zło. pols. na czyszczę-
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nie rzeki Niemen, a drugie dziesięć

tysięcy zło. na wystawienie ratusza

wmieście Brześciu Lit., wydanyzpro-

tokułu expedycyj in publicum wy-

szły ch w te słowa: My, Stanisław

August, z Bożey łaski, król Polski,

W. X. Lit., Ruski, Pruski, Mazowiec-

ki, Żmudzki, Kiiowski, Wołyński,

Podolski, Podlasia, Inflantski, Smo-

leński, Siewierski у Czernihowski. Za

zdaniem rady nieustaiącey, z powo-

du uczynionego nam królowi i ra-

dzie przy boku naszym nieustaiącey

przełożenia, aby na dalsze czyszcze-

nie rzeki Niemna, tudziesz na wy-

stawienie ratusza w mieście naszym

Brześciu Litt. summa dwadzieścia ty-

sięcy zło., która zostaie się w skar-

bie W. X. Lit. po opłaceniu tegorocz-

nym pensyi, z prawa wyznaczoney,

tak W W. у UW. konsyliarzom tey

prowincyi, jako też subalternom ra-

dy, obrucona była. My król za zda-

niem rady przy boku naszym nieu-

staiącey, przychylaiąc się do tak po-

żytecznego przełożenia, maiącegoza

cel dobro kraiowe, aby rzeczone po-

zostaiące z tego drugiego roku rady

teraznieyszey w skarbie WXL. dwa-

dzieścia tysięcy zło. od wypłacenia

summy zwykłey WW. у UU. kon-

syliarzom tey prowincyi, tudziesz у

subalternom rady na te dwie publi-

czne potrzeby, toiest dziesięć tysię-

cy złł. poi. na wyczyszczenie rzeki

Niemna, drugie zaś dziesięć tysięcy

zło. na wystawienie ratusza wmie-

ście naszym Brześciu Litewskim. Ko-

missya rzeczypospolitey skarbu W.

XL. wypłacić rozkazała, zalecamy

assygnacyą tą za zdaniem rady przy

boku naszym nieustaiącey, ręką na-

szą podpisaną pieczęcią teyże rady

stwierdzić rozkazaliśmy. Dan wWar-

szawie. Dnia trzydziestego miesiąca

Września, roku Pańskiego tysiączne-

go siedmsetnego ośmdziesiątego ósme-

go, panowania naszego dwudzieste-

go piątego roku. Krzysztow Hilary

Szembek, biskup Płocki pod nieby-

tność JKmci prezyduiącey, Franci-

szek Przebęndowski, marszałek rady

nieustaiącey. U tego extraktu przy

pieczęci rady przy boku JKmci nieu-

staiącey na massie czerwoney wyci-

śnioney, podpis teyże rady sekreta-

rza następuiącemi wyraża się słowy

(L. S.). Woyciech Leszczyć Skar-

szewski, pisarz wielki kor. Sekretarz

radynieust., mp. Który to extrakt as-

sygnacyi N. P. za zdaniem rady, przy

boku Jego nieustaiącey, do kommissyi

skarbu WXL. wydany, przez wyż

wyrażonego WJ. Tadeusza Razic-

kiego, skar. inflan. ku aktykowaniu

podany iest do xiąg ziem. W. B. Litt.,

ze wszelką w nim wyrażoną rzeczą,

przyjęty у wpisany.
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85.— Жнструкція посдавиь Брестскаго воеводста, отлравляемыжъ на
ординарійный сеймъ.

Изъ актовой книги sa 1783 годъ, іисгь 1045.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

ósmego, miesiąca Augusta dwudzie-

stego dnia.

Przed aktami ziemskiemi W . B.

Littgo, stawając obecnie JP . Piotr

Grądzki instrukcyą JOX. Jmc Ne-

storowi Kazimierzowi Sapiezie, je-

nerałł. art. WX. Litt., staroście są-

dowemu Brzeskiemu Littmu, kawa-

lerowi orderów Polskich у JWJP. Ta-

deuszowi Matusewiczowi, kasztelano-

wi WB. Littgo, posłom naseym nastę-

pujący ordynaryiny, w roku terazn.,

1788, podług uniwersałów Jkmc.,

przypadający, zW. B. Litttgo wybra-

nym, przy osobnym kredensie wydaną,

do akt podał w następne słowa pisaną:

Instrukcyą JOX. Jmć Nestorowi Ka-

zimierzowi Sapiezie gener. art. WX.

Littgo, staroście sądowemu naszemu

Russkiemu, kawalerowi orderów pol-

skich у JWJP. Tadeuszowi Matuse-

wiczowi, kasztelanowi Brzmu, posłom

Wtta naszego Brzgo Littgo, na seym

następujący ordynaryiny, w r. 1788,

podług uniwersałów JKmc, przypa-

dający, wybranym przy osobnym kre-

densie wydana. lm0- Gdy JKmc pan

nasz miłościwy na okazanie tym

większey oycowskiey o szczęśliwość

narodu troskliwości uniwersałem

swoim, na seymiki teraznieysze wyr

danym, do czułości o dobro powsze-

chne łaskawie nas zachęcać raczy;

więc JO. у JW. posłowie nasi nay-

uroczystsze u tronu JKmci za te do-

brotliwą staranność złożą podzięko-

wania. 2<4- Zapatruiąc się na stan у

okoliczności teraznieysze Rzpttey na-

szey, zostaiącey bez sił, aliansów

użytecznych у handlu, przynoszące-

go bogactwo kraiowe, znayduiemy

potrzebę poprawy rządu publicznego

względem skutecznieyszego stanowie-

nia na seymach prawa we wszyst-

kich materyach i potrzebach teyże

Rzpttey; przeto JO. у JW. posło-

wie nasi z całą seymującą Rzpttą

skutecznieyszy we wszystkich- ma-

teryach sposób stanowienia praw ob-

myślić zechcą, у razem usilnie sta-

rać się będą, aby seymy odtąd nie

sześć tygodni agitowały się, ale po-

ty, póki interesa Rzpttey у dezyde-

rya wojewodstw, ziem у powiatów

zakończone zupełnie nie będą, bez ża-

dnych reiekt у łimet, trwały. 3tio- Gdy

doświadczenie nasze naucza, iż, nie

maiąc woyska, nie mamy razem u

postronnych mocarstw powagi, a
88
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w kraiu bezpieczeństwa granic i

szczęśliwości naszey, i owszem wi-

dziemy coraz zbliżaiącą się do nas

przepaść wszystkich niesmaków, przy-

krości у nieszczęść; przeto dla obro-

ny tey Rzpttey i dla przyprowadze-

nia oney do poważnieyszego i po-

myślnieyszego stanu chętnie zgadza-

my się na aukcyą aż nadto potrze-

bną woyska, która że być nie mo-

że bez obmyślenia funduszu; zaezym

JOJW. posłowie nasi starać się bę-

dą, aby wszystkie stany przyłożyli

się do nowego na woysko podatko-

wania, у aby prześwietny stan du-

chowny omnis tituli, bez żadney ex-

cepcyi, nie exkludując у panien za-

konnych, daiąc część intrat swoich

z dóbr leżących, summ obligowych

у zastawnych, z summ, przez Rzpttą

na expensa cywilne seymem tysiąc

siedmset siedmdziesiąt piątego roku

wyznaczonych z starostw>y królew-

czyzn, z dochodów konimisyi eduka-

cyiney co od potrzeb koniecznych

zostać może, z powiększenia pogło-

wnego żydowskiego у innych przy-

datnych zrzudeł. bez ucisku iednak

stanu rycerskiego. 4t0- Jeżeliby sey-

muiącey Rzpttey zdało się mieć na

czas dalszy przy boku JKmci pana

naszego miłościwego radę nieustają-

cą; tedy obowiązujemy JOJW. po-

słów naszych, iżby chcieli przeło-

żyć teyże prześwietney radzie nie-

możność kraiową płacenia pensyi у

razem żądali, aby osoby, do wspom-

nioney rady wyznaczone, iedynie

z miłości oyczyzny i dobra powsze-

chnego tę publiczną odbywały po-

sługę. 5t0- Domówią się JO. у JW.

posłowie nasi, żeby dla przyspiesze-

nia sprawiedliwości i dla załatwie-

nia spraw, od lat kilkudziesiąt w try-

bunałach bez sądu zostaiących, dwa

odtąd w prowincyi naszey Litty były

trybłły, pod osóbnemi marszałkami,

to jest jeden w Wilnie a drugi w Gro-

dnie, у żeby obydwa po miesięcy dzie-

sięć sądzone były, nie wdaiąc się

w sprawy żadne extra repartitionem

przez żaden wynalazek у pretext, ia-

ko to z regiestrów obligowego, re-
missyinego у taktowego, lecz te

wszystkie sprawy w swoich repar-

tycyach sądzone być maią, A ponie-

waż niektórzy obywatele prowincyi

naszey Litty, mając sprawy w try-

bunałach koronnych, dla zagęszczo-

nych tamże wpisów wołania onych

doczekać się nie mogą; przeto у

w tym punkcie JO. у JW. posłowie

nasi instabunt do stanów Rzptty o

poprawę przyśpieszenia sprawiedli-

wości. 6t0- Ponieważ kadencye są-

dów grodzkich a prima Februaryi za-

czynaią się, ultima Aprylis kaczą

się, a przez miesięcy dziewięć przer-

wy tych sądów czasem wydarzone

kryminały usprawiedliwienia mieć

nie mogą; instabunt JO. у JW. po-

słowie nasi, iżby extracadeoiia tych-
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że sądów grodzkich na dniu pierw-

szym mca Septembra w każdym ro-

ku ustanowiona była, у gdyby same

tylko recentis cnminis sprawy kry-

minalne, iuż w kadencyi rospoczęte

oczewiscie, 4a wydarzyć się tegoż ga-

tunku mogące na tey kadencyi, do-

póki ich stanie, przez akcessoryjne

wyroki odsądzali, a w dawnych, pra-

wem przepisanych, kadencyach re-

giestr incarceratorum w każdym dniu,

in tractu etiam każdey sprawy, na-

tychmiast za wpisanym przez stronę

aktoratem, ma być wołanym i spra-

wa sądzona, nie inwolwuiąe żadnych

ex causa juris spraw. 7 t i r a 0 Do-

mówią się ciż JO. у JW. posłowie

nasi, gdyby od konsystuiących po

miastach sądowych żołnierzy assy-

stencya sądom, dla powagi juryzdyk-

ciom, dodawana była, oraz ażeby też

komędy za dekretami do lokacyi wię-

źniów przyimowali у onych sub ry-

gore disciplinae millitaris pilnie, do

nastąpić maiącego wyroku oczewi-

stego, strzegli. 8°- Ponieważ konsty-

tucya tysiąc siedmset osmdziesiąt

czwartego roku, nakazuiąc urzędni-

kom sądowym expediowanie aktów

inkwizycyi, kalkulacyi i weryfikacyi

decisivae circa fundum w punktach,

etiam nie appellowanych у przez stro-

ny akceptowanych względem termi-

nu summ przysądzonych, ad plenum

odsyłać kazała; przeto JO. у JW.

posłowie nasi najmocniey instabunt

o poprawę tego prawa, to jest, aby

w punktach nieapellowanych tenże

sąd ziazdowy termin ехекисуі naka-

zywał. 9n0- WJP. Tadeusz Siechno-

wicki Kościuszko, obywatel woiewod-

śtwa naszego, kosztem JKmci i R zpttey

edukowany, w woysku amerykań-

skim zdolnością у odwagą w służbie

żołnierskiey zaszczycony w randze

generała, gdy dokraiu powróciwszy,

w zakoncie domowym zostaie w cza-

sie teraznieyszey potrzeby aukcyi

woyska; ażeby był, iako iuż in arte

millitari peritus, JKmci panu nasze-

mu miłościwemu у stanom Rzpttey

przez JO. у JW. posłów naszych za-

rekomendowanym , usilnie żądamy.

10mo- Gdy woiewodztwo nasze Brze-

skie, z uchwał swoich, kupiwszy dwo-

rek z placem od WJPP. Oziembłow-

skich, w mieście Brześciu sytuowany,

na sądzenie jurysdykciow tegoż wo-

ie wódz twa у łokacyą archiwów nie

iest wolny od płacenia podatków

mieyskich; zaczym JO. у JW. po-

słowie nasi domówić się zechcą o

libertacyą tego placu, a razem o pod-

danie sub jus terrestre placu WJP.

Ignacego Laskowskiego, podczaszego

WB. za rzeką Bugiem, za Ślęczą*

wmieście Brześciu położonego, oraz

o wolność przedarzy placu przez WW.

Wygonowskich, podkom. у podkomo-

rzyców Brzeskich, W W. pannom
Bernardynkom Brzeskim. Цшо Re_

zolucya rady nieustaiącey pod dniem
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trzynastymListopada, r. tysiąc siedm-
set osmdziesiąt siódmego zapadła do
dania silnieyszey pomocy woyskowey
odmawiaiąca, aby podniesioną była
JO. у JW., posłowie nasi nayusil-
nieyszego dołożą starania. 12mo- Ko-
panica, łącząca rzekę Pinę z Mu-
chawcem, do Gdańska у do Czarne-
go morza kommunikacya czyniąca,
iuż po części w skutku swoim prak-
tykowana, aby zupełnie była dokoń-
czoną, oraz gdyby młyny na rzece
Bugu, defluitacyą tamuiące, podług
zaszłych na to konstytucyj koniecz-
nie zniesione były JO. у JW., po-
słowie domówić się zechcą. 13tio A
że częstokroć zdarza .się, iż prywa-
tni obywatele wyrabiaią na seymach
konstytucyi swoie ułatwiaiące inte-
ressa, a te nieraz bywałą z pokrzyw-
dzeniem innych obywatelów; przeto
JO. у JW. posłowie nasi starać się
będą, aby takowe konstytucye nie
mieli swego skutku i waloru. 14t0- Gdy
edukacya młodzieży kraiowey dla
powszechności iest wielie potrzebną;
przeto JO. у JW. posłowie nasi sta-
rać się będą, iżby dla powiększenia
oney zakony, maiąc fundusze, mieli

"nakaz uczenia szkół у dostarczenia
zdatnych professorow. 15t0-JO. yJW.
posłowie nasi domówią się, aby sę-
dziowie ninieyszych subselliow za
sentencye swoie, podług dawnych
praw, do odpowiedzi obowiązanemi
byli et caetera activitati tychże JO.

у JW. posłów naszych, iako zaufani
in reali onych fideexdexteritate, po-
lecamy. Działo się w Brześciu roku
tysiąc siedmset osmdziesiąt ósmego,
mca Sierpnia dziewiętnastego dnia.
U tey instrukcyi podpisy obywatel-
skie takowe: Zenon Wysłouch, pod-
kom. WB.; Bernard Buchowiecki,
chorąży WB.; Xawery Hornowski,
sędzia ziems. WB.; Tomasz Koiszew-
ski, sędzia ziemski WB.; Xawery
xiąże Sapieha, Jan Potocki rott. ka-
waleryi narodowey, Jan Nepomucen
Horain kom. skar. WXLitgo. Igna-
cy Maleszewski podst. WB. Ign. Las-
kowski, podczaszy WB. Jacek Pasz-
kowski stolnik у yice-starosta WB.,
Bogusław Wereszezaka S. GWB.,
Ignacy Szczepanowski SGWB., F.e-
lix Chrzanowski pisarz grodzki WB.,
Stanisław na Bielsku Bielski, czesz-
nik WB. mp. Stanisław Niepokoy-
czycki mieczny WB., Józef Bieniec-
Id krayczy WB., Tomasz Zaniśtow-
ski, Józef Buchowiecki mostowniczy
WB., Kajetan Lachowicz rott. WB.
Antoni Suzin stolnikowicz WB. Igna-
cy Paszkowski pułków, WB. Stani-
sław «Łyszczynski mp. Felician Ko-
nopnice Grabowski sędzic ziems. W.
B. mp.; Jan Wereszczaka rott. WB.;
Zygmunt Chrzanowski, chorąży W. X.
Litewskiego; Franciszek Załowski,
mp.; Antoni Gaiewski por. GPWW.
X. Littgo; Jerzy Bogusławski woy-
skiWendenski; Marcin Gaiewski, ко-
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niuszy Łęczycki; Jan Gaiewski, mp.;

Jan Bogusławski, Iow. Rzeczycki;

Joachim Julian Bogusławski, lustr.

WB.; Реііх Bogusławski; Bazyli

Prus Bogusławski; Heronim Bogu-

sławski; Bruno Prus Bogusławski;

Ignacy Łenczewski Lachowicz KWB.;

Tadeusz Razicki; Józef Puchalski

CWW.; Jan Ostromecki; Jan Wita-

nowski; Piotr Wincenty Bogusław-

ski; Piotr Karasiewicz Tokanowski;

Jan Witanowski, rott. WB.; Stefan

Walter mp.; Jan Worotynicki mp.;

Heronim Myszynski; Józef Myszyn-

ski; Piotr Worotynicki; Andrzey Wo-

rotynicki W C ; Józef Walenty Osu-

chowski; Tomasz Stachowski; Wa-

leryan Ex-Budny; Teodor Kubal-

ski; Marcin Paszkiewicz rott. WW.;

Piotr Petyst; Michał Łyszczynski,

pod. Połłocki; Ign. Budny; Mikołay

Budny; Dominik Reszka, reg. gród.

WB.; Hipolit Matusewicz, PWWX.

Litt.; Zygmunt Buchowiecki, sek.

JKmci; Wiktor Wysłouch, PWB.;

Franciszek Chocianowski; Józef Bo-

gusławski mieczny; Tadeusz Laskow-

ski; Joachim Laskowski, podpór. WW.

Litt.; Mateusz Grodzki mp.; Piotr

Bogusławski; Paweł Bogusławski;

Kasper Wosiewski; Franciszek Sa-

wicki; Marcin Paszkowski; Ign. Za-

darnowski; Antoni Belina, grodzki

kom.WB.; Ignacy Zadarn o wski; Jan

Osuchowski; Gabryel Wawrzyniec;

Leszczyc Siestrzewitowski; Antoni

Ratold Zadarnowski, skar. W . В.;

Piotr Jurkowski; Franciszek Ratold

Zadamowski; Ignacy Linkiewicz; Kot-

wicz; Andrzey Godlewski; Ign. Hor-

nowski M. JKmc; Michał Zadar-

nowski; Michał Kotowicz C. Z. В.;

Ign. Snieszko Błocki, rott. VB.; Ra-

fał Brzozowski rott. WB.; Stefan

Boczkowski, regent koła duchownego

trybłł W. X. L.; Dominik Żemski

rott.; Adam Bdykowski; Piotr Grądz-

ki mp.; Józef Kniaź Szuyski, insty-

gator JVB.; Szymon Olszewski; Aloy-

zy Kościesza z Miłoszewa Miłoszew-

ski, komór. WB.; Ign. Grabowski

mp.; Józef z Janusza na Bogdanach

Bogdanski mp.; Maciey Kościesza

z Miłoszewa Miłoszewski mp.; Adam

Korzenie wski S. O.; Kajetan Zadar-

nowski; Heronim Korzeniewski S. O.;

Antoni Kościesza z Miłoszewa Mi-

chowrzecki mp.; Jan Buchowiecki;

Ign. Jerzewicz Buchowiecki; Аіехап-

der Tomaszewicz Buchowiecki; Jan

Ilkowski mp.; Stanisław Ostromec-

ki; Marćian Przyłucki; Ludwik Cho-

dynicki; Adam Jahołkowski; JanZdzi-

towiecki; Piotr Nowicki; Jan Nowic-

ld; Andrzey Jezierski; Ludwik Ła-

zowski; Wawrzyniec Sypayło; Feli-

cian Połonski; Józef Nieciecki; Szy-

mon Rutkowski; Tomasz Jelec; Mar-

cin Jelec; Jan Izbicki; Józef Izbicki;

Leon Izbicki; Jan Mioduszewski; Mi-

chał Poniatowski; Teodor Kurkliń-

ski; Tomasz Białobłocki; Kasper Bo-

huszewicz; Roch Kiersnowski; Fa-

bian Skazereinski; Marcin Cywinski.

39
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Która to instrukcya przez wyżey wy-,

rażonego JP. Piotra Grądzkiego ku

aktykowaniu podana, jest do xiąg

WB., ze wszelką w niey wyrażoną

.rzeczą,, przyjęta у zapisana.

1792 г.

86.—Сеймиково постановленіе дворянъ Брестскаго у зда
о разныхъ предметахъ.

Из* актовой Ениги за 1792 годъ, и с т ъ 189.

Roku tysiąc siedmset dziewięcdze-

siąt wtórego, miesiąca Lutego sze-

snastego dnia.

Przed aktami ziemn. W. у Pttu.

Brzeskiego stawając osobiście WJP.

Marcin Paszkowski, regent kommi-

sarz ciwilno-woysk. W. В., laudum

sejmiku gospodarskiego W . у Pttu.

Brzeskiego do akt podał, w te sło-

wa pisane: My, urzędnici, szlachta

у obywatele wojewodstwa u Pttu

Brzeskiego-Litewskiego, po odbyciu

na dniu wczorayszym urządzenia

koła porządkowego po elekcyi as-

sessorow, oraz po wykonaniu na

konstytucyi trzeciego у piątego Ma-

ia przysięgi, tudziesz po elekcyi do

JKmci delegata, niemniey po wybo-

rze deputata na tribunał główny

W. X. Lit. na dniu dzisieyszym, to

jest pientnastym mca у roku teraz-

nieyszego w mieście JKmci Brześciu,

do kościoła pojezuickiego zgroma-

dzeni, czynności gospodarskiemu sey-

mikowi przyzwoite w tym sposobie

załatwiliśmy. l m 0 Ponieważ wo-

jewództwo nasze doświadcza niewy-

gody, z przyczyny, iż poczta War-

szawska dwa razy w tydzień do

Brześcia nie przychodzi, przeto JO.

хіесіа Imci Kazimierza Sapiehę mar-

szałka konfederacyi W. X. Litt., у

JWW. Zenona Wysłoucha, podko-

morzego, Tadeusza Matusewicza, rot-

mistrza kawaleryi Litt., у Stanisła-

wa Niemcewicza, starostę Rewiatyc-

kiego у sędziego Grodzkiego, na seym

teraz agitujący się posłów wojewod-

stwa у powiatu Brzeskiego obliguiemy,

ażeby u nayjasniejszego pana, lub do

kogo załatwienie tey okoliczności

należy, starali się, iżby poczta z War-

szawy prosto na Sielce,. Łosice, Ja-

nów do Brześcia dwa razy w ty-

dzień, nietak jak dotąd na Grodno

(oprócz Litt. na Grodno у Bielsk
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do Brześcia idącey), a z Brześcia do

Pińska chodzić mogła, obywatele

stacye wedle urządzenia, jakie na-

stąpi utrzymywać przyrzekają. 2d'°

Tychże JO. у JWW. posłów na-

szych obligujemy, ażeby starali się

o konstytucią, iżby w skargach nie-

słusznie branych od grobelnego wy-

derkaffow rozsądzić się każdemu wol-

no było, praecisa appelatione w sądach

kommissyi сі ііпо-wojskowey respe-

ctive swego wojewodstwa lub powia-

tu dla wzyskania prędszey sprawie-

dliwości. 3 t i 0 Biedna szlachta imion

starych, w W. у powiecie Brzeskim

na gruntach czynszowych mieszkają-

ca, a dla niemienia dziedziczney pos

sessyi prawem seymu teraznieyszego

ab activitate usunięci,,iżby do swych

prerogatyw wedle głosu JW. JX.

Kołłątaja, podkanclerza koron., przez

wydzielenie na cząstki starostwa je-

dnego w W. Brzeskim, powrócić mo-

gli; JO. у JWW. posłowie nasi nay-

jasniejszego pana у nayjasniej szych

stanów seymujących zaniosą prozbe.

4 t 0 Dla szczupłości w mieście

JKmci Kobryniu JO. у JWW. po-

słowie nasi prosie będą nayjasniey-

szego pana, ażeby dla zabudowania

dworków obywatelom у urzędnikom,

W mieście sądowym potrzebnych,

gruntu na place dozwolić raczył.

5to Likwidacyą należności długu

sukcessorow JP. Lesieckiego, aże-

by nasz sąd ziemiański ułatwił, у

ten interes cały na przyszłym sey-

miku gospodarskim objaśnił obligu-

jemy, 6 t0 Obrachowanie się z kom-

missyą wojewódzką o przychody

z dworku wojewódzkiego, od czasu

zarządzenia onym WWJPP., Rafał

Nietyxa, koniuszy W. В., у Marcelli

Niemcewicz podczaszy ziemi Mielni-

ckiey, jako od nas do tego dzieła

delegowani, wczynią 7 m 0 Kommis-

sya сі ііпо-woyskowa у porządkowa

W. B. uczynić zechce rekwizycyą

do kommissii skarbowey oboyga na-

rodów, iżby lustracye wszystkich

grobel, z oznaczeniem opłaty onych,

dla wiadomości wojewodstwa całego,

przez kommunikacyą extraktami do

komm. wojewodskiey przysłała. 8V0

Gdy xięgi, do dóbr w W. B. sytu-

owanych ściągające się, w cudzych

kancellaryach, to iest, Lidskiey у

Trockiey znaydujące się, a dla na-

stąpić mającego normalnego rozgra-

niczenia nieodbicie obywatelom są

potrzebne, przeto komm. wojewódz-

ką obliguiemy, ażeby uczyniła re-

kwizycyą do tamecznych kancella-

ryow o wydanie takowych xiąg, ie-

sli się iakie znajdują, zaręczaiąc, iż

oszczędny expens na sprowadzenie

tych xiąg wyłożony na przysłym

seymiku gospodarskim pro persoluto

przyięty będzie a in casu nieoddania

takowych xiąg, taż komm. woiewod-

ska takowe kanceilarye do sądu wła-

ściwego ku odpowiedzi zapozwie.

9n0- 0-,%ydanie xiąg ze wszystkich

miast, gdzie były Magdeburye у ode-
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słanie onych do kancellaryi ziemian

woiewodzkiey taż komm. woiewodz-

ka uczynić zechce rekwizycyą z wol-

nym za pozwaniem zwierchnościow

mioyscowych, gdy temu posłuszni

niebędą. 10-mo. Względem takowe-

go pod tytułem Foralia Rynkowe

taż komm. woiewodzka uczyni re-

kwizycyą do przeswietney komm.

policyi Oboyga narodów, ażeby ta-

kowe Foralia, iako żadnym prawem

niewsparte, zniesione zostały. 11-mo.

Dla regestrujących xięgi Grodzkie

W. naszego prześwietne woiewodzt-

wo po groszy trzy miedziane na ra-

cie marcowey przy pedymnym prze-

znacza z obowiązkiem, iżby to dzie-

ło do następuiącego seymiku ukoń-

czyli, ргае іо calculo, który WJP.

Felix Cluzanowski pisarz Grodzki,'

od czasu uchwały na zregestrowame

xiąg Gród., przez obywatelow dawa-

ny, przed delegowanemi w punkcie

szóstym wyrażonemi uczynić ma,

dla doyścia, czyli ciż regestrujący

przyzwoitą za swą pracę odbierają

nadgrodę, a WW. delegowani, tak

ninieyszy, iako у w punkcie szóstym

wyrażony, obrachunek na seymiku

gospodarskim, w roku przyszłym ty-

siąc siedemset dziewiędziesiąt trze-

cim, okazać mają. 12-mo. Taż kom-

misia wojewódzka zanieść rekwizy-

cią do JW. biskupa ritus Graeci,

ażeby w dyecezyi swoiey wydał uni-

wersały do plebanów, iżby ЄЙ pro

juribus Ecclesiarum depaktacyi nie

czynili; in casu zaś nie odebrania

skuteczney rezolucyi od JW. Bisku-

pa JO. у JWW. posłowie nasi w tey

mierze do JW. Metropolity zaniosą

proźby. 13-mo. Ponieważ expens,

przez kommissią сі ііпо-wojskową

dla upocządkowania mieysc seymi-

kowych w W. В. у powiecie Ko-

bryńskim, złotych polskich pięcsett

szesnaście z szelęznego dość zapa-

snego erogowany został, przeto zwro-

tu do kassy wojewoyzkiey nie czy-

niąc, takowe ąuantum w reces zo-

stawuię. 14-mo. Dla uskutecznienia

rychleyszego zabudowania na kan-

cellarye wojewodz. zrobioney przez'

komm. płaty taż komm. do JO. X.

Jmc Stanisława Poniatowskiego, ex-

podskarbiego W. W. X. Litt. woie-

wodstwa rekwizycyą ponowić zechce,

na mocy oświadczonego przyrzecze-

nia, a tey fabryki dozór komm. po-

rządkowey poleca. Po ugodzonym

iednomyslnie takowym gospodarskim

urządzeniu sessya seymikowa in or-

dine dalszey kontynuacyi seymiku,

za' iednosmyslnym zezwoleniem, do

dnia iutrzeyszego solwowaną zosta-

ła. Działo się w Brześciu, w koście-

le po Jezuickim, dnia piętnastego Lu-

tego tysiąc siedmsett dziewięćdzie-

siąt wtórego roku. U tego laudum

podpisy takowe: Zenon Wysłouch,

podkomorzy W». B. marszałek sey-

mikowy, Tomasz Loiszewski, sę-

dzia ziem. W. В. у seymikowy as-

sessor, Jan Włodek sędzia ziem.



1792 г. І97

W. В. assessor. Do tego laudum

podpisuię się Ignacy Laskowśki, pod-

czaszy wdztwa Brzgo, assessor sey-

mikowy, Rafał Nietyxa, koniuszy

W. B. assessor; Marcelli Ursyn Niem-

cewicz, podczaszy Mielnicki assessor

Jan Józef Kłokocki, woyski Miński

assessor seymikowy. Które to lau-

dum seymiku gospodarskiego jest do

xiąg ziemskich województwa Brzgo

przyjęte у wpisane.

1792 r.

88.—Сеймиковое постановленіе объ избраши гразкданеко-военныхъ ком-
мисаровъ Брестскаго воеводства.

Изъ актовой книги за 1792 годъ, листъ 193.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-

siąt drugiego, miesiąca Lutego dwu-

dziestego trzeciego.

Przed aktami ziem., stawszy oso-

biście JO. Antoni Bartodzieyski lau-

dum seymikowe obioru kommissa-

rzow ciwilno-woyskowych W. B.

ad akta podał w następującym brzmie-

niu: My, urzędnicy, szlachta у oby-

watele wojewodstjwa у pttu Brzgo,

po odbyciu na dniu czternastym Fe-

bruarii urządzenia koła porządkowe-

go, po wyborze assesorow, wykona-

niu na konstytucyi rządowey trze-

ciego у piątego Maia przysięgi, tu-

dziesz po elekcyi do JKmci delega-

ta, oraz po wybraniu deputata na

trybunał główny W . X. Littgo, a

na dniu piętnastym msca у roku

teraznieyszego, po załatwieniu czyn-

ności gospodarskich, na dniu zaś sze-

snastym, po elekcyi pięciu sędziów

ziemiańskich, a na dniu siedmna-

stym po wyborze pisarza aktowego,

a w dniach osmnastym, dziewiętna-

stym, dwudziestym у dwudziestym

pierwszym praesentium, po obraniu

jedynastu kommissarzow granicz-

nych, a w dniu dwudziestym dru-

gim po obraniu kommissarza grani-

cznego dwunastego у lustratora do

starostw, na dniu dzisieyszym dwu-

dziestym trzecim Lutego do kościo-

ła pojezuickiego zgromadzeni, z prze-

pisu prawa porządek elekcyi zacho-

wując, ponieważ kommisarze cywil-

no-woyskowi jedni przez postąpienie

na inne urzędy, drudzy dla przy-

czyn ważnych urzędu kommisarskie-

go zrzekli się, jeden tylko JW. Mar-

40
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сіп Chociszewski, z dawnego wyboru

kommisarz, przy urzędowaniu swo-

im pozostał, przeto na mieyscu uby-

łych niemając więcey kandydatów

у niemogąc uprosić, iednomyślnoscią

za kommissarzow cywilno-woysko-

wych wybraliśmy, to jest: JWW.

Karola Ossolińskiego, chór. brygady

drugiey W. X. Litt., Jana Piekar-

skiego, kapitana JKmci, Antoniego

Woroszylo, skarb. Pins., Stefana Mo-

czulskiego, rottm» W. В., Ignacego

Tyszkowskiego, chór. husar., Jana
Dulembe, szambelana JKmci, Józefa
Nacelewicza, rottm. W. В., Felixa

Bogusławskiego, woyskowicza Wen-

den, у Stanisława «Łyszczynskiego,

łowczego Nowogr. Siewrer., którzy

rotą prawem sobie przepisaną jura-

ment wykonali; po ukończeniu pra-

wem przepisanych elekcyj, seymiki

przez JW. prezyduiącego zalimito-

wane zostały. U tego laudum podpi-

sy takowe: Zenon Wisłouch P. W.

B. marsza!. seymikowy, Tomasz

Koiszewsld, sęd. ziem. W. В. у sey-

mikowy assesor, Ignacy Laskowski,

podcz. W. B. assesor, Rafał Nie-

tyxa, koniuszy W. B. assesor., Jan

Juzef Kłokocki, woyski Mins. asse-

sor seymiku Marcelli, Ursyn Niem-

cewicz, podcz. Mielln. W. P. as-

sessor. Które to laudum seymikowe,

za podaniem onego do akt, iest do

xiąg ziemskich W. Brzgo przyiete

у wpisane.

1794 r.

87.—Сеймиковое постановленіе дворянъ Брестскаго воеводства.

Изъ актовой книги за 1794 годъ, листъ 709.

Roku tysiąc siedmset dziewięćdzie-

siąt czwartego, miesiąca Lutego ósme-

go dnia.

Przed aktami ziem. wdztwa у zie-

mi Brzkiey, stanąwszy osobiście WJP.

Ludwik «Łyszczynski laudum seymi-

ku gospodarskiego wdztwa yfiiemi

Brżkiey do akt podał, w te słowa pi-

sany: My, urzędnicy, szlachta у oby-

watele WB. po odbyciu na dniu

trzecim mca Febr., roku terazniey-

szego tysiąc siedmset dziewięćdzie-

siąt czwartego urządzenia koła po-

rządkowego wyborze assesorow у

wykonaney przez nich wraz % prezy-

dującym przysiędze, a na dniu czwar-



1794 г. 199

tym tegoż mca, po elekcyi marszał-

ka у wyborze sędziego ziem. jedne-

go, na dniu zaś piątym tegoż mca

po wyborze osób na komissarzow po-

rządkowych do powstałych dwuch

nowych siedmiu, na dniu szóstym, po

uczynioney relacyi przez JWW. po-

słów zeszłego seymu Grodzien., na

dniu nakoniec dzisieyszym siódmym,

do kościoła pojezuickiego zgroma-

dzeni, po zagajeniu przez JW. Zeno-

na Wysłoucha, podkom. prezyd., in

ordine materyj gospodarskich ra-

dząc, następne laudum ułożyliśmy:

lm0- Mając sobie doniesiono od są-

du ziem. wttwa naszego, że dwie

assygnacyi, jedna na rubli siedmna-

ście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

trzy, kopijek sześćdziesiąt cztery у

pół, druga na rubli dwieście sześć-

dziesiąt pięć, kopijek jedynascie, za

dostarczane furaże у prowianta z

wdztwa Brzgo woyskom nayjasniey-

szey imperatorowey Jmsci całey Ros-

syi, dostarczane przez JW. Ilgielstro-

ma generał ancheff. woysk Rossyi-

skich у rożnych orderów kawalera,

podpisane przez WWeh IPP. Samue-

la Eynarowicza, teraznieyszego pisa-

rza aktowego у Marcina Paszkow-

skiego, ad presens regenta ziem.

wttwa naszego, wdelegacyi do obra-

chunku przez sąd ziem. posyłanych,

uzyskane, dotąd nie są opłacone у

One in natura znaydują się, gdy w gó-

rze wzmienieni Ichmośći dawniey

delegacyi obowiąskami zajęci, po ode-

branie pieniędzy za pomienionemi as-

sygnacyami, nie są w stanie jechać.

Przeto zobligowaliśmy WJP. Win-

centego Wygonowskiego, podkomor.

wttwa naszego, ażeby dla odebrania

pomienionych, pieniędzy zaassygna-

cyami, odJW. Ilgielstroma wydane-

mi, należnych jechał do Warszawy.

Któremu udzielną dając do odebra-

nia plenipotencyą sąd ziem. wttwa

naszego wzmienione assygnacye oby-

dwie oddać za rewersem obligowa-

ny. Gdy zaś WJP. Wincenty Wy-

gonowski wzmienione summę odbie-

rze, winien oną złożyć w sądzie ziem.

wttwa naszego, dlarozrządzenia przez

tenże sąd prawem opisanego prae-

wia seu ąuietatione. Za którą to pod-

jętą pracę wdzięczność dla tegoż

WJP. Wygonowskiego, podkom. za-

pisuiemy-. 2do- Znając bydź słu-

sznym у sprawiedliwym do nadgro-

dzenia dług, do całego wttwa przez

WWch Lisieckich stosowany, a nie

chcąc bez restytucyi powinney ofia-

rę antecessora Imsciow w krytycz-

nych czasach w zastępstwie obywa-

telów uczynioną, a przez lauda po-

wysze do nadgrodzenia uznaną zosta-

wić polecamy sądowi ziem. wttwa

naszego, ażeby oblikwidowawszy sum-

mę za sprzedane remanentowe nia-

gazyny u WJP. Marcina Tołłoczki,

przeszłego sędziego ziem., zostającą

stosownie do summy kapitalney, onym

przez laudum in ąuantitate jedyna-

stu tysięcy zitch udeterminowaney
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zrobiwszy proporcyą, jaką do satys-

, fakcyi dla onych z ziemi Brzkiey

wypada, z tegoż remanentu ргае іа

quietatione zaspokoił, a coby do zu-

pełney satysfakcyi z ziemi Bskiey

należney nie wystarczało, na nastę-

pujący gospodarski seymik do wia-

domości nam podał. Względem zaś

zaspokojenia reszty z ziemi Kobryn.

yBereskiey, z obywatelow wttwa na-

szego składającey się, JPP. Lisieccy

w tamtych obywatelow dopomniec

się mają. 3tio- Ponieważ całość у

bespieczęstwo majątków obywatel-

skich od porządnego utrzymywania

arhiwum zawisły, a w arhiwach, tak

ziem. jako у w grodź., WJP. Samue-

lowi Eynarowiczowi pisar. aktów

ziem., w roku tysiąc siedmset dzie-

więćdziesiąt drugim, mcaFebr. pierw-

szego dnia na pisarza aktowego wy-

branemu, a prawem seymu zeszłego

grodzien. między innemi urzędnika-

mi w tamtym czasie wybranemi

utwierdzonemu, teraz na mocy te-

goż prawa zwróconych xiąg wiele,

bo od lat kilkadziesiąt nieułożonych,

nieoprawnych у niezregestrowanych

znayduję się w tych arhiwach; prze-

to znając, iż tenże nie jest obligo-

wany kosztu podnosić na takową po-

trzebę onemu na ułożenie у zrege-

strowanie у oprawę tychże xiąg złtch

dwa tysiące przeznaczamy z obo-

wiąskiem, ażeby in spatio roku też

xięgi ułożone zregestrowane у opra-

wne były, pod odpowiedzią w sądzie

ziem. za niedopełnienie, bez dalszey

za to bonifikacyi. Na które to zło-

tych dwa tysiące, nieodbicie dla użyt-

ku wszystkich obywatelow potrzebne,

niemając innego fundusu, determinu-

jemy- ażeby przy rozpłaceniu pie-

niędzy za furaże у prowianta oby-

watelom od każdego złłotego z wszel-

kiey natury dóbr po groszu jednym

miedzianym odbierał. Skąd taka sum-

ma wypadnie z teyże w górze wzmie-

nioney WJP. Eynarowicz złtch dwa

tysiące odebrawszy, a osobno dwa ty-

siące złtch prześwietney kommissyi

porządkowey ziemi naszey oddawszy

(które na expensa oney są przezna-

czone) , resztę przy sobie zatrzyma

do dalszego urządzenia wdtwa na-

szego, ' pod dozorem sądu ziems.,

z którey percepty у expensy sądowi

ziem. winien będzie zdać kalkulacye.

4t0- Prawo pod artykułem o kom-

misiach porządkowych szelężne na

pensyą pisarza у innych officialistów

przeznaczyło, a czegoby do potrze-

by nie wystarczało, uchwałę zrobić

pozwoliło; przeto szelężne terazniey-

sze od podatków ziemi Bskiey, zna-

jąc bydź medostarczającym fundu-

szem na expensa utrzymania potrze-

bnych oficialistów у innych wydat-

ków; (o które to szelężne z mocy pra-

wa kommisya porządkowa u przes.

komissyi skarbowey dopomniec się

będzie mocno), ąuantum w punkcie

trzecim dla teyże kommissyi prze-

znaczamy. 5 t o Ponieważ na notę
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urzędu ziem. na piśmie doJW. Hrusz-

czowa. generał-majora woysk Rosyi-

skich у rożnych orderów kawalera

względemregularnegourządzeniakon-

systencyi woyska Rossyiskiego w wo-

jewództwie naszym, pod komędą te-

goż zostającego, tenże urząd odebrał

na piśmie zapewnienie, iż do uregu-

lowania naysprawiedliwszego у ni-

kogo z obywateli libertacyami nieo-

chraniającego kwaterunku miał stabs-

oficera wykomenderować; a za tym

obligujemy p. kommissyą porządko-

wą ziemi naszey, aby nieodwłocznie,

z jak największą usilnością starała

się przełożyć do uskutecznienia te-

go dzieła dla powszechnego dobra

у ulgi4 poddaństwa. 6to- Ponieważ

dotąd nie jest uczyniona oblikwida-

cya z WJP. Ignacym Szczepanow-

skim, sędzią grodź, z pereeptowanych

wojewódzkich pieniędzy, czerwonych

złtch pięciuset z procentami; przeto

raczy P. kommissyą porządkowa ta-

kową oblikwidacyą z tymże uczynić,

który ieśliby dobrowolnie przystąpić

nie chciał, taż kommissyą ad instan-

tiam instygatoris tegoż W. Szezepa-

nowskiego do sądu ziem. B. zapo-

zwać będzie obowiązaną; aiakie quan-

tum od niego należące pokaże się,

te na reperacyą domu wojewódzkie-

go przeznaczamy у pod zarządze-

nie komissyi porządkowey oddajemy.

Taż kommissyą zapyta W. Szczepa-

nowskiego, za jakim prawem na pla-

cu woiedzkim pobudował się. 7 ш 0 Po-

nieważ za furaże na pułki JKmci, za

komendy JW. Branickiego, z woje-

wództwa naszego wybrana summa,

podług laudum dawnego, zttch pollch

dwadzieścia pięć tysięcy należy; za

którą to summę JO. Jmsci Stanisław

Poniatowski expodskarbi dóbr sto-

łowych JKmę, dzierżawca generalny,

na mocy przyrzeczenia listownego,

też należność upewniającego, które

w aktach znayduję się, dom na kan-

celaryą у skład archivi podług plan-

ty zbudować obowiązał się, co dotąd

skutku nie wzięło; przeto zalecamy

kancelaryi ziem. wttwa naszego, aże-

by z opłatą na prowianty у furaże,

dobrom stołowym JKmsci należne,

wstrzymała się dopóty, dopóki, p.

kommissyą porządkowa ziemi naszey

(którey przez ninieysze laudum trak-

towanie z kamerą dóbr stołowych

JKmc. polecamy) ułożenia się o kom-

pensacyą wttwu naszemu należne,

nieukączy. 8va- Gdy wielu obywa-

telów podatek potroiny dziesiątego

grosza w racie juniowey tysiąc siedm-

set dziewięćdziesiąt drugiego roku

składało, którym zwrot ogólny na-

kazany; przeto kommissyą porząd-

kowa ma się dopomnieć u p. kom-

missyi skarb, o wydanie ogólnego

zalecenia exaktorowi, ażeby tym

wszystkim obywatelom, którym za

sancytami p. kommissyi skarb, ten-

że podatek nie jest zwruczony, w na-

stępnych ratach bonefikowanym zo-

stał. 9n0- Ponieważ składane przez
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obywatelów, wedle prawa seymu ze-

szłego Warszawskiego, po złotym je-

dnym z dymu z wttwa naszego są

wzięte przez kommissyą skarbową,

których zwrot zapewniony podobnież

у dobrowolne naszych współobywa-

telów offiary za kwitami teyże kom-

missyi przez oną odebrane i przeto

polecamy kommissyi porządkowey

dopomnieńie się tak o pomienioną

z dymu jednego po złtu składkę ja-

ko у dobrowolne ofiary. Które to

obydwie summy, gdy p. kominissya

porządkowa odbierze, do dalszego

rozsądzenia naszego w całości za-

trzymać obligowana. 10ШО- Mając

doniesienie od osób przeszłą kom-

missyą porządkową składających, iż

JW. Jmć X. Leon Konstanty Sosnow-

ski, biskup Artuzianski, suffragan in-

łlantski, proboszcz katedralny Łucki,

przez uczynioną dobrowolną na pi-

śmie ofiarę, w roku tysiąc siedmset

dziewięćdziesiąt drugim, mca Junij

dwudziestego czwartego dnia dato-

waną у przez siebie podpisaną na

wymurowanie archiwum w mieście

Brześciu summę dziesięć tysięcy zttch

pollch determinował у ona w każ-

dym czasie wypłacić oświadczył się;

przeto dla tak szanownego z imie-

nia, cnotą у obywatelstwem у dosto-

jeństwem duchownym zaszczycone-

go biskupa za taką użyteczną wttwu

naszemu ofiarę; podzięko wanie z wdzię-

cznością oświadczywszy, odebranie

poinienioney summy dziesięciu tysię-

cy zttch pollch p. kommissyi porząd-

kowey polecamy. Którą odebrawszy

do dalszego urządzenia wttwa na-

szego prz*y sobie zatrzymać obligo-

wana. Obowięzujemy nakoniec też

p. kommissyą porządkową wttwa na-

szego, ażeby tak stosownie do prawa

seymu zeszłego grodzien., titulo roz-

kład województw, ziem у pttow, ja-

ko też do doniesienia przez JWW.

posłów naszych nam uczynionego re-

monstracyą do rady nieustającey, a

to dla upewnienia obywatelów w czę-

ści parafii Zbierochowskiey, s tey

strony rzeki Muchawca osiadłych,

czyli ciż obywatele do ziemi Kobryn.

lub podług pierwszego rozkładu do

ziemi Bskiey należeć mają. Działo

się w Brześciu Litt., na sessyi dnia

siódmego mca Februarii, tysiąc siedm-

set dziewięćdziesiąt czwartego roku

po jednomyślnym zgodzeniu się na

punkta wyszey opisane, obrady sey-

mikowe ukończyliśmy. U tego lau-

dum podpisy takowe: ZenonWysłoueh,

P. WB. pre.; Jan Oziębłowski, WB.

assessor; Felix Chrącłmowski, pisarz

gród. WB. assessor; Samuel Eynaro-

wicz, aktowy ziem. WB. pisarz у as-

sessor seym.; Michał Włodek, krayczy

у pisarz sądów ziem. WB. у assessor

seym.; Stefan Moczulski, ехкот

WB. у assessor seym.; FelixBogusIaw-

ski, assessor. Które to laudui» jest do

xiąg ziem. WB. przyięte у wpisane.
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89.—Распорязкені генералъ-маіора Дивова, данное Брестскому
земскому суду.

Изъ актовой книги за 1795 годъ, .тистъ 17.

Roku tysiąc siedmset dziewiędzie-

siąt piątego, miesiąca Februaryi

pierwszego dnia.

Na sądach ziemskich woiewodzt-

wa Brzeskiego imieniu у powodzie

nayiaśnieyszey Imperatorowey Jmci

wszech Rossyi ufundowanych, przed

nami Franciszkiem Trszynem Niem-

cewiczem prezydującym Tomaszem

Koyszewskim у Stanisławem Ray-

skim, miejsce pisarza zastępującym,

sędziami ziemskiemi tegoż woie-

wodztwa, stawaiąc obecnie Jpan Au-

gustyn Smoleński zalecenie od JW.

Dywowa generał-maiora woysk Ros-

syis-kich względem nieprzyimowania

spraw tych obywateli do sądu któ-

rzy nie ukarzą zaświadczeń wykona-

ney przysięgi na wierność nayiaśniey-

szey Imperatorowey Jmci wszech

Rossyi do sądu przysłane, do akt

podał, którego p 0 rusku pisanego

wyrazy następuiące: Отъ генералъ-

маюра и кавалера Дивова Брест-

ского пов ту въ земскій судъ. Из-

я.в стидся

возвращаются

что многіе шлахты

изъ другихъ кар-

доновъ и зд сь живущіе, кои на

в рность Ея Императорскому Ве-

личеству присягу не приняли, въ

ономъ суд будуть им ть д ла по

им ньямъ, отъ коихъ должно быть

взято въ секвестръ, по судужъ

можеть быть д ло кончится, отдать

имъ, а какъ д ло сіє есть казу-

сное и потому представилъ я о

семъ господину генерадъ-маіору

и кавалеру князю Циціянову, а

покуда посл дуетъ отъ его сіятель-

ства на то разр шеніе, отъ тако-

выхъ прозьбъ еще не принимать,

да и отъ вс хъ, кто по д ламъ бу-

деть въ ономъ суд являться спра-

шивать о принятіи присяги сви-

д тельствы. А безъ оныхъ ни

отъ кого, какъ вышъ упомянуто,

прозьбъ никакихъ не принимать.

U takowego zalecenia podpis: Гене-

рал ъ-маіоръ Николай Дивовъ. Фев-

раля 9 дня, 1795 года. Брестъ. Któ-

re to zalecenie do akt podano iest

do xiąg ziemskich woiewodztwa Brze-

sckiego "wpisane.
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90.—Лиетъ короля Сигизмунда по д лу м щанъ Каменца Литовскаго
съ старостою Каменецкимъ.

Изъ актовой книги за 1782 годъ, лист* 1019.

Roku tysiąc siedmset osmdziesiąt

drugiego, miesiąca Nowembra siód-

mego dnia.

Na rokach ziemskich wojewod-

stwa Brzeskiego, podług przepisu

prawa, po Świętym Michale przypad-

łych у w mieście jego królewskiey

mości Brześciu Litewskim sądownie

odprawowanych, przed nami Fran-

ciszkiem Ursynem Niemcewiczem,

Adamem, Antonim Ancutą, Toma-

szem Koiszewskim, sędziami, Janem

Wereszczaką, pro tunc pisarzem,

urzędnikami ziemskimi wojewodstwa

Brzeskiego, stawając obecnie szlachet-

ny pan Ignacy Kalinowski reskrypt

nayjasnieyszego Żygimonta, króla je-

gomości Polskiego, w sprawie mia-

sta Kamieńca Litewskiego, do jego

dzierżawcy Kamieneckiego, w roku

tysiąc pięćset dwudziestym szóstym,

Iulij piątego dnia, indikta czternaste-

go pisany, podał ad akta, który tak

się w sobie mar Жикгимонтъ Бо-

жою милостью король Подьскій, ве-

ликій князь Литовскій, Руекій

Прускій, Жомоитскій и иныхъ.

їїодскарбему земскому, маршалку

и писару нашому, державцы Сло-

нимскому и Каменецкому, пануБо-

гушу Боговитиновичу, а не будеть

его самого, ино его нам стнику

Каменецкому. Жаловали намъ бур-

мистръ м ста нашого Каменецко-

го Волошинъ a м щане м ста Ка-

менецкого—Осташко Поляковичъ

а Мишко Семеновичъ о томъ,

штожъ дей они для великихъ сво-

ихъ кривдъ и втисковъ, которые

ся имъ д ють отъ врадниковъ

твоихъ, какъ они хали до насъ, и

ты дей, поткавши ихъ на дороз ,

того бурмистра нашого казалъ еси

збити, а у м щанъ нашихъ пяте-

ро коней еси взялъ и возъ со вси-

ми речми того бурмистра нашого,

и одного дей еси м щанина на-

шого взялъ и зъ собою повезъ.

Ино мы ся тому велико дивуемъ,

ижъ вы таковы кривды допущае-

те подданымъ нашимъ врадникомъ

своимъ чинити и въ ихъ кривдахъ

зъ жалобами до насъ ихъ не до-

пущаете. А про то приказуемъ то-

б , ажбы еси одъ того врадни-

ковъ своихъ повстягнулъ и кривдъ
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и тяжкостей подданымъ нашимъ

д лати имъ не казалъ, и тые ко-

ни и возъ со всими речми того

бургомистра нашого казалъ ему

вернути, и того м щанина нашого,

естли будешь поймалъ, ажбы еси

казалъ его зъ нельства выпусти-

ти, и заховалъ бы еси ихъ во всемъ,

безъ обтяжности, и подле ихъ пра-

ва и привилеевъ, которые они на

то въ себ мають, конечно. Абы

то инакъ небыло. Ажебы они къ

намъ о томъ большей того зъ жа-

лобами не приходили. Писанъ во

Гданску, подъ л то Божего Нароже-

нья тисеча пятьсотъ двадцать шо-

стого, м сеца Іюля пятый день,

индиктъ чотырнадцатый. U tego

reskriptu przy pieczęci na massie

czerwoney podpis takowy: Копоть

писаръ. Który to reskrypt, za po-

daniem przez wysz wyrażoną osobę,

jest do xiąg ziemskich woiewodstwa

Brzeskiego spraw wieczystych przy-

ięty i zapisany.

1580 r.

91.—Духовное зав-ыцаніе Михаила Ивановича Боговитиновича Коз рад-
ского, которьшъ, отправляясь за границу для л ченія, онъ отписадъ

жен своей и д тямъ все движимое и недвижимое свое имущество.

Изъ актовой КНИГИ за 1580 годъ, лист. 377—367.

Л та Божого Нароженья тисеча

пятсотъ восемьдесятого , м сеца

Іюня четвертого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

водле порадку статутового, по Све-

той Троицы, свят Римскомъ, пе-

редъ нами врадниками судовыми

земскими пов ту Берестейского

Адамомъ Патеемъ, судьею, Богда-

вомъ Богушевичомъ Туминскимъ,

подсудкомъ, a едоромъ Патеемъ,

писаромъ, постановившися очеви-

сто у суду врожоный панъ Ми-

хайло БоговитинъЕозерадскійопо-

в далъ, ижъ онъ, маючи волю для

поратованья здоровья своего до чу-

жое земли, до Н мецъ, хать, а но-

стерегаючи того, естли бы въ той

дороз Паиъ Богъ на него часъ

смертельныйдопуститирачилъ, абы

малжонка его съ д твами въ по-

кою на певныхъ добрахъ его, ле-



1580 г. 209

жачихъ и рухомыхъ зостада те-

стаментъ соб теперь за живота

своего учинидъ, которого оказав-

ши и намъ, судови, до рукъ подав-

ши, просилъ, абы тотъ теетаментъ

его, длял пшое твердости, до книгъ

судовыхъ земскихъ уписанъ былъ.

Мы, огледавши того тестаменту,

а бачечи прозьбу пана Михайла

Боговитина быти слушную, вел -

ди есмо его до книгъ уписати,

который въ слов до слова такъ се

въ соб маеты Во имя Отца и Сы-

наиДуха Светого. Аминь. Кгдыжъ

на св т межи народомъ дюдскимъ

надъ смерти не есть ничого пев-

н йшого, а надъ часъ и годину

смерти, водл науки словъ Сына

Божого, Пана Крыстуса Однорожо-

ного, ничого не певн йшого; в дже

вшелякихъ речей становенья межи

рожаемъ людскимъ ку в чной па-

мети писмомъ бывають привожо-

ны; тогды я, Михайло Ивановичъ

Боговитиновича Козерадскій, дучи

мн на тотъ часъ до чужое земли,

до теплиць, до земли Н мецкое,для

опатрности недоброго здоровья сво-

его, чиню тотъ теетаментъ свой,

будучи при добромъ баченю и па-

мети. Им нье моеойчизное, въ по-

в т Берестейскомъ лежачое, у ве-

дикомъ князств Литовскомъ, на-

передъ, дворъ Вортолъ годовный,

которого на тотъ часъ уживаеть

ее милость пани Ивановая Бого-

витияовая, пани Анна Коптевна,

Маршалковая его королевское ми-

лости, пани матка моя до живота

своего, зо.всимъ тымъбудованьемъ,

яко се само въ соб маеть.

есть, зо
», то

всими огородами овощо-
выми, и зъ навозы, зъ садами двор-

ными, зъ огородами яринными, се-

лищемъ гуменнымъ, съ пашнею,

дворною, во вс хъ трехъ поляхъ,

зъ ставы, съ сажавками, ллацъ ве-

ликій и малый межи водами, гд

монастырь старый бывадъ, съ тре-

тею горою, гд отецъ мой почалъ

былъ замокъ будовать; такъ тежъ

зо вс ми съ приселки, ку тому дво-

цу Вортольскому належачими, то

есть, меновите: весь Перковичи.

весь Замосточе, весь Закачинъ, и

часть м стечка Левкова, а на тотъ

часъ прозываючое Докудово, на

часть мою приходячую; къ тому:

весь Красная Воля, весь Бурвинъ,

весь Корчовтка и дворецъ мой ста-

рожитный Яворовка и дворецъ

Станково, село Уткая, седо Дол-

гая Воля, и съ дворемъ Должан-

скимъ, седо Чавика, съ бояры

путными, панцерными, съ людьми

тяглыми, отчизными, оселыми,

роботными, приходними, и зъ ого-

родниками, съ цыншами грошовы-

ми, и съ дяклы житными и вся-

кими и вшелякими повинностями

ихъ, зъ данями медовыми, зъ млы-

ны, ихъ вымелками, съ ФОЛЮШЫ,

зъ водами, зъ р камй, зъ гоны бо-

бровмми^зъловеньемъ рыбъ, зъ се~

43
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соньемъ, зъ боры, д сы, зъ дубро-

вами, зъ деревомъ бортнымъ и не-

делтымъ, также и зъ пчолами, съ

пасеками домовыми и л сными,

съ с ножатьми береговыми, съ лу-

ками, и зъ болоты вшелякими, год-

ными и не годными къ уживанью,

зъ охожами дерева готоваго, и зо

всими къ' нимъ пожитки и ужит-

- ки, якимъ же кольвекъ именемъ

теперь суть и напотомъ вынале-

зены розумомъ людскимъ приба-

вены, направены и менованы бы-

ти могуть ; што все тую волю

теетаментемъ моимъ нин шнимъ,

менованое неменованому, а немено-

ваное менованому, хотяжъ бы тутъ

въ тымъ моимъ тестамент , кото-

рые выписаны не были, шкодити и

жадное властности, ани владати не

будуть и не могуть м ть, тые

вси менованые добра мое, почав-

ши отъ головного двора моего

Бортольского, ажъ до остаточного

села моего, въ томъ тестамент

моемъ меноваиого, то на в чность

и въ д дичство записую но жи-

воте моемъ сыномъ моимъ—Ивану,

Ярошови, Гаврилу. А естли бы

который съ тыхъ сыновъ моихъ,

зъ Божое воли, съ того св та зшолъ,

тогды спадокъ на тые сыны мои,

которые живы зостануть, которые

суть спложоны съ малжонкою мо-

ею милою, съ нанею Барбарою

Еронимовною Русецкою, хоружан-

кою Севдомирскою. А другое *им -

нье мое, въ томъ же пов т Бере-

стейскомъ лежачое, въ Козерадахъ

отчизное, дв части мои селища

дворного зо всимъ будованьемъ,

яко се самъ въ соб тотъ дворъ

маеть зъ давныхъ часовъ, съ ФОЛЬ-

варкомъ Козерадскимъ, зъ садами,

зъ огородами овощовыми и ярын-

ными, зъ навозыдворными,съ поль-

ми оремыми, съ пашнею дворною

во вс хъ трохъ поляхъ, зъ гаями

олыповыми, брезовыми и зъ ин-

шими зарослями, зъ бояры путны-

ми, панцерными, зъ людьми тяглы-

ми, роботными, отчизными, съ при-

ходнями, съ огородниками въ сел

Козерадахъ, въ сел Закалинкахъ,

въ сел Перед л , въ Яновкахъ,

въ Ольц , у Елешной, въ Комирн

зъ осадниками, съ цыншами гро-

шовыми, зъ дяклы житными, овся-

ными, зъ данями медовыми, зъ ста-

вы, зъ млыны и ихъ вымелками,

зъ сажавками, зъ р ками, зъ лове-

ньемъ рыбъ, зъс ножатьми, зъ лу-

ками, зъ болоты, и зо всими ин-

іпымп пожитки и ужитки, якимъ

же кольвекъ именемъ теперь суть

и на потомъ вынайдены розумомъ

людскимъ прибавены и направены,

и менованы быти могуть. Што все

тымъ тестаментомъ моимъ иив -

шнимъ дочкамъ своимъ дв ма, Ка-

тарин и Анн , спложонымъ сьто-

южъ ианею малжонкою моею, вы-

шей мененою. На которых1» тыхъ

частяхъ шшененихъ им нья моего
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отчизн ого Козерадъ посагь ров-

ный, такъ одной, яко и другой, за-

ровно об ма по тисечи копъ гро-

шей личбы и монеты Литовское,

въ каждый грошъ личачи по де-

сети б лыхъ. А кгды тые д вки

мои поменованые, за помочью Бо-

жою, л тъ своихъ доростуть и въ

светый станъ малженскій за поч-

тивые люди стану шляхетского

будуть выданы, теды въ томъ по-

. сагу помененомъ будуть держати

об дв наполы тое им нье мое

Козерадское, до того часу, ажъ сы-

нове мои вышейпомененые, Иванъ,

Ярошъ, Гаврило, тую суму пенезей,

дв тисечи копъ грошей монеты

Литовское, всю сполна отдадуть и

заплатять. Теды на тотъ часъ до

рукъ своихъ сынове мои, вышей

мененые, тое им нье мое Козерад-

ское мають взяти до рукъ владзы

своее ку. уживаныо своему, яко

властную отчизну свою. А до то-

го часу, нижли суму пенезей

сполна отдадуть, сынове моине ма-

ють се въ жадную речь вступо-

вати и ниякое переказы чинить.

Въ которомъ им нью моемъ Козе-

радскомъ, естли бы въ томъ отъ -

ханью моемъддя опатренья здоровья

своего, яко се вышей поменило, въ

доііущ нья Божого смерть не за-

шла, теды малжонка моя пани Бар-

бара повинна будеть, водле угоды

нашое Вереетейекое еъ паномъ

ОтеФаномъ Боговитиномъ Щум-

скимъ, съ братомъ моимъ, очомъ

шир й и достаточн й писмомъ об-

варовало за печатьми и съ подпи-

сы рукъ пановъ едначовъ, часть

им нья моего отчизного Козерад-

ского, то есть, третюю часть пану

Шумскому выд лити, a дв части

до рукъ своихъ взяти; третєє мое

въ Прочалинахъ, части купеное,

а не отчизное, ани дарованое, то

есть, съ прі зду отъ села коро-

ля его милости Королева Броду

первый дворъ надъ ставемъ, зо

всимъ будованьемъ, яко се самъ

въ соб маеть, зъ огородами ово-

щовыми, зъ садомъ, зъ сажавка-

ми, с ножатьми, зъ навозы дворны-

ми и зъ озиминами, на каждый

рокъ въ трехъ поляхъ, зъ людьми

тяглыми и огородниками вь сел

Прогалинахъ, въ сел Комаровц ,

въ сел Завадовц , которую тую

мою часть купеную им нья Про-

галинского записую тымъ теста-

ментомъ моимъ никому ишпому,

одно тымъже сыномъ моимъ вышей

мененымъ. A што се дотычеть

двора моего въ Берестью, на пе-

редм стью,врочищемъ наПескахъ,

якъ се самъ въ соб маеть и зо-

всимъ будованьемъ моимъ, и ку

тому двору дв с ножати за Бу-

гомъ до Люблина, зъ м ста Бере-

стья дучи, по д вой сторон за

Волотковомъ, тымъ же сыномъ

моимъ вышей номененымъ запи-

сую в чаымж часы. Ку тому тежъ
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им нье мое отчизное на Волыню,

дв части въ Шумску, въ пов т

Кремянецкомъ, то есть, въ преречо-

номъ м стечку Шумску, дв части

въ сел Круголцу, дв части въ

сел Васковцахъ, дв части въ се-

л Летовшцахъ, дв части въ сел

Теремномъ, дв части въ сел То-

карахъ, дв части въ сел Боло-

жовц , дв части въ сел Степа-

новц , дв части въ Став Вели-

комъ, Шумску дв части, млынъ

зъ дв ма колами и съ третимъ

Фолюшемъ и зъ ставками у села

Васковичъ, и дв части въ дворцу

Комаровц , зъ дворищами, зъ бо-

яры путными, зъ людьми тяглыми,

роботными, отчизньши, съ приход-

ными, зъ огородниками, зъ осат-

никами, цыншами грошовыми, зъ

дяклы житными, овсяными, зъ да-

нями медовыми, зъ водами, зъ р -

ками, зъ ловеньемъ рыбъ, яко въ

став хъ и вър кахъпреречоныхъ,

зъ боры, л сы, зъ дубровами, съ де-

ревомъ бортнымъ въ борахъ; съ па-

секами домовыми и л сными, зъ

с ножатьми, зъ луками, зъ болоты

И 30 ВСИМИ ИНЫМИ ПОЖИТКИ И ВЖИТ-

КИ, якимъже кольвекъ именемъ те-

перь суть и напотомъ вынайдены

розумомъ людскимъ прибавены,

направены, менованы бытимогуть;

а въ Кремянцу, воеводств Вояын-

скомъ, за замкомъ Кремянецкомъ,

въ монастыру дв части зо всими

пожитки и ужитки, до него при-

надлежачими, такъ им нье Щумсдъ

тые дв части мое, яко се сами

въ соб мають, записую тьшъ же

сыномъ моимъ въ д дитство в -

чными часы, Ивану, Ярошу, Гав-

рилу, а никому иншому. А опеку

тыхъ д токъ своихъ, такъ трехъ сы-

новъ моихъ, яко и двохъ д вокъ мо-

ихъ, вышей мененыхъ, такъ тежъ и

тые помененые им нья мои, отъ

мала и велика, яко се вышей и

нижей поменило, никому иншому

съ близкихъ кревныхъ моихъ, такъ

музского, яко и женского народу,

а ни пану Стефану Боговитину Ту-

минскому, брату своему. Листы,

церограФЫ на вшелякіе долги, хто

ми виненъ, и привилея на им нья

мои Вортольскіе, купли и дарови-

зны, и яко се жъ кольвекъ набытья,

на тые вси им нья мои выщей-

мененые,тои далъ възахованьемал-

жонц моей милой, паней Барбар

Русецкой, хоружанц Сендомир-

ской до л тъ сыновъ моихъ поме-

неныхъ. Которые она тые листы

вси и привилья, на тые вси им -

нья мои никому иншому зъ рукъ

своихъ кревныхъ близкихъ моихъ

не давати, одно она сама въ моцы

своей и въ захованью м ти до л тъ

сыновъ моихъ. А што се доты-

четь д вокъ моихъ, вышей паме-

неныхъ, посагу, яко се вышей онм-

сало и тымъ тестаментомъ моимъ

назначило, на части моей Возе-

радской, кождан да» • ниж*-ч*Уи> еу-
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му взявши, доетаточне варова-

ную и назначоную отъ братьи

своихъ рожоныхъ, а сыновъ мо-

ихъ помененыхъ, дал йвъ им нья

отчизные, купеные, якимъ же кол-

векъ обычаемъ и правомъ набы-

тые за живота моего, часы в чны-

ми они сами и потомкове ихъ

встудовати се не мають. Также че-

твертое части, водле статуту, упо-

минати и трудности задавати жад-

ное правное не будуть; але вжо

на • той сум , зъ ласки моее от-

цовское назначоное, будуть повин-

ни преставати. А што се тежъ

дотыче золота, серебра въ ланцу-

гахъ, въ клейнотахъ, въ кубкахъ и

въ лыжкахъ; то никому иншому, од-

но тымъже д вкамъ моимъ на охен-

дожство ихъ, водле стану ихъ, запи-

сую. То все при малжонц моей

милой, a матц ихъ, дол тъоныхъ

ма быть въ заховайью. А иншое

серебро, такъ въ рыштункахъ во-

енныхъ, такъ и на шабляхь, на

кордахъ, на кончерахъ, на мулта-

нах*ъ, на мечахъ, и шаты мое вше-

лякіе, едвабные и суконные, ку-

ницами подшитые и неподшитые,

запоны, обитья домового ст нъ,

такъ коберце Индерлянское и Ту-

рецкое, такъ и домовое роботы,

стадо сверепье и быдло рогатое и

не рогатое во всихъ Фольваркахъ

моихъ преречоныхъ, то все запи-
сую сыномъ моимъ милымъ, выше
преречонымъ, въ ровный д лъ

всимъ тремъ. А кони почтовые

и возники, подъ здки, иле ихъ есть,

записую малжонц моей милой, па-

ней Барбар Русецкое для послугъ

земскихъ, военныхъ съ тыхъ им -

ней и для потребъ домовыхъ; а

зброє складаные, бляховые панцы-

ри, шишаки, дуницы д локъ пол-

ныхъ три, гаковницъ двадцать,

то записую сыномъ моимъ. Кото-

рую тую всю стр льбу и збрую

маеть малжонка моя въ захованыо

своемъ м ти до д тъ д тинныхъ.

Также тежъ той малжонц моей

милой даю моцъ зуполную у его ми-

лости пана воеводы Подляшского,

енерала пана Миколая Кишки, кгра-

бинаТехоновцу,стр льбу викупити

у двухъ сотъ золотыхъ польскихъ,

водле реестру небожчика пана Бе-

недикта Боговитина, брата моего

рожоного, которую былъ небож-

чикъ братъ пану Иванови Бого-

витинови Войничови Козерадско-

му, брату своему стрыечному за-

ставилъ, и сходечи съ того св та,

въ тестамент своемъ того доло-

жилъ, же я тую стр льбу, всю

пану воевод пенезей суму поме-

неную вернувши, м лъ есми до

рукъ своихъ взяти вцал и зупол:-

н . А выкупивши тую стр льбу, вы-

шей мененую, тымъже обычаемъ ма-

еть въ моцы своей м ти до л тъ *

сыновскихъ. А речи столовые, ку-

хенные, то есть: цыну котлы, м дь

и вси инпгіе речи, до того прж-

44
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належачіе, то маеть м ти мал-

жонка моя милая ку охендожно-

сти столу своего. A піто се доты-

четь двора моего Минкова, зо всимъ

будованьемъ, то есть, зъ огорода-

ми овощовыми, зъ огороды ярын-

ными, зъ навозы и съ пашнею

дворною во всихъ трехъ поляхъ

и вси ку тому двору належачихъ,

меновите: село Виторожъ, селоКва-

совка, село Стрыжовка, село Да-

новка, село Лещанка, ку тому бо-

ру л сызъ луками зъдеревомъ бор-

тнымъ неденымъ, такъ и здетымъ,

зо пчолами,— на томъ всемъучини-

лемъ оправу помененой малжонц

моей милой, яко шир й а доста-

точн й обмовяеть записъ мой, оной

презъ мене учиненый въ року ти-

сеча пятьсотъ семдесятъ третемъ.

Въ которое помененое им нье сы-

нове мои, л тъ своихъ доросши,

водлугъ того запису и оправы,

матц ихъ отъ мене учиненое, ни

въ чомъ вступовати и жадное пе-

реказы чинити не мають, ажъ бы

первей матц своей a малжонц

моеймилойв но, внесенья ее, опрочъ

привенку, который, водле права

посполитого, при сынахъ на им -

нью остаеть, то естъ, пять тисе-

чей золотыхъ подьскихъ отдавши

и заплативши, будеть вольно сы-

номъ моимъ помененымъ тое пре-

речоное им нье до рукъ своихъ

взяти. Або если бы замужъ не

шла, тогды будеть ей вольно до

живота ее на томъ им нью мешка-

ти. А по живот своемъ, кому бы

тую суму записала, тымъ же обы-

чаемъ заплатити всю сполна. А

граница того им нья Минкова, опра-

вы малжонки моее милое, зъ им -

ньемъ Вортольскимъ д лить пев-

ными м стцы и знаки, то есть:

почавши отъ бол ота Наб льска, р -

кою подъ Пещу, подъ пашню двор-

ную Минковскую; а одъ Пещи

р кою подъ другую пашню Мин-

ковскую, урочищемъ Мыслятина;

а одъ тое пашни Мыслятина внизъ

ажъ ку млынкови Буринскому; а

одъ того помененого мдынка Бур-

винского внизъ ажъ до болота Да-

нова; а тымъ болотомъ Дановымъ,

займуючи поль заст нковъ Воль-

кидановское; а одъ поль Волькида-

новское краемъ поля Стрижовско-

го зашли се съ концами поль села

Узское, им нья Вортольского; по-

томъ, одъ поль Стрижовскихъ и

Узское унизъ, серединою поль тыхъ,

такъ тежъ Кубинскихъ, Квасов-

скихъ ажъ до тогожъ Каб льокого

болота; черезъ которое болото идеть

дорога отъ села Квасовки малжон-

ки моее милое, во прав ей одной

одъ мене записаномъ, черезъ гать

идеть до села Жел зное. А то се

маеть розум ти: по девой сторов

пуща и д сы належатъ ку им нью

Минкову, оправы малжонкж моее;

а на правой4 сторон также пуща

и л сы належатъ до двора им ііья
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моего Вортольского и Долженского

и ку селамъ, ку тымъ дворамъ на-

лежачимъ. Которую помененую

малжонку мою милую, пани Бар-

бару Русецкую и потомство свое,

которое сънеюмаюспложоное, опа-

трности Божой и опец Его све-

той поручаю и ясневельможнымъ

паномъ, ихъ милостямъ: пану Яно-

ви Станиславовичови Кипіц , ста-

рост Жомоитскому, и княжати

Александрови Пронскому, воево-

дичови Кіевскому, стольникови ве-

ликого князства Литовского, па-

номъ моимъ милостивымъ, а ни-

кому зъ близкихъ кревныхъ мо-

ихъ, для обороны вшелякихъ кривдъ

малжонки мое милое и д токъ мо-

ихъ, маетности имъ належачеє,

въ томъ тестамент моемъ достато-

чне описаныхъ. Нижели д тки мои

вси мають быти при малжонц

моей милой до д тъ ихъ, на нау-

ку давать зъ добръвсихъ, сыномъ

моимъ належачихъ, Подляшскихъ

и Волынскихъ, накладати зъ Вор-

теля и Шумска. А естли бы въ

томъ час Панъ Богъ на малжон-

ку мою смерти допустити рачидъ,

тогды ихъ милость, вельможные па-

нове, опекунове поменеии, тые д т-

ки мои вси и маетность всю, яко

нерухомую, такъ и рухомую, одъ

мала до велика, въ моцъ и въ піа-

Фованье свое взяти мають, до л тъ

д тей моихъ; а жаденъ съ крев-

ныхъ близкихъ, вшелякого стану,

въ то се втеляти жадными причи-

нами правными и неправными не

мають, кгдыжъ на то была до-

брая воля моя. А што седотычеть

правъ вшелякихъ, черезъ мене за-

чатыхъ, о забранье кгрунтовъ им -

нья моего Вортольского и Минкова,

такъ розд лку им нья моего Козе-

радского и Шумского зъ братомъ

моимъ, паномъ СтеФаномъ Бого-

витиномъ Шумскимъ, такъ и зъ

иншими сус ды околичными о гра-

ницы, такъ тежъ и о ровный д лъ

въ им нью моемъ купчомъ Преча-

линахъ съ паны Заранки въ кгрун-

т хъ, въ борахъ, въ л сахъ, въ с -

ножат хъ, и о на здъ кгвалтовный

на дворъ и о забранье въ немъ ма-

етности, то малжонц моей милой,

не чекаючи л тъ д тинныхъ, съ

пріятели дому своего, а зъ волею

и в домостью ихъ милости пановъ

опекуновъ, кончити будеть вольно.

Который тотъ тестаментъ мой

самъ есмо рукою своею властною

подписадъ, печатью своею запеча-

товадъ. А для л пшое в ры и твер-

дости просилемъ пріятель своихъ

ку справованью того моего теста-

менту ихъ милость пановъ, то есть:

его милости урожоного пана Мел-

хера Райского, подстаростего Бе-

рестейского, ,а пана Еря Жик-

гимінтовича, подстаростего Коб-

рынского, а пана Павла Секлиц-

кого, городничого Берестейского,

а Станислава Дресмыцкого, возно-
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го воеводства Берестейского, якожъ

ихъ милость за очевистою и уст-

ного дрозьбою моею печати свои

приложить рачили и властными ру-

ками и писмомъ своимъ подписали.

Писанъ у Берести. Року Божого На-

роженья тисеча пятьсотъ осемьде-

сятого, м сецаіюня шостого дня. У

того тестаменту печатиприложоные

вси ц лы и подписы рукъ тымн

словы: Михайло Боговитинъ вла-

стною рукою своею подписалъ.

1580 г.

92.—Судебное опред леніе по д лу дворянина Григорія Ваганэвскагэ
съ епископомъ Луцкимъ вняземъ Викториномъ Взрбицкимь о предэр-

жатедьств имъ б глыхъ ррестьянъ Вагановскаго.

Изъ актовой книги за 1380 годъ, лист. 110—112.

Л та Божого Нароженья 1580,

м сяца Іюня 4 дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ

водле порадку статутового, о Све-

той Троицы, свят Тимскомъ, при-

палыхъ, лередъ нами врадники су-

довыми земскими пов ту Берестей-

ского, Адамомъ Патеемъ, судьею,

Богданомъ Туминскимъ, подсуд-

комъ, постановившисе обоя сто-

рона у суду, войскій Берестейскій

панъ Григорей Вагановскій, сто-

рона поводовая, съ позву очеви-

сто жаловалъ у права на велебно-

го въ Боз его миАсть князя Вик-

торина Вербицкого, оискупа Луц-

кого и Берестейского, о невчиненье

снраведливости на. року, одъ его

милости князя бискупа за листомъ

впоминальнымъ, ему зложономъвъ

року семьдесятъ осмомъ, м сяца

Октебря семогонадцать дня, еъпод-

даными зб гами его пана Ваганов-

ского, которые зъ им нья его Ва-

ганова въ року семьдесятъ четвер-

томъ, семидесятъ пятомъ и семде-

сятъ семомъ зъ жонами, зъд тыии

и зо всими маетностями ихъ- отъ

него до державы Яновское утекли,

то естызъ Сидоромъ Дашковичомъ

Дудкою, Панасомъ a едькомъ Зуб-

ковичами, Исвомъ Олтуховичомъ,

Конахомъ Петушкомъ, Сидоромъ

Сушковичомъ зъ сыномъ его Яки-

момъ, Иваномъ Сушковичомъ, Оли-

Феромъ Земевичомъ, яко іпир й

жалобы своее позывъ подиосилъ.

Паиъ Мадхеръ Камеискіі ишенемъ



1580 г. 217

и за моцою его милости князя би-

скупа Луцкого сторона одпоровая

на жалобу одказуючи, зналъ се до

зложенья року, же былъ положонъ

пану Вагановсмому на день семый-

надцать м сяца Октебря, въ року

семьдесятъ осмомъ, на вчиненье

справедливости, которую дей его

милость князь бискупъ Луцкій былъ

готовъ учинити и, способивши до-

брыхъ людей на тую справу, пана

Вагановского ожидалъ; нижли его

милость панъ Вагановскій самъ

ку праву не сталъ и никого зъ мо-

цю отъ себе не присылалъ; чого

доводечи св децтвомъ за печатьми

людей добрыхъ, которые дей бы-

ли на тую справу засажоны, на

писм покладалъ. А панъ Ваганов-

скій неприбытья своего до права

давалъ причину, ижъ дей его ми-

лость князь бискупъ, умысльне за-

горожаючи ему дорогу до справед-

ливости, поромы его на перевоз

порубати, а свои поховати, казалъ.

А гды онъ зъ вознымъ и шляхтою

И 30 ВСИМЪ ДОВОДОМЪ СВОИМЪ ДО р -

ки прі халъ, не знашолъ на чомъ

Бугу у перевозовъ перебыти и, з-

дивши отъ м стца до м стца, тое

неперебытье свое вознымъ и шлях-

тою людьми добрыми, при немъ

будучими, осв тчилъ. ПІто пока-

зуючи, положилъ выписъ съ книгъ

кгродскихъ староства Берестейско-

го сознанья возного пов тового то-

го осв тченья своего. А зъ сторо-

ны отпоровое умоцованыи тому до-

воду пана Вагановского у права

м стца не давалъ тою причиною:

если дей порому у Янове, которо-

го тамъ немаемъ, панъ войскій до-

стати не могъ, тогды на Крычово,

Горново, або и Лозовицу пере хати

могъ. А его милость князь бискупъ

готовъ былъ на року зложономъ

справедливость вчинити, до кото-

рое ожидалъ; але, ижъ дей панъ

Вагановскій, заложивши листомъ

упоминальнымъ князя бискупа,

самъ до права не сталъ и теперь

невинне его милости ку праву по-

волокаеть, просилъ, абы отъ позву

и року воленъ былъ. О чомъ споръ

межи собою м ли, съ которого мо-

венья и спору ихъ мы зъ суду

сказали есмо знову справедливость

съ пом неными зб гами сторон

жалобливой, водле права и жалобы

въ позв описаное, вчинити и рокъ

праву, по выволанью роковъ тепе-

решнихъ, за чотыри нед ли поло-

жили. А умоцованыи его милости

князя бискуповъ одъ того апеле-

валъ на властный декретъ его ко-

ролевское милости, менуючи тую

речь за нестаньемъ пана Ваганов-

ского на року зложоньшъ ку пра-

ву упалую. Судъ апеляцій на роз-

судахъ его королевское милости до-

пустилъ и рокъ съ тою всею спра-

вою обоей стороны, водле артику-

лу шестьдесятъ третего, въ розд -

л четвертомъ, въ статут опаса-

45



218 1580 г.

ного лередъ его королевскою ми-

лостью становитися назначилъ. За

тымъ, съ тогожъ позву панъ вой-

скій жаловалъ на его милость кня-

зя бискупа, ижъ дей тогожъ року,

вышей помененого, семьдесятъ ос-

мого, м сяца Октебря семогонад-

цать дня, его милость князь бис-

купъ, наславши кгвалтовне подда-

ныхъ своихъ, Якуба Мочульского,

Тимоша Тюхая, тивона своего, Фир-

са Войтовича, Андрея Хищича и

зъ иншими слугами и поддаными

своими зъ розными броньми, по-

ромъ его властный пана Войского

на перевоз , здавна звыкл'омъ на

р ц Буз , во им нью Пониквахъ,

на берегу его властномъ, взяти и

розрубати и въ нивечь обернути

казалъ. При которомъ дей розру-

банью порому и мельника его Ста-

нислава Косовского збили и зрани-

ли, и менилъ, ижъ то его милость

князь бискупъ учинити казалъ для

того, жебы онъ, панъ войскій, на

право, которое былъ за зб гами и

поддаными его зложилъ, не при-

былъ; на чомъ пов дилъ соб шко-

ды быти за недопущеньемъ и та-

ковымъ загороженьемъ пере ханья

дороги до права сорокъ копъ гро-

шей, окром шкодъ зб говъ ном -

неныхъ.—Якожъдейонъ, панъ вой-

скій, перв й сего о тое кгвалтов-

ное порубанье порому, о битье под-

даного своего и во всей жалоб ,

ако се вышей поменило, его ми-

лость князя бискупа Луцкого на

роки о Трехъ Кроляхъ, свят Рим-

скомъ, въ року семьдесятъ девя-

томъ прошлые его позывалъ, ни-

жли дей его милость князь бискупъ

часу оныхъ роковъ въ большой ре-

чи до суду земского пов ту Луцко-

го одозвалъ се, што хотечи в да-

ти, домовлялъ се по умоцованомъ

князя бискуповомъ, абы то пока-

залъ, естлиже его милость князь би-

скупъ большую речь на прошлыхъ

роц хъ въ суду Луцкомъ м лъ,

также абы и подданыхъ, водле по-

зву, которымъ вина дана у права,

становилъ инапозовъ одпов далъ.

Каменскій, заразъ доведши большое

речи справою суду Луцкого, на

жалобу одпоръ чинилъ, не призна-

ваючи того, абы зъ розказанья его

милости поромъ пана Вагановско-

го рубати и мельника бити м ли;

a в дьже иов дилъ, кгды дей бу-

деть князь бискупъ о справедли-

вость на лодданыхъ водле права

прошонъ, пану Вагановскому вчи-

нити се готовъ. Атакъ вътомъмо-

венью правномъ, ижъ панъ Вага-

новскій не іюказалъ того, абы, во-

дле статуту., справедливости у кня-

зя бискуна на оныхъ иодданыхъ

его просити м лъ, про то, заховы-

ваючи се въ томъ водле права, ска-

зали есмо, за листомъ упоминаль-

нымъ, взсмши одъ суду земского

пану Вагановскому справедливо-

сти у его милости князя биску-
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па Лункого уживати, што єсть
для памети до книгъ судовыкъ

земскихъ записано. Писанъ у Бе-
рестьи.

1580 г.

93.—Инвентарь двора им нія Светичовскаго.

Изъ актовой книги за 1580 годъ, лнстъ 349—351.

Л та Божого Нароженья 1580,
м сеца Іюня 4 дня.
. На рокахъ судовыхъ земскихъ,
водле порадку статутового о Свя-
той Троицы, свят Римскомъ, при-
палыхъ, передънами, врадники су-
довыми земскими пов ту Берестей-
ского, Адамомъ Потеемъ, судьею,
Богданомъ Туминскимъ, подсуд-
комъ, постановившися очевисто у
суду маршалокъ господарскій, панъ
Александре Выгановскій опов -
далъ инамъ, судови, дорукъ далъ
выписъ съ книгъ кгродскихъ старо-
ства Берестейского сознанья во-
зного пов ту Берестейского, Мар-
тинаКонашевичаТокаревского, упи-
сованья инвентару поданья отъ не-
го пана маріиалка братьи его мило-
сти, пану Григорыо, войскому Бере-
стейекому, а пану едору, Ваганов-
скимъ въ опеку двора им нья Св -
тичовского небожчика пана Ивана
Выганоиекого, и нросилъ его ми-

лость панъ маршалокъ, абы тотъ
выписъ кгродскій сознанья возно-
го до книгъ земскихъ уписанъ былъ.
Мы, бачечи прозьбу пана маршал-
кову быть слушную, вел ли есмо
до книгъ уписать; который же вы-
писъ въ слов до слова такъ ся въ
соб маеть: Выписъ съ книгъ зам-
ку господарского староства Бере-
стейского. Л та Божого Нароженья
тисеча пятьсотъ семьдесятъ девя-
того, м сеца Декабря семого дня.
Передомною, МалхеромъРайскимъ,
подстаростимъ Берестейскимъ став-
ши на врад возный пов ту Бе-
рестейского Мартинъ Конашевичъ
Токаревскій покладалъ инвентарь
за печатьми его и людей добрыхъ,
поданья отъ пана Александра Ва-
гановского, маршалка его королев-
ское милости, въ опеку двора им -
нья Св тичовского небожчика на-
на Ивана Вагановского, войского
Каменецкого, братьи его, пану Гри-
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горыо, войскому пов ту Береетей-

ского, а пану едору, Ваганов-

скимъ; который же слово до слова

до книгъ кгродскихъ староства Бе-

рестейского есть уписанъ, и такъ

се въ соб маеть: реестръ двора

им нья Св тичовского небожчика

пана Ивана Вагановского, войского

Каменицкого, подаючи у въ опеку

отъ мене, Александра .Вагановско-

го, маршалка его королевское ми-

лости, братьи моей, пануГригорью,

войскому Берестейскозіу, а пану

едору Вагановскому, ведле угоды,

такъ и ведле декретовъ Брянскихъ,

то есть, яко дворъ, такъ и люде и

иншіе пожитки въ семъ реестр

есть, то есть, инвентарь списаный.

Напервей, дворъ Св тичовскій: домъ

низкій, великій, св тлицъ вънемъ

чотири, коморъ три съпечми, обо-

лонъ скленныхъ дванадцать. Тотъ

домъ буря зломила, в дьже кгон-

ты и тартицы въ томъ же дому

есть, a иншіе кгонты буря по по-

лемъ розносила и въ ставу вод

потопила; домъ старый на подкле-

т хъ, св тлицъ вънемъ дв , а тре-

тяя въ боку св тлочка,—вже вель-

ми небезпечний и- вельми се вхи-

лилъ; домъ низкій, дв св тлочки

а изба чорная и клеть, стайня по-

валилася, пусто стоить; пашни за-

ляно дякломъ, жита пятьдесятъ

бочокъ, тое пашни жита ужато

шестьдесятъ копъ, а на ноли еще

нежатого будеть сто и двадцать

копъ. И а ч ъ б ы ми тое жито, яко

на опекуна, пристало взяти, але

для того не бралъ, ижъ то у гумн

было пять стожковъ жита, то есть,

въ нихъ было по двадцати копъ,

а у въ иншомъ по полтретяцать

копъ злого и подгнилого и мышь

рушила, которого жита въ тыхъ

стоякахъ было сто копъ, и хотяжъ

надъ тую сто копъ звышаеть, я

то все пущамъ сыновцомъ своимъ,

которое тое жито паномъ сынов-

цомъ моимъ отдати мають; а осо-

бливе зоставилемъ въ гумн жита

въ скирт копъ пятьдесятъ три,

которое въ року семьдесятъ осмомъ

жатое, и тую скирту не привлаща-

ючи соб на пожитокъ, до рукъ

пановъ опекуновъ пущамъ, мають

тое жито продавши, наоправованье

дому, которого буря зломила обер-

нути; а не схотять ли того жита

на оправованье дому обернути, тог-

ды и тое жито сыновцомъ моимъ

отдати мають. Цыншовъ зъ людей

и поборовъ королю его милости,

кутежъ и дякла въ теперешнемъ

року семдесятъ девятомъ не бра-

ломъ, то панове опекунове, выбрав-

ши, тамъ то обернути мають, гд

принадлежить; млынъ и ставъ на

р ц Плов у Комарникахъ, дв

коле, а третій ФОЛЮШЪ, млынъ и

ставъ подъ дворомъ и коло кореч-

ное; люде, къ тому двору приел у-

хаючіе Св тичовцы, Мартинъ Га-

ничъ волоку, соха и кляча, Карпъ
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Марковичъ волоку, соха и кляча,

Василь ПІеметовичъ— волоку, соха

и кляча, Хацъ съКуриломъ—воло-

ку, сохъ дв иклячъ дв , Пашко

зъ Авдеемъ—волоку, сохъ дв и

клячу, Ильяпгъ съ Куцомъ Боро-

давчичъ—волоку, сохъ дв и кля-

чу, Матей Искричъ—волоку, соха

и кляча, Евтухъ Пироговичъ — во-

локу, соха и кляча, Грицъ Ги-

ричъ—волоку, соха и кляча, Хотимъ

зъ Трохимомъ Нестеровичомъ— во-

локу, сохъ дв , кдячъ дв ; люде,

которые за мене Александра Вага-

новского осели и землю приняли:

едько Безручко подволоки при-

нялъ, Михно Савостевичъ подво-

локи принялъ, Евхимъ Пироговичъ

подволоки принялъ, Пронъ Юрко-

вичъ принядъ подволоки, едько

Шеметевичъ изъ зятемъ своимъ

Дегтяремъ подволоки принядъ, ни-

жди Мартинъ Ганичъ его съ того

полуводока стискаеть, менечи бы-

ти своими погноями, якъ онъ уте-

калъ; Олесей, Хицовъ сынъ, подво-

локи принялъ, Макаръ Ганичъ пол-

волоки принядъ, Хроликъ Макси-

мовичъ подволоки принялъ Ан-

тонъ, Хицовъ сынъ, огородъ при-

нялъ. Тые вси вжо повинни цыншъ

дать, только Макаръ Ганичъ, ед-

ко Шеметевичъ, ~Щол.и.къ Макси-

мовичъ не повинни еще дать; бо на

тотъ рокъ пришлый приняли по-

датокъ съ тыхъ всихъ вышей по-

мененыхъ подданыхъ, што повин-

ни давати зъ волоки по двадцать

грошей а по чотыри бочки жита,

по бочц овса и по возу с на. А

при томъ инвентару были: возный

врадовый, МартинъКонашевичъ То-

каревскій, до которого печать свою

придожилъ, а возный земскій Б ль-

скій Кгрегоръ Погор льскій, а сто-

рона— панъ Стецко ВОЛКОВИЦКІЙ,

а панъ Ярошъ Черневскій. И тотъ

инвентарь, по достатку все списав-

ши, до рукъ пановъ Вагановскихъ,

яко дворъ, такъ и люде Светичов-

скіе, въ року семьдесятъ девятомъ,

м сеца Августа двадцатого дня, по-

далъ. Которого жъ инвентару, до

книгъ кгродскихъ староства Бере-

стейского уписаного, сесь выгіисъ,

подъ печатью моею, его милости

пану Вагановскому есть данъ. Пи-

санъ у Берестьи. Въ томъ выпи-

су при печати врадовои подписъ

руки писарское тыми словы: Юрій

Бобровичъ, писаръ кгродскій Бе-

рестейскій.
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94.—Донесете Гавріила Горностая о неудовлетворены! въ гродскомъ
суд жалобы его на Василія Коптя, замучившаго урядника его, Стани-

слава Вольскаго.

Изъ актовой книги за 1568—1580 годы, лист. 417 420.

Л та Божого Нароженья тисяча

пятьсотъ шестьдесятъ осмого, м -

сеца Августа тридцатого дня, въ

понед локъ.

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

моцью сойму валного Городенско-

го отъ его королевское милости въ

року тисеча пятьсогъ шестьдесятъ

осмомъ преложоныхъ, которые, по

выволанью того сойму въ шести

нед ляхъ, припадали м сеца Авгу-

ста двадцать третего дня, въ по-

нед локъ, пришодши обличне до

враду господарского земского по-

в ту Берестейского, вельможный

панъ, его милость, панъ Гаврило

Горностай, воевода Минскій, ста-

роста Еаменецкій передомною Кир-

деемъКричовскимъ,хорунжимъ, су-

дьею, аЯковомъ Гричиною, подсуд-

комъ, а Адамомъ Патеемъ, писа-

ромъ, врадники земскими пов ту

Берестейского, самъ его милость

особою своею опов дити рачилъ,

ижъ што дей его милость позвалъ

позвы кгродскими замку Берестей-

ского дворанина господарского, его

милость пана Василья Коптя о за-

битье и замордованье врадника свое-

го Копыловского, Станислава Воль-

ского, за которымъ жо дей позвань-

емъ его милости рокъ праву при-

палъ дня нин шнего, даты вышей

писаное, въ понед локъ. А такъ

дей его милость, будучи въ готово-

СТИ 3 0 ВСИМЪ ДОВОДОМЪ СВОИМЪ И

хотечи соб скутечное справедли-

вости доводить, кгды дей до замку

до враду господарского, тутъ въ Бе-

рестьи, пришолъ и тамъ дей въ зам-
КУ будучи, а ожидаючи собе спра-

ведливости, часъ не малый м ш-

калъ, и ачъ дей сторону свою по-

званую, пана Василья Коптя тамъ

на врад , въ замку Берестейскомъ

вид лъ, нижли дей подстаростего

Берестейского пана Миколая Су-

ходольского вид ти и справедливо-

сти соб не м лъ передъ ними до-

водити, якъ- жо и возный пов ту

тутошнего Берестейского, который

отъ насъ судей ку той справ его

милости былъ приданъ, на имя Па-

велъ Каменскій, при томъ опов -

даныо его милости очевисто буду-

чи, а што тамъ слышалъ и ви-

д лъ, то до книгъ врадовыхъ со-

зналъ передъ нами тыми словы:
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ижъ кгды дей его милость, панъ

воевода Меньскій, дня нин шнего,

даты вышей писаное, былъ въ зам-

ку Берестейскомъ и припытывал-

ся о пану подстаростимъ, тд жъ

дей городничій замку Берестейско-

го панъ Иванъ Мынцаревичъ объ-

мову вчинилъ, пов даючи, ижъпод-

старостего н тъ, безъ которого су-

дити не могуть, и пов дилъ, ижъ

отъ халъ панъ подстаростій по

справ пана своего, его милости

пана старосты, и за тымъ ся дей

его милости пану воевод жадное

справедливости натомъ врад кгрод-

скомъ не стало. А такъ его милость

панъ воевода Меньскій, менуючи

въ томъ соб быти кривду и шко-

ду немалую, тое опов данье свое

и сознанье возного вышей менено-

го просилъ, абы было до книгъ су-

довыхъ земскихъ записано. Пи-

санъ у Берестьи.

1568 г.

95.—Жалоба Михаила Заранки на воеводу Троцкаго Стефана Зборазска-
го по поводу грабежа.

Изъ актовой книги за 1568—1580 годы, лист. 276—280.

* Л та Божого Нароженья 1568,
м ееца Авгуета 27 дня, у чёт-
вергъ.

На рокахъ еудовыхъ »емскихъ,

моцыо сойму вального Городенско-

го отъ его королевское милости въ

року тисеча пятьсотъ шестьдесятъ

оеъмомъ преложоныхъ, которые,

ио выволаныо того сойму въ шести

нед ляхъ, припадали м сеца Авгу-

ста двадцать третего дня, у по-

иед локъ, передо мною Кирдеемъ

Кричевекимъ, хоружимъ и судьею

земскимъ пов ту Берестейского, а

ЯковомъГречиною, подсудкомъ зем-

скимъ того жъ пов ту Берестей-

ского, стоячи очевисто управа земе-

нинъ господарскій пов ту Береетей-

ского, панъ Михайло Богушевичъ

Заранко Горбовскіі жаловалъ съ

позву своего на воеводу Троцкого,

его вельможную милость князя Сте-

фана Андреевича Збаразского ты-

ми словы : ишь дей дня минулого
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м сеца Ноября четвертонадцать, у

четвергъ, въ року недавно прош-

ломъ шестьдесятъ шостомъ боя-

ринъдей его милости, войтъ Остро-

вецкій, на имя, Миколай, нев дати

если за росказаньемъ его милости,

альбо тежъ самъ своевольне, зобрав-

шися съ многими доддаными его ми-

лости Островецкими, и тежъ съ по-

мочниками своими, на хавши мо-

цно, кгвалтомъ на властный кгрунтъ

им нья моего Прогалинъ, которое

дей я въ сум пенязей отъ Жда-

на, брата своего, маю, увъогород ,

въ закутью, подъ дворцомъ, межи

быдломъ моимъ дворнымъ, безвин-

не чотыры волы подколскихъ, то

есть, шерстью меновите два гн -

дыхъ, третего перестого а четвер-

того с дого взялъ и до того им нья

его милости до Островка тые чо-

тыри волы отпровадилъ; а первей

того м сеца Ноября первого дня, у

пятницу, въ томъ же року прош-

ломъ шестьдесятъ шостомъ, кгды

де я, Михайло Заранко, посылалъ

до того жъ войта его милости Остро-

вецкого подданого своего Онацка

Миколаевича, просечи, абы оный

войтълюдемъего милости, которыхъ

подъ присудомъ своимъ войтов-

скимъ маеть, на копу для обыску

препыталъ двохъ коней его, ко-

торые ему зъ им нья Прогалина

згинули, подле обычаю конного ме-

жи людьми былъ вд ланъ; то какъ

дей тотъ войтъ его милости Остро-

вецкій, вышей мененыи, не хотечи

людей его милости на тую копу

послати и ни которого дей отказу

слушного тому подданому моему

Онацку не чинечи, безвинне дей,

его вземши у везенье свое, тамъ жо

у сел Островкахъ осадилъ и че-

резъ колько дней въ данцуху и въ

пут хъ жел зныхъ державши, по-

томъ его выпустилъ; гд жь дей я,

хотечи в домость м ти, естли жо

заволею и росказаньемъ его милости

тотъ войтъ Островецкій тые волы

мои собралъ и тежь того поддано-

го его Онацка безвинне до везенья

сажалъ, такъ тежь просечи тыхъ

воловъ на паруку и жедаючи

справедливости на того войта, по-

сылали дей есми до его милости кня-

зя Збаразского зъ вознымъ служе-

бника своего едора Заранка. А

кгды тотъ служебникъ мой зъ воз-

нымъ до им нья его милости Межи-

рецкого прі хавши, вътой справ

моей ку его милости пойти хот лъ,

тогды дей того слуги моего, ани*

возного тамъ до его милости князя

не допущоно и яко тыхъ воловъ

моихъ мн на паруку отъ его ми-

лости не дано, такъ тежъ ажъ и

до сихъ часовъ жадная дей мн

справедливость съ тымъ войтомъ

отъ его милости не стала; а въ томъ

соб кривду и шкоду не малую панъ

Михайло быти менилъ. На жалобу

его врадникъ Межирецкій, панъ Ми-

колай Дроздовскій, аа листомъ
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цованымъ его милости князя воево-

ды Троцкого, на зыскъ и страту

ему данымъ, отпоръ чинечи черезъ

умоцованого прокуратора своего

Якуба Вербицкого, пов дилъ тыми

словы: ижъ што ты, пане Михай-

ло, жалуешь, якобы панъ мой князь

его милость справедливости тоб съ

тымъ войтомъ своимъ Островскимъ

не чинилъ, ино его милость князь

панъ мой о томъ ничого не в даеть

и справедливости у его милости кня-

зя никгды отъ теб на того войта

не прошоно; и яко слуга твой по-

мененый, такъ и возный у его мило-

сти князя, пана моего, никгды въ той

справ твоей не былъ. Панъ Ми-

хайло Заранко, доводъ чинечи, по-

кладалъ передъ нами въ суду вы-

писъ съ книгъ кгродскихъ Бере-

стейскихъ подъ печатью пана Дми-

трея Сап ги, подстаростего Бере-

стейского, а съ подписомъ руки ни-

сара кгродского, пана Василя Гри-

горьевича, писаный подъ датою ро-

ку шестьдесятъ шостого, м сеца

Ноября пятогонадцать дня, въ пят-

ницу. Въкоторомъвыпис сознанье

возного пов товогоСобестіяна Кро-

лика тыми словы доложоно и опи-

сано есть; ижъ гды дей за по-

сланьемъ пана Михайла Горбов-

ского, служебникъ его едоръ За-

ранко, прі хавши до Межиреча и

хотечи о взятью тыхъ чотырохъ

воловъ его милости князю жаловати

и в домость отъ его милости князя

взяти, для чого тотъ войтъ Остро-

вецкій тые волы пограбилъ и под-

даного его Олацка до везенья сажалъ,

пойти былъ куего милости князю

хот лъ; тогды дей ихъ до его ми-

лости князя воеводы не допущоно,

нижлидеи вышедши отъ его милости

врядникъ Межирецкій, панъ Дроз-

довскій пов дилъ, ижъ дей' князь

его милость тыхъ воловъ вернути не

казалъ, хотечи м ти ажъ перв й

отъ пана Михаила грабежи подда-

нымъ князя его милости вернены бу-

дуть. А такъ по вычитанью того

выпису панъ Миколай Дроздовскій,

пов дилъ, ижъ што дей въ томъ

выпис возный сознаньемъ своимъ

посв тчаеть, якобы есть до его мило-

сти князя недопущоно иякобыхъ я

отъ князя его милости вышедши

§м лъ ему отказати, же князь его ми-

лость тыхъ воловъ выдати не вел дъ;

ино я то пов дамъ, же тотъ возный

у двор Межирецкомъ не былъ, толь-

ко дей до господы моее въ Межи-

речахъ прі хавши, пов дилъ, ме-

нечи быти потребу до князя его ми-

лости и ачкольвекъ то передо мною

вспоминалъ, нижли справедливости

на того войта Островецкого въ кня-

зя его милости пана моего, ани въ ме-

не... не просивши, оттоль, зъ Ме-

жиреча прочъ по халъ; а хотя жъ

дей я тому служебнику его и воз-

ному отказъ якій чинилъ, тогды

не отъ князя его милости, аде самъ

отъсеб , а князь его милость о томъ
47
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ничого не в даеть. A в дьже его

милость князь панъ мой готовъ бу-

деть справедливость съ тымъ вой-

томъ своимъ вчинити, якожь те-

перь заразомъ въ суду передъ на-

ми тотъ врядникъ Межирецкій панъ

Миколай Дроздовскій зложилъ рокъ

праву на того Миколая войта Остро-

вецкого отъ дня нин шняго, даты

вышейписаное, четверга, за дв

нед ли, и об цалъ съ тымъ вой-

томъ зъ стороны князя его милости,

пана своего во всемъ подл тое жа-

лобы его, вышей съ позву помене-

ное, на им нью его милости князя

Збараского, у двор Межирецкомъ

справедливость скуточную пану Ми-

хайлу Заранку вчинити. А панъ

Михайло на тотъ рокъ призволилъ

и тамъ на тое м стцо, назначоное

для прислуханья справедливости

своее, маеть самъ хати, альбо ко-

го иншого на свое м стце посла-

ти. И то есть для памети до книгъ

земскихъ записано. Писанъ у Бе-

рестьи.

1580 г.

96.—Опред леше по д ду земянина Турина съ земяниномъ Иваномъ
Товаревсвимъ о нанесеній симъ посл днимъ побоевъ иранъ ему—Гури-

ну, жен его и гостямъ въ собственность его дом .

Изъ актовой книги за 1580 годъ, лист. 714—716.

Л та Божого Нароженья тисеча

пятьсотъ восемдесятого, м сеца

Октебря шестого дня.

На рокохъ судовыхъ земскихъ,

водле порадку статутового, о Све-

томъ Михал , свят Римскомъ, при-

палыхъ, передъ нами, врадники су-

довыми земскими пов ту Бере-

стейского, Адамомъ Патеемъ, судь-

ею, иБогданомъ Туминскимъ, иод-

судкомъ, постановившися обоя сто-

рона у суду, земенинъ господаревій

пов ту Берестейского, ЯнъГуринъ,

сторона поводовая, съ позву оче-

висто жаловалъ у права на земе-

нина господарского тогожъ пов -

ту Берестейского Ивана Иванови-

ча Токаревского, штожъ дей въ

року прошломъ тисеча пятьсотъ

семьдесятъ шоетомъ, м ееца Геи-

варя четвертого дня, маючи дей

онъ, Гуринъ, усеб въдомусвоемъ
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у Токар хъ на бес д людей до-

брыхъ, едора Лычевича, возного,

и сына его Ярмоду Токаревскихъ,

а земенина пов ту Дорогицкого

Валентого Военского, и врядника

пана Станислава Крушщкого, Ми-

колая Сокерку, и, кгды было надъ

вечоромъ, шшененый Иванъ Тока-

ревскій, не будучи прошоный, зъ

слугою своимъ Андреемъ зъ руч-

ницами въ домъ его пришолъ, и

тамъ мало посид вши, оный дей

слуга его, не в домо естли же зъ

розказанья Токаревского, або самъ

свовольне, жону его Гуринову Зо-

ФЄЮ Горновского шарпати почалъ и

о столъ плечима вдаридъ, а потомъ,

выщедши на дворъ, самъ Иванъ

Токаревскій, и его, Турина, господа-

ря домового, также и гостей его,

збилъ и зранидъ, и зъ ручницы

слуз своему на нихъ стр ляти

казалъ; и попираючи жалобы своее

выписъ съ кгнигъ кгродскихъ ста-

роства Береетейского опов данья

своего, во всемъ въ жалоб съ поз-

вомъ зъгоддивого, покладалъ. Въ

которомъ возный пов товый е-

доръ Лычевичъ Токаревскій при-

знаваеть, ижъ за осв тченьемъ

Яна Турина вид лъ въ жоны его

и въ самого, также и въ гостей его

раны крвавые и синіє; а у Нико-

лая Сокерки палецъ середній у

правое руки пречъ оттятъ, и ин-

шіе раны крвавые. Иванъ Ивано-

вичъ Токаревскій, сторона одпо-

ровая, на жалобу чинечи одказъ,

до збитья и зраненья не зналъ се,

и слуги, которому вина о збитье и

шарпанье жоны Гуриновы дана, у

себе быти не пов дилъ и звады дей

оному слуз чинити не казалъ; а

Гуринъ тежъ на того слугу у него

справедливости не нросидъ, ани

ему оной припоручалъ. О чомъ

споръ межи собою м ли, у кото-

ромъ сторона жалобдивая, за не-

признаваньемъ позваного до бою,

при опов данью своемъ на врад

и за сознаньемъ возного присегою

на ранахъ своихъ доводъ вчинити

брадъсе, указуючи по соб артикудъ

пятьдесятъ вторый, върозд л че-

твертомъ, въ статут описаный, въ

которомъ учить, же на всякую

речь доводы и отводы мають бы-

ти черезъ письмо и черезъ св тки.

А кому письма и св тковъ недо-

ставаеть, тогды черезъ присегу.

А кгдыжъ Иванъ Токаревскій въ

обжалованы» своемъ жадного от-

воду, за которымъ бы отъ жа-

лобы отойти могъ, въ себ не по-

в дидъ, только голою пов стью

обмовялъ се. А сторона поводовая

поступокъ правный, водде жалобы

своее, противко ему показуючи,

еще того и присегою т дееною до-

вести взяла се; заховываючиее есмо

водле права посполитого узнавши

поводъ права жалобливого, слуш-

ный, до присеги его на ранахъ при-

пустили, и рокъ присез день тре-
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тій положили. А о шарпанье жо-

ны, ижъ на слугу справедливости

не прошоно, вольное мовенье Гу-

ринови на каждомъ м стцу зъ о-

нымъ слугою м ти заховали. А

Иванъ Токаревскій отъ того ска-

занья нашого апелевалъ на власт-

ный декретъ его королевское ми-

лости, чого допущоно, и рокъ о-

боей сторон , водле артикулу шесть-

десятъ четвертого, въ розд л чет-

вертомъ, въ статут описаной, съ

тою справой передъ его королев-

ской милостью становитисе назна-

чоно. ІНто все для намети есть до

книгъ судовыхъ земскихъ записа-

но. Писанъ у Берестьи.

1580 г.

97.—Определ ніе короля Польскаго Стефана, по д ду Стефана Богови-
тиновича Шумскаго съ княземъ Янушомъ Збаражскижъ, старостою Кр -
менецкимъ, съ нрисовокупленіемъ опред ленія Врестскаго земскаго

суда о духовномъ зав щаніи Шумскаго.

Изь актовой КНІШІ за 1666—1642 годы, лист. 223—244.

СтеФанъ, Божою милостью, ко-

роль Польскій, великій князь Ли-

товскій, Рускій, Прускій, Мазо-

вецкій, Жомоитскій, Кіевскій, Во-

лынскій, ИНФЛЯНЄКІЙ и княжа Се-

дмикгродское

Ознаймуемы тымъ листомъ на-

шимъ всимъ вобецъ и каждому

зособна, кому то в дать нале-

жить, ижъ прошоны естесмы,

абыхмо декретъ, нижей описанні,

съ книгъ нашихъ канцлярейскихъ

коронныхъ выписать и за печатью

нашою коронною выдать роска-

зали; который то декретъ, нижей

описаный, въ киигахъ нашихъ кан-

цлярейскихъ коронныхъ найдений

слово отъ слова такъ ся въ соб

маеть: СтеФанъ, Божою милостью,

король Польскій, великій князь

ЛИТОВСКІЙ, РускШ, Прускій, Ж О -

МОИТСКІЙ. Ознаймуемы тымъ ди-

стомъ нашимъ, ижъ позвавши

дв ма позвы нашими вельможного
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князя Януша Збаражского вое-
воду Браславского, старосту на-
шого Кременецкого а урожоного

едора Сенюту Ляховецкого, вой-
ского Еремецкого, земянинъ земли
Водынское, тогожъ пов ту Креме-
нецкого, СтеФанъ Боговитиновичъ
Шумскій самъ отъ себе и име-
немъ жоны своее, Настасьи Се-
нютянки, сестры его рожоное, жа-
довалъ о то, ижъ дей позвалъ его
былъ войскій Кременецкій позвомъ
жеслушнымъ, пов даючи быти отъ
депутатовъ пов ту Кременецкого,
до замку тамошнего Кременецкого
на роки, которые якобы припадати
м ли въ року семдесятъ четвер-
томъ, м сеца Декабра двадцать се-
мого дня, менуючи, ижъ якобы
онъ, черезъ заруки чотыри тисечи
копъ грошей литовскихъ, на добро-
вольной дороз подданого его Хо-
рошевского поймати, и не в дати
гд под тж м лъ; ино дей онъ, яко
послушный праву, хотячи ся того
обжалованья справити на року за
позвомъ припаломъ, въ замку по-
становившися, тамъ на врядъ при-
шолъ и опов датися почалъ; онъ
дей способившися съ писаромъ на-
шимъ Андреемъ Харитоновичомъ,
княземъ едоромъ Масальекимъ,Ое-
меномъ Денискомъ, Мартиномъ Ла-
щемъ, Исаемъ Козинскимъ и вряд-
никомъ Янушподьскимъ Пудлов-
екимъ, который дей м лъ при соб
почотъ немалый жоднеровъ татаръ

Петигорскихъ зъ Валентимъ Вси-
ринскимъ и Якубомъ Кресинскимъ,
а намовившися сами съ собою и
тежъ съ подстаростимъ Кремянец-
кимъ, Станиславомъ Каменецкимъ,
сўдьею Олекшимъ Б лецкимъ и
писаромъ Андреемъ Жйрицкимъ,
врядомъ замковымъ Кремен ецкимъ,
препомнявши дей боязни Божое,
надъ право и вольность шляхет-
скую , въ замку нашомъ Кремя-
нецкомъ, гд посполите покой ея
звыкъ заховати, безъ причины,
кгвалтовне, безъ жадное хрестіян-
ское милости, окрутне его тамъ
же въ замку збили, змордовали,
зранили и при немъ слуги его Ста-
нислава Предбоевского а Яска Ва-
лентовича и тому сына Кутен-
ского едора позбивали и зъ су-
конъ его, которые на онъ часъ на
немъ были, облупили, листы,
справы} печать его такъ же и
кглейтъ короля его милости Ген-
рика, продка нашого, которымъ
былъ отъ всякого кгвалту и не-
безпечн остей обварованъ отъ всихъ
становъ и особъ въ тыхъ иан-
ствахъ нашихъ, и иныхъ речей
не мало, которые ври немъ были,
въ него и слугъ его побрали, и тре-
ма ланцухами, такъ окрутне змор-
дованого, оковавши и нута на ноги
его вложивши до ямы вежи, гд
злочинцовъ на смерть сажають,
въ одной только кошули въ окрут-
ные морозы осадили, и щибенич-
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Збаража, просечи, ижъ бы ему

такового окрутного везенья, яко

чолов ку невинному, ульжилъ, кгд

до избы, до тепла, на' рукоемство

оныхъ менованыхъ особъ осадити

въ замку Кремянецкомъ казалъ.

За што дей въ ее князь староста

пятьдесятъ копъ грошей и лан-

цухъ зодотый великій взявши, то

учинити, а на записъ и на руко-

емство особъ менованыхъ, которые

были водле воли князя старости-

ный за него записами почтивости

горла и маетности свое, съ тако-

вымъ докладомъ, если бы онъ

зъ везенья замкового втекъ, жебы

было вольно старост менованыхъ

поручниковъ везати за горла, има- ,

ти, сажати^ маетность зъ жонами,

зъ д тми побрати,—выпустити до

вольного везенья до св тлицы об -

цалъ, и листъ свой о томъ до под-

старостего своего Кремянецкого

писалъ, и вижа на то Томка Бе-

лецкого придалъ, росказуючи, абы

его до вольн йшого везенья, до

св тлицы выпущоно, а предъ се

въ св тлицы въ ланцуху сед ти

м лъ и еще по два пріятели ме-

нованыхъ стеречи его м ли. То

пакъ дей врядъ кгродскій Кремя-

тели, то есть съ писаромъ зем- нецкій, то есть подстарости, судья

и писаръ принесли до его, при тыхъ

ника якогось утявши до ей вки-

нули. А кгды дей тая жона его, о

томъ ся дов давши, до Еремянца

прі хала и до замку втиснувшися

до окна, гд онъ дежадъ, присту-

пила, хотячися дов дати, еслибы

живъ былъ, ино дей слуги его ее

збили И отъ окна одопхнули, и

мовити зъ нимъ не допустили. По-

томъ дей подстаростій Кременецкій,

пришодши до ее, пов дилъ, чому

ся дей не стараешь о мужа, певне

зъ зимна здохнеть, бо дей въ одной

кошули есть осажонъ; она дей его

просила, абы ему постель до ямы

вкинути могла, онъ на то* пов -

дилъ, ижъ потреба баб боты, на

черевики, на пунчошки и надъ

повязки; въ томъ пришолъ судья

до его и писаръ замковый, кото-

рые спольне жон его пов дили,

хочешь ли, абысь до мужа постель

дала, дайже намъ двадцать копъ

грошей и по жеребцу. Якожь дей

иначей ихъ упросити не могла,

же одну гуню и перинку до его

вкинути дозволили, двадцати копъ

грошей заразъ имъ дати мусела;

и бачачи дей такое окрутное ве-

зенье его, въ которомъ абы дер-

жанъ не былъ, здила дей съ прія-

скимъ Луцкимъ Михайломъ и Па-

вломъ Коростенскимъ , Дмитромъ

Козинскимъ а Янушомъ Лъабо-

крыцкимъ до старосты Кременец-

кого, князя Януша Збаражского, до

же преречоныхъ особахъ минуту?

мовячи, хочешь-ли дей, Шумскій,

зъ вежи, зъ ямы до вольн йшого

везенья выйти и живъ бити, дайже
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князю старост таковый на себе

записъ, датою назадъ за тридцать

нед ль, вызваляючи съ права зе-

жлого старосту Кременецкого кня-

зя Миколая Збаражского, отца его

и врадъ Кгродскій, къ тому вси

справы зъ Андреемъ Харитонови-

чомъ, такъ же зъ нимъ самымъ

княземъ едоромъ Масальскимъ,

Степаномъ Корницкимъ , зъ Кре-

синскимъ, и тежъ зъ долгу небож-

чика Михаила Боговитина, абы то

вызналъ; ино дей ижъ ему съ ты-

ми особами не о деда речь и суму

пенензей килька тисечей копъ гро-

шей идеть, на то зезволити не

могъ, и такового дей листу ста-

рост дати не хот лъ, для того дей

на онъ часъ зъ ямы окрутного ве-

зенья не выпущонъ, по которомъ

дей осаженью его въ пять нед ль

за жадобою тое жоны его, воевода

и каштелянъ, также врядники и

все рыцерство земли Волынекое,

черезъ листы и братью свою вы-

славши князя старосту напомина-

ли, абы его, яко чолов ка неццн-

ного, подъ правомъ седячого зъ*ве-

зенья выпустилъ; а кгдыбы его вы-

пустити не хот лъ, жебы еамъ пе-

редъ всею речью посполитою земли

Волынекое въ Луцку ему на часъ

здожоный сталъ, и его ку справ

поставил ъ; ино дей староста маю-

чи зъ нимъ порозуменье и тежъ

за властною прозьбою его зъ ве-

зенья его выпустить и ку справ

въ Луцку поставити не хот лъ;

одно за тымъ навпоминаньемъ ви-

дячи, же въ томъ везенью живъ

больше быти не могъ, зъ оное ямы

выняти и въ курей поз , въ мур

оковавши, посадити казалъ, и тамъ

черезъ дванадцать нед ль держали.

A едоръ дей Сенюта, будучи въ

Луцку на зъ зд , за очевистымъ

ему зложеньемъ року отъ всего ры-

церства ку той справ становити-

ся, прочъ зъ Луцка у хадъ; ажъ

дей на оетатокъ, все рыцерство на

сеймикъ до Кремянца зъ хавшися,

его вольнымъ въ везенья учинили,

и за сед ньемъ оного везенья шко-

ды соб Шумскій на чотыри ты-

сечи копъ грошей быти менилъ.

А по вычитанью позву жадобы Сте-

пана Боговитина Шумского, вышей

описаное, стороны позваное, вель-

можный князь воевода Брасдавскій

и едоръ Сенюта, войскій Креме-

нецкій, на тую жалобу Степана

Шумского отказъ чинячи, пов ди-

ли, што дей тотъ Степанъ Шум-

скій позвалъ насъ передъ маестатъ

вашое кродевское милости, якобы

ему надъ вольность шляхецкую

везенье д яться м ло; ино дей ему

ни чого надъ право не стало, аде

и овшемъ зъ нимъ ся обходилъ во-

дле права посполитого и статуту

великого князства Литовского, чо-

го дей у сего не голыми сдовы,

але письмомъ урядовне показуемъ.

И положили выпиеъ кгродскій Кре-



232 1580 г.

менецкш, въ року тисеча пятьсотъ

семьдесятъ четвертомъ, м сецаОк-

тебра четырнадцатого дня писа-

ный, ижъ присыдалъ до Стани-

слава Каменецкого, буркграбего и

нодстаростего Кремянецкого е-

доръ Сенюта Маховецкій, жалую-

чи и опов даючи, ижъ дей Сте-

панъ Боговитиновичъ Шумскій,

' обезпечивши мя зарукою господар-

скою, которую по его вынесъ отъ

его милости пана воеводы земли

Волынское чотыри тысечи копъ

грошей, о спокойное захованье, и

будучи выволанщшъ зо всего пан-

ства господарского, а на тотъ часъ

мешкаючи за кглейтомъ его ко-

ролевское милости въ Болозковц ,

самъ же, черезъ тые заруки вышей

помененые, мн ведшие а незнос-

ные кривды чынить, якожъ тыхъ

часовъ року теперешнего семьде-

сятъ четвертого, м сеца Октебря

одинадцятого дня, подданый мой Хо-

рошевскій Наумъ Чоботарь халъ

до Шуйского въ потреб своей; то

пакъ дей тотъ же Степанъ Бо-

говитиновичъ Іїїумскій, зламавши

кглейтъ свой, а препомнявщи по-

становенья покою отъ всее речи

посполитое вчиненого подъ пра-

вомъ каптурнымъ, способившися

зъ слугами и зъ многими помочни-

ками своими, зъ Степаномъ Дедер-

кадомъ и зъ иниыми, которыхъ

онъ лен й в даеть, а перенемши

того подданого моего Хорошевско-

го Наума Чоботара на доброволь-

ной дороз , моцно, кгвалтомъ ной-

малъ и маетность его, которая на

тотъ часъ при немъ была, то есть,

жупанъ синій муравскій, кожухъ,

поясъ, шапку, ботовъ музскихъ

три пары, а черевиковъ чотыры

пары, коня зъ возомъ, зъ хому-

томъ и зъ уздою и то все побрав-

ши, самого его не в дати, гд по-

д лъ, если его втопилъ або-ли за-

мор довалъ. Ку тому покладали ли-

сты три опов данья околичнымъ

сус домъ, такъ яко на выпис вря-

довомъ вышей описано есть, Вале-

ріяна Пудловского, старосты Януш-

польского, а Андрея Ивановича, пи-

сара нашого великого князства Ли-

товского, подкоморего Новгородско-

го и Семена Дедеркала, ивдть ие-

чатьми ихъ писаные въ року ти-

сеча пятьсотъ еемьдесятъ четвер-

томъ, м сеца Октебря дванадца-

того дня, покладли тежъ выписъ

другій кгродекій Кременецкій, пи-

саный, въ року тисеча пятьсотъ

семьдесятъ четвертомъ, м сяца Де-

кабря двадцать шостого дня, въ кото-

ромъ пишеть: пришедпга нередъ ме-

не, Станислава Каменецкого, бурк-

грабю и подстаростего Кременец-

кого, его милость панъ едоръ Се-

нюта Ляховецкій, войскій Кремя-

нецкій, опов далъ о томъ', ижъ што

перво сего въ году нин ншемъ

семьдесятъ четвертомъ, м еяца Ок-

тебря четвертогонадцать дня, жа-
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ловадъ и опов даяъ, если на вря-

д зд іпнемъ Кременецкомъ, што

Степанъ БоговитиновичъШумскій,

запомнивши боязни Божое и срок-

гости правное, звлаща черезъ за-

клады, черезъ самогожъ того Шуй-

ского до пана Сенюты одержаные,

a м шкаючи за кглейтомъ, яко

выволанецъ, поданого дей моего Хо-

рошевского, именемъ, Наума Чобо-

тара, на добровольной дороз кгвал-

товне вземши, на смерть замордо-

валъ. А ижъ в домости о томъ за-

мордованомъ т л подданого свое-

го, гд было сховано, м ти немогъ;

про то вземши теперь в домость

о томъ замордованомъ т л подда-

ного моего, гд было сховано че-

резъ тогожъ Шуйского, и хотячи

тотъ злый и евовольный учинокъ

того Степана Шуйского показати,

взявши зъ уряду возного, тое т -

ло замордованого подданого своего

нашедши се, зд на врядъ кгрод-

скій Кременецкій привезъ; а по-

томъ дей пристигнувши оного Сте-

пана Шуйского навряд замку | | | е-

менецкого при ономъ замордова-

номъ т л , просилъ вряду, абы зъ

онымъ, яко зъ выволанцомъ, тамъ

на вряд заразомъ справедливость

чинена была, ведле статуту права

посполитого земского, розд лу перв-

шого, артикулу осмого. И што ся

въ той справ зъ онымъ Шум-

скимъ на нрав точило, иоложилъ

выиисъ уряду Кремеиецкого подъ

датою року тисеча пятьсотъ семь-

десятъ четвертого, м сяца Дека-

бря двадцать семого дня, который

тыми словы есть написанъ: при-

іпедши на врядъ кгродскій до зам-

ку Кременецкого, передъ мене Ста-

нислава Каменецкого, буркграбего

и подстаростего Кременецкого; а

въ тотъ часъ въ замку Кременец-

комъ были ихъ милость панъ Олек-

шій Б лецкій, судья кгродскій

Кременецкіи, князь Юрій Андрее-

вичъ Збаражскій, князь едоръ

Масальскій, нанъ Андрей, писаръ

и секретарь великого князства Ли-

товского, подкоморій Новгородскій,

панъ Якубъ Кресинскій, секретарь

коронный, панъ Михайло Корытен-

скщ писарь земскій Луцкій, панъ

Валентый Вкринскій, панъ Семенъ

Дениско Мат еевскій, панъ Янъ

Жоравницкій, а нанъ Валеріянъ

Пудловскій, нам сникъ Янушполь-

скій, панъ Павелъ Корытенскій,

панъ Макаръ Ллюдуховскій, панъ

Демидъ и панъ Исай Козицкіе, его

милость ііанъ едоръ Сенюта Ляхо-

вецкій, войскій Кременецкій,— жа-

ловалъ и опов далъ о томъ, штожъ

дей року нынешнего, семьдесятъ

четвертого Степанъ Боговитино-

вичъ Шумскій, часовъ недавно про-

шлыхъ, м сяца Октебря дванадца-

того дня, подданого моего власно-

го Хорошевского, именемъ, Наума

Чоботара, на добровольной дороз

кгвалтовне поймавши, черезъ за-
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руки его кролевское милости чо-

тыри тисечи копъ грошей, невинне

на смерть замордовадъ, яко вже о

томъ первей сего непооднокроть

жалоба моя на врядъ тутошній Кре-

менецкій естъ принесена, гд тая

справа моя на выпис хъ врядовыхъ

ширей и достаточней описана и

доложона естъ. То пакъ въ томъ

час при бытности пана войского

съ пріятельми его милости, зъ не-

которыми многими азацными людь-

ми, обывательми пов ту Кременец-

кого, тотъ Степанъ Шумскій че-

резъ пана Сенюту, въ томъ учин-

ку замордованья обвиненый и об-

жалований, до замку тутешнего го-

сподарского самъ добровольне при-

шолъ, которого панъ Сенюта, яко

виновайца а мордера, тутъ на вря-

д пристигнувши, очевисте передо

мною, яко врядомъ, a м стцемъ его

милости князя старосты Кременец-

кого пана моего, на него жало-

валъ, ижъ дей тотъ челов къ, ви-

новайца мой, СтепанъІПумскій, ко-

торого дей я тутъ на вряд оче-

висто • быти вижу, есть челов -

комъ отъ господаря короля его ми-

лости, пана нашого милостивого, зо

всихъ панствъ его милости госпо-

дарскихъ, явне, черезъ листъ его

королевское милости, выволаный и

отъ всихъ правъ свободъ и воль-

ностей шляхетскихъ есть отнятъ

и отлучонъ, который ижъ есть для

таковыхъ учинковъ его явныхъ

у вольностяхъ шляхетскихъ ивсихъ

становъ людемъ неровный, а жад-

ные обороны правные ему, яко вы-

воланцови, неслужать. Кгдыжъ онъ

для того свовольного учинку и

замордованья, подъ часомъ тепе-

решнимъ постановенья каптурово-

го тую уФалу, отъ всихъ становъ

обывателей пов ту Кременецкого

учиненую, такъ жеикглейтъ свой,

который для справы первшихъ,

также дей свовольныхъ, а нерад-

ныхъ учинковъ его ему служилъ,

зламалъ; про то его милость панъ

Сенюта припов далъ его мн под-

старостему, въ заклад въ десети

тисечей копъ грошей, абыхъ его

зъ уряду господарского замку зд ш-

него не спускалъ и справедливость

зъ него, яко зъ мордера явного, во-

дле статуту и артикуловъ, въ ста-

тут на то описаныхъ, учинилъ,

кгдыжъ и того замордован ого чо-

лов ка, подданого своего на замокъ

привезши передо мною оказалъ и

просидъ, абы тотъ Шумскій, водле

вчйСнковъ своихъ, яко выволанецъ

а кгвалтовникъ кглейту и мордеръ,

на каранье осужонъ былъ. А такъ

я, въ небытности его милости кня-

зя старосты, пана своего, а безъ

воли и розказанья его милости то-

го вчинити не см лъ, абыхъ его

въ при иоруц примовати м дъ,

в дьже ижъ панъ Сенюта выво-

ланцомъ его быти меновалъ, и то

пенными листы его кролевское ми-
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лостя оказовадъ. Тогды Щумскій

того ся справуючи, и хотечи то

оказати, ижъ на тое выволанье

ноднесене. его кролевское милости

одержалъ и кглейтъ въ себ маеть,

самъ добровольне у то се вдалъ и

кглейтъ королевское милости пере-

домною оказалъ и явне такъ пере-

до мною, яко и передъ тыми всими

выіпейменованьши зацными людь-

ми,' тотъ кглейтъ его читанъ былъ,

который кглейтъ служилъ ему ку

рборон его, почонши отъ м сяца

Мая двадцать второго дня до м -

сяца Октебря двадцать третего дня,

который вжо минулъ въ году теперь

идучомъ семьдесятъ четвертомъ, и

кгды въ читанью того кглейту ока-

залосе то, же тотъ кглейтъ же вы-

шолъ и ему не служить; панъ Се-

нюта повтор о то просилъ, мо-

вечи, кгдыжъ ся то вже явне и

значне оказало, же тотъ чолов къ

Степанъ Шумскій жадное обороны,

ани кглейту въ себ немаетъ и за

таковымъ явнымъ учинкомъ кара-

нья есть годенъ; для того нехай бы

былъ на вряд уищонъ до вчине-

нья мн зъ нимъ скутечное спра-

ведливости; ино я тымъ же обы-

чаемъ, не хотечи того безъ воли

пана своего на себ взяти, пану

Сенют мовилъ, ижъ естли сътыхъ

цричинъ, которые тутъ на вряд

зъ стороны своее показуемъ,; того

виноватцу своего присягнути .хо-

чешь; тогды я казни замковое тво-

ей милости небороню, твоя милость

леп й в даешь, што зъ нимъ чи-

нити маешь. Ку тому панъ Исай

Козинскій, при тойже справ буду-

чи, опов далъ, ижъ дей тотъ же

Степанъ Шумскій, подъ тымъ же

часомъ, въ кглейт будучи, боя-

рина моего, нев дати, если егоза-

билъ, альбо гд его под лъ. Так-

же панъ Валентій Вскринскій опо-

в далъ, ижъ дей тотъ же Степанъ

Шумскій, подъ тымъ же часомъ и

въ кглейт будучи, возного Кре-

,менецкого Василья Рыля, который

въ справ моей до него съ позвы

здилъ, въ дому своемъ збити и

зранити казалъ. На тогожъ Степа-

на Шумского жаловалъ Войтехъ

Котинскій, ижъ дей нодъ тымъ же

часомъ, будучи онъ въ кглейт ,

слугу моего Юрка зъ жоною и зо

всими статки и маетностью его до

себ потаємне взявши, нев дати,

гд его под лъ. При томъ жало-

валъ панъ Прокопъ Новицкш, ижъ

дей Стеианъ Шумскій, подъ часомъ

теперешнимъ, будучи въ кглейт ,

зъ слуги моего, который окрадши

мене, до него втекъ, мн зъ нимъ

справедливости вчинити и тыхъ

речей, въ мене покраденыхъ, поот-

давати не хот лъ, и самъ съ тымъ

злод емъ тые речи, въ мене покра-

деные, иокористидъ., И такъ панъ

Сенюта тртъкгдейтъ, черезъ не-

го оказаньій, я#> не слушный и

ненравный, др .̂вряд въдесети ти-
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сечахъ колахъ грошей, черезъ воз-

ного Кременецкого, Грицка Гулял-

ницкого и шляхту пана Семена Де-

ниска, а пана Семена Дедеркала,

припов дилъ и арестовалъ, и взем-

шй отъ мене зъ уряду возного

Кременецкого, Грицка Гулялницко-

го, того Степана Шумского пой-

малъ и до казни замковое у везенье

осадилъ. А по вычитанью тыхъ

всихъ выписовъ урядовыхъ, сто-

роны нозваные, князь воевода Бра-

славскій ивойскійКременецкій про-

сили, абы отъ позву, отъ року и

отъ речи, въ нихъ описаныхъ, воль-

ными были учинены, докладаючи

того, ижъ дей съ тымъ Степаномъ

Шумскимъ на онъ часъ иначей не-

могли ся зъ нимъ, яко за вывола-

яьшъ, обходити; бо ачкольвекъ дей

поднесенье того выволаня м лъ,

але вжо на тотъ часъ было вышло,

якось мы то вышей значне а мено-

вите и достаточне выписами уря-

довыми довели. Кгдыжъ дей по

выйстью того кглейту, альбо под-

несенья выволанья, естли другого

м ти не могъ, м лся заховати во-

дле статуту въ розд л первомъ

артыкулу семого, въ которомъ опи-

суеть, ижъ естлибы, кому кглейтъ

былъ данъ, а онъ бы о томъ час

ласки господарское не переправилъ,

и тому кому завинилъ не справил-

ся; тогды маеть съ панства прочъ

хати, а то маеть чинить передъ

выйстемъ кглейту, яко у томъ ар-

тыкул ширей описуеть. Якожъ

дей не только абысмы за тое са-

жанье его м ли быти винными, але

дей хотябы его хто у тотъ часъ,

яко выволанца, забилъ, за то ни-

40Ę0 неповиненъ терп ти, ведле ста-

туту права посполитого, въ розд -

л ' одинадцатомъ, артикул четвер-

томъ описаного, у которомъ пи-

шетъ: еслибы по выв данью тако-

го злочинцу было налезено у пан-

ств нашомъ, тогды на томъ уря-

д , гд постигненъ, маетъ бытька-

ранъ; а естлибы ся тежъ трафило

его забити, за то не виненъ ничо-

го терп ти. Мы теды зъ радами

нашими коронными, на тотъ часъ

принасъ будучими, вислухавши жа-

лобы отпору сторонъ обудвухъ и

вырозум вши доетаточне выводы

и доводы правные и артикулы ста-

тутовые, черезъ воеводу Браслав-

скогс и войского Кременецкого, яко

позваныхъ передъ нами, показова-

ные и привожоные, кгдыжъ старо-

стове таковыхъ речей осужоныхъ

суть екзекуторове, которымъ на

лежить и суть повинни екзекутыо

таковыхъ речей осужоныхъ чини-

ти, звлаща ижъ ся то зъ доводовъ

зъ сторонъ нозваныхъ показало,

ижъ сторон поводовой СтеФану

Боговитину Шуйскому поднесенье

выволанья, ему даное, было вышло,

и за тымъ тогожъ Шумского до ве-

зенья осажоно было, чого се и самъ

не нрелъ и иротивъ тому заданью
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о выштью поднесенья мовить не

могъ; прото прихилившися въ томъ

праву посполитому и статутови ве-

ликого князства Литовского, сто-

ронъ позваныхъ вельможного кня-

зя Януша Збаражского, воеводуБра-

славского, старосту нашого Кре-

менецкого, а урожоного едора Се-

нюту войского Кременецкого отъ

позву и отъ року и отъ всихъ ре-

чей, ошто были позваны отъ Сте-

Фана Шуйского и жоны его На-

стасьи Сенютянки, водьныхъ есмо

учинили и чинимы тымъ нин ш-

нимъ декретомъ нашимъ, до кото-

рого на твердость того и печать

нашу коронную притиенуты есмо

росказали. Данъ въ Торуню, дня

десятого м сеца Декабря, року по

Нароженью Сына Божого тисеча

пятьсотъ семьдесятъ шостого, а

королеванья нашого року первого.

Атакъмы прозьб преречоной при-

хиляючисе декретъ вышей описа-

ний съ книгъ нашихъ канцлярей-

скихъ коронныхъ выписать и за

печатью нашою коронною выдать

росказади. Данъ въ Городн . Дня

пятого м сяца Декабря, року по

Нароженью Сына Божого тисеча

пятьсотъ осмьдесятого, а короле-

ванья нашого року пятого. Joan

Zamoyski Cancełi SRM. Справа

вельможного Яна Замойского кан-

цлера коронного Белзуского, Кны-

шинского и Замехского старосты.

Joachim Wysocki. А ижъ се дей са-

мозначне и явне показало зъ ли-

стовъ его королевское милости и

выписовъ кгродскихъ Кремянец-

кихъ, который есть вписанъ въ

декретъ Торунскій, ижъ былъ от-

сужонъ и выволанъ отъ всихъ воль-

ностей правъ и свободъ, што се дей

то довело статечне доводами прав-

ными, просилъ абы д ти небозчи-

каШумского его милости, яко стры-

еви, были поданы, а при нихъ и

им нья Козерады, Кюрбовъ и ма-

етности, которые дей были въ тыхъ

об ихъ двор хъ взяты закгвалто-

внымъ, асвовольнымъ въ ханьемъ

паней СтеФановое Шумское, што

дей есть значне и меновите вси

маетности лежачіе и рухомые въ

позв написание, при тымъ и

кгвалтъ двоякій за въ ханье до

дву им ней, абы сказано, и то

все ему яко стрыеви, водле нрава

и статуту, въ опеку, такъ д ти,

яко вси маетности присужоно бы-

ло, ведле позву по пани Шуйскую

выданого. А особливе того домо-

вялъсе, ижъ пани СтеФановая Бо-

говитиновая Шуйская оного и

того СтеФана Шуйского, яко вы-

воданца, притуляла у себе и

нимъ обцованье м ла и во им нью

д токъ своихъ оного преховывала

и теетаменты соб ку воли съ нимъ

посполу писала и на вряд съ

нимъ теперь показала, чого дей и

• сама се не прела и не прыть обцо-

ванья съ нимъ, съ которого дей

50
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показаного тестаменту значить, же

тотъ Шумскій въ Шумску умеръ

при жон своей, которому м пі-

кать во им нью тамъ въ Шумску

неналежало, але право наказывало

зъ земли его королевское милости

прочъ хать, а не на им нью м ш-

кать. Съ тыхъ нричинъ домовялъ

се, абы пани Шуйская была ка-

рана водле конституцій Варшав-

ское, въ року осемдесятомъ уФале-

ное на сейм вальномъ. Азъсв т-

ками дей, которые се въ лист на-

писали, або, яко называеть пани

Шумская тестаментомъ, которого

онъ нанъ марпіалокъ нерозум еть

быть за такій, и не признаваеть

съ тыми св тками, ижъ дей Сте-

Фанови ПІумскому ку воли такій

листъ писали и печати свои при-

кладать см ли и роками своими

подписовали, о то вольное мовенье

у права належного ему пану мар-

шалку зъ ними заховати. А сторо-

на обжалованая, чинечи отказъ на

вси тые артикулы, отъ пана мар-

шалка заданые, и ку речи ихъ по-

в дила наперв й, што панъ мар-

шалокъ мовить, ижъ на мамрам

писанъ, тобы м лъ показати не го-

лыми словы, недомыслъ, але речью

самою, жебы то м лъ быть мам-

рамъ; але тотъ тестаментъ не на

мамрам нисанъ, бо само то пока-

зуеть, ижъ письма въ немъ нема-

ло, и къ тому не знать, абы м ло

быть Формовано, яко посполите бы-

ваеть, ижъ на мамрам Формують

письмо, жебы уписать, а къ тому

кустодыя съ печатьми не есть при-

л пленая, але съ тогожъ паперу

выр зана, на которомъ тестамент

подписъ руки небожчиковское, зай-

муючи кустодыю, подписанъ есть.

И къ тому не была никгды того

потреба, абы небожчикъ такъ вель-

кій мамрамъ, на три аркуши зши-

тый, м лъ кому и для чого давать,

альбо его у себ ховать. А про то

зо всихъ подобенствъ, припатрив-

шисе тому тестаменту, каждый сна-

дне обачить можеть, же не на мам-

рам есть писанъ, але до того

имъ написаного тестаменту небож-

чикъ руку свою подписалъ и пе-*

чать при иншихъ печат хъ людей

учтивыхъ приложилъ. И покдада-

ючи тестаментъ, здавалъсе наузна-

нье нашо врядовое, абыхмо при-

смотр вшисе тому тестаменту вше-

лякіе подобенства, которые и пра-

во посполитое кажеть урядови на

баченью м ть, узнавали, еслибы

тотъ тестаментъ на якомъ мамра-

,м писаный быти м лъ. Што мо-

вить ижъ бы се не врядовне въ томъ

заховать м лъ, не водлугъ арты-

кулу второго розд лу осмого, ижъ

ку справованью тестаменту вряду

не везвалъ, альбо причины, для ко-

торое вряду м ть не могъ, не поло-

жилъ, иио въ томъ тотъ же арти-

кулъ указуеть, же тестаменты пе-

редъ трема св тки, в ры годны-
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ми, снравованы быти могуть, ко-

торых* у однакой ваз , яко и пе-

редъ врядники, покладаетъ. Аижъ

бы м лъ поменить причину, для

чого вряду не могъ м ть, того ета-

тутъ не указуетъ, абы былъ по-

виненъ причину выписать, але за

ровно положилъ такъ тотъ теста-

ментъ, который передъ трема св т-

ки справованъ, яко и тотъ кото-

рый передъ врядниками справують,

и вольно то ему было везвать до

того вряду, яко и не везвать. Дру-

гое што тежъ мовить, жебы не по-

рядне м лъ быть справленъ, и за-

крытыми словы, звлаща зъ сторо-

ны сумы; то слушне учинилъ, не

шшисуючисе у томъ передъ людь-

ми, а и о то хотябы и былъ при-

ступъ до права, яко не есть и бы-

ти не можеть, о то не пану маршал-

ку, але д темъ, за часомъ л тъ

дорослыхъ, мовити бы належало,

кгдыжъ пану маршалку на сесь часъ

ни о што иншого, только о опеку

идеть. А такъ значне се то пока-

зуеть, ижъ каждую речь меновите

и досыть порядне написано. Тре-

тєє, што мовитъ, указуючи наар-

тыкудъ третій розд лу осмого, ижъ

св тки м ли тотъ тестаментъ пе-

редъ его королевскою милостью ока-

зать, а не опекунъ, тотъ артыкулъ

ясне указуеть ііе о таковыхъ те-

стаментахъ, который бы передъ тре-

ма св тки былъ справрванъ, и за

доброго здоровья, яко тотъ теста-

ментъ пана Шуйского, але о тако-

выхъ,' гд бы се пригодило кому

чинить тестаментъ на войн , на

дороз и въ дому у пригод якой,

а не могъ бы м ть трехъ св тковъ,

тогды колько можетъ м ти при со-

б людей в ры годныхъ, кажеть

тестаментъ справовать, и таковый

тестаментъ, заразомъ скоро по смер-

ти, передъ господаремъ, албо пе-

редъ судомъ земскимъ рбъявленъ

быти маеть, а надто и присягою

ствержонъ, а то для того, ижъ не

суть иные св тки, кгдыжъ право-

учитъ трема св тки, а не менпгь

справы своее доводить. А ижъ не

св тки, але опекунъ тотъ теста-

ментъ передъ господаремъ объя-

видъ, и того мало было потреба,

кгдыжъ и кромъ такового объяв-

ленья, досыть былъ самъ въ соб

тотъ тестаментъ моцный и водде

права учиненый, а ижъ къ тому и

передъ господаремъ объявленъ, то

вжо и надъ право сталосе, не ку

завад , але ку большой помочи. А

што мовить, же опекунъ судья ока-

зовадъ тотъ тестаментъ и упере-

дидъ, не чекаючи, жебыпередъ нимъ

опов дано; то само показуеть, по-

неважъ есть опекуномъ, тогды хо-

тябы нередъ нимъ хто иншій его

оказалъ на вряд , не могъ бы его

пріймовать, бо бы самъ же былъ и

св ткомъ и опекуномъ. А што мо-

вить, ижъ не до корунныхъ ме-

трикъ уиисанъ, поневажъ на Во-



240 1580 г.

дыню, который належить до Кору-

ны, есть справованъ;—тотъже гос-

подарь есть паномъ великого княз-

ства Литовского, яко иКоруны поль-

ское; a Шумскій такъ тежъ м лъ

ос дость у Литв яко и въ Кору-

н , кгдыжъ въ томъ же тестамен-

т онисуеть добра и маетность

свою лежачую въ пов т Бере-

стейскомъ; прото и тымъ ничого

се праву посполитому не уближи-

ожененыо даные. А што вспоми-

наеть, ижъ на им нью неразд ль-

номъ описовалъ, гд бы такъ

было, жебы не вольно жон в но

записовать брати нед леной, та-

кимъ способомъ невольно бы и

жоны понять. А тотъ артыкулъ

оденадцатый въ розд ле піостомъ

указуеть, ижъ на в чность про-

дать неможеть, але заставить воль-

но часть свою для потребы своее,

кою своею подписалъ тотъ виды-

мусъ съ книгъ и потвердилъ тотъ

тестаментъ. Четвертая причина,

што менуеть, ижъ жон своей за-

писалъ суму пенезей на им нью,

водлугъ листовъ давныхъ в нов-

ныхъ, и речи рухомые идоживотье,

пов даючи, ижъ моцы не м дъ, бо

держадъ опекою и нерозд льное

им нье зъ братьею, беручи на по-

мочь, хто чого върукахъ немаеть,

записовать не можетъ; на то такъ

нов далъ, ижъ то розум етьсе о

спадкахъ, же нихто никому въ

над ю спадку ничого записовать

не можетъ. Также гд бы на онъ

часъ панъ Шумскій им нья то-

го не держалъ и на тотъ часъ,

кгды тестаментъ справовалъ не-

божчикъ жаднымъ опекуномъ не

былъ, але вдастнымъ паномъ и

д дичомъ части своее и не запи-

совалъ на чужое части, только

на своей властной, ствержаючи

первшьш записы жон своей ііри

до, поневажъ самъ господарь ру- і не для родичовъ, бо о потребе ро-

дичовъ другій паракграФъ въ томъ

артыкул описуетъ. А ижъ ианъ

панъ Шумскій ничого в чностью

не записалъ, але якобы тежъ за-

ставою дочестне, про то ни въ чемъ

права посполитого не ухибилъ, про-

то и о спадкахъ неслушне тотъ

артыкулъ приводить собе ку по-

мочи панъ Козерадскій, бо тамъ

ясне указуеть, ижъ такового спад-

ку записовать неможеть, хто бы

еще живъ былъ, покомъ бы то спа-

дать м ло. Пятая причина, што

всиоминаетъ причину отдаленья

отъ опеки, указуючи, ижъ теста-

ментомъ отцовскимъ отдаленъ, за

причиною мачохи своее и братьи,

отъ им ней Подляскихъ; то се са-

мо показало, бо позывадъ отома-

чоху ихъ и братью свою; аде ижъ

того не дошолъ за причиною ма-

чохи и незычливостыо оныхъ бра-

тьи своее, бо его до того иедопу-

щали; про то и тую причину слу-

шную кладеть, кгдыжъ ему така-
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ижъ отчызна яко и имъ шла дру-

гая причина зъ стороны стр ля-

нья на него Шуйского, также не

пріязни великое, которая межи

ними была, и то онъ написалъ,

ціто самъ л пей в далъ, зъ умер-

дымъ о то трудно мовити. А зъ

стороны неііріязни, полны книги

того на кождыхъ рокахъ земскихъ

Верестейскихъ, же не тылько о ма-

етность зъ собою м ли завихненье,

аде и ку почтивости одянъ дру-

гому примовлялъ и на добрую сла-

ву торгалъ, про то тыхъ причинъ

не змышлялъ, аде што явне было

и книгами се довести можетъ, то

на тестамент писалъ. Мовилъ

тежъ панъ маріпалокъ, же братъ

безъ причины отъ опеки отдалять

его не могъ, тогды такового права

братъ по брат ужывать не мо-

жеть, и вси причины панъ мар-

малокъ голыми сдовы менуеть,

а правне ничого не показуетъ, а

статутъ вольность кождому даетъ

мимо близкихъ опекуновъ, кого

хотечы жон къ д темъ своимъ

уставляти, яко о томъ артыкулъ

третій въ роздел шостомъ опи-

суеть: а то суть напредн йшіе оп -

куны передъ прирожоными, кото-

рыхъ отецъ на тестамент опи-

піеть. A гд бы не описалъ, тамъ

вже спадаетъ на прирожоныхъ и

на стрыевъ опека, а ведже и тые

ааразомъ до тое опеки брати се

маютъ, аде панъ Михайло ажъ въ

шести д т хъ до тое опеки по-'

чалъ се примовлять, занехавши

се черезъ такъ часъ додгій, бо

самъ сознадъ, ижъ пов да, пани

Шумская почела переводить на

немъ право у ПІумску, протомъ

муселъ тежъ ей то отдать, не ма-

ючи отъ нее упокою, съ чого се

значить, ижъ то не зъ мести ку

братанкомъ своимъ чинить, але

зъ вазни, што кодьвекъ тутъ по-

даеть до права ку збуренью того

тестаменту, все то суть голые сло-

ва, а ижъ бы се тымъ значне по-

казало, же тотъ тестаментъ есть

властный и правдивый небожчика

пана Шумского, которого зъ до-

брымъ розмысдомъ за живота сво-

его, часъ немалый передъ смертью,

справовалъ и самъ очевисте, дучи

въ дорогу на послугу господар-

скую военную у Волковыйску, на

врад гродскомъ опов далъ и до

книгъ кгродскихъ староства Вол-

ковыйского далъ тотъ тестаментъ

уписать. Чого доводечи, положидъ

выписъ съ книгъ кгродскихъ Вол-

ковыйскихъ подъ датою року ты-

сеча пятьсотъ осмдесятого, м сяца

Августа шестнадцатого дня, и

тыхъ словъ своихъ не голою по-

в стью, але писмомъ, врядовне

довелъ. А надто все што указу-

етъ и беретъ соб за головн йшую

причину , ижъ небожчикъ панъ

Шумскій бьыгъ выволанцомъ ж не

могъ жадныхъ тестаментовъ спра-
51
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вовати, бо быяъ осужонъ, указу-

ючи на статутъ права посполито-

го, розд лу осмого, артикулу пер-

вого, доводилъ декретомъ господар-

скимъ, въ Торуни учиненымъ, въ

року семдесятъ щостомъ, справы

тое, которая се межы паномъ во-

еводою Браславекимъ и паномъ

Шумскимъ точила, о везене Шум-

ского, тутъ се ясне показуеть,

якимъ умысломъ панъ маршалокъ

тое опеки доходить, и самъ праве

усты своими ствердилъ тую при-

чину непріязни своее, которую

панъ Шумскій въ тестамент сво-

емъ оиисалъ, и для чого его отъ

опеки отдаляетъ; бо мало на томъ

маючи, ижъ за жывота былъ ему

великимъ непріятелемъ, стоечи

на здоровье и на учтивость его;

еще и по смерти, не ушановавши

въ томъ дому и народу своего вла-

стного, см лъ се торгнуть на почти-

вость брата своего рожоного. И

хотяжъ бы иншихъ иричииъ и такъ

ясныхъ доводовъ зъ стороны по-

званое небыло, тогды тымъ самымъ

отъ тое опеки, яко головный не-

пріятель дому пана Шуйского, от-

падаеть и за головного непріяте-

ля жоны и д токъ пана Шуйско-

го розумянъ быти маеть и пока-

залъсе; кгдыжъ се на учтивость

ихъ невинне торгнулъ, съ чого

явне показуетьсе, ижъ не зъ ми-

лости ку д ткомъ пана Шуйского,

але для большого пожитку своего

опеки тое прагнеть. А ижъ бьв

се то ясне показало, же то небож-

чикови невинно задаетъ и научтй-

востя его мажетъ, напервей, што

се до тычеть того выволанья, то-

гды тое выволанье не было о обра-

женье маєстату господарского, а ни

о жадную речь такую, которая бы

за собою вину крывавую поноси-

ла, прото того артикулу первого,,

въ розд л осмомъ, который се обе-

зецныхъ и что отсужоныхъ розу-

м емъ, до того выволанья натега-

ти неможеть; такъ тежъ артыку-

лу семого въ розд л первомъ, бо

тотъ указуеть на таковыхъ, кото-

рые бы зъ земли, съ иригоды уте-

кли, ласки тежъ его королевской

милости переправовать пану Шум-

скому неуказовада потреба, бо не-

былъ виненъ; кгдыжъ тыдько та-

ковые мають ласку господарскую

переправовать, которые бы што:.

проступали, и то ажъ сторону по-

єднавши. А што соб ку помочи

береть декретъ госнодарскій То-

рунскій; ино и съ того декрету

значытьсе, ижъ небожчикъ за

кглейтомъ будучи припущонъ до

справы, о везенье свое съ паномъ

воеводою Браславскимъ передъ его»

королевскою милостью чинилъ,

ижъ папа воеводу съ того обви-

ненья было вызволено для того,

же кгды Шуйского до везеня са-

жалъ, вже ему поднесене съ того

ны по лиш. л было пред-
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сежъ его кородевекая милость то-

го выволанья на Шуйского не ствер-

дидъ, a Шумскій розум ючи соб

отъ тое стороны, которая на него

была выволанье вынесла, яко отъ

Стефана Корницкого съ кривдою,

знову поднесене у его королевской

милости въ року семдесятъ осмомъ,

м сеца Августа десятого дня одер-

жалъ, и за таковымъ поднесеньемъ

передъ трибуналомъ Волынскимъ

съ тыми, хто былъ причиною то-

го его выволанья, справу м лъ изъ

декрету трибуналского зо всего

вольными зосталъ. Чого доводечи

покладали кглейтъ его королевской

милости подъ печатью корунною,

датою у во Львов , року тисеча

лятьсотъ семдееямъ осмого м се-

ца Августа десятого дня, который

такъ се въ собе маетъ: СтеФанъ,

•Вожыо милостью король Польскій,

велиній князь Литовскій, Рускій,

Прускій, Мазовецкій, Жомоитскій

и Кіевсній, Подляскій. ИФДЯНСКІЙ,

княже Седмикгродское иныхъ. 0-

инаймуемъ тымъ нашимъ листомъ

Кременецкимъ право перевелъ и

до выволанья его привелъ зъ сто-

роны кгвалтовного выбитья зъ спо-

койного держанья им ньяЮревецъ

и побраня всее маетности его съ

того им ньяЮревецъ. Мы на при-

чину певныхъ пановъ радъ на-

шихъ и съ причины вышей по-

мененое, абы могъ подъ тымъ ча-

сомъ зъ Степаномъ Корницкимъ

о злый переводъ права и о ин-

шіе другіе кривды свое чинити,

альбо се зъ нимъ поровняти, тое

выволанье СтеФана Воговитина

Шуйского до полрока ц лого,

отъ даты въ томъ нашомъ лист

нижей написаное, водл права под-

несли есмо и тымъ теперешнимъ

листомъ нашимъ подносимы, што

всимъ якогожъ кольвекъ достоен-

ства, стану и заволаня людемъ, под-

даиымъ нашимъ и коруны нашое

и панствъ, до нее належачихъ,

звлаща земли Волынское обывате-

лемъ ку в домости приводимы и

розказуемы, абы се те преречоною

СтеФана Боговитина Шуйского при

всимъ вобецъ и каждому зособ- | томъ лист нашомъ заховуючи,

на, кому то в дать належитъ, ижъ

кгды намъ есть дана справа име-

немъ урожоного СтеФана Вогови-

тина Шуйского, же на немъ не

слушне урожоный СтеФанъ Кор-

ницкій, земенинъ нов ту Креме-

нецкого, за нродка нашого Жикги-

монта Августа славное намети пе-

редъ урядомъ нашимъ кгродскимъ

ему допустили на каждомъ м стцы

быти и вшелякое справы свое до

часу вышей назначоного вольне

и безпечне справовати, ему ку пе-

реказ того выволанья соб на по-

моцъ неберучи. А для л пшое пев-

ности до того листу нашого пе-

чать нашу коронную притиснути

роеказали есмо. Писанъ ве Льво~
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в . Л та Божего Нароженья тисе-

ча пятьсотъ семдесятъ осмого, м -

сеца Августа десятого дня, пано-

ванья нашого року третего. У то-

го листу его королевской милости

подписъ тыми слрвы: Joannes Во-

rukowski R. Р. К псИ...—Спра-

ва велебного Яна Боруковского

зъ Билина, подканцлерого корун-

ного, пробоща Ланчыцкого, декана

Варшавского. Lawryn Przboczyn-

ski R. Р. К. При- томъ положили

два декреты трибунальскіе, вътомъ

же року семдесятъ осмомъ, м се-

ца Ноебра двадцать шостого дня

учыненые, а третій листъ трибу-

нальскій подъ тоюжъ датою зно-

шенья того выволанья зъ небож-

чика Шумского, писаный до всихъ

вобецъ, зъ обводаньемъ, о томъ

ознаймуючи зъ трибуналу. А што

дей панъ маршалокъ пов даетъ,

ижъ бы не въ той справ подне-

сенье м ло быть дано.; але въ ин-

шой, нехай же се самъ добре при-

слухаетъ кглеитови господарскому,

одинъ отъ СтеФана Корницкого,

отъ которого выволанья вольнымъ

зосталъ. Надъ то все, вже посл то-

го всего, самъ панъ Михайло съ

паномъ Шумскимъ неразъ у суду

земского Берестейского такъ за

позвы своими, яко и за его позвы,

росправы примовалъ, и никгды

ему за живота его того не зада-

валъ, бо если его розум лъ быть

чти отсужонымъ, альбо выволан-

цомъ, для чогожъ зъ нимъ у пра-

во вступовалъ и зъ нимъ обцовалъ.

Кутому, въ року семдесятъ осмомъ

передъ людми зацными угоду прі-

ятельскую и постановенье около

д лу во им ньяхъ и въ инныхъ

речахъ зъ нимъ Шумскимъ при-

нялъ, чого доводечи, покладалъ

листъ. полюбовный пріятелей зо-

бопольныхъ. Панъ маршалокъ на

то пов дилъ, што дей покладаеть

пани Шумская зъ меноваными въ

лист опекунами своими поднесе-

нья и декрета суду головного три-

бу нальского; тогды непоказуетсе,

ижъ не въ иншой справ , але въ | абы тюдъ тымъ поднесеньемъ Шум-

той противъ Корницкого, о кото-

рую былъ выводанъ. А есдибы

небожчикъ Шумскій, яко панъ мар-

шалокъ менуеть, м лъ быть осу-

жонымъ почтивости, альбо отъ ко-

выволанъ; нехайже то

еловы, але писмомъ

покажеть; чого довести неможеть,

абы м дъ быть отъ кого иншого

повторе выноланъ, только разъ

го иншого

не голыми

скій зъ СтеФаномъ Корницкимъ

м дъ м ти справу передъ его ко-

ролевскою милостью, и то, што ему

задано, справитисе. А трибуналь-

скій судъ судити о почтивость и

выволанца вызволяти не м лъ мо-

цы, кгдыжъ то одно судови госпо-

дарскому судити належиш»; домо-

вялсе абы тые выписи трибунадь-

скіе.до росправы дадьшое на
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де оставены хотечи противко яихъ

мовити, пытано зъ суду пана

маршалка, еслибы небожчикъ Шум-

скій о почтивость былъ сужонъ,

альбо еслибы м лъ иншое вывола-

нье якое, абы показалъ. Панъ мар-

шалокъ, на то большей не мовечы,

только декретомъ Торунскимъ под-

пиралъсе -, або мовилъ, ижъ дей

не показуетъ сторона, абы Шум-

скій сторону переедналъ и коро-

ля его милость но той справ То-

•рунской перепросити м лъ. Панъ

судья на то отпиралъ, што мовить

панъ маршалокъ,. ижъ около вы-

зволенья зъ выволанья неналежа-

ло то судови трибунальному, одно

самому господарю королю, его ми-

лости, и пакъ пов дилъ ижъ Во-

лынцы жадного трыбуналу не м ли,

въ томъ не добре констытуцеи

трибунальекое присмотр лсе; бо

тамъ его королевская милость толь-

ко зъгола речи крывовые, кото-

рые бы се горла и почтивости до-

тыкали, тые на судъ свой госио-

дарскій зоставить рачилъ, а ин-

шіе вси посполитые речи, около

кривдъ поточныхъ, судови трыбу-

нальскому поручилъ. А тое выво-

ланье Шумского не было въ речи

крывавой, только въ кривд по-

точной, о которую водлугъ кон-

стытуцеи панове Волынцы трибу-

налъ свой отправуючи у Луцку,

то слушне судили, чого консты-

туцыею кору иною, въ року семьде-

сятъ осмомъ у Варшав учине-

ною доводидъ, и знать дей, же панъ

марщалокъ все голою дов стью

доводилъ, бов мъ, будучи обыва-

телемъ земли Волынское, самъ не

в даетъ же панове Волынцы свой

трибуналъ м ли. А кгдыжъ дей

панъ маршалокъ см лъ торгнуть

на учтивость брата своего змер-

лого и малжонки его, а простое

выволанье, съ которого панъ Шум-

скій воленъ зосталъ, въ речь кры-

вавую обернулъ и ку почтивости

брату своему и малжонки его при-

мовилъ; просили, абы панъ марша-

локъ, яко головный непріятель па-

на Шумского, который се самъ

по зейстью его выдалъ, отъ опеки

дей той его былъ отдаленъ, а тотъ

тестаментъ, водле права справле-

ный и на врад черезъ самого

Шумского признаний и листомъ

короля его милости ствержоный,

былъ при моцы захованъ, а съ тое

наганенье абы, водлугъ артыкулу

сорокъ третего въ розд л четвер-

томъ, до его королевской милости

отосланъ быдъ. Въ томъ панъ

маршалокъ мовить, што дей сто-

рона м нить тестаментъ черезъ

самого Шумского на вряд Волко-

выскомъ, дучимъ на войну и

нризнаный и до книгъ уписаный,

того дей онъ, абы Шумскій былъ

на войн , не в даетъ; але дей онъ
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панъ маршалокъ того св домъ, же

тотъ дей выписъ не давными ча-

сы жеребцовъ. десеть у во вряду

Волковыйского справили. А панъ

судья св тчилсе у суду, ижъ

панъ маршалокъ важилсе уряду

его королевской милости при-

мову вчинити, и иросилъ абы

то до книгъ было записано. По-

томъ по немалыхъ спорахъ пыта-

ли есмо сторонъ, штобы еще по-

ступковъ иравныхъ у себе м ли,

абы у суду покладали; нижли надто

ничого большей зъ обусторонъ

у себе быть не нов дили. А такъ

мы не чинечы заразъ въ той речы

сказанья, взяли то соб для намо-

вы и на декретъ

А потомъ дня третего, мы судьи,

намовившысе межи собою, таковое

сказанье въ той речы учинили.

Напервей, што его милость панъ

маршалокъ беручисе ку зламанью

тестаменту , розум ючи его быть

на мамрам писаный; тогды жадное

подобенство на томъ тестамент ,

абы м лъ быть на мамрам писа-

ный, непоказуетсе, и овшемъ такъ

въписаныо литеръ, виршовъ, съ по-

чатку до конца, жадного наменшого

нодобенства до писанья на мам-

рам а ни до прибитья кустодьи

съ печатьми немашъ, а подписъ

руки небожчика Шуйского, зай-

муючи кустодеи, подписана, и

виршъ остатній не только абы

м лъ быть розуменъ у Формованью

ку печатемъ, але прикладаючи пе-

чать досыть немало литеръ вирша

остатнего воскомъ занятъ и пе-

чатьми притиснено; отколь зна-

читсе, не на мамрам писаный.

А што тежъ бурылъ тестаментъ,

же не передъ врядомъ земскимъ,

водл науки въ розд л осмомъ

артыкулу второго, але передъ свет-

ками справованъ, а причины для

чого вряду не м лъ, въ тестамент

неположилъ, тогды, то есть на

воли кождого, бо въ томъ же ар-

тыкул позколяетъ и передъ свет-

ками к ры годными тестаментъ

справовати, што идеть водлугъ

права. Мовилъ тежъ, ижъ н кото-

рые слова, звлаща зъ стороны су-

мы, невыображоны; о томъ не па-

ну маршалку, але д темъ, за ча-

сомъ л тъ дорослыхъ, зъ маткою

мовити бы належало. Задавалъ тежъ

причину, ижъ не светкове, але опе-

кунъ тестаментъ передъ господа-

ремъ его милостью опов дадъ; то-

гды тотъ же артыкулъ вторый по-

зволяетъ кождому передъ господа-

ремъ, альбо передъ судомъ зем-

скимъ, опов дать, только бы не

омешкиваючы, чому се зъ стороны

пани Шумское и д тей ее досыть

стало, передъ его королевскою мидо-

стію, который корун Польской и

великому князству Литовскому па-

номъ есть. А не только зйвби одно
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панъ судья земскій Берестейскій зъ

особы своее опекунское м лъ тотъ

тестаментъ передъ его королевскою

вшлостыо объявити, аде и самъ

небожчикъ панъ БІумскій въ ры-

хломъ час , у семи нед ляхъ по

справованю того тестаменту, бу-

дучи въ добромъ здоровью и дучи

на послугу господарскую военную,

въ дороз , на вряд Волковыйскомъ

объявилъ и до книгъ уписалъ,

въ чомъ врядови маетъ быть в ра

дана большая. А ижъ панъ мар-

шалокъ втачалъ и тую причину,

менуючи, же небожчикъ Шумскій

не могъ жон своей жадныхъ за-

писовъ на им нью Шумскомъ, яко

нерозд льномъ, чинити; ино ба-

чимы то, же былъ воленъ и слу-

шне записовалъ, бо не на чужой,

але на своей части, звлаща суму

пен зей, а-не в чность записалъ;

а хотяжъбы небожчикъ панъ Шум-

скій и безъ такого, водле права

справеного тестаменту зъ сего св -

та зышолъ, тогды статутъ права

посполитого кажетъ близкимъ вря-

довне до опеки належачимъ, во-

длугъ артикулу четвертого, въ роз-

д л шостомъ описаного, уходити;

а то маютъ по змерломъ безъ

ом шканья чинити; а панъ мар-

шалокъ, ажъ въ шести л техъ до

опеки озвалсе. Што тежъ менилъ,

якобы небожчикъ панъ Шумекій,

будучи вмволанцомъ, тестаменту

чинити не могъ; и на то пока-

залъ декретъ его королевское ми-

лости, въ Торуню учиненый, подъ

датою року семдесятъ шостого, м -

сяца Декабра десятого дня, кото-

рый се сталъ небожчику Шумско-

му зъ его милостью княземъ воево-

дою Браславскимъ, а паномъ е-

доромъ Сенютою Ляховецкимъ о

зраненье и везенье Шумского: ино

на то показала сторона кглейтъ

его королевской милости по декре-

т Торунскомъ небожчику Шум-

скому, на поднесенье того вывола-

нья даный, подъ датою року сем-

десятъ осмого, м сяца Августа де-

сятого дня, за которымъ подне-

сеньемъ показалосе, ижъ Шумскій,

маючи справу у суду головного

трибунального земли Волынское

въ Луцку съ княземъ, его мило-

стью, воеводою Браславскимъ и

зъ урядомъ его кгродскимъ Креме-

нецкимъ о злый сказъ, а зъ Сте-

паномъ Корницкимъ о злый пре-

водъ права, того всего справилсе,

и судъ трибунальній, всю справу

Корницкого скасовавпіи, и отъ пе-

реводу права вольнымъ пана Шум-

ского учинили. И маючи въ томъ

моцную владзу, водлугъ конститу-

пеи Варшавское, же то ихъ судо-

ви належало, тое выволанье съ па-

на Шуйского знесли черезъ листъ

свой, и презъ возного въ земли

Волынской обволать наказали, яко
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о томъ шырей на декретахъ три-

бунальскихъ и. на лист черезъ

возного обволаномъ показуетьсе;

бо тое выволанье на Шумского

нежло о. ображенье маєстату его

королевской милости, о речь кры-

вавую, водлугъ артикулу семого

въ розд л первомъ, который панъ

маршалокъ на збуреиье тестамен-

ту на помочь соб бралъ. А што

меновалъ нанъ маршалокъ, ижъ

нанъ Шумскій ласки его королев-

ское милости не переправовалъ, то-

го ему потреба неуказовала; кгдыжъ

се то зъ декрету трыбунальского

показало, же невинне выволанъ,

а ласку госнодарскую нереедныва-

ти указуетъ только тымъ, кото-

рые бы винни зостали и сторону

ображоную перееднали. Авърозд -

л осмомъ артыкулъ первый тако-

вымъ, которые бы, чти отсужоные,

тестаменту справовати неиозво-

дяетъ, и того артыкулу, который

се о безецныхъ розум еть, панъ

маршалокъ въ тую справу утачати

не можеть. Съ тыхъ всихъ вы-

шей помененыхъ причинъ узнали

есмо тестаментъ небожчика пана

СтеФана Шумского слушне и ве-

дле права справеный, которому

вольно было, яко челов ку учтиво-

му, зажываючи вольности шляхет-

ское, тестаментъ справовати и

онекуновъ водле воли своее въ

немъ жон , д темъ и всей маетно-

сти своей установляти, водде ко-

торого тестаменту опекуномъ въ

немъ описанымъ тую опеку при-

судили есмо; кгдыжъ и статутъ

права посполитого въ розд л ніо-

стомъ, артыкулъ третій, указуетъ,

ижъ то суть наиредн йшые опе-

куны мимо прирожоныхъ, кото-

рыхъ отецъ тестаментомъ назна-

чить. А што его милость панъ

маршалокъ домовялсе о всказанье

на каранье пани Шуйскую, водлугъ

конституции Варшавское уФаде-

ное, менуючи, ижъ дей небожчика

малжонка своего подъ часомъ вы-

воланья переховывала, зачимъ дей

подъ такоежъ каранье, яко и вы-

воланецъ, подлегла, о то, кгдыжъ

пани Шумская противко пану мар-

шалку св тчиласе, ^іенечи, ижъ

дей ее на доброй слав и почтиво-

сти нарушилъ, съ тымъ отсылаемъ

ихъ обудвухъ сторонъ до его ко-

ролевское милости, водле артыкулу

сорокъ третего, въ розд л четвер-

томъ описаного, и рокъ складаемъ

по отвореныо лимитацый въ тый-

день. А такъ маршалокъ не прій-

муючи сказанвя нашого, пов дилъ,

ижъ дей тая справа до розсудку

короля его милости не належитъ,

и менуючи сказанье наше не во-

длугъ права, св тчилсе на насъ

урядъ и мовилъ тыми словы: ру-

шамъ васъ уряде. А мы ему аие-

лндыи не боронили и допустили,
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которое панъ марнгаяокъ принять

не хот лъ^ только мовилъ, же васъ,

уряде, рушамъ, въ томъ св тчйли-

се мы судьи вознымъ Кгрекгоромъ

Кгребовскимъ, ижъ мы апеляцій

пану марпіалку допустили, што

все для памети до книгъ судовыхъ

земскихъ записано. Писанъ у Бе-

рестьи.

1584 г.

98.—Опр д д ш по д ду дворянина М шковскаго съ пом щикомъ Жа-
лаховскимъ, который ограбидъ его на дорог , затащилъ късеб въ

домъ и избидъ плетьми.

Изг актовой книги за 1584 годъ, листъ 98.

Л та Божого Нароженья 1584, і

м сеца Генваря 14 дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

водле порадку статутовбго о Трехъ

Кроляхъ, свят Римскомъ припа-

лыхъ, передъ нами врадники судо-

выми земскими пов ту Береетей-

ского, Адамомъ Иатеемъ, судьеіо,

а Богданомъ Туминскимъ, подсуд-

комъ, постановившися обоя сторо-

на у суду, панъ Янъ Каменскій

именемъ и за моцыо его милости от-

ца Мелентея Хребтовича, владыки

іЩолодимерского и Верестейского, і

архимандрита Нечерского у Кіев ,

сторона поводовая, съ позву оче- j

висто жаловалъ у права на земе- |

нина господарчого пов ту Боре-

стеіского, пана Станислава Мала-

ховского, штожъ дей тотъ ланъ

Малаховскій самъ собою зъ мно-

гими помочниками и слугами свои-

ми, року прошлого тысеча пять-

сотъ осмдесятъ третего, м сеца Мая

первого дня, угонявши дей врадни-

ка Радомского его милость влады-

ки Володимерского и Берестейско-

го. Яна М шковского, доброволь-

ною дорогою дучого, ко им нью зе-

менина пов ту Берестеііского па-

на Василья Чапли, въ сел Рева-

тичахъ, не маючи дей жадное при-

чины, оного Яна М шковского са-

мого пой мал ъ, збилъ и звезавши,

съ коньми и зъ возомъ его власт-

нымъ кгвалтовне взядъ, пограбилъ

и до двора своего Сегневицкого при-

велъ; а тамъ его у двор своемъ
53
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Сегневицкомъ, черезъ ц лый день

ажъ до самого вечора, у везенью

своемъ звязаного державши, само-

го и хлопца его Мартина Елутниц-

кого, шляхтича, збивши, а огра-

бивши, съ того двора и села свое-

го Сегневицкого прочь выгналъ; а

то дей меновите взялъ и погра-

билъ вънего: шкатулу, за которую

далъ - золотыхъ полъскихъ шесть,

къ которой дей шкатул былт) зо-

лотыхъ чирвоныхъ триста, кото-

рую дей триста золотыхъ чирво-

ныхъ панъ его отецъ владыка, па-

ну Семену Хребтовичу Богурин-

скому брату своему черезъ него

іюслалъ былъ, а его дей власныхъ

двадцать когтъ грошей Литовскихъ,

и листъ коморника господарского

Яна Пенского на сорокъ осмъ зо-

лотыхъ польскихъ ему даный, дру-

гій листъ вызнаный отъ пахолати

его королевское милости Яна Хре-

стовского, на золотыхъ тридцать

пять ему даный, кони три, два ко-

ни гн дыхъ, возниковъ, за которые

дей далъ двадцать копъ грошей,

третій подъ здокъ сивый, за кото-

рый дей далъ шесть конъ грошей,

возъ, за дв коп грошей купле-

ный, реестръ дей его властный, ко-

торый дей до чиненья личбы иаго-

товалъ пану своему отцу владыц

зъ ураду именя Радомского на пла-

ты, которые выбиралъ за два го-

ды на копъ триста, коверъ турец-

три копы Литовскихъ. То дей все

панъ Малаховскій пограбилъ и со-

б побралъ, якожъ дей оный Янъ

М шковскій ничого не ом шкиваю-

чи, на наблизшомъ врад въ замку

господарскомъ Слонимскомъ тютъ

бой свой кграбежъ опов далъ,. во-

знымъ раны збитья своего осв т-

чилъ, до книгъ замковыхъ урадо-

выхъ записати далъ. О которое

збитье врадпика своего и о грабежи

вышеяменованые владыка дей его

милость по дна кроть до суду зем-

ского Берестейского, одными поз-

вы на роки о Светой Троицы, а

другими о Светомъ Михал , свята

Римского, въ року прошломъ осмь-

десятъ третемъ ку праву позы-

валъ, нижли панъ Малаховскій на

обоє роки большою речью до су-

ду Новгородского заслонилъ се; што

абы теперь* показалъ, моцованый

владыки его милости но пану Мала-

ховскомъ домовялъ се, еслибы слуш-

не прошлые роки сторон отро-

чалъ. Атакъ кгды панъ Малахов-

скій выиисами съ книгъ врадо-

выхъ довелъ, же для болыпихъ

справъ на обоихъ прошлыхъ ро-

ц хъ передъ судомъ земскимъ Бе-

рестейскимъ становитисе не могъ:

моцованый владыки его милости

дал й водле позву попираючи жа-

лобы, положилъ выпись съ книгъ

замку господарского Слонимского,

подъ датою року тисеча пятьсотъ

кій новый, за который дей далъ осмьдесятъ третего, м сеца Мая
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третего дня, опов данья и жало-

бы на врад того врадника влады-

ки его милости Радомыского, Яна

М шковского, въ жалоб во всемъ

съ позвомъ згодливый, въ кото-

ромъ нижей опов данья и сознанье

возного пов ту Слонимского Гри-

горья Василевича Мизкгера, врадъ

признаваеть, ижъ тотъ возный ви-

д лъ на ономъ Ян М шковскомъ

на плечахъ раны битые синевые,

знать пугою битъ. А притомъ по-

кладалъ другій выписъ съ книгъ

замку господарского Берестейско-

го, за датою тогожъ року осмьде-

сятъ третего, м сеца Іюня семого

дня, опов данья оногожъЯнаМ ш-

ковского передъ его милостью па-

номъ Виленскимъ, такъже упи-

санья выпису кгродского Слоним-

ского до книгъ Верестейскихъ. За

тымъ дад й выводечи поводъ пра-

ва стороны зкадобливое, покладалъ

на письм св децтво шляхты, лю-

дей добрыхъ, аемянъ пов ту Бере-

стейского, которымъ Янъ М шков-

скій заразомъ по збитью и по гра-

бенью своемъ, кгды дей быдъ вы-

пущонъ отъ пана Малаховского,

то, што се ему стало, опов далъ,—

оденъ листъ пана Лаврина Уль-

чицкого, врадника пана Яна Гам-

шеля Здитовского, иодъ печатью и

съ подписомъ руки его, который

признаваеть, ижъ въ року нрощ-

ломъ .семьдесят* третемъ, м сеца

Мая первого дня, въ нед лю, при-

шедши дей до двора пана его Зди-

товского, п шо самъ особою своею

зъ слугою, съ хлопцемъ и зъ воз-

ницою, служебникъ отца Мелен-

тея Хребтовича, владыки Володи-

мерского, Янъ М шковскій, съ пла-

чемъ опов далъ, ижъ дей того дня

помененого, у нед лю, панъ Ста-

ниславъ ^Малаховскій самъ особою

зъ сыномъ своимъ, Дружбичомъ и

зъ многими слугами, помочниками

своими, поткавши его въ сел Ва-

силья Чапли Ревятицкого, тамъ

его самого збилъ, змордовадъ, а

поймавши и выведши зъ села Ре-

вятичъ и ему самому, сдуз хлоп-

цу и возницы, ноги подъ кони под-

везавши, до двора своего Сегневиц-

кого привелъ и тамъ дей, што коль-

векъ м лъ при соб , возъ зъ конь-

ми и зо всими речми его, съ пе-

незми пана его, которыхъ зъ со-

бою [м лъ |триста зодотыхъ чирво-

ныхъ, и его грошей готовыхъ не

мало, зъ шкатулою пограбивши, зъ

двора своего выгналъ. Другій листъ

пана^Войт ха Венцковского, врад-

ника его милости пана воеводы

Поддяского Косовского, подъ пе-

чатью и съ подписомъ руки его

писаный въ Здитов року оемьде-

сятъ третего, м сеца Мая первого

дня, и тотъ Войт хъ Венцковскій

признаваеть, ижъ будучи ему по

потребахъ своихъ у пана Яна Гам-

жея въдвор егоЗдитовскомъ, тамъ

пришедши до двора Янъ М шков-
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скіи самъ зъ слугою, съ хлопцемъ

и зъ возницею съ пдачемъ опов -

далъ тотъ жаль, бой и шкоды на

пана Малаховского, піто се ему отъ

него стадо такъ во всемъ, яко се

выше поменило. Третій листъ св -

децтва пана Петра Холмовского

подъ печатью и съ подписомъ руки

его, датою въ Верезое, року осмь-

десятъ третего м сеца Мая второ-

го дня, который нризнаваеть опо-

в данье М шковского иередъ нимъ

Мая второго, въ понед локъ, кгды

онъ былъ въ потреб своей. Чет-

вертый листъ пана Богдана Ива-

новича Яцынича, подъ печатью и

съ подписомъ руки его. датою въ

Кулешахъ, року осмьдесятъ трете-

го, м сеца Мая второго дня. И тотъ

панъ Яцыничъ признаваеть, ижъ

того дня пожененого, въ понед -

локъ, дучи ему зъ Берестья до

им нья тещи своее Гощева, уго-

нилъ за селцомъ, на пущи, дорогою

п шо йдучи само четвертого зъ слу-

гою, съ хлопцемъ, а зъ вознлцою

пана Яна М шковского, который

ему жаль свой спочатку ажъ до

конца во всемъ, водле опов данья

передъ св тками вышей иоменены-

ми, што се ему стало отъ пана Ма-

лаховского, и жаловалъ и оиов -

далъ, ижъ панъ Малаховскій самъ

зъ сыномъ, зъ помочниками и слу-

гами своими на. добровольной до-

роз въ сел Василья Чаили, въ

Ревятичахъ, тамъ его збилъ и, іюд-

везавши ноги подъ кони, до им нья

своего водилъ и зграбилъ. Затымъ

положилъ листъ отвороный Вла-

дыки его милости до М шковского

писаный, которымъ владыка его

милость М шковскому розказуеть,

абы отыскавши у Матыса будника

триста золотыхъ чирвоныхъ и тые

пенези отвезъ до пана Семена бра-

та его до Литвы и отдалъ, квитъ

ему на то далъ, або письмо на то

отъ него до его милости взялъ, ко-

торый яге листъ въ слов до сло-

ва такъ се въ соб маеть: Мелен-

тей Хребтовичъ, владыка Володи-

мерскій, архимандритъ Кіевскій Пе-

черскій, враднику моему Радомысль-

скому, Яну М шковскому. Якомъ

перв й до тебе писалъ, абысь оты-

скалъ пененьзи у Матыса Н мца

будника, которые, пов далъ ми ero

милость панъ Чаплинъ, войскій

Луцкій, же тамъ послалъ тому Ма-

тысу Буднику, триста золотыхъ

чирвоныхъ для заплаты мн за

л съ. А такъ еслись се вже съ 'тымъ

Н мцомъ пораховалъ, и тые золо-

тые отъ него теб дошли, абысь

тогожъ часу; скоро сей листъ мой

тоб отданъ будеть, заразъ тые

триста золотыхъ чирвоныхъ до

Литвы нану Семену брату моему

отвезъ и отдалъ и квитъ на1 то,

або нисанье до мене, абысь взялъ,

не занехшгь. И повторе тоб ішль-

и росказую, абысь иначей нечи-

нидъ, бо того есть ііилыіыи потре-
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ба. ІІиеанъ шт Биекупичахъ, м -

. сеца Марца четырнадцатая дня

року осмьдесятъ третего. А при

тымъ у семъ письм и довод хъ

своихъ Янъ М шковскій, будучи

усуду, бралъсе, хотечи самотреть

зъслугами своими набою инавсихъ

шкодахъ присегою остатній до-

водь учинити. ПанъСтаниславъМа-

лаховскій черезъ моцованого прія-

теля своего пана Станислава Жи-

вецкого, сторона отпоровая, на жа-

лобу чинечи отказъ, до пойманья,

дозбитья идограбежу,М шковскому

вчиненого, не зналъсе ипов дияъ,

ижъ дей тотъ М шковскій въ року

прошломъ. осмьдесятъ третемъ, у

дв нед ли по свят великоден-

номъ, прі халъ до дому пана Кен-

деравского до З лова; тамъ въ не-

бытности самого пана Кендерав-

ского, упросилъсе у служебника его

Миколая и въ тивона тамошнего

Гана едковича на переночованье.

A кгды тамъ ночовалъ, слуги и ти-

вонъ дворный, уставши *порану,

М шковского у двор не обачили;

пошедши до стайни коня панского

зъ с дломъ не нашли; а свиренъ

нашли отбитый и речи побраные-

За которымъ М шковскимъ б гли

всл дъ и догониди во им нью па-

на Влцовомъ и инпшхъ участни-

ковъ у Дедковичахъ. Тамъ М пі-

ковскій поймати недалъсе имъ иса-

мыхъ збилъ; зачимъ слуги и ти-

вонъ пана Кендеравского, просечи

о ратунокъ, б гди до пана Чапди

Ревятицкого; а ижъ панъ Чапля

вымовилсе имъ съ того, они здо- •.

бывшисе на помочь, дал й за М ш-

ковскимъ б гли, и догонивши его

у Ревятичахъ, загамовали; а не-

маючи гд съ нимъ обернутисе, до

него пана Малаховского, за прозь-

бою самого М шковского, хали,

тамже въ дому его. М шковскій

жадного поневоленства немаючи.

коня зъ с дломъ и речи зъ воза,

которые былъ у свирн пана Кен-

деравского побралъ, слугамъ па-

на Кендеравского вернудъ:'волковъ

пять, запонокъ дв , жел за шинъ

двадцать три, ощеиъ, полоть мя-

са, сало одно, и дши дей хд ба, на

котчимъ добровольне халъ зъ дво-

ра его прочь. В дже дей онъ панъ

Малаховскій, ностерегаючи трудно-

сти якое напотомъ, досегнувши,

возного пов тового Григорья Во-

лошенина и шляхты людей до-

брыхъ, оные речи, черезъ М шков-

ского верненые, въ дому своемъ

осв тчалъ, которые речи слуги па-

на Кендеравского беручи, оному

возному опов дали и осв тчили.

И того осв тченья и опов данья

передъ вознымъ учиненого, вы-

писъ съ книгъ замку господарско-

го Берестейского, подъ датою ро-

ку осмьдесятъ третего, м сеца Сен-

тября тринадцатого дня положидъ,

съ которого значлтьсе у признанью

возного, ижъ нааавтріе, въпонед -

54
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локъ, по одобранью речей отъ М ш-

ковского, передъ тымъ вознымъ

панъ Малаховскій и врадникъ па-

на Кендеравского Зеловскій Ми-

колай. съ тивономъ Гакемъ опо-

в данье на М шковского чинили

и речи осв тчали, которые речи

и тотъвозный и шляхта, стороною

при немъ будучая, въ врадника и

тивона, пана Кендеравского, Зе-

ловского и въ служебника его Ам-

брожого вид ли. А при томъ вы-

пис сознанья возного панъ Мала-

ховскій дал й выводечисе, же не

онъ, але слуги пана Кендеравско-

го оного Малаховского гамовали,

и черезъ Сегневичи съ нимъ ха-

ли, покладалъ на писм св децтво

шляхты людей добрыхъ. Першій

листъ Мартина Валентиновича Кра-

снодубского, земенина пов ту Бе-

рестейского, а Валентого Матья-

совича и Новосадовича, бояръ во-

лости Блуденское, подъ печатми

и съ подиисомъ руки одного Мар-

тина Краснодубского, подъ датою

року осемдесятъ третего, м сеца

Іюня деветнадцатого дня, въ кото-

ромъ посв дчають, ижъ м сеца

Мая первого дня, въ нед лю,року

осмдесятъ третего, будучи имъ на

одномъ м стцу во им ныо пана

Станислава Малаховского и па-

новъ Вишневскихъ, въ Сегневй-

чахъ, въ дому плебанскомъ, на бе-

с д , тамъ обачили, якобы передъ

лолуднемъ годиною, немало людей

служебныхъ мимо тотъ домъ ха-

ли, которыхъ кгды пытали, што бы

за люде были, а такъ озвалъсе дей

оденъ зъ нихъ, пов даючи се быть

тивуномъ пана Кендеравского, Зе-

ловскимъ, Гацомъ и указовалъ слу-

жебника нана своего Амброжого

и менили при соб быть Яна М ш-

ковского, пов даючи, же они были

за прозьбою его дня вчорашнего,

| у суботу на ночь, до двора пана

і своего Зеловского пустили; а кгды

| дей въночи заснули, М шковскій,

наполнившисе злого умыслу свое-

го, взявши коня зъ стайни и не-

мало речей изъ сверна, отворив-

| ши, побралъ и съ тыми всими реч-

I ми въночи зъ двора пана ихъ по-

I хадъ, которого во им нью пана

j Василья Чапли въ сел Ревятичахъ

! погонили, и тамъ его ледве зага-
І

j мовали; а ижъ имъ далеко съ нимъ

до двора пана своего хать и не-

будучи отъ него здоровья своего

безпечны, пов диди, же дуть съ

нимъ до пана Малаховского, яко

| до пріятеля пана своего, хотечи,

і абы имъ тые речи поворочалъ; а

потомъ дей, могло быть зо дв го-

дин , обачили, ижъ оный М шков-

скій халъ отъ пана Малаховско-

го на коню сивомъ, а. котчый за

нимъ дв ма коньми гн дыми, а

на томъ котчомъ два слуги сед -

ли, и по халъ дорогою, до м ста

Березое идучрю. При томъ поло-

жилъ два листы, св децтва пана
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Яна и пайа Станислава Авгушты-

новичовъ Вишеньскихъ подъ пе-

чатьми и съ подписомъ рукъ ихъ,

которые св тчать: ижъ року осем-

десятъ третего, м сеца Мая пер-

вого дня, въ нед лю, панъ Ста-

ниславъ Малаховскій :ІЪ служеб-

никами пана Юря Еендеравского,

зъ Гацемъ, тивономъ Зелокскимъ

и зъ Амброжемъ опов дали имъ,

ижъ тамтые слуги пана Кенде-

равского, при хавши зъ Яномъ

М піковскимъ до Сегневичъ, до дво-

ра его Малаховского , опов дали

дей передъ нимъ, ижъ оный М ш-

ковскій дня тридцатого м сеца

Април'я, прі хавши самочетвертъ

до двора Зелова. а впросившисе

тамъ переночовати, шкоду, такъ

яко се вышей неразъ иоменило,

учинилъ, и за спостигненьемъ его

въ двор его пана Малаховского,

речи поворочадъ. Къ тому покла-

далъ четвертый листъ Конона Яро-

феевича Путила, в радника Блу-

денского, пана еденца Веселина,

дожничого его королевское мило-

сти. Пятый листъ пана Патея Ва-

силевича Ельца, подъ печатью и

съ подписомъ руки его, іпостый

дистъ пана Яна Павловича Гам-

шея, которые посв чають, ижъ

панъ Малаховскій въ дороз оно-

го М шковского не гонилъ, не

ималъ, у везенью своемъ не м лъ,

маетности его не бралъ. А при томъ

св децти листовномъ оказуючи

далшій отводъ, панъ Малаховскій

ставилъ у суду слугъ пана Кен-

деравского, которые на переночова-

нье М шковского до двора пана сво-

его пріймовали; наперв й врадни-

ка Зеловского Станислава Остров-

ского, который сознавалъ, ижъ дей

тыднемъ иередъ святомъ велико-

деннымъ, къ року осмъдесятъ тре-

тимъ былъ онъ на беньдюз , а

нрі хавши до двора пана своего,

до Зелова, нашолъ Яна М шков-

ского, который просилъ его, абы

до нрі ханья пана Кендеравского

могъ перем шкати, чого дей ему,

кгдыжъ зо всего личбы пану сво-

ему чинити повиненъ, отмовялъ,

а нотомъ видечи, же былъ пан-

скимъ иовиннымъ, зоставилъ его

до часу. Въ томъ, дня третего панъ

Кендеравскш ирі халъ. М щков-

скій опов далъсе ему въ пильныхъ

потребахъ пана своего быть по-

сланымъ для проданья им нья, а по

вым шканыо - М шковского презъ

тыдень, панъ дей Кендеравскш мо-

вилъ ему, кгдыжъ конемъ выопо-

чинулъ, a пов даешься быть посла-

нымъ въ пильныхъ потребахъ па-

на своего, абы халъ: М шковскій

дей просилъ пана Кендеравского,

же бы ему пенезей позычиль на

выкупенье нети волковъ, застав-

ныхъ у жида въ Кобрыню, кото-

рыхъ выкупивши, продадъ пану

Кендеравскому, а. самъ хадъ

прочь. Панъ тежъ Кендеравскій
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на сплавъ шолъ у дорогу свою, а

потомъ, по отъ ханью панаКенде-

равского, оный М шковскій п р о -

хавши знову до двора, збытокъ

у чинил ъ. Ку тому панъ Малахов-

скій ставилъ тивона Зеловского,

Гаца едковича. Тоть тивонъ со-

знавалъ, ижъ дей по отъ ханю па-

на ихъ зъ двору, М шковскій при-

хавши въ день суботный до дво-

ра, впросшгьсе на тіереночованье, и

.пов дилъ нередъ нимъ, же им нье

у пана своего пану Кендеравско-

му купити зъедналъ, нросилъ ко-

ней, хотечи б чи за наномъ Кен-

д равскимъ, чого ему отмовив-

ши, дали овса на покарменье коней

его, абы на своихъ халъ. Потомъ

иорану въ Нед лю уста вши, М ш-

ковского въ двор не обачили, а

свиренъ отбитый и речи побра-

ные нашли: волковъ пять, запонъ

дв , с дло сафъяномъ крытое, о-

щепъ, жел за шинъ двадцати три,

обрусъ ткацкій, рядъ черкаскій,

скуру юхтовую, мяса полоть, сало

одно, въ стайни коня панского

иноходчика вороного; за которымъ

б гши въ погоню, за соломъ на

трабу догонили. А ижъ се не далъ

поймати, вернулисе назадъ до дво-

ра, а зобравшисе знову всл дъ

за нимъ б гли и въ сел Дедко-

вичахъ погонили, тамъ знову М ш-

ковскій дей не даючы се поймать,

Амброжого и Миколая, сдугъ пана

Кендеравского, збидъ , и самъ

хадъ; они дей зась у Ревятичахі»

зъ большимъ поеилкомъ догони®-

ши его, загамовадй, который про-

силъ* абы зъ нимъ до Зелова не

хади, але въ домъ до пана Мала-

ховского , хотечи речи вернути;

якожъ дей прі хавши до пана Ма-

лаховского въ домъ, речи зъ воза

своего вернулъ. Другій подданый

пана Кендеравского, Ониско, ты-

ежъ слова, яко и тивонъ, созна-

валъ, а при тыхъ св ткахъ, на от-

водъ доставеныхъ, панъ Малахов-

скій ставилъ еще трехъ шдяхти-

човъ: Матея Подб льского, а Беня-

ша НеФеда и Себестяна, которые,

Подб льскій а Беняшъ пов дили,

ижъ дня Нед льного, м сеца Мая

первого дня, въ року осмдесятъ

третемъ, будучи имъ при костед

въ Сегневичахъ, у плебана, кгды

было съ полудня, обачили, халъ

челов къ на воз дв ма коньми

гн дыми, на которомъ воз сед до

слугъ два и хлопецъ, а оденъ вер-

хомъ на коню сивомъ подъ здку,

и пытали плебана, хтобы былъ,

мнимаючи^ жебы сынъ пана Мала-

ховского Дружбичъ халъ; плебанъ

дей Сегневицкій, Окудъ Вишнев-

скій пов дилъ, же то едить Янъ

М шковскій , которого недавно

люде пана Кендеревского прова-

дили съ тымъ возомъ и коньми

до пана Малаховского. Въ томъ

жесв д цтв своемъ розрознидися,

одинъ иов дилъ, кгды вс въ св -
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тлицы были и по полномъ выпи-

ли, то вид ли. А другій пов дилъ,

йжъ еще были до св тлицы до

плебана не увошли, и на двор

стоечи, вид ли. А третій св токъ

Себестыянъ и св децтва своего

не ум лъ гараздъ выправить, пов -

даючи, ижъ то рано было, скоро

по мпіы, а потомъ дей заразъ при-

слалъ по всихъ трохъ ихъ до пле-

бана панъ Малаховскій, просечи,

абы до него пришли; они пришед-

ши тамъ, нашли въ двор пана

Малаховского тивона Зеловского

Гаца и Ониська, подданыхъ, а Ам-

брожого и Миколая, слугъ пана

Кендеровского, которые пов дили

передъ ними, ижъ Янъ М шков-

скій, днявчорашнего, зъсуботына

нед лю, упросившисе на ночъ до

двора пана ихъ у Зелов , а

вставши въ ночи, взялъ коня воро-

нИГго панского иноходника, къ то-

му у свирн волковъ пять и ин-

шіе речи, яко се вышей поменило,

которого погонивши они въ Ревя-

тичахъ, за его самого прозбою, при-

везли до пана Малаховского; а

тамъ дей тотъ М шковскій от-

давши речи до рукъ слугамъ па-

на Кендеравского, самъ зъ возомъ

и съ коньми халъ прочь. Надто

ставилъ еще подданого татарско-

го Грица едковича, и тотъ Грицъ

пов дилъ, ижъ дей Янъ М піков-

скій по свят великоденномъ, пе-

редъ нед лею проводною, при хав-

ніи до нихъ села Дежовичъ пов -

дилъсе быть товаршцомъ гонца до

Москвы и еще за собою, менилъ и

другій, о килка десять конехъ казалъ

соб станцыю складати, іпто они

учинили и м шкалъ тамъ пр въ

тыдень; они бачачи, же никого за

нимъ н тъ, казали ему хати

прочь; онъ тежъ вы хавши до Ре-

вятичъ, зам шкалъ килька дней,

потомъ по великодню, на третей

нед ли, въ суботу передъ вечоромъ

тотъже М шковскій халъ черезъ

село Дядковичы; они не узнали,

хто бы былъ и гд бы халъ, а на

завтрее рано, на всход сонца,

зась тотъже М шковскій халъ че-

резъ седо ихъ на коню ворономъ,

а на другомъ коню слуга былъ,

и возъ дв ма коньми гн дыми, на

воз знать были речи наложоны.

Въ тымъ по маломъ час , тивонъ

Зеловскій Гацъ зъ дв ма слугами

Амброжимъ а Миколаемъ и под-

даный Онисько ириб гли до села,

пов даючи же М шковскій коня

панского взялъ и речи зъ свирна

побралъ, просили ихъ, абы съ ни-

ми гонити помогли, съ которыми

дей онъ Грицъ, вземши у Миколая,

раннаго слуги пана Кендеравско-

го, коня, хали и въ Ревятичахъ и

М шковского догониди. А при томъ

св децтв панъ Малаховскій слов-

не пов дилъ: значитьсе дей тутъ

съ тыхъ всихъ правныхъ отво-

довъ ясная невинность его, а жа-

55
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лоба змысленая М шковского; и

што дей менилъ у шкатул взя-

тыхъ триста золотыхъ чирвоныхъ;

тогды и тыхъ пенезей м ти не

могъ, якосе то зъ листу Владыки

его милости показуеть, же еще

казано ему пенези у Н мца оты-

скати и листъ отдати, што покла-

даеть дей тежъ выписъ съ книгъ

осв тченья ранъ возный и съ то-

го выпису значитьсе, возный огле-

даючи ранъ, стороны при себ не

м лъ; а такъ дей за таковымъ вонт-

пливымъ поступкомъ жалобливого,

водле артыкуловъ второго и два-

надцатого и семнадцатого, въ роз-

д л чотырнадцатомъ описаныхъ,

близшій онъ естъ отъ жалобы

отвестисе присегою своею. А

моцованый владыки, его милости,

отпиралъ, што дей сторона под-

даныхъ пана Кендеравского ста-

вить, тогды тыхъ св дептво не есть

у права важно; кгдыжъ панъ Ма-

лаховскій тымисе выправуеть и

тыхъ особъ ку св децтву стано-

вить и оными се щитить, которые

съ нимъ имали и были помочниками

ему; a М шковскій никому иншо-

му, одно самому пану Малаховско-

му вину даеть, а што дей неяко

есть св д цтво на писм покла-

даеть, съ того св децтва жаденъ

св токъ значне не посв тчаеть,

абы М шковского въ особу хто зъ

двору пана Малаховского на кот-

чомъ и верхомъ дучи вид ти и

у въособу узнати м лъ, только св т-

чатьвътые слова, же халъ хтость.

А выписомъ тежъ тымъ, которо-

го панъ Малаховскій покладаетъ,

сознанья возного осв тченья нея-

кихъсь речей у двор своемъ,- тымъ

щитить се не можетъ. J>o гд бы

дей такъ было, яко се тымъ боро-

нить, заразъ не выпускаю чи М ш-

ковского зъ дому своего, вознымъ

и шляхтою осв тчати бы м лъ;

але вчинивши дей збытокъ , а

хотечи отъ него быти воленъ, ажъ

назавтрее,' въ понед локъ, по вы-

гнанью М шковского зъ дому свое-

го, не якиесь речи осв тчалъ. А

потомъ большей, нижли у чоты-

рохъ м сяцахъ до книгъ сознанье

- возного ку запису послалъ, што

у права м стца м ти не можеть.

Кгдыжъ возный кромъ жадного

м шканья повиненъ до книгъ со-

знавати, чого будеть св домъ, а

естли дей панъ Малаховскій не-

былъ виненъ; тогды учинилъ бы

то былъ, кгды М шковского при-

ведено въ домъ его, не пріймо-

валъ бы его, бо не есть жаденъ

урядъ. А ижъ знається, же М щ-

ковского въ дому своемъ м лъ,

значитьсе, же его самъ до дому сво-

его привелъ, и што дей мовитъ

ку листу владыки его милости, гд

бы М шковскій пенези отъ Н мца

узялъ, листъ бы тотъ Н мцови

вернулъ; ино дей тотъ листъ ни-

кому иншому, только М шковско-
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му належитъ для личбы, зачимъ

ленези бралъ и гд ихъ отдалъ,

ему указано. И за тымъ показую-

чи артыкулъ вторый въ розд л

одинадцатомъ, М шковского, водле

опов данья, у Слоним учиненого,

и выпису Берестейского и созна-

нья возного близщого самотретего

ку доводу присегою быть пов -

далъ. Мы врадъ прислухавшисе

тое справы, и достаточне намовив-

шисе межи собою, таковое сказа-

нье учинили: ижъ што служебникъ

его милости отца Владыки Воло-

дымерского, панъ Янъ М шковскій,

позыскуючи грабежу и збитья

своего на пан Станислав Мала-

ховскомъ, показовалъ опов данье

свое, на врад Слонимскомъ и Бе-

рестейскомъ, такъ тежъ и св д -

цтво людей учтивыхъ, которымъ

то оногожъ часу, што у дороз ему

стадо, опов далъ, на писм показо-

валъ. А при тымъ всемъ на ра-

нахъ своихъ и на шкодахъ само

треть до присеги бралъсе. А панъ

Малаховскій, уходечитого обжало-

ванья, св децтво людей добрыхъ,

ачъ на писм жъ показовалъ и жи-

вымъ св д цтвомъ, такъ тежъ под-

даныхъ пана Кендеравского, яко

и шляхты также и присегою сво-

ею ку отводу бралъсе; то ему пой-

ти не могло, кгдыжъ зъ св д цтва

подданыхъ пана Кендеравского,

которые по пану Малаховскомъ

св чиди показуетьсе, ижъ они ме-

нячи быть шкодникомъ пану сво-

ему того М шковского, за нимъ го-

нили и, яко сами сознавають, по-

гонивши его, до двора пана Мала-

ховского привели,—тые св тками

быти не могутъ, поневажъ тую ви-

ну, которая есть на пана Мала-

ховского вложена, на себе призна-

вають. A М шковскіи никому ин-

шому вину далъ, только самому

пану Малаховскому. И естли ро-

зум ли пана Малаховского въ томъ

обжалованью быть невинного; то-

гды м ли бы его въ томъ засту-

пити, але ижъ не въ обычай за-

ступованья, одно обычаемъ св де-

цтва пана Малаховского съ того

выймовали и таковую речь на

учтивого шляхтича, которая бы

на потомъ учтивости его в чне

шкодити м ла, складали; то пану

Малаховскому ку помочи быти

неможеть, звлаща гд бысе отъ оно-

го М шковского таковая шкода,

яко они меновали, пану ихъ, па-

ну Кендеравскому стала, м ли бы

то заразомъ на врад опов дать,

вознымъ осв тчити и оного пой-

маного зъ оными речми не до шля-

хетского дому, аде до враду вести,

и хотяжъ се опов данье на врад

пана Малаховского показуеть, и

то большей нижли у чотырохъ

м сецахъ по жадоб М шковского,

што тежъ панъ Малаховскій ста-

вилъ св тковъ шляхту на томъ,

же оного М шковского зъ двора
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его дучи на конехъ, а не п шо-

го вид ли, ино тое св д цтво ихъ

розрознилосе и ку тому ни оденъ

съ нихъ того не признавалъ, же-

бы его м ли у въ очи вид ти, въ

особу, знать только то, же халъ

хтось. А што пов дали, ижъ ихъ

панъ • Малаховскій возвавши> до

дому своего, речи отъ М шковско-

го побраные оказовадъ и на то-

го М шковского передъними опов -

далъ; для чогожъ того не учинилъ

на онъ часъ перв й, нижли М ш-

ковского зъ дому своего выпустилъ?

И л п й было оные речы при той

шляхт , которые зъ онымъ часомъ

во им нью его были, отъ М шков-

ского отбирати и тымижъ людьми

добрыми осв тчити, а нижли по-

томъ выпустивши его зъ дому сво-

его, людми и'вознымъ обводити,

або непріймуючи его съ подданы-

ми пана Кендеравского въ домъ

свой, естли есть шкодникомъ, при-

веденого бачилъ зъ дому своего

заразъ было выслать, а таковое

речи, которая урадови1 есть, на-

лежало на себе не брать. А такъ

кгдыжъ се зъ стороны обжалова-

ное отводы показують таковые,

бы на потомъ тому М шковскому,

яко шляхтичу учтивому и непо-

дозроному, доброй слав его в чне

шкодити м ли, а зъ стороны по-

водовое показуетьсе простая жа-

лоба только о бои а о грабежи: съ

тыхъ всихъ причинъ, при тако-

вомъ листовномъ довод , якій М ш-

ковскій показалъ, а ку тому и

само треть при ранахъ свойхъ до

присеги бралъсе, чого и право по-

сполитое ему не забороняетъ,

всказали есмо оного М шковского

ку доводу близшого на ранахъ и

на шкодахъ, анижели пана Мала-

ховского ку отводу. А на то што

панъ Малаховскій противко созна-

нью возного Слонимского мовилъ,

же шляхты при огледанью ранъ не

было, тогды, водле артыкулу пя-

того въ розд л четвертомъ, воз-

ный повиненъ шляхту при огле-

данью ранъ кривавыхъ м ти, а мен-

шіе и не крвавые речи возный

самъ оденъ и безъ стороны мо-

жетъ огледати и до книгъ сазна-

вати; ведьже и тутъ передъ нами

подданые пана Кендеравского до

того сами зналисе, ижъ за онымъ

М шковскимъ гонили и до двора

пана Малаховского съ нимъ зди-

ли; тогды похочетъ ли панъ Ма-

•лаховскій зъ онымъ о то чинити,

вольное мовенье ему зоставуемъ.

А панъ Малаховскій розум ючи

собе сказанье наше быть не ве-

дле права, апелевалъ о тымъ до

вышшого, головного суду трибу-

нального, чого ему зъ суду допу-

щоно, которою справою обоя сто-

рона, водле порядку на трибунал*

описаного, передъ судомъ

нальнымъ на тотчасъ, кгдя спра-

вы воеводства Берестейского от-
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правовати ся будуть, становитися
назначили есмо. Што все, для па-

мети, до книгъ судовыхъ земскихь
єсть записано. Писанъ у Берестьи.

1584 г.

99.—Заявденіе Гиричейотомъ, что они, получивъ12 копъ грошей отъ Гор-
новскаго, которыиубилъ отцаихъ, отказываются отъ иска по этому д лу.

Изъ актовой книги за 1584 годъ, диеты 123—124.

Л та Божого Нароженья 1584,
м сеца Генваря 17 дня.

Постановившисе на врад оче-
висто передо мною Адамомъ Пате-
емъ, судьею, а передо мною Бог-
даномъ Туминскимъ, подсудкомъ,
врадники земскими пов ту Бере-
стейского, подданые его милости
вельможного пана Гаврила Горно-
стая, воеводы Берестейского, ста-
росты Меньского, зъ села Велю-
вичъ, на имя, Иванъ а Василь, е-
доровичи, Гиричи сознали то, ижъ
што дей въ року прошломъ, тисе-
ча пятьсотъ оемьдесятъ третемъ,
м сеца Іюля тридцать первого дня
стало се зраненье отъ земешгаа по-
в ту Берестейского Ивана Льво-
вича Горновского на дороз , во
им ныо пановъ Горновскихъ, въ
Горнов , ойцови ихъ едорови Ги-
ри, съ которого дей збитья и зра-
ненья тотъ отецъ ихъ съ того

св та зшолъ; о што дей. его ми-
лость панъ Гаврило Горностай, вое-
вода Берестейскій, пана ихъ поме-
неного, пана Ивана Львовича Гор-
новского о голову отца ихъ едка
Гири позвомъ на роки земскіе, те-
перь припалые, до враду былъ за-
позвалъ. Атакъ дей панъ Андрей
Львовичъ Горновскій, братъ рожо-
ный оного Ивана Львовича, невда-
ючисе въ жадное право, о то се зъ
ними погодилъ, и за все за то, о
што братъ его Иванъ Львовичъ
былъ позванъ, имъ заплатилъ и за
голову ойца ихъ на всемъ досыть .
учинилъ, то есть, дадъ дей имъ су-
мою дванадцать копъ грошей Ли-
товекихъ; якожъ вже они сами и
иншая братья ихъ и нихто съ по-
винныхъ о тую голову отца ихъ
в чными часы мовити и пана Ива-
на Львовича Горновского позывати
не мають и не будуть мочи. Хо-

бб
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тяжъ бы коли и позвали, тогды тое

позванье ихъ и ничіе иншое ни-

чого Ивану Львовичу шкодити не

можеть. Которое сознанье помене-

ныхъ подданыхъ есть до книгъ

земскихъ Берестейскихъ записа-

но. Писанъ у Берестьи.

1590 г.

100.—Опред деніе по д ду Еоптей съ княземъ Романомъ Сангуш-
кою о грабезк крестьяжъ Коптевыхъ.

Изъ актовой книги за 1590 годъ, листъ 153.

Л та Божого Нароженья 1590

года, м сяца Ікшя 22 дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ

воеводства Берестейского, отъ дня

СветоеТроицы, Римского свята, при-

палыхъ и судовне отправованыхъ,

передънами врадники земскими вое-

водства Берестейского едоромъ

Патеемъ, судьею, а Богданомъ Ту-

минскимъ, подсудкомъ, ставши у

суду панъ едоръ Якимовичъ, за

очевистымъ злеценьемъ моцы ему

отъ его милости пана Лукаша Ва-

силевича Коптя, дворянина короля

его милости, и именемъ братьи его

милости рожоное молодшое, л тъ

недорослое, пана Филона а пана Ва-

силья Василевичовъ Коптевъ, до

справы нижей менованое на зыекъ

и страту даное, сторона поводо-

вая, очевисто съ позву жаловалъ

у права на его милость вельмож-

ного княжати Романа Романовича

Санкгушка, воеводича Браславско-

го, о томъ, ижъ дей небожчикъ

отецъ его милости воевода Бра-

славскій князь Романъ Сангушко,

звазнившися безвинне противку

отца его милости, небожчика пана

Василья Коптя, недбаючи на за-

руку короля его милости Жикги-

монта Августа подъ трема тысеч-

ми копъ грошей Литовскихъ, по-

ложоную въ року прошломъ тисе-

ча пятьсотъ семьдесятомъ, м се-

ца Сентебря двадцать четвертого

дня, наславши кгвадтовне врадни-

ка своего Вододавского Яна Кге-

синского и войта Володавского Ан-

дрея Кгруя и другого войт» зъ

Воли Королевы Хаца Хомкча зъ

многими слугами, бояры и подда-
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ными своими Володавскими, на

власное село тогожъ им нья Опо-

дя, называемое Фороститую, и въ

томъ сед подданыхъ его порозга-

няти, такъже и шкоды немалые

въ пограбенью быдла и иншого до-

мового статку починити казалъ,

то есть меновите: у Гриня Лецеви-

ча, войта Форостицкого, взято коня

шерстью темно - рыжого, лысого,

сверипу рижую и зъ жеребятемъ

такоёжъ шерсти, сегол тнимъ,

корову въ рыже-перестую, другую

чорную, быка въ червоне-пересто-

го, и другого быка полового, лы-

сого, яловицу чирвоную, другую

гн дую, телочку озимку чирвону;

у Сенка дей Воробевича взято ко-

ня сивого, сверипу, счала-плесни-

вую, жеребицу плеснивую, свери-

пу половую, жеребца гн дого, а

жеребца темно рыжого, коровъ чор-

ныхъ дойныхъ дв , третюю поло-

вую, яловицъ пятол тнихъ чир-

воныхъ, телупіокъ чотыри, те-

лушку двул тку половую, быка чет-

вертака гн дого, быка озимка гн -

дого, козъ сивыхъ дв ; у во Ива-

на шевца взято дей корову подо-

вую, безрогую; у Макара Шнаре-

вича взято корову чирвоную дой-

ную, яловицу половую, быка чир-

воного двул тка, коня б лого и

жеребца рыжого, лысого нер зано-

го' у Сенка Михалевича взято све-

рипу половую, коровь дойныхъ

гн дмхъ дв , ядовицу ччирвоную

четвертымъ л томъ, другую въ чир-

воно перестую четвертымъ же л -

томъ; у Волоса Следка взято коня

гн дого; у едора Черкаса коня

вороного и быка полового, телицу

третячку въ гн д -перестую; у

Грица Онацковича коня полового,

сверипу половую и жеребца подо-

вого, корову чорную и быка пе-

рестого, козу чорную съ козоня-

темъ, другую козу рудую съкозо-

нятемъ; у Андрея Тереховича же-

ребца рыжого, лысого, третяка; у

Гапова Михалевича сверипу гн -

дую зъ жеребятемъ сегол тнимъ,

гн дымъ, коня плеснивого, нер за-

ного, яловицу половую, корову дой-

ную половую, яловицу чирвоную,

другую гн дую, бычка лоншака

гн дого, телочку половую одно-

рочную; у Тараса Недбайловича же-

ребца чорного и нер заного, третя-

ка, вола полового, другого чирво-

ного, перестого, четвертого вода

съпдесниво чирвоного, яловицу б -

лую однорочную, другую чирвоную

лысую, яловку третячку пригн -

дую безрогую, корову чирвоную, а

другую половую; а у во Ивана Паш-

ковича коня взято гн дого, нер -

заного и радно возовое; у Волоса

Клычкова взято корову чирвоную,

приполовую, быка гн дого, четвер-

така, тедицу чирвоную третячку,

козу съ козенятемъ шерсти б дое;

у Васка Скибича взято яловицу

вчирвоное-перестую , корову дой-
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ную перестуюжъ, телочку половую

однорочную; у въ Охрема Туронце-

вича взято вола дугнястого, одно-

рогого, другого вола счорна-пере-

стого, яловицу половую, другую

вчорне-перестую , третюю корову

дойную дугнястую, яловицу гн -

дую, другую перестую, телочку по-

ловую однорочную, свирепу поло-

вую, жеребицу рыжую лысую пя-

тол тнюю, и другую зрыжа тем-

ную двул тку, козъ пятеронадца-

теро; у Максима Туренцевича взя-

то дей жеребца полового третяка

и жеребя сегол тнегожъ половое,

вола чирвоного, на бедр б лый, лы-

сый, быка чирвоного четвертака,

корову дугнястую и яловицу чир-

воную, другую зъ гн да половую,

козъ семеро; у Романа взято яло-

вицу гн дую, корову дойную по-

ловую, сукманъ с рый; въ Дешка

Новосада корову б лую дойную,

другую дугнястуюжъ дойную, тре-

тюю перевязистую, четвертую гн -

дую, дойнуюжъ корову, яловицу

б лую, другую чирвоную, третюю

чирвонуюжъ косматую, пятую по-

ловую, шостую гн дую, и телоч-

ку однорочную, бычка гн дого лон-

щака, скуру возовую, сокеру вели-

кую; у едка дей Скибича побра-

но коня вгн д плеснивого, жере-

бицу третячку въ полов сивую, и

жеребя половое. сегол тнежъ, ко-

рову ги дую, подласую, другую ря-

бую, телочку донскую, гн дую под-

ласую, вола чирвоного; у едка

Воробьевича взято корову гн дую,

другую чирвоную, третюю перес-

тую, четвертую сивую, дойные и

телицу лонщачку половую, другую

чирвоную, сверипу гн дую; у Сив-

ца дей взято коровъ иерестыхъ

дойныхъ дв , третюю чирвоную

б лопаФую, яловицъ половыхъ лы-

сыхъ дв , третюю пятол тку чер-

леную, телицъ третел тнихъ дв ,

полового быка неука, пятол тка

одного, другого чирвоного, третего

быка полового; въ МишаДашко-

вича взято корову чирвоную б ло-

паФую, дойную, одну, яловицу по-

ловую пригн дую, жеребца рыжо-

го, лысого, нер заного. А потомъ

повторе тогожъ року и дня вышъ

помененого отецъ его милости, не-

божчикъ княжь Романъ, воевода

Браславскій, черезъ туюжъ заруку

помененую, тогожъ врадника свое-

го Володавского Яна Кгесинского

съ тымижъ поменеными войтами

Андреемъ Кгруемъ и Хацомъ Хо-

мичомъ и зъ многими слугами, бо-

яры и поддаными своими Володав-

скими, кгвалтовне наславши на дру-

гое село тогожъ им нья Ополь-

ского, называемое Загайки, и въ

томъ сел подданыхъ норозгонятж

и многіе шкоды въ пограбеныо бы-

дла и иишихъ домовыхъ статковъ

починити казадъ, то есть, меяови-

те: у Олисія Макаровича ввято же-

ребца сивого, нер заиого на чет-
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вертомъл т , свирепъ рыжихъ дв ,

третюю чорную зъ жеребятемъ се-

год тнимъ, гусей двадцать шесте-

ро; у Мартина взято сверипу ти-

савую, другую рыжую, третюю

половую зъ жеребятемъ сегол т-

нимъ, гн дымъ, жеребца полового

лысого, третяка, сошника; у Манка

Михалевича взято коня сивого чет-

вертака, сверипу б дую и жереб-

чика сегол тнего, сивого; у Клим-

ка Костровца взято коня б лого,

зикратого, кобылу половую зъ же-

ребцомъ рыжимъ двул ткомъ; у

Андрея Дегтера взято сверипу по-

ловую; у Теребуня взято сверипу

голубую и жеребца плеснивого, тре-

тяка; у вупрона взято жеребца ти-

савого, нер заного и сверипу гн -

дую, у едора Борисовича взято

жеребца рыжого, лысого, другого

вороного, корову чирвоную, дойную;

въ Петра Зазуленца взято жереби-

цу гн дую на четвертомъ л т , ко-

зу б лую съ козенятемъ; у Янка

Курелевича побрано—сверипу ры-

жую, лысую, яловицу половую, дру-

гую чирвоную; у Гаврила Василь-

ковича взято дей вола чирвоного;

у Ивана Зазуленцы взято яловицъ

чирвоныхъ три, четвертую въ ры-

же рябую, корову подовую дойную,

яловицу гн дую, другую лысую,

быкаперестаго, неука, другого чир-

воного лысого, неука, сошника и

того самого Ивана збито и зране-

но; уЯнчины, зятя Чеберакова, взя-

то сверипу гн дую, жеребицу тре-

тячку вороную, корову рябую, яло-

вицу чорную, быковъ чирвоныхъ

четвертаковъ неуковъ два, телицу

четвертачку чорную; у Симона Кчи-

нюхи взято кобылу мышатую и

зъ жеребятемъ тогол тнимъ мы-

шастымъ, жеребицу мышастую чет-

вертачку; у Кузьмы Пасича взято

сверипу темно-рыжую; у Максима

Витулинца взято сверипу рыжую,

лысую, жеребицу рыжую, лысую,

жеребца двул тка сивого, сошни-

ки, сокеру.— Еще потрете отецъего

милости, такъ же черезъ заруку по-

мененую господарскую, тогожъ ро-

ку и дня вышъ помененого тогожъ

врадника своего Володавского Яна

Кгесинского съ тымижъ помене-

ными войтами, Андреемъ Кгруемъ

и Хацомъ Хомичомъ и зъ иными

многими слугами, бояры и подда-

ными своими Володавскими кгвал-

товне наславши на властное село

тогожъ им нья его Опольского, на-

зываемое Липовку, и въ томъ сел

подданого его войта Липовского, на-

имя, Андрея Осеевича, его самого

и зъ жоною, и зъ сыномъ, наимя

Яцкомъ, кгвалтовне зо всею его

маетностью, што одно м лъ стат-

ку быдла и коней, отъ мала до ве-

лика забрати и до им нья своего

Вододавского отпровадити казадъ,

и того дей войта вышъ поменено-

го и зъ жоною, ш зъ сыномъ его уве-

аенью, „ у двор своездъ Вожодав-

57
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скомъ, отъ м сеца Сентебря двад-

цать четвертого дня ажъ до м -

сеца Декабря пятогонадцатого, дер-

жадъ, которого ажъ дей пріятели

зъ везенья окупили, давши тому

враднику пять копъ грошей Литов-

скихъ, а маетность того войта за-

браная, то есть, меновите: напередъ,

готовыхъ грошей копъ десеть, су-

кню жоноцкую колтрышовую, жу-

пицу лунскую, блакитную, сермягъ

чотыри, мяса свинего полтей чо-

тыри, салъ дв , бисалъ дв , ска-

тертей дв , сорочокъ мужицкихъ

десеть, жоноцкихъ сорочокъ осмъ,

полотна кужельного локтей, у вал-

ку, тридцать, у другомъ валку згреб-

ного полотна локоть .двадцать, ша-

покъ чотыри по грошей пети, убра-

ней суконныхъ трое, проетинъ чо-

тыри, платовъ петнадцать, раденъ

чотыри, подушокъ пять, перинку

верхнюю, простирадло, сокеръ чо-

тыри, косъ дв , серповъ девять,

сошники двои, закрой, тупицъ дв ,

мотыка, заступенъ жел зный и лну

триста, конопель дв ст , основы

дв , по двадцати локоть, маку пол-

корца, семени конопленого три

корцы, и льняного семени полтора

корца, жита корцей десеть, муки

корце й чотыри, ячменю корцей чо-

тыри, овса корцей пять, гречки

корцы три, гороху корецъ, проса

корцей два, пшеницы корцы пол-

третя, с дло, хомутъ зъ набедрка-

ми, другій хомутъ простый, узды

дв , путо конское жел зное, боты

мужицкіе трои, жоноцкіе боты од-

ни, коня гн дого, вепровъ корм-

ныхъ два, забито надворныхъ сви-

ней пятеро, побито гусей трое, куръ

пят^ронадцатеро побито, коровъ съ

теляты три взято, козъ десятеро,

козенятъ пятеро, соли тисечу. Въ

тотъ же часъ другого подд&ного то-

го села .Шаврина Охремовича и мат-

ку его Марушу, кгвалтовне взявши,

не малый часъ увезенью у двор

Володавскомъ держалъ, ажъ дей

чотыри копы грошей тому поме-

неному враднику Володавскому, вы-

купу ючися звезенья, далъ, а мает-

ность того подданого, въ тотъ часъ

забраная, удвор Володавскомъ зо-

стала, то есть, меновите: сукня жо-

ноцкая, купленая за полторы копы

грошей, сермягъ три, кожуховъ

бараныхъ два, грошей копа одна,

шапка жоноцкая гамлитовая, пе-

рина и подушокъ три, сорочокъ

мужицкихъ осмъ, жоноцкихъ со-

рочокъ десять, мяса полтей три,

салъ полтора, соли тисечу одну,

чосноку венковъ тридцать и льну

пов сомъ. триста, конопель сто,

семени лняного корцей полтора,

семеней кононленого корецъ одинъ,

жита корцей осмъ, муки ржаное

корцей три, ячменю корцей пять,

пшеницы корцей три, овса к

шесть, гороху корецъ одев*, с 0~

керъдв , сошники одни, закрой, во-

ловъ два, коровъ сьтедяты дв , яло-
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вокъ иодтелковъ трое, овецъ двад-

цятеро, козъ съ козеняты семеро,

вепровъ кормныхъ три, свиней над-

ворныхъ ошеро, поросятъ шесте-

ро, гусей побито двоенадцатеро,

куръ осмеро,—и тые вси грабежи

звышъ помененые, такъ же и вше-

лякіе домовые статки и збожа до

им нья своего Володавского отпро-

вадити казалъ, о чомъ ширей по-

зовъ жалобы пановъ Коптевъ на

тотъ першый паракграФъ оп ваеть.

А по вычитанью тое жалобы

отъ стороны позванеє, будучи оче-

висте въ суду панъ Янъ Пили-

товскій, служебникъ его милости

княжати Романа Романовича Сан-

кгушка, воеводича Браславского,

опов далъся и показалъ моцъ ли-
•
стовную на зыскъ и страту отъ

его милости княжати Романа пана

его противко ихъ милость паномъ

Коптемъ до тое справы ему даную,

за которою не вступуючи въ право,

але первей упросилъ соб въ насъ,.

ураду, возного Себестъяна Стоцкого

ку прислуханью тое справы, захо-

вавши его милости княжати пану

Своему вольное мовенье до року, мо-

вилъ, ижъ княжа его милость о

року и о позв ничого не в даеть,

и вси иншіе обороны нравные

паровавши соб , пов дилъ, ижъ дей

княжа его милость Романъ на тотъ

позовъ отказовать неповиненъ, ко-

торый идеть въ жалоб пана Лука-

ша Коптя; кгдыжъ дей его милость

панъ Копоть до реестру судового

писать того позву не далъ, иим нья

его милости пана Коптевого нигд

въ реестр судовомъ немашь; а

право дей посполитое, артыкулъ

шестнадцатый и сорокъ шостый

върозд л четвертомъ такъ отомъ

мовить, ижъ судъ повиненъ зъ -

хатьсе на м стце роковъ дня тре-

тего передъ роками, и тамъ въ

оныхъ трехъ дн хъ до реестру пи-

саръ повиненъ справы вписовать

и зъ реестру стороны мають се при-

волывать, зъ реестру судъ повиненъ

судити; ижъ дей неписалъ се съ тою

справою своею панъ Копоть до

реестру, тогды не могло быть нри-

волыванье, одно зъ реестру, и судъ

не можеть судить, только зъ реестру

и припоминалъ справу на трибу-

нал въ Новагородку его милость

княжати Пронского зъ его мило-

стью паномъ воеводою Виленскимъ

теперешнимъ и малжонкою его ми-

лости, которое для того оный судъ

головний трибунальній не судилъ,

же его милость княжа Пронское

только противъ самое панее воево-

диное далъ ся писать до реестру су-

дового, пана воеводу опустивши;—

зачимъ просилъ вольности княжати

пану своему отъ року и позву. А

умоцованый стороны поводовое,

нанъ едоръ Якимочъ. недаючи

м стца тымъ обмовамъ стороны

отпоровое у права, пов дилъ, ижъ

дей его милость панъ Копоть дадъ
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се уписать до реестру судового, и

зъ реестру отъ першого дня зачатья

роковъ черезъ три, иле праву

належало, приволывать и пильность

свою на позв хъ написовать да-

валъ, чого и написомъ писарскимъ

доводилъ. А естли дей властного

имени его милости пана Коптевого

въ реестръ не вписано, то не его

вина, кгдыжъ до реестру писаръ

земскій уписуеть, якожъ о то упи-

салъ при иншихъ справахъ ее ми-

лости пани матки его, панее Со-

коловое Войниное, абы тежъ и до-

бре дей до реестру не вписалъ, то-

гды тое стороне его шкодить не

можеть; кгдыжъ часъ еще вписа-

нья до реестру черезъ цалый тый-

день, водле порадку и науки у три-

бунал описаное, отъ зачатья ро-

ковъ маеть, а тежъ сторона не на

реестръ, але на позовъ отказовать

повинна, яко статутъ права поспо-

литого , артыкулъ иятдесятъ чет-

вертый, розд лу четвертого учить.

Мы, врадъ, запоказаньемъ отъ пана

Коптя пильности и писанья року

на позв хъ, также взглядомъ по-

радку трибунальского зъ стороны

уписанья до реестру, казали есмо,

естли се на початку не уписалъ до

реестру, тогды теперь, при пиль-

ности его милости, уписатисе въ

реестръ вел ли: a сторон позва-

ной дал и на жалобу отпов дать

всказали. А умоцованый княжати

его милости св тчилъсе противко

намъ, урадови, и не позволяючи,

абы се панъ Копоть знову до рее-

стру вписовать м лъ, домовялъсе,

абы сторона року и позву водле

права довела, которому кгды на-

писомъ руки 'на позв возного Ста-

нислава Прплавского, съ подпи-

сомъ руки писарское признанья че-

резъ возного положенья позву року

доведено было; тогды Пилитов-

скій отъ княжати его милости бу-

рилъ рокъ, даючи причину, ижъ

дей возный сознаваеть, якобы въ

двор Каплинос хъ позовъ поло-

жити м л ъ , а кривду сторона по-

| водовая менуеть соб зъ двора Во-

лодавского учиненую быть, яко

о томъ въ позв на килька .м ст-

цахъ пишеть, ижъ Т)ы урадникъ

Володавскій зъ двора Володавского

на хать, и грабежи учинивши, до

двора Володавского якобы отпро-

вадити м лъ, и дал й тежъ въ томъ

же позв , ку концови такъ пишеть,

ижъ панъ Копоть съ княжатемъ

его милостью, яко зъ д дичомъ и

держачимъ им нья Володавского,

съ которого се дей кривда стала,

мовити хочеть. А про тожъ дей

на темъ им нью и въ томъ двор ,

съ которого кривду быть менуеть

позовъ м лъ быть покладанъ во-

длугъ артыкуловъ семнадцатого и

осмнадцатого въ розд л чвтввр-

томъ, кгдыжъ дей Володав» иишое

им нье, въ которомъ дворъ есть,

и замочокъ, Кашіжиосы янпгое зась
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им ньё, въ которомъ дворецъ толь-

ко есть; тогды ижъ дей не водле

права положоного, сторона позва-

ная за непораднымъ положеньемъ

позву року м ть не можеть, докла-

даючи того, хотя бы дей и добре

было слушное положенье позву,

чого не признаваеть, теды, водлугъ

артыкулу семьнадцатого въ розд -

л четвертомъ, возный повиненъ

былъ опов дити урадникови, альбо

иншому которому кольвекъ нод-

даному, a выв давшисе. якъ его

именемъ и прозвискомъ зовуть;

того дей возный не учинидъ, бо

хотяжь менуеть, ижъ сторожомъ

въ двор будучимъ опов далъ, а

именя и прозвиска не вспоминаеть*

Протожъ дей значится, же того ни-

кому не опов далъ, и для.того жад-

ные позвы до в домости княжати

его милости не пришли; бо и ето-

рожовъ на тотъ часъ въ томъ дво-

р не было, кгдыжъ тамъ не м щ-

ка ани княжа, ани врадникъ; и

домовялъсе вольности отъ позву и

року. А умоцованый ихъ милости

пановъ Коптевъ пов дилъ на то,

ижъ дей слушне и водле права воз-

ный позвы по князя его милости

на Фольварку, им нью Володав-

екомъ, въ дворцы Вашганоскомъ,

въ пов т Берестейекомъ лежа-

чомъ, положилъ, повинности и вря-

дови своему досыть учинилъ; кгдыжъ

Капдиносы до Володавы належать,

и одно дей то им нье Вододавское

съ Фодьваркомъ Каплиноскимъ, бо

дей урадникъ одинъ Володавскій

наонъ часъ былъ, и теперь урадникъ

тотъ у зав данью своемъ маеть, и

его милость пану Коптю зо всею

волостью Володавскою, яко и зъ

людьми села Каплиноского, за рос-

казаньемъ княжати пана своего,

таковый на здъ кгвалтовный, гра-

бежъ и шкоды, въ позв хъ поме-

неные, учинивши, тые вси грабе-

жи, въ жалоб пана Коптевой опи-

саные, до двора Володавского от-

провадидъ, а позвы дей тежъ на

томъ им нью, съ которого се крыв-

да стала положены' и сторожомъ

двора Каилиноского оказаны и до

в домости княжати его милости,

пришли. А што менуеть, ижъ власт-

нымъ именемъ сторожовомъ на ре-

ляцыи своей возный не поменидъ,

кому тые позвы оказалъ, того

статутъ права посполитого, арти-

кулъ семьнадцатый въ розд л че-

твертомъ не учить;—домовялся, абы

позваный не вымовляючися ниякою

речью неправною, на жалобу въ

отказ былъ. Мы врядъ бачечи зъ

артыкулу семьнадцатого, розд лу

четвертого о положенью позвовъ,

ижъ не шипеть, абы возный поло-

живши позовъ, имени того, кому

опов даеть выв доватисе м лъ, але

только кажеть: увоткнувпга у воро-

та обволати тому, кого обачить;

узнавши есмо слушное положенье

позву, дад й сторонамъ поступо-

58
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вать казали. А умоцованый сторо-

ны позваное св тчилъсе противко

намъ урадови. А потомъ въ даль-

шомъ поступку домовялъ се, абы

то панъ Копоть показалъ, яко да-

вно вышолъ зъ опеки; бо дей, во-

длугъ артыкулу четвертого въ роз-

д л шостомъ, опекунове съ чимъ

въ опеку возмуть, съ тымъ всимъ

здать се мають; естли дей здали

опеку, абы то показалъ. Нашто я

Богданъ Туминскій, подсудокъ зем-

скій Верестейскій пов дилъ, ижемъ

я зъ иншими будучи отъ небожчи-

ка пана Коптя тестаментомъ опе-

куномъ назначоньшъ, вжомъ да-

вно тое опеки зреклся, томъ соб

теперь написати далъ.Апанъ Ко-

поть тежъ на слова Пилитовского

мовилъ, же его милость отъ даты

позву своего, яко почолъ позыва-

ти, зъ опеки вышолъ. Пилитовскій

задавалъ то, ижъ дей яко оиеку-

нове повинни брать на себ опеку

урадовне, такъ тежъ и здавати ее

зъ себ урадовне повинни суть;

домовялъ се, жебы его милость панъ

Копоть урадовымъ .выписомъ съ

книгъ то показалъ, яко и коли зъ

опеки вышолъ-. А панъ едоръ Яки-

мовичъ пов дилъ, зъ стороны дей

опеки, якъ давно его милость панъ

Копоть зъ нее вышолъ, никому се

того справовать неповиненъ; бо о

то въ прав не стоить, в дьже дей

самую речь подобенство дойстья

д тъ его кождый зрозум ть мо-

жеть, ижъ онъ вжо о кривды прод-

ка своего и о свои правомъ чини-

ти есть моцонъ и чинить, а зъ сто-

роны нихто въ томъ перешкажать

не може, яко зъ опеки вышолъ то-

го справоватисе не есть потреба.

Опекунове тежъ бы не кому иншо-

му, только ему въ томъ бы се спра-

вовать повиннії, якъ его въ опеку

брали; съ чимъ зась опеку здали,

водле артыкулу четвертого розд -

лу шостого, который учить, ижъ

кгды старшій сынъ л тъ доростеть,

опекунове его повинни будуть вси

маетности д тинные лежачіе и ру-

хомые-и всякіе доходы ему здать.

Мы врядъ не пытаючися о выйстью

зъ опеки, кгдыжъ справа не о опе-

ку идеть, видечи его пана Коптя

л тъ дорослого, казали дад й поз-

ваному поступовать. А умоцованый

княжати его милости св тчилъсе

на насъ, врядъ, потомъ пов дилъ:

кгдыжъ дей опекунове тестамен-

томъ суть описаны отъ отца, то

гды тые письмо старшого брата

близшіе суть, молодшою братьею

опекать се, водл артыкулу третего

зъ розд лу шостого, гд пишеть:

естли бы отецъ тестаментомъ опе-

куновъ не описалъ, теды братъ стар-

шій теперь мйетъ се опекать молод-

шою братьею. А ижъ дей суть опе-

кунове отъ отца описанию, тогды

тые м ли бы посполу съ паномъ

Лукашомъ Коптемъ доходить крив-

ды мниманое, то есть, нанъ-Лу-
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кашъ Копоть соб а опекунове,

тестаментомъ назначоные, д темъ,

д тъ, яко дей то сторона менуеть,

немаючимъ; чого ижъ дей неучи-

нили, тогды княжа его милость

на тотъ позовъ пану Лукаіііу

Коптеви, яко не належному опеку-

нови, отказовать неповиненъ. За-

чимъ просилъ вольности отъ ро-

ку и позву. Чого умоцованый сто-

роны поводовое боронилъ, кгдыжъ

дей досыть се звышъ правне по-

казало, же братъ старшій, дошед-

ши л тъ своихъ, можетъ братею

молодшою се опековать и крыв-

ды своее и братьи своее молодшое

доходити, только утратити ничого

не може; бо естли же дей старшій

братъ за позвомъ управа станови-

тися повиненъ, невымовляючисе

молодшою братьею, яко пишеть

артыкулъ девятый зъ розд лу шо-

стого, по готовю и за позвомъ сво-

имъ можетъ права нопирати и

справедливости доводити, тымъ се

дей сторона обжалованая зъ ро-

ку зрывать и справедливости па-

ну Коптю затрудняти и продод-

живати неможе;домовялъсе,абыпо-

званого тые обмовы княжати его

милости, яко неправные, на сторо-

ну отложивши, на жадобу укрыв-

іконому отпо вдать казали. А такъ

ижъ ся то вже у вышшомъ пара-

гра* зъ стороны опеки оттяло

и чиненье правомъ его милость па-

ну Лукашу Коптю, яко ж та зу-

подные маючому, признало, казали

есмо дал й поступовать • у права.

Пилитовскій св тчилъся на насъ,

урадъ, а потомъ мовилъ, значитсе

дей то съ позву стороны мнима-

ное поводовое, ижъ молодшіе бра-

тья пана Лукашевы вжо л та зу-

полные мають, бо дей менують

кривду учиненую въ року семьде-

сятомъ, а потомъ якобы отецъ

ихъ небожчикъ панъ Копоть рых-

ло у мреть м лъ; если дей рыхло

потомъ, тогды тые д ти за жи-

вота его вжо были, а дей той

мниманой кривд вжо л тъ есть

двадцать, тогды певне тые даты

мають л тъ по осмнадцати, если

не больше, про то дей .сами о то не-

хай чинять, бо дей злый бы от-

туль прикладъ уросіъ, естли бы

одинъ братъ и другой братъ, л та

маючій, справедливости доводидъ,

былобы то съ крывдою позваное

стороны: бо гд бы пришло ку до-

водови, штобы вси братья м ли

присегать, то одинъ зъ нихъ учини-

ти маеть, безиравье бы то великое

было;—домовялъсе, абы мы, судъ,

наказали всимъ брать ямъ о споль-

ную мниманую кривду правне по-

ступовать, а показуючи то, же

братья его молодшая л та мають,

мовилъ, кгды дей шипеть въ поз-

в же и отецъ ихъ рыхло по той

мниманой кривд умеръ, которой

ижъ дей вжо д тъ двадцать, то-

гды дей они вжо мають д та. А



272 1590 г.

умоцованый стороны поводовое на

то пов дилъ, ижъ дей братъя его

милости молодшая одинъ родился

року семдесятъ четвертого, а дру-

гій родился семдесятъ пятого ро-

ку, якозкъ и матка его милости па-

на Лукаша Коптя, пани Соколо-

вая Войниная, Полонія Воловичов-

на, тутъже въсуду будучи, прызна-

ваючи, пов дила, ижъ такъ есть

а неиначей, а малжонкъ дей ее ми-

лости, панъ Василей Копоть умеръ

въ року семдесятъ пятомъ. Умо-

цованый стороны позваное домо-

вялъсе, жебы того тестаментомъ, а

не голыми словы довожоно было; а

судъ, абы тежъ голое пов сти не-

слухаючи, съ позву самого узна-

валъ, л та братья молодшіе ма-

ють, альбо жебы наказали д ти

до узнанья л тъ у суду становить.

На што умоцованый стороны по-

водовое отпиралъ, же того теста-

ментомъ доводить непотреба, бо

право посполитое не наказуеть;

але то се значне перв й того пока-

зало, ижъ меншіе братья л тъ не-

мають. А тестаменту дей тежъ

никоторого нанъ Лукашъ Копоть

отъ отца своего не маеть, але если

сторона розум еть, абы л та мен-

шіе братья его милости м ли, абы

самъ доводилъ. Мы судъ тое мо-

венье стороны позваное, такъ яко

и въпершихъ двохъ параграФ хъ

вышшей, неправное узнавши, на

сторону отложивши, на иозовъ от-

казовать вел ли. Умоцованый сто-

роны княжати его милости Рома-

на св тчилъся противко намъ, су-

дови, и зась пов дилъ, ижъ дей

тая справа вжо давностью упала,

водлугъ артыкулу пятьдесятъ вто-

рого върозд л одиннадцатому зъ

нового статуту, и артыкулу трид-

цать второго въ розд л оденнадца-

томъ, зъ старого стату, кгдыжъ

дей се не кончоно до трохъ л тъ

и мниманые грабежи такъ небож-

чикъ отецъ пановъ Коптевъ за

живота своего, яко по смерти его

опекунове тыхъ д тей, которые

дей зъ, яко старого такъ и зънового

статуту, водлугъ артыкулу шосто-

го, могли и повинни были кривды

таковое д тиное, которое не нри-

знавалъ, доходити имъ, а звлаща

ижъ дей поданымъ на боехъ и гра-

бежахъ доводъ служилъ, бо дей

яко повинни д ти усправедливи-

тисе кождому таковому, который

бы зъ отцомъ ихъ право вести

зачалъ о якую кольвекъ речь, не-

вымовляючися незуполностыо л тъ,

такъ справы своее черезъ опе-

куны свое въмолодости л тъ сво-

ихъ; кгдыжъ дей молодость лра-

вомъ носполитымъ варована на то

только, ижъ д ти неповинни от-

пов дать, позваними будучи, але

абы кривды своее перезъ опеку-

ны доходити не могли, о том* жад-

ного права немаим», к овшемъ

ясное даеть право артыкудъ щ<>_
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стый в* розд л шостомъ, ижъ опе-

кунъ кривды д тиное доходити

можеть, а ижъ не доходили вътомъ

не одна, але колько вжо давности

зашло; княжа дей его милость Ро-

манъ за тымъ отъ речи его ми-

лости воленъ быть маеть, a д ти

нехай деи соб того на опекунахъ

позыскують, естли имъ што не-

дбалостыо своею упустили. И до-

мовялъсе отъ позву вольности и отъ

речи. Чого умоцованыйстороны ио-

водовое боронечи, пов дилъ, ижъ

дей жадная давность въ той кривд

подданымъ ихъ милости властнымъ

шкодити не може, кгдыжъ тая крив-

да се стала въ року семдесятомъ,

о которую дёй еще самъ^небож-

чикъ панъ Василей Копоть пра-

вомъ чинити зачалъ, пана воево-

ду Браславского, отца его мило-

сти княжати Романа позывалъ и

въ томъ же року семьдесятомъ,

на рокохъ Михаловскихъ княжати

Романа его милость въ нестанномъ

здалъ. Которого зданья позовъ пе-

редъ нами покладалъ и надписью

руки писарское, его милости пана

Адама Потея, на онъ часъ бывшого

писара земского, а теперешнего

кашталяна Берестейского, довелъ;

и ажъ бы дей еще енадней сторона,

и мы, судъ, зрозум ти могли, же

давности въ тыхъ речахъ немашь,

припоминалъ, ижъ въ року семдесятъ

первомъ небожчикъ князь Романъ,

воевода Брасдавскій, умеръ, а въ

року семдесятъ второмъ король

его милость Жикгимонтъ Августъ

еъ того св та зшолъ, интеррекгни

презъ колко л тъбыло, зачимъсу-

дывшелякіеуетали. Въкоторомъ ча-

су интерекгни самъ панъ Василей

Копоть умеръ; по немъ д ти ма-

лые се остали, о то про молодость

л тъ своихъ чинити не могли. А

што дей припоминаеть, ижъ опе-

кунове ихъ презъ давность зем-

скую о то не припозывали и, пра-

вомъ могучи чинити, не чинили;

то се ни зачимъ д яло, только за

тымъ, же княжа его милость Ро-

манъ теперешній по отцу своимъ

такъ же въ малыхъ л т хъ зосталъ,

ажъ теперь недавно зъ опеки вы-

шолъ и хотяжъ бы опекунове ихъ

милости о то правомъ не чинили,

а въ давность земскую упустили;

тогды д темъ -л тъ не маючимъ

то ничого шкодити не може; але

д ти, дошедши д тъ своихъ, мо-

гуть кривды отца своего, тое, ко-

торую бы самъ зачавши, альбо

хотя и не зачавши отумеръ, яко

своее властное доходити и правомъ

поисковать, яко того право посполи-

тоевърозд д шостомъ, артыкулъ

шостый ясне учить, также зъ розд -

лу одинадцатого, артыкулу сорокъ

осмого того подпираеть, и въ розд -

л четвертомъ, артыкулъ деветнад-

цатый;—домавялъее,абытые обмо-

вы Пжлитовского, яко неправные,

были на сторону отложоны;кгдыжъ

69
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деи тотъ артыкулъ учить, же сто-

рона на другомъ року позву зби-

ять не може, и просилъ, абы сторо-

на позваная, речми непотребными

справы не затрудняючи, вину пер-

шого нестанного, которое слушне

водле права на княжати-его мило-

сти довелъ, заплатила, а потомъ

самую речь опов далъ. Мы, врадъ,

и вътыхъ спорахъоб юхъсторонъ,

узнавши зъ выличенья роковъ отъ

смерти короля его милости Жик-

гимонта Августа, въ року тысеча

пятсотъ семьдесятъ второмъ до

коронацій короля Генрика, а по-

томъ недавно въ Боз зешлого па-

на нашого короля его милости Сте-

Фана, въ тыхъ интеррекгнахъ, не-

мней тежъ и зазейстьемъ зъ сего

св та самыхъ об юхъсторонъ, тые

речы въ жадную давность не впа-

ли, и овшемъ, про молодость л тъ

потомковъ небожчика пана Коп-

тя, до сего часу вцал зостали; от-

ложивши обмовы Пилитовского

на сторону, вину першого нестан-

ного небожчика княжати, его ми-~

лости Романа, отца стороны по-

званое, водлугъ статуту старого,

платити и въ речи запозваной да-

лей поступовать казали. Пилитов-

скій, розум ючи узнанье наше

быть не водле права, отзывадъсе

съ тымъ до суду головного трибу-

нальского , менуючи и выводечи

то быть речью головною, кгдьшъ

дей за давностью идетъ утрата

речи, a гд дей таковую причину

позваный пода, который за собою

маеть зыскъ альбо страту, теды

тамъ апеляція маетъ быти допу-

щона; што ему, яко не отъ головное

речи допущоно быть не могло. За

што св тчился на насъ урадъ въ

томъ час , ижъ се было спозни-

ло, отложили есмо тую справу

подъ тоюжъ моцью до дня завтре-

шнего, Іюня двадцать третего. А

потомъ на завтрее, кгды судъ на

м стцахъ своихъ зас лъ и об сто-

рон передъ нами установили, то-

гды умоцованый стороны позваное

пов дилъ, ижъ тое вины нестано-

го, яко гость платить неповиненъ,

съ причинъ: першая, же дей то-

го такового взданья панъ Копоть

выписомъ съ книгъ не доводить,

але только якимъсь написомъруки,

якобы писарское, напозв отъ л тъ

двадцати, которымъ дей написомъ

руки ничого слушне доведено быть

не може; кгдыжъ о томъ есть ясное

право, артыкулъ вторый въ розд -

л четвертомъ зъ старого статуту,

артыкулъ третій въ розд л че-

твергомъ зъ нового статуту, же

писаръ вшелякіе справы судовые

повиненъ до книгъ вписовать; тое

дей мниманое взданье, естли было

коли, тогды дей м ло быть запи-

сано до книгъ; кгдыжъ дей взда-

не есть декретомъ еудовымъ, а

ижъ дей не есть записано, тогды

моцы жадное не маеть и сторона
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позваная вины нестанного платить

неповинна. Другая дей причина,

ижъ, хотяжъ сторона поводовая тое

взданье въ позв своемъ вспоми-

наеть, але о вину нестанного княжа-

ти его милости не нозываеть;прето

не будучи дей о нее позванный пла-

тить се неповиненъ. Третяя при-

чина, ижъ сторона поводовая, всту-

пивши въ речь и по такъ долгихъ

контроверсіяхъ, тое вины упоми-

наетьсе, а то м ли учинить на пер-

шомъ вступку права, и сторон

позваной не допущать было зъ со-

бою контровертовать , звлаща о

давности въ головной речи, ажъ бы

ей вперодъ тая вина нестаного за-

плачонабыла; просилъ абыотъпла-

ченья вины нестанного съ причинъ

помененыхъ воденъ былъ. На што

панъ едоръ Якимовичъ, умоцо-

ваный стороны поводовое, спиралъ,

ижъ дей сторона его обжалованая

съ тое вины першого нестанного

княжатя его милости Романа, во-

еводы Враславскаго, отца его ми-

лости, водле старого статуту, роз-

д лу четвертого, артыкулу дванад-

цатого, выламоватисе не може; бо

дей судъ земскшвъ ней здавши слу-

шне на томъ же позв , которымъ

небожчикъ княжа Романъ позы-

ванъ былъ, писарови написать ве-

л дъ, яко звычай тому есть не-

только тутъ въ земств и у дво-

ру короля его милости на манда-

т хъ, также и въ суду головно-

го, яко речь дочасную, которая

еще конца своего не взела, пи-

саръ написуеть и тымъ написомъ,

а не жаднымъ выписомъ, яко не

головное речи, слушне доводить,

а выпису дей ему судового на то

показовать де повиненъ; бо и тые

дей артикулы статутовые, отъ сто-

роны поданые, до тое речи нена-

лежать, кгдыжъ въ нихъ описуеть,

абы только выписы и листы су-

довые подъ печатьми судьи и под-

судка, а и съ подписомъ руки пи-

сарское выдаваны были на речи

головные; ажебы на нестанное вы-

писы м ли быть покладаны, тогды

артикулы того не учать; а што

тежъ дей онъ приіюминаеть, ижъ

перв й, скоро по іюднесеныо позву,4

вины зашіаченья не упоминалъ се;

тогды дей еще до того было не при-

шло, кгдыжъ сторона о року и поз-

в в дать не хот ла, менечи и бу-

речи его неправнымъ положеньемъ,

которое положенье того позву, яко

неправное муселъ дей онъ ему вы-

водити, якожъ дей показалъ; а те-

' перъ, ижъ дей до того пришло слу-

шне, теды оное на м стцу томъ, на

которомъ належить о заплату до-

магается и домавялся, абы сторона

позваная, такъ яко есмо тую ви-

ну платити наказали, заплатила и

на самую речь въ позв описаную

отнов дала. Пидитовскій положив-

ши вину и заплативши сторон

и суду св тчилея противно намъ,
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судови, менуючи соб быть при-

мушенье въ томъ. А по заплаченью

вины, сторона поводовая, попираю-

чи жалобы своее и чинечи доводъ,

поклададъ выписъ съ книгъ кгрод-

скихъ Берестейскихъ подъдатою ро-

ку тысеча пятьсотъ семьдесятого,

м сеца Сентября двадцать шостого

дня, у волторокъ, опов данья врад-

ника его милости небожчика пана

Василья Коптя, Опольского, Барто-

ша Хибовского о кгвалтовное на-

ханье, за властнымъ росказаньемъ

его милости княжати Романа

Санкгушка, воеводы Браславского,

отъ врадника его милости Воло-

давского Яна' Кгесинского зъ)войта-

ми Андреемъ Кгруемъ, войтомъВо-

лодавскимъ и другимъ войтомъ зъ

Воли Королевы Хацомъ Хомичомъ

зъ многими слугами, бояры и подда-

ными княжати его милости воло-.

сти Володавское въ томъ же року

семьдесятомъ, м сеца Сентября

двадцать четвертого дня на власт-

ные дей спокойливые села его ми-

лости пана Василя Коптя, Форо-

ститую и на другое село Залай-

ки, и на третєє село Липовку, о

забранье и пограбенье немалое

маетности иодданыхъ пановъ Коп-

тевыхъ тыхъ седъ, о чомъ ширей

въ томъ выпис возныйсознаваеть.

Ку тому покладалъ листъ отворо-

ный пана Томка а пана Войтеха

Глембовскихъ зъ Хм лева и пана |

Миколая Сосновского зъ Превло-

ки, земянъ пов ту Берестейского,

за датою року тисеча пятьсотъ

семьдесятого, м сеца Сентебрядвад-

цать четвертого дня, опов данья

сус дского, которые въ томъ ли-

ст своемъ сознавають, ижъ имъ

урадникъ Опольскій Бартопгь Хи-

бовскій кгвалтовное насланье отъ

княжате Романа Санкгушка, вое-

воды Браславского, врадника Водо-

давского Яна Кгесинского, войтовъ

слугъ, бояръ и подданыхъ его ми-

лости на села им нья Опольско-

го Фороститую, Загайки и Л нов-

ку въ томъ же року семьдесятомъ,

м сеца Сентебря дня двадцать че-

твертого, о починенье немало шкодъ

и пограбенье быдла, коней и забра-

нье войта Липовского, его самого

зъ жоною и зъ сыномъ и иншого

при немъ поддан ого, того часу зо

всею маетностью, што имъ, яко

сус домъ околичныыъ, поблизу

м шкаючимъ опов далъ. Прикото-

ромъ таковомъ поступку и довод ,

листовномъ панъ Лукашъ Копоть,

беручисе до дальшого доводу прав-

ного, ижъ тое кгвалтовное насла-

нье на села им нья Опольского

Фороститую, Загайки и Липовку

за властнымъ росказаньемъ и на-

слан ьемъ его милости князя, вое-

воды Браславскаго, стало, самъ на

томъ и на кгвалт , a подданньпеь

своихъ на бояхъ и грабежах* Д°

присеги припов далъ. А умопова-

ный стороны обжаловавое пов -
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дилъ опов данье на врад съ поз-

вомъ быть незгодливое, а то въ

томъ же дей на врадника опов -

дано, якобы то онъ самъ зъ себе

учинити м лъ и онъ иншихъ на-

сылалъ, а позывають дей £ зась,

якобы небожчикъ княжа Романъ

того врадника своего наслать и то

учынить розказать ему м лъ. Во-

дле которого дей опов данья не го-

•дидосе такъ позывать, але водлугъ

артикулу двадцать девятого, въ

розд л четвертомъ зъ старого ста-

туту, за которого се то стало, и ар-

тыкулъ сорокъ осмый, въ розд л

четвертомъ зъ нового статуту, за ли-

стомъ отъ суду земского упоминаль-

нымъ, справедливости зъ него про-

сить м лъ черезъ возного и шляхту

у пана его; а естли бы не учинено

теды доперо пана иозывать не опро-

скадзане, яко тежъ чинить, але о

неучиненье справедливости; а за

тымъ ио вину,чогодей ижънеучини-

ла сторона, аиопов даньенедо по-

зву служачое показуеть; тогды дей

на довод устала; кгдыжъ дей ме-

нуеть въ позв якобы о то, о што

позываеть мяно опов дать противо

княжатю его милости небожчикови,

то есть, о иасланье и росказанье, а

тогодейнедоводить;—просилъ воль-

ности отъречи. Чого умоцованый

стороны поводовое не допускаючи,

спирадъ и на тую обьмову отъ сто-

роны позваное, пов дилъ: што дей

мёнуеть умоцованый княжати его

милости, якобы опов данье съ по-

звомъ въ жалоб згожатися не м -

ло, вътыхъ слов хъ, же въпозв хъ

пишеть, ижъ тая кривда звышь

мененая сталасе за властнымъ на-

сланьемъ его милости небожчика

князя Романа Сангушка, а въ оно-"

в данью иначей, якобы врадникъ

его милости Володовскій м лъ на-

слати, а не княжа самъ. Тогды тое

опов данье съ позвомъ ничогосе'

не рознить, бо насланье естли отъ

врадника се стало, тогды за рос-

казаньемъ самого пана. А тежъ

тотъ урадшшь некого иншоготамъ

въ тотъчасъ кгвалтовненасылалъ,

только войтовъ,сдугъ,бояръи под-

даныхъ зъ им нья Володавского,

и тые грабежи нигд инд й, одно

тамъ же до Володавы отпроважо-

ны суть. А тежъ и выписъ тотъ

урадовый, на опов данье тое крив-

ды покладаный, тоежъ св тчить

и возный сознаваеть, же врадникъ

Володавскій передъ нимъ вознымъ

до того се признадъ, же тое насла-

нье кгвалтовное учинилъ за роска-

заньемъ пана своего, а не только

то уд лалъ, аде еще и на иншіе

села им нья Опольского передъ

тымъ же возньигъ поФалку учи-

нилъ, обецуючисе тожъ чинити,

што и тому селу Липовц сталосе.

А не мней се дей тежъ значить

и явне показуеть таковое насданье

его милости князя воеводы от-

тудь, же на онъ часъ и въ томъ

60
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року, кгды се тая кривда стада,

небожчикъ панъ Василей Копоть

его милости князя воеводы Бра-

сдавского о то ку праву позывадъ,

нижди княжа его милость за поз-

вомъ ку праву не становилсе и жад-

ное в домости о соб суду и сто-

рон не далъ. A гд бы дей не на-

сылалъ, снать незанехалъ бы самъ

ку праву стать и съ того се вы-

правовать, альбо и справедливость

зъ урадника, слугъ, бояръ и подда-

ныхъ своихъ учинити. Але то се

показуеть, же за , в домостью его

милости тое насланье се стало. А

што дей большого, ижъ небожчикъ

панъ Васялей Копоть князя, вое-

воду Браславского, листомъ коро-

ля его милости упоминальнымъ

о тую кривду и о иншіе, урадовне,

черезъ возного, обсыладъ и о вчи-

ненье справедливости просилъ, ко-

торый листъ передъ нами у права

покладалъ, подъ датою року семь-

десятого, м сеца Ноября четверто-

гонадцать дня, и доводечи того,

ижъ тымъ листомъ его королев-

ское милости упоминальнымъ не-

божчикъ его милость панъ Васи-

лей Копоть князя воеводу черезъ

возного обсыладъ, покладалъ вы-

писъ съ книгъ кгродскихъ Бере-

стейскихъ, за датою року семьде-

сятого, Ноября двадцать осмого

дня, сознанья очевистого возного

едора Лычевича Токаровского,

ижъ онъ въ томъ року еемьдеея-

томъ Ноября двадцать шостого дня

съ того листу короля его милости

упоминального, въ жадоб пана Ва-

силя Коптя, вънебытности князя

воеводы и врадника его милости

Володовского въ замку Володов-

скомъ, копію положилъ, и водле

артыкулу двадцать девятого розд -

ду четвертого статуту старого спра-

ведливости прошоно, которое же

дей не вчинено. А естли жебы дей

небожчикъ князь воевода его ми-

лости пану Коптю о то коли спра-

ведливость чинилъ, домавядсе по

сторон лозваной, абы то пока-

залъ, чого ижъ не ноказалъ,

мовилъ , ижъ оттуль ся дей

значить, же тая кривда за насла-

ньемъ небожчика княжати Романа

есть вчинена;—домавялся съшыь-

ностью, абыхмо его сторону жа-

лобливую до дальшого доводу

права припустили. Напротивко чо-

му умоцованый стороны позва-

ное спирадъ, ижъ дей што сто-

рона поводовая щититьсе реля-

цією возного, который сознаваеть,

якобы урадникъ Володавскій пе-

редъ нимъ признать м лъ, же то

за властнымъ пана своего роска-

заньемъ учинилъ; тогды дей та-

ковая реляція возного ничого сто-

ронъ въ томъ спомочи ^

бо кождый бы такъ радъ учинидъ,

же самъ што зброивши на ffffro-

го бы обалилъ, аде то ему водле

права итж не мхшеть, xirff& бы самъ
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княжа призналъсе до того, же то

ему учинить росказалъ, што се дей

непоказуеть, а звлаща ясное есть

право же слуга за пана, ани тежъ

иротивъ пану св тчити не може,

нихто тежъ ни за кого, але каж-

дый самъ за себе терп ть пови-

ненъ. А што деи сторона поводо-

вая указуеть якійсь листъ короля

его милости, умоцованый, и реля-

цію на положенье его, ино дей о

томъ лист въ позв своимъ жад-

ное зменки не чинить; а право дей

ясное, артыкулъ тридцатый въ роз-

д л четвертомъ зъ старого ста-

туту и артыкулъ пятьдесять чет-

твертый въ розд л четвертомъ зъ

нового статуту, ижъ позву своего

слуыіными доводами маеть подпи-

рати, а чого въ позв немашь, то-

го тежъ доводить не можеть, а ни

се такимъ доводомъ чинить, и сто-

рона дей тежъ позваная, воддугъ

артыкулу двадцать третого, и двад-

цать осьмого въ розд л четвер-

томъ зъ старого статуту, неповин-

на дей отпов дат-ь на то, чого дей

хто въ позв не доложи. Другая

причина, ижъ листъ тотъ короля

его милости упоминальный не въ

той, але въ иншихъ якихъ крив-

дахъ выданый есть. Третяя, ижъ

дистъ короля его милости зъ опо-

в даньемъ урядовымъ незгожаеть-

се* бо опов дано на урадника, яко-

бы дей то онъ самъ безъ роска-

аанья панского учинити м дъ, а

король его милость кажеть чи-

нить справедливость зъ урадника

въ кривдахъ тыхъ, которые якобы

м ли быти учиненые съ панского

росказанья. Четвертая, справедли-

вости чинить неповиненъ тотъ, на

кого опов дають, ижъ слуга за

росказаньемъ его што учинилъ; бо

хто роеказуе, тотъ вжо въ томъ

самъ виненъ зоставаеть; ажъ кгды

бы се того справилъ, ижъ нероска-

зовалъ, теперь справедливость учи-

нить былъ бы повиненъ; прето

листъ короля его милости упоми-

нальный вътой м р не былъ по-

требный, кгдыжъ пище, якобы то

урядникъ зъ росказанья его мило-

сти учинити м дъ. Але дей вътой

м р , гд на самого врядника, што

опов дано, якобы то онъ самъ безъ

панского росказанья учинить м дъ,

тутъ теперь листу упоминального

была потреба; которого ижъ дей

сторона не указуеть и затымъ дей

на довод своемъ устала, тогды и

въ речи своей упадаетъ, позываю-

чи иначей, а нижли опов дала. Пя-

тая причина, ижъ возный, который

якобы подать м лъ листъ короля

его милости упоминальный, ачь

зознаваеть, же листъ тотъ поло-

жилъ, нижли сознаваеть естли про-

силъ о рокъ справедливости и ест-

ли жо му складано альбо ни; за

, чимъ домавялъ се, абы сторона по-

водовая, на довод уставаючая, на

удадъ въ речи здана, а позваннй
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отъ речи воленъ учиненъ былъ.

А умоцованый стороны жалобли-

вое, такъ яко и перв й при дово-

д хъ своихъ выводидъ, же кривда,

за властнымъ насланьемъ и роска-

заньемъ его милости княжати, па-

ну Коптю сталасе, о которую дей

вшелякій слушный и правный по-

ступокъ есть учиненъ и листомъ

упоминальнымъ слушне водле нра-

ва обношоно и до права позывано;

и вси дей тые причины, звышь отъ

стороны позваное поданые, знач-

ный учинокъ тое кривды оказуеть,

што ижъ противъ правды и права

посполитого позваний мовить; те-

ды дей тые обмовы его на сторону

отложены, а укривжоному справе-

дливость за доводомъ и сказанье

въ речи слушное учинено быть ма-

еть, подаючи до того съ права пос-

политого, статуту старого розд лу

одинадцятого артыкулъ двадцать

первый, а зъ статуту нового то-.

гожъ розд лу артыкулъ сорокъ тре-

тій и артыкулъ шостый зъ роз-

д лу одинадцатого старого стату-

ту, а въ новомъ статут въ томъ

же розд л артикулъ четвертый,

домовляючися, абы на его милость

княжати Роману тотъ кгвалтъ и

грабежи подданымъ зъ навезкою

и вина статутовая за грабежъ учи-

неный сказано было. Мы врядъ,

нрислухавшисе той справ г а ба-

чечи зо всихъ поступковъ отъ сто-

роны поводовое на подноръ жало-

бы у права покііаданыхъ, во всемъ

зъ статутомъ права посполитого

и артыкулы зъ старого и нового

статуту зъ розд лу одинадцатого

второго, по томужъ и артыкулу со-

рокъ третего въ новомъ статут ,

а у старомъ артикулъ двадцать пер-

вый зъ розд лу одинадцатого зго-

дливые, которые учать: хтобы ко-

му на домъ, або на им нье, на се-

ла людей кгвалтомъ на халъ, а

тамъ бои, раны, шкоды забраньемъ

людей, быдла, статковъ, збожья и

иныхъ речей учинилъ, таковый

кгвалтъ сус домъ околичнымъ, а

іютомъ на вряд опов далъ и воз-

нымъ осв тчонъ быть маеть; a гд

бы се то стало отъ чіихъ слугъ и

бояръ и подданыхъ, тогды спра-

ведливости старый статутъ, воддугъ

артыкулу двадцать первого, а зъ

нового сорокъ осьмый зъ розд лу

четвертого у нановъ ихъ кажеть

просить. А ижъ зъ стороны небож-

чика его милости пана Йасилья

Коптя въ речахъ въ нозв оыиса-

ныхъ во всемъ водлугъ науки ста-

тутовое захованосе: скоро по учи-

ненью кривды менованое сус домъ

околичнымъ, потомъ на.вряд оно-

в дати и вознымъ осв тчать есть

не занехано, яко то шляхта сус ди

околичные на письм у св дій-

тв своемъ, и врядъ у выпис съ

книгъ кгродскихъ иризнавають, во-

зны кривду оказованую и шкоды пе-

редъ нимъ менованые посв тчаеть,
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Также и признанье врадника Воло-

давского, же тое на ханье и гра-

бежи учинилъ за властнымъ рос-

казаньемъ княжати его милости па-

на своего и еще большей чинити

доФалилъсе, о што небожчикъ панъ

Василей Копоть, ачъ могъ за тымъ

самымъ водлугъ жалобы своее чи-

нить правомъ съ княжатемъ вое-

водою Враславскимъ, однакъже, на

мн ничего не впущаючи поступ-

ковъ правныхъ, листы короля его

милости упоминальные до княжа-

те его милости Романа Санкгушка,

просечи справедливости на врадни-

ка слугъ бояръ и подданыхъ его,

выносидъ и врядовне обносилъ, ко-

торое справедливости ижъ князь

воевода Браславскій учинити ему

не хот лъ, въ томъ панъ Копоть

поступилъ ' противно ему самому

правне, и позывалъ позвы ку пра-

ву, за которыми ижъ княже его

милость воевода Браславскій не

сталъ, зданъ у вину статутовую за

нестаного, яко се то вышей отъ

стороны жалобливое въ справ те-

перешней показало, вина нестан-

ного есть заплачона. Дал й, не ба-

чечи ничого такового, за чимъ бы

княжа его милость Романъ, сторо-

на теперь позванная, отъ жалобы

и позванья его милости пана Лу-
каша Коптя, который маючи л -
та зуполные, яко властный д дичь
кривды и шкоды не замолчаное и
въ давность земскую не опущоное,

им нью и подданымъ учиненое, до-

ходить м лъ быть воленъ; але и

овшемъ признавши есмо быть вин-

ного о вину отца своего, яко потом-

ка и держачого добръ отцовскихъ,

съ которыхъ кривда сторон жа-

лобливой сталасе быть виннымъ

отпов дать, давши м стцо всимъ

псступкомъ правнымъ, отъ пана

Лукаша Коптя у суду показанымъ

и у попартью оныхъ, всказали есмо:

На росказанью и на кгвалт , а

подданымъ на бояхъ и грабежохъ

и всихъ шкодахъ присегою до-

водъ учинити, которые суть жи-

вы, тые сами, а которые померли,

тыхъ потомство, або братья ихъ.

На што иумоцованый стороны поз-

ваное. позволилъ, только отъ винъ

самыхъ апелевалъ до суду голов-

ного трыбунальского, и рокъ на

присегу до дня третего отложили.

Акгды рокъ, присяз назначоныи,

день третій, то есть, въ понед -

локъ, Іюня двадцать пятый, при-

шолъ; умоцованый стороны позва-

ное Янъ Пилитовскій, подавши по

соб артыкулъ осьмдесятъ первый

розд лу четвертого зъ нового ста-
тУтУэ упросилъ, абы рота была на-

писана съ подписомъ руки писар-

ское, хотечи сторону противную

до присеги вести передъ вознымъ

и дв ма шляхтичами у суду; а зъ

стороны поводовое умоцованый по-

в дилъ, ижъ деі сторона, его Ши-

лость, ианъ Дукашъ Копоть самъ
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на кгвалт и на росказанью, во-

дле жалобы своее, а подданые

его на шкодахъ своихъ, бояхъ,

кграбежохъ присегу выполнити

суть готовы; лечъ ижъ дей сто-

роны позваное,. княжати его ми-

лости Романа, который самъ, а

не хто иншій, до тое присеги ве-

сти маетъ, тутъ у суду не ба-

чить; а ижъ дей самого особы

княжати немашь, и до присеги

не в деть; просилъ,, абы водле

тогожъ артыкулу осмьдесятъ пер-

вого розд лу четвертого безъ при-

сеги речь, въ жалоб описаная

на княжати его милости сказа-

на была. А умоцованый пов -

дилъ: ачъ дей досыть было на

першой моцы ему. отъ княжа-

ти, пана его на зыскъ и1 страту

до тое справы даное, такъ же на

отказованье, пришло ли бы до то-

го въ головной речи; однакъ же

дей онъ и надъ то покладаеть пе-

редъ нами моцъ св жую, ему отъ

-княжати его милости пана его на

веденье стороны до присеги. II по-

кладалъ листъ умоцованый съ под-

писомъ руки княжате Романа и

съ печатью княжате его милости,

и пана Григора Костюшковича,

пріятеля его милости, подъ датою

у Володав , двадцать третего дня,

въ року теперешнемъ деветдеся-

томъ, готовъ будучи пана Коптя

идаодданыхъ, которымъ доводъ слу-

жить, до присеги вести. А сторона1

поводовая указовала до тогожъ ар-

тыкулу осмьдесятъ первого розд -

лу четвертого, ижъ дей сама сто-

рона, то есть, хто жалуеть, а не

умоцованый ее до присеги вести

маеть, а умоцованый за властную

особу стороны противное въ такой

речи немаеть быть розуменъ и не

можеть дей большей на соб моцы

носити, только до мов нья правно-

го. Але кгды прійдеть до присеги,

тогды, меновите пишеть артыкулъ

осмьдесятъ первый, ижъ дня тре-

тего сторона противная, противъ

которое нрисега чинена будетъ, ма-

еть роту присеги отъ писара вземь-

ши, и сторону свою до присеги ве-

сти; кгдыжъ то уже идеть о' сум-

н нье сторонъ самыхъ, а не ихъ

умоцованыхъ; такъ и того, хто ве-

деть, яко и того, хто присегаеть.

Который жаденъ черезъ умоцова-

ного присеги своее отправити не

може, якожъ дей на другомъ м ст-

цу артыкулъ шестьдесятъ первый

тогожъ розд лу четвертого учить,

же прокураторъ жадного квито-

ванья, вызнанья и записовъ безъ

стороны своее чинить не можеть;

штося дей и до тое речи зъ сторо-

ны присеги розум ти маеть, ижъ

прокураторъ не можеть вести до

присеги поводовое стороны, кгдыдаь

тамъ же въ артикул осмьдесятъ

первомъ мовить: а не вхочетъ ли

стороны своее противное до при-

сеги вести, такій речь свою тра-
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тить, въ чомъ не выписуеть науки,

не мовить—прокураторъ маеть ве-

сти; аде шипеть: хтобы не хот лъ

стороны своее вести до присеги,

тратить речь, тосе розум етъ о са-

мой особ , а не прокураторъ. А

умоцованый стороны позваное на

то такъ пов дилъ: ижъ дей водлугъ

артыкулу пятьдесятъ шостого въ

розд л четвертомъ, умоцованый

вшелькіе справы отправовать мо-

же за моцью правною, тежъ и вго-

ловной речи отказовать; азвлаща,

ижъ до веденья стороны и той при-

сяз особливую моцъ св жую ма-

еть; бо естлижъ дей водлугъ ар-

тыкулу шестьдесятъ первого въ

розд л четвертомъ прокураторъ

за особливою моцью и порученьемъ

може пенязи брать и зъ узятыхъ

именемъ своего принцыпала кви-

товать; теды дей поготовю за тою

моцью и порученьемъ, на веденье до

присеги особлив даною, може ве-

сти сторону до присеги, а звлаща,

ижъ есть ясное право, артыкулъ

помененый шестьдесятъ первый въ

розд л четвертомъ о томъ, чого

прокураторъ безъ стороны своее

справовать не можеть, въ которомъ

то меновите не выражоно, абы про-

кураторъ немогъ вести до присе-

ги, звлаща маючи на то моцъ осо-

бливую, такожъ и опекунъ дохо-

дечи и правке чинечи о кривду

якую д тинную, естли бы сторон

его противной отводъ былъ ска-

занъ, може безпечне вести сторону

до присеги, неоткладаючи того до

л тъ д тинныхъ; а естли опекунъ

безъ моцы може то учинити, дале-

ко больше прокураторови за моцью

учинитьсе то годить. Ашто сторо-

на поводовая щитится артикуломъ

осмьдесятъ первымъ въ розд л

четвертомъ, акобы самъ особою

княжа его милости Романъ м лъ

быть повиненъ вести пана Коптя,

иподданыхъ, которымъ доводъ ска-

занъ, до присеги; тогды дей тамъ,

въ томъ артыкул немашъ о томъ

жадное зменки, абы того черезъ

умоцованого отправити не моглъ,

бо ачъ тамъ пишеть, же сторона

противная маеть вести до присеги,

але умоцованый каждый за сторо-

ну ее слушне розум еть; бо кгды

зъ реестру судового волають кого

до права, а умоцованый за тымъ се

позоветь, тогды посполите мовять—

есть сторона; ижъ дей теды моцъ

слушная, меновите, на веденье до

присеги показуетьсе; домавялсе умо-

цованый княжати Роімановъ, абы

водле права посполитого захованъ

былъ. А сторона поводовая мовила,

хотяжъ дей отъ княжати его ми-

лости Романа показуеть моцъ осо-

бливую для привоженья до присе-

ги , тогды то ему йти не може;

кгдыжъ надъ статутъ права поспо-

литого и кресъ зам роный нихто

большей домыслятиея не можеть.

А мы врадъ, прихиляючися до ар-
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тыкуду осмьдесятъ первого и не

узнавши умоцованого княжати, его

милости, зъ стороны приведенья

до присеги быть за властную осо-

бу позваного въ той речи, отста-

вили есмо его на сторону и ка-

зали знову позваного приволывать

черезъ возного для приведенья ку

присяз . Аижъ княжа его милость

Романъ самъ не сталъ и стороны

своее до присеги не велъ; всказа-

ли есмо на его милости и на до-

брахъ тыхъ его милости, съкото-

рыхъ се кривда стала пану Лука-

шу Коптю и братьи его милости

молодшой, за насланье кгвалтовное

кгвалту дванадцать рублей грошей.

А подданымъ, чолов комъ чоты-

ромъ и нев стамъ двомъ, въ жало-

б меновите описанымъ, за бой на-

везки водле стану ихъ, такъ же

грабежи и вси шкоды зъ навезкою,

то есть: Андрею Осеевичу, войту

Липовскому, навезки пять копъ

грошей, a жон его десетъ копъ

грошей; Ивану Зазуленцы дв ко-

п грошей; Ивану Войтовичу дв

коп грошей; Лавришу Охримови-

чу дв коп грошей, матц того

Лавриша чотыри копы грошей, а

за грабежи Гриню Лецевичу, вой-

ту Хворостицкому, за коня одного,

шацункомъ статутовымъ, дв коп

грошей, за сверепу грошей копъ

дв , за жеребя сорокъ грошей, за

коровъ дв по сту грошей, за бы-

ка копа грошей, за яловицъ дв

по грошей семьдесятъ, за телочку

двул тку грошей тридцать; Сенку

Воробьевичу за коня дв коп гро-

шей, за сверыпь три по грошей

копъ дв , за жеребцовъ два по дв

коп грошей, за коровъ три по

грошей сту, за яловицъ чотыри по

грошей семьдесятъ, за телушку

двул тку тридцать грошей, за бы-

ка копа грошей, за быка лонщака

тридцать грошей, за козъ двое по

грошей двадцать; Ивану Шевцу за

корову сто грошей; Макару Шна-

ревичу за корову сто грошей, за

яловицу семьдесять грошей, за бы-

ка двуд тка грошей тридцать, за

жеребцовъ двохъ по грошей копъ

дв ; Сенку Михалевичу за свере-

пу грошей копъ дв , за коровъ

дв по сту грошей, за яловицъ дв

по грошей семьдесятъ; Волосу На-

сл дковичу за коня грошей копъ

дв ; едору Черкасу за коня дв

коп грошей, за быка копа гро-

шей, за телушку третячку сорокъ

грошей; Грицу Онацковичу за ко-

ней два по грошей дв коп , за

сверепу дв коп грошей, за ко-

рову сто грошей, за быка копа

грошей, за козъ дв по грошей

двадцати, за козеня шесть грошей;

Андрею Тереховичу за жеребца КОПФ

дв грошей; Гапону Михалеви*у

за сверепу грошей копъ дв , э а

жеребя грошей сорокъ, з» коня

копъ дв грошей, за корову сто

грошей, за яловицъ да* ко грошей
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семьдесятъ, за быка лонщака трид-

цать грошей, за телочку однороч-

ную грошей двадцать; Тарасу Нед-

баловичу за жеребца копъ дв гро-

шей, »а воловъ три по грошей копъ

дв , за яловицъ дв по грошей

семьдесятъ, за яловицу третячку

грошей сорокъ, за коровъ дв по

сту грошей; Ивану Пашковичу за

коня копъ дв грошей, за редно

грошей чотыри; Волосу, Клычково-

му зятю, за корову сто грошей, за

быка копа грошей, за телочку тре-

тячку сорокъ грошей, за козу двад-

цать грошей, за козеня грошей

шесть; Васку Скибичу за корову

сто грошей, за яловицу грошей

семьдесятъ, за телочку однорочную

двадцать грошей; Охрему Торенце-

вичу за воловъ двохъ по грошей

копъ дв , за яловицъ дв по гро-

шей семьдесятъ, за корову сто гро-

шей, за яловицу грошей семьде-

сятъ, за яловочку однорочную двад-

цать грошей,, за сьерепъ три по

грошей копъ дв , за козъ петере-

надцетеро по грошей двадцати; Мак-

симу Туренцевичу за жеребца дв

коп грошей, за жеребя сорокъ

грошей, за вола копъ дв грошей,

за быка копу грошей, за корову

грошей сто, за яловицъ дв по

грошей семьдесятъ, за козъ семеро

но грошей двадцати; Роману за яло-

вицу грошей семьдесятъ, за корову

сто грошей, за сукманъ с рый

тридцать грошей; Дешку Новоса-

ду за коровъ чотыри по сту гро-

шей, за яловицъ пять по грошей

семьдесятъ, за телочку однорочную

грошей двадцать,' за быка лонща-
•

ка тридцать грошей, за скуру во-

зовую грошей дванадцать, за со-

киру шесть грошей; едку Скиби-

чу за коня копъ дв грошей, за

жеребицу дв коп грошей, за же-

ребя однорочное сорокъ грошей, за

коровъ дв по сту грошей, за те-

лочку лоньскую тридцать грошей,

за вола грошей копъ дв ; едку

Воробьевичу за коровъ чотыри по

сту грошей, за телушокъ дв лонь-

скихъ по грошей тридцати, за све-

репу копъ дв грошей; Сивцу за

коровъ три по сту грошей, за яло-

вицъ три по грошей семьдесятъ,

за телицъ дв по грошей сороку,

за быковъ три по коп грошей;

Мишу Дешковичу за корову сто

грошей, за яловицу грошей семь-

десятъ, за жеребца копъ дв гро-

шей; Олесею Макаровичу за же-

ребца грошей копъ дв , за сверипъ

три по грошей копъ дв , за жере-

бя сорокъ грошей, за гусей двад-

цать шестеро по грошей три; Мар-

тину за сверипъ три по дв коп

грошей, за жеребца грошей копъ

дв , за сошники грошей чотыри;

Манку Михалевичу за коня дв ко-

п грошей, за сверепу копъ дв

грошей, за жеребя сорокъ грошей;

Климку Костровцу за коня копъ

дв грошей, за сверину дв коп
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грошей, за жеребца двул тка копу

грошей; Андрею Дегтеру за свере-

пу грошей копъ дв ; Теребуню за

сверепу копъ дв грошей, за же-

ребца дв коп грошей; Супруну

за жеребца копъ дв грошей, за

сверепу дв коп грошей; Хведо-

ру Борисовичу за жеребцовъ двохъ

по грошей копъ дв ; за корову

сто грошей: Петру Зазуленцу за

сверепу дв коп грошей, за козу

грошей двадцать, за козеня шесть

грошей; Янку Курелевичу за све-

репу дв коп грошей, за яловицъ

дв по грошей семьдесятъ; Гаври-

лу Васильковичу за вола копъ дв

грошей; Ивану Зазуленцу за яло-

вицъ шесть, по грошей семьдесятъ,

за корову сто грошей, за быковъ

два по коп грошей; Ячин , зятю

Чебераковому, за сверепъ дв по

грошей копъ дв , за корову сто

грошей, за яловицу грошей семь-

десятъ, за быковъ два по коп гро-

шей, за телицу четвертачку пять-

десятъ грошей; Сымону Кчшдас

за сверепу копъ дв грошей, за

жеребя тридцать грошей, за све-

репу третячку копъ дв грошей;

Кузьм Пасичу за сверепу дв ко-

п грошей; Максиму Витулинцу

за сверепъ дв по грошей дв ко-

п , за жеребца двул тка копа гро-

шей, за сошники грошей чотыри,

за сокиру грошей шесть; Андрею

Оскевичу, войту Липовскому, гро-

шей готовыхъ копъ пятьнадцать,

за сукню грошей копъ полторы, за

жупицу копа грошей, за с рмягу

чотыри по грошей двадцати, за

мяса полти чотыри по грошей двад-

цати, за салъ дв по грошей петь-

надцати, за бисачь дв по грошей

. . . за сорочокъ жоноцкихъ осмъ

по грошей десети, за полотна ку-

желю локти тридцать по грошей

два, за полотна згребного локтей

двадцать по пенезей пять, за ша-

покъ чотыри по грошей пети, за

убранье суконныхъ трое по грошей

дванадцати, за простинъ чотыри

по дванадцати грошей, за платовъ

петьнадцать по грошей шести, за

раденъ чотыри по грошей чотыри,

за подушокъ, пять ж перинку, одно

зъ однымъ кладучи водлугъ ува-

женья нашого врадового, по грошей

шести, за простеру грошей дванад-

цать, за сокиръ чотыри по грошей

шести, за косъ дв по грошей ше-

сти, за серповъ деветь по грошей

два, за сошники двои по грошей

чотыри, за закрой гроши два, за

тупицъ дв по грошей чотыри, за

мотику грошей чотыри, за идну

пов сомъ триста по грошей соро-

ку, за конопель дв ст по грошей

тридцати, за основъ пряжи двои

по локти двадцати, за кождую по

грошей десети, за маку подъ кор-

ца шесть грошей, за. с меие коио-

пленого бочку грошей тридцать,

за с мени ияняного корцы полто-

ра грошей шеетьнадцать, за жита
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корцы чотыри по грошей шести,

за ячменю бочку, грошей двадцать

чотыри, за корцы пять овса по

грошей чотыри, за корцы гречки

три по грошей чотыри, за гороху

корецъ грошей пять, за проса ко-

рецъ грошей чотыри, за пшеницы

корцы два по грошей полосма, за

с дло грошей шестьнадцать, за хо-

мутъ зъ набедриками грошей осьм-

надцать, за хомутъ простым гро-

шей осмь, за узды дв по грошей

три, за путо коньское жел зное

грошей осмь, за боты мужицкіе

трои по грошей двадцати, за боты

жоноцкіе осмь гроши, за- коня копъ

дв грошей, за вепровъ кормныхъ

двохъ по коп грошей, за свиней

надворныхъ пять по грошей двад-

цати, за гус три по три гроши,

за куръ пятеронадцатеро по гро-

шей три, за коровъ три по сту

грошей, за телятъ трое по грошей

двадцати, за козъ десеть по гро-

шей двадцати, за козенятъ пятеро

по шести грошей,' за соли тисечу

грошей шесть; Лавришу Охремо-

вичу готовыхъ грошей копъ пять,

за сукню шацункомъ етатутовымъ

грошей копъ полторы, за сермягъ

три по грошей двадцати, за ко'жу-

ховъ баранихъ два по коп гро-

шей, за шапку жокоцку, гамлето-

вую грошей дванадцать, за поду-

шекъ три по грошей шести, за пе-

рину грошей дванадцать, за соро-

чонъ мужицкихъ осмь по грошей

осьми, за жоноцкихъ сорочокъ де-

сеть по грошей десять, за мяса

полти три по дванадцати грошей,

за сало и полъ по грошей петнад-

цати, за соли тисечу грошей шесть,

за чосноку в нковъ тридцать по

грошей два, за льну пов сомъ три-

ста по грошей сорокъ, за коно-

пень пов сомъ сто грошей пят-

надцать, за с ме илненое полто-

ра корца по грошей десети, за жи-

та корцы осмъ по грошей шести,

за муки корцы три по грошей

осми, за с меню корцы пять по

грошей шести, за пшеницы корцы

три по грошей девяти, за овса кор-

цы шесть по грошей чотиры, за

гороху корецъ оденъ шесть гроши,

за сокеръ дв по грошей шести,

за сошники грошей чотыри, за за-

крой два гроша, за воловъ двохъ

по грошей копъ дв , за коровъ

две по сту грошей, за телятъ двое

по двадцати грошей, за ядовокъ

подтелковъ трое двул тнихъ по

грошей тридцати, за овецъ двад-

цатеро по грошей петнадцати, за

козъ пять старыхъ по грошей

двадцати, за козенятъ двое по гро-

шей шести, за вепровъ кормныхъ

трохъ по коп грошей, за свиней

надворныхъ осмъ по грошей двад-

цати, за простинъ шесть по гро-

шей двадцати, за гусей дванадца-

теро по грошей три, за куръ осме-

ро по грошей три. Того всего су-

мою истизны выноситъ грошей
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копъ Литовскихъ триста шесть-

десятъ семъ грошей пятьдесятъ

семъ,. пенезей пять, а зъ совито-

стью, приложивши ку тому кгвалтъ

и навезки чолов комъ чотыромъ

и нев стамъ двомъ, ішены звышъ

писанымъ, на одно м стцо чинить

грошей кодъ Литовскихъ еемь-

сотъ осмдесятъ грошей пятьде-

сятъ пять Литовскихъ. Рокъ за-

платы кождому сту копамъ грошей

положили есмо чотиры нед ли. А

умоцованый княжаті* его милости

Романа, менуючи быть всказанье

наше не водлугъ права, анелевалъ

съ тымъ до суду головного три-

бунальского, чого ему допущоно,

А потомъ сътогожъ позву надругій

артыкулъ жаловалъ, ижъ дей по-

вторе того дня семдесятого м се-

ца Октебря двадцатъ второго дня,

тотъ же врадникъ, за росказанемъ

отца его милости, Володавскій, Янъ

Кгесинскій сътымижъ поменеными

войтами на хавши кгвалтовне на

село помененое Загайки и вътотъ

часъ подданого ихъ того едка

Теребуня поймавши, до им нья Во-

лодавского отведши, ц лый тый-

день у везенью держадъ и дв '

коп грошей окупу взявши, его

зъвезенья выпустилъ, а маетности

въ того нодданого забраное, то

есть, меновите взято: сукманъ му-

жицкій, ческій, сукню жоноцкую

колтришовую, сермягъ три, кожухъ,

убранье суконное, трое сорочокъ

мужицкихъ семь, жоноцкихъ соро-

чокъ деветь, платовъ шесть, по-

лотна кужелю локоть тридцать,

масла горщокъ два, сокеръ дв ,

серповъ пять, сошники, закрой, жи-

та корцей семь, муки корцей пять,

ячменю корцы три, гречци корцы

чотыри, пшона сито одно, маку

сито одно , с мяня илняного пол-

корца, конопельного семени корцы

полтора и лну пов сомъ сто, ко-

нопельного кужелю пов сомъ сто,

къ сому коровъ съ теляти дв , во-

ловъ два, кобылу одну, овецъ ше-

стеро, козенятъ пятеро, гусей по-

бито осмеро, куръ побито десете-

ро. Которые то вышей помененые,

грабежемъ забраные, статки до им -

нья своего, до двора Володавского

забравши, отпровадити казалъ. А

по вычитанью тое жалобы, умоцо-

ваный княжате его милости Рома-

на, заховавши собе вси обороны

правные, звышъ помененые, и иро-

тивъ тое жалобы до такового роска-

занья инасланья иучиненья оныхъ

кривдъ, въ позв и въ томъ дру-

гомъ артыкул описаныхъ, незналъ

се. За чимъ. умоцованый стороны

новодовое, чинечи доводъ на кгвал-

товное насланье отъ его милости

небожчыка князя воеводы Враслав-

ского, отца княжати его милости

Романа, покладал ъ вынисъ съ внягъ

гродскихъ Берестейскихтц за датою

року тисеча пятьсот* ремдесятого,

м сеца Декабря осморот^ДЦать дня
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опов данье врадника Оиольского

Бартоша Грабовского, подданыхъ

небожчика панИ Василя Коптя, вой-

та Липовского, Андрея Осеевича

и иншихъ, ижъ тотъ же вряд-

никъ Володавскій Янъ Кгесинскій

тогожъ року семьдесятого, м сеца

Сентября двадцать четвертого дня,

за росказаньемъ и насланьемъ его

милости княжати Романа Санкгу-

жка, воеводы Браславского, пана

своего зъ войтами, слугами, бояры

и подданными княжати его мило-

сти, Володавскими, на хавши на

села его милости небожчика пана

Василя Коптя им нья Опольского,

прозываемое Фороститую и За-

гайки, подданыхъ зъмаетностями по-

забиравши, до Володавы у везенье

отослалъ, великіе бои, грабежи и

забранье маетности починилъ. II въ

томъ же выпис нижей пишеть

опов данье тыъхжеподданыхъпана

Коптевыхъ, на тогожъ врядника,

войтовъ, сЬутъ, бояръ и подда-

, ныхъ Володавскихъ о кгвалтов-

ное на ханье, за росказаньемъ кня-

жати его милости пана ихъ, въ

томъ же року с мьдесятомъ м се-

ца Октебря двадцать второго дня,

о забранье ипограбенье подданыхъ,

немало быдла; также тые подданые,

которые были у везенью, и, вышед-

зъвезенья, тотъ на здъ и не-

винное везенье и маетности забра-

нье онов дшіи, въкоторомъ выпис

возного Мартина Хм левского оче-

вистое егонавряд признанье они-

:ано есть, же ему тые подданые

тую кривду свою опов дали и

осв тчили; а на доводъ и подпар-

тье кривды, водл опов данья тыхъ

подданыхъ, покладалъ листъ отво-

роный св децтва сус довъ околич-

ныхъ, пана Томка а пана Войте-

ха Глембовскихъ и пана Павла

Щыкгельского зъ Хм лева, земянъ

пов ту Берестейского, за печатми

ихъ, въ дат року семьдесятого,

м сеца Октебря двадцать второго

дня, которые сознавають, ижъ имъ

урядникъ Опольскій Бартопіъ Хи-

бовскій пана Василя Коптя, яко

сус домъ, по близу м шкаючимъ,

кгвалтовное насланье отъ его ми-

лости княжати Романа, воеводы

Браславского, врадника Володавско-

го, Яна Кгесинского войтовъ, слугъ.

бояръ и подданыхъ Володавскихъ,

на седа им нья Опольского Загай-

ки въ томъ же року семьдесятомъ,

Октебря двадцать второго дня, по-

грабенье немалое маетности подда-

ныхъ пана Коптевыхъ того поме-

неного села—опов даноесть. При

которомъ томъ довод листовномъ

его милость панъ Лукашъ Копоть

самъ на кгвалт и на росказанью

княжати его милости воеводы

Браславского до присеги бралъсе,

а нодданыхъ, которые суть живы

на шкодахъ, а которые померли,
63
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тыхъ потомство ихъ, або братья,

до присеги припов дилъ. На што

и умоцованый стороны позваное

позволилъ, нижли отъ винъ са-

мыхъ апелевалъ. Мы врадъ, при-

слухавшисе иг на тотъ другій ар-

тыкулъ речи, а бачечы и на тую

жалобу поступки отъ стороны по-

водовое, водлугъ права и артыку-

ловъ старого и нового статуту

опов даньемъ на врад и сус домъ

околичнымъ, и возного осв дченье

насланья кгвалтовного на им нье,

почыненье боевъ, шкодъ, кграбе-

жовъ подданьшъ—на всемъ быть

слушные, ижъ сенивъчомъто,што

праву належить, отъ жалобливого

не впустило, справедливости такъ,

яко есть въ першомъ артыкул

доложоно, за листомъ короля его

милости, на врядника слугъ бояръ

и подданыхъ прошоно; а ижъ, за

зейштьемъ обоее стороны зъ сего

св та, тые речи ажъ до сихъ ча-

совъ залегли, о которые на сесь

часъ княжа его милости Романъ,

яко потомокъ по отцу своемъ, на

добрахъ зостали, и отъ пана Лу-

каша Еоптя есть позванъ: давши

есмо м стцо поступкомъ жалобли-

вого водле позву, всказали пану

Лукашу Еоптю самому на роска-

занью и кгвалт , а подданымъ его

милости на бою и на шкодахъ при-

сегу учинити, и рокъ присез до

тогожъ дня третего, вышей менова-

ного, отложили. А кгды рокъ при-

сез , день третій, припалъ; панъ

Лукашъ Копоть, %одле сказанья

нашого, на росказанью и кгвалт ,

а подданые его милости на шко-

дахъ, кграбежохъ нрисегу учинить

были готовы, зъстороны иозваное

княжати Романа ку приведенью и

слуханыо присеги черезъ возного

приволывать давали. Нижли княжа

его милость Романъ Санкгушко

особою своею не сталъ, только тот-

же умоцованый его, Янъ Пилитов-

скій, за листомъ умоцованымъ при-

пов далъсе именемъ пана своего,

хотечи сторону до присеги вести;

чого умоцованый стороны поводо-

вое непозволяючи, надъ артыкулъ

осмдесятъ первый върозд л чет-

вертомъ указовалъ, ижъ сторона

сама, а неумоцованыи, сторону свою

противную до присеги вести по-

виненъ, а прокураторъ если кви-

тованья вызнанья и записовъ безъ

стороны своее чинити не можетъ,

поготовю и до присеги, которая

на дусе есть большая и на сум-

н нью сторонъ самыхъ належитъ,

вести неможе, водлугъ артикулу

шестьдесятъ первого тогожъ роз-

д лу четвертого. Мы врядъ, прихи-

ляючисе до артикулу осмьдесятъ

первого, и неузнавши умоцовано-

го и княжати его милости Романа

зъ стороны нриведенья до ирисеяи:

быть за властную особу иоав&но-
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го, въ той речи отставили есмо его

на сторону. А ижъ княжа его ми-

лость Романъ самъ не сталъ и сто-

роны своее до присеги не велъ,

всказали есмо на его милости, яко

сторон нестанной, и на добрахъ

его милости, съкоторыхъ се кривда'

вышъ помененая стала, пану Лу-

кашу Коптю и брати его милости

молодшой за насланье кгвалтовное

кгвалту дванадцать рублей грошей,

а подданымъ за бои, грабежи и вси

шкоды зънавезкою, то есть: едку

Теребуню за бои навезки дв ко-

п грошей, томужъ едку Тере-

буню готовыхъ грошей дв коп ,

за сукню шацункомъ етатутовымъ

грошей копъ полторы, за сукню

копу грошей, ' за сермягъ три по

грошей двадцати, за кожухъ копу

грошей, за убранье суконныхъ трое

по грошей двенадцати,-за сорочокъ

мужицкихъ семь по грошей десе-

ти, за еорочокъ жоноцкихъ деветь

по грошей десети, за платовъ ше-

сть по грошей шести, за полотна

кужели локтей тридцать по гро-

шей два, за масла горпіковъ два

копу грошей,, за сокеръ дв по

грошей шести, за серповъ пять

по грошей дв , за сошники гро-

шей чотыри, за закрой два гроши,

за жита корцы семь по грошей

шести, за муки корцы пять по

грошей осми, за ячменю корцы

три по грошей шести, за гречки

корцы пять по грошей пяти, за

маку сито шесть грошей, за с ме-

ни ильняного полкорца грошей

пять, за с мени конопленого ко-

рецъ грошей двадцать, за льну по

в сомъ сто грошей сорокъ, за ко-

нопель пов сомъ сто грошей два-

надцать, за коровъ дв по сту

грошей, за телятъ двое но двад-

цати грошей, за воловъ два по

дв коп грошей, за сверепу копъ

грошей дв , за овецъ шестеро по

грошей петьнедцати, за козенятъ

пятеро по шести грошей, за гу-

сей осмеро по грошей три, за куръ

десетеро по грошей три. Того все-

го сумою истизны выноситъ гро-

шей копъ Литовскихъ двадцать

деветь, грошей петьдесятъ пять.

А зъ совитостью, приложивши ку

тому кгвалтъ и навезки, одному

чолов ку, на одно м стцо, чинитъ

копъ' осмъдесятъ одна копа гро-

шей пять; и рокъ заплат кож-

дымъ сту копамъ грошей положи-

ли есмо водл статуту чотыри нед -

ли. А умоцованый княжати Романа

менуючи быть сказанье наше не во-

длугъ права, апелевалъ такъ зъ сто-

роны винъ, яко изъсторонытогоже

его не признанья быть у вособ кня-

жати его милости—вести поводо-

вую сторону до присеги. Съ тымъ

зо всимъ до суду головного три-

бунальского апелеваіь, чого ему

допущоно, съ которою всею спра-
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вою обоя сторона маютъ се ста-

новить у трибуналу на тотъ часъ,

кгды справы воеводства Берестей-

ского, водлугъ конституцій и три-

бунальское отправоватисе будутъ.

ПІто для памети до книгъ судо-

выхъ земскихъ записано есть. Пи-

санъ у Берестьи.

1595 г.

101.—Опред леніе по д лу дворянина Николая Оленевого съ воеводою
Витебскимъ Николаемъ Павловичомъ Соп гою, который держалъ его

въ ц пяхъ, въ самомъ строгомъ закдюченіи 42 нед ли.

Изъ актовоіі книги ва 1595 ічцъ, листи 259—272.

Л та Божого Нароженья 1595,

м сеца Генваря семьнадцатого дня.
4 На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Ероляхъ, свят Римскомъ,

припалыхъ и судовне отправова-

ныхъ, передъ нами врадники зем-

скими воеводства Берестейского,

едоромъ Патеемъ, судьею, и Бог-

даномъ Туминскимъ, иодсудкомъ,

лостановившися обоя сторона у

суду, земенинъ пов ту Дорогицко-

го панъ Миколай Оленскін, сторо-

на поводовая. черезъ умоцоканого

своего пана Яна Му тикал ьского съ

позву очевисто жаловалъ у нрава

на вельможного его милость пана

Миколая Павловича Сон гу, вое-

ду Витебского, менуючи, ижъ дей

его милость, не в дати для чого, зва-

знившисе на него, а пробачивши

і правъ и вольности шляхецкихъ,

надъ право и вольность его шля-

хетскую, вольного шляхтича пра-

вомъ непоконавши, въ року прош-

домъ тисеча пятьсотъ осемьдесятъ

шостомъ, м сяца Декабря десято-

го дня, невинне его въ ланцухъ

всадити казалъ и въ везенью во

им нью его день держалъ. А по-

томъ въ томъ же року оемьдесятъ

шостомъ въ день Светого Щепана,

назавтр й свята Божего Наро-

женья, въ жел за оковати вел лъ.

А въ день светого Яна, назавтр е

по светомъ Щенан , еще въ дон-

цугу и въ жел захъ въ склепъ ка-

залъ его на морозъ укинути и до

него не казалъ никого пускать и

сти одно презъ крату дешволилъ

і давати, мало его не :шоро»илъ и зъ
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голоду неуморилъ, держачи у скле-

п дв нед ди; а потомъ казавши

зъ склепу ледво живого выняти,

держалъ его тамъ же въКодню, у

св тлицы, въ везенью въ оковахъ

и въ ланцугу, по трикроть,въ лан-

цугу и въ жел захъ, казалъ до Бе-

рестья возити на взгарду а зель-

живость шляхетскую и засе отсы-

лалъ его въ ланцоху и въ оковахъ

до им нья своего Добратичъ. По-

томъ въ Кодни м лъ его у везенью

въ св тлицы ажъ до дня семого

м сеца Мая, въ року осмдесятъ се-

момъ. Аназавтр е, дня осмого м -

сеца Мая тогожъ року помененого,

казалъ его въ оковахъ въ склепъ

укинути, и тамъ въ склеп держалъ,

поченши отъ м сеца Мая осьмого

дня року осмьдесятъ семого ажъ

до м сеца Сентебря тридцатого дня

року осмьдесятъ семого. И казавши

дей укинути его въ склепъ, роска-

залъ стеречи, абы нихто до него

не приходидъ, и власное жоны и

д тей его пускать до него не ве-

л лъ, а ледве сти давати презъ

крату допустилъ, дверей никгды не

отмыкаючи. Такъ же натотъ часъ съ

кривдою своею не м лъ до кого сяуте-

• чи, для того въонъчасъ было интер-

рекгно. Не будучи тежъ безпечонъ

здоровья своего, въ такъ срокгомъ

везенью, обавядсе, абы его до смер-

ти не приправено, поносячи то все

на соб въ невинности своей до

часу слушного безъ жадное причи-

ны и, лравомъ непереконавши его

дей милости, надъ нимъ паствилъ-

ся, мысли своей досыть чинилъ,

водле воли и уподобанья своего; въ

которомъ везенью будучи, поднялъ

и утратилъ шкоды дв тисечи зо-

лотыхъ польскихъ. О которое дей

невинное и неправное везенье свое

уже не однокроть его милость па-

на воеводу до суду земского Бере-,

стейского позывалъ; нижли дей его

милость панъ воевода Витебскій,

не хотечи ся ему усправедливити и

зъ нимъ наконецъ росправу при-

няти на рокахъ Трикрольскихъ въ

року деветдесятъ третемъ, задавалъ

неос лость ему въ пов т Бере-

стейскомъ; домовялъсе поруки ос -

лое по немъ, у которой поруц

малжонку свою Катерину Л венец-

кую давалъ и самъ записовался, не

зходечи зъ суду и не зъ здчаю-

чи зъ роковъ, усправедливитися.

Але дей его милость панъ воевода

на томъ не переставаеть и судъ

земскій, неузнавшй за слушную ос -

лость и за слушное рукоемство,

отъ року и позву вольнымъ его

милости пана воеводу учинилъ: отъ

чого дей панъ Оленекій до суду го-

ловного трибунального апелевалъ.

А кгды тая справа о везенье и о

шкоды до суду головного въ року

пропіломъ деветдесятъ третемъ у

Менску приточилася; судъ трибу-

нальскій узналъ быть слущную па-

руку, которую по соб давалъ под-

64
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несши декретъ суду земского, на-

казали ему Оленскому, ку скуточ-

ной росправ ,его милостипана вое-

воду рокомъ завитымъ о тое ве-

зенье и о шкоды передъ тотъже судъ

земскій Берестейскій позвати. За

которымъ декретомъ суду головно-

го готовъ дей былъ на рокахъ Ми-

халовскихъ, въроку прошломъ де-

ветьдесятъ четвертомъ, яко на ро-

ку завитомъ, тое кривды своее по-

перети; и кгды приточиласе до су-

ду, его дей милость панъ воевода

легце соб поважаючи и проти-

венъ будучії декретови трибуналь-

скому, задавалъ причину, ненадеж-

ность судови земскому судити о

везенье, одно суду кгродскому; и

судъ дей земскій одослалъ его Олен-

ского чинити правомъ зъ его ми-

лостью паномъ воеводою у кгрод .

А о шкоды завесичи, поки бьїся о

везенье росправили; онъ дей Олен-

скій апелевалъ отъ него до суду

головного трибунального. А кгды

ся знову тая справа зъ апеляцією

на трыбуналъ въ Новогородку въ

року прошломъ, тисеча пятьсотъ

деветдесятъ четвертомъ, приточи-

ла; судъ трибунальскій поднеслъ

тотъ всказъ суду земского, а де-

кретъ суду головного трибуналь-

ского, въ Менску учиненый, ствер-

дили и наказали о везенье и о іпко-

ды его, позвать его милость пана

воеводу до того же суду земского

Берестейского. Воддугъ которыхъ

декретовъ поступуючи, домовялся

по сторон позваной на жадобу от-

казу. А его милость панъ воевода

Витебскій, прислухавшися позву,

очевисте злецилъ моцъ въ той

справ своей пану Яну Каменско-

му поступовати у права, который,

заховавши вс обороны правные,

иле бы ему до тое справы належа-

ли, прекладалъ зъ немалымъ жа-

лемъ отъ его милости пана воево-

ды заданые позвомъ отъ того па-

на Оленского такъ ущипливыхъ, а

особ его милости сенаторской при-

крыхъ и жадосныхъ речей, якобы его

милость, пребачивши боязни Божое

и срокгости права посполитого, ко-

торому дей самъ его милость, яко

особа сенаторская, сторожемъ есть,

м лъ кгвалтить право посполитое,

а не поконавнш кого правн , ве-

зеньемъ безъ жадного милосердья

мордовати и трапити, кром вше-

лякое лютости,—што дей тотъ Олен-

скій, будучи рукоданнымъ слугой

и самъ шкодникомъ и зб гомъ его

милости, важился тамъ непристой-

не кинутисе на зацную славу осо-

бы его милости сенаторское, ме-

-нуючи себе быть врльнымъ шлях-

тичомъ, чого дей его милость панъ '

воевода, яко тотъ, который буду-

чи особою сенаторскою и милуючи

завше добрую зацную славу свою,

звыклъ противно каждому*»* яе толь-

ко вольному шляхтичу, ал 6 и СЛУ-

з учтивому ставитися пристойне,
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безправне ни съ кимъ неооходе-

чи. Але дей тотъ Оленскій саыъ,

будучи его милость виненъ и пікод-

никомъ зъ личбы переконанымъ,

утекши отъ его милости, м сто за-

ялаты того, што виненъ зосталъ,

уникаючи вины своее, невинне те-

перь трудность зъ ущербкомъ ела- |

вы его милости доброе задаеть, ко-

торому неповиненъ его милость

справоватися до того часу, ажъ ся

онъ его милость справить и уис-

тить, яко виновайца и слуга руко-

дайный пану своему,- а поты не-

можетъ дей Оленскій заживати нра-

ва посполитого, яко вольный пілях-

тичъ,противко пану своему; кгдыжъ

естъ слугою рукодайнымъ, служилъ

его милости, м лъ справы нема-

лые въпов реньюсвоемъ. Анеспра-

вившися зъ шаФунку своего, што

на надъ иершой справ зъ сторо-

ны личбы показало, же суму нема-

лую виненъ зосталъ, и незаплатив-

ши ее и невчинивши досить, ани

учтивши пана своего, утеклъ прочь;

съ которымъ обходилъсе дей его ми-

лость, яко зъ слугою рукоданнымъ,

не маючи по немъ приказу, абы и

нигд о маетности его не в даючи,

муселъ въ него упоминатисе свое-

го, бачечи его быти шкодникомъ,

задержалъ его въ везенью, яко слу-

гу безъ приказного и винного, и не

задерживай» его у везенью, яко

шляхтича вольного, але держалъ у

везенью яко слугу рукодайного, съ

которымъ теперь иоступуетъ и оно-

го доходити будетъ поты, пока ся

его милость не справитъ. И покла-

далъ лиетъ суду пріятелей заса-

жоныхъ, людей зацныхъ, урядни-

ковъ земскихъ, чинилъ справу пана

Оленского, съ которое-зосталъ ви-

ненъ всего дв тисечи петдесятъ

и пять золотыхъ, грошъ оденъ, пе-

незей тринадцать и полъ, подъ да-

тою року осемьдесятъ семого, м -

сеца Октебря первого дня. А Олен-

скій пов дилъ, ижъ дей его ми-

лость панъ воевода менуетъ, же его

держалъ у везенью, яко слугу свое-

го, тогды дей осадилъ его до ве-

зенья въ року осемьдесятъ шо-

стомъ, Декабря десятого дня, и дер-

жалъ -черезъ сорокъ дв нед ли;

домовялсе по его милости, абы

съ нрава посполитого показалъ, если

панъ слугу, а звлаща шляхтича,

можетъ везити безправн . А ижъ

дей его милость показати съ* права

того не можеть, абы вольно пану

слугу безъ права сажати, яко дей

то ему Оленскому сталося, же его

милость нищачи и убожачи и на

здоровье его повставши, часъ не-

малый , черезъ нед ль сорокъ дв ,

у везенью держалъ, задаючи при-

чину, якобы бы виновайцу сажати

м лъ, тогды дей м лъ его милость

заразомъ право осадити. А естди-

бы ся што съ права показало, въ

тотъ часъ везити было, а не поко-

навши правомъ везити его немоглъ;
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а ижъ деи везилъ правомъ непо-,

конавши, только даетъ причину и

показує, жебы право зъ нимъ м лъ

передъ пріятели своими засажоны-

ми въ року осемьдесятъ семомъ

м сеца Октебря первого дня; тог-

ды тое право его милости до те-

перешнее справы не належить;-бо

то справа посл дняя и по везенью

его одержаная до того ничего не

маеть, — примовялсе, абы воддугъ

констытуціи сойму Варшавского,

року семдесятъ осмого учиненое

захованъ былъ: хтобы кого без-

правне везилъ, самъ маеть сови-

то с дети, а правомъ непоконаный

нихто немаеть быти каранъ ве-

зеньемъ, ани виною пенежною, а

хтобы што на кого велъ, а недо-

велъ, тотъ самъ тымъ каранъ бы-

ти маеть, водлугъ розд ловъ пер-

шихъ въ старомъ и въ новомъ ста-

тут артыкуловъ вторыхъ, а въ

третемъ розд л въ старомъ ста-

тут артикулу семого, у новомъ

десятого: шляхтичъ, правомъ не-

переконаный не маеть быть сажа-

ный, а слуга если бы што пану за-

винилъ, маеть панъ осадивши лю-

дей добрыхъ' и возного, маючи при

нихъ судити, естлибы ся щто съ

права показало, въ тотъ часъ вин-

ный каранъ быти маеть. А его дей

милость панъ воевода, неноконав-

піи его, паствился надъ нимъ, нед-

баючи ничого на право посполи-

тое; везилъ его нед дь сорокъ дв ,

чинечи досыть мысли своей и до

немалое шкоды его приправуючи,

звазнившися невинн , а указуючи

то, же и король его милость самъ

не маеть никого сажати, везити,

непереконавши правомъ, такътежъ

жаденъ зъ персоны ни роду шля-

хетского не маетъ быть сажонъ. А

хтобы ся того важилъ учинити,

самъ маетъ совито терп ти;—домо-

вялсе о всказанье тое вины и шкодъ

и с денья противко его милости

пану воевод ; бо дей хотяжъ воль-

но пану слугу карать, але яко у

статут есть описано и не безъ

причины доложоно: нанъ слуги не

можетъ карати безъ нрава, яко дей

то ему его милость панъ воевода

учинилъ, въ-невинности его нед ль

сорокъ дв , оковавши' въ жел за и

въ ланцугу зав сивши, мордовалъ,

здоровья збавилъ, хромымъ жел -

зами учинилъ. начомъ уже до смерти

своей хромати мусить, и зъ маетно-

сти дей его знищилъ. До того ука-

зовадъ въ статут новомъ въ роз-

д л оденънадцатомъ артыкулъ

двадцать осмый хто шляхтича

взялъ до везенья, а показалосе бы,

жебы его везенью держалъ, маеть

кгвадту заплатити дванадцать копъ

грошей, а самого иавезати со-

вито, якобы его кіемъ бидъ, и

шкоды за доводомъ нагородили,

а за свовольное поваженье права

посполитого, чверть году f вежи,

на головники учиненой, на дн не-
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зенье утерпити;—примовлялся за

артикулы поменеными, абыпротив-

ко его милости пану воевод , воддугъ

жалобы его и артыкуловъ показа-

ныхъ зъ наказаньемъ винъ с де-

нья, кгвалту и шкодъ дв тисечи

золошыхъ польскихъ, у везенью

поднятыхъ, за доводомъ заховань

былъ. Чого отъ его милости пана

воеводы боронено, мовечи на вси

примовы Оленского, панъ Камен-

скій пов дилъ: што дей панъ Олен-

скій мовить, задержаный везенью

черезъ н который часъ, якобы

надъ право посполитое. и вольность

шляхетскую; тогды дей панъ Олен-

скій не можетъ права ровного, яко

иншій вольный шляхтичъ зъ сто-

роны слугъ своихъ, яко слуга ру-

коданый, заживать; бо иншая воль-

ному шляхтичу, то есть обчому зъ

обчимъ, а иншая речь пана зъ

сдугою: каждый слуга, кгды до па-

на приставаетъ, вже вольности

своее шляхетское даньемъ руки

уступуетъ и подъ росказанье пану

своему се поддаеть, и панъ каж-

дый, слугу въ росказаныо своемъ

въ посдушенств маючи, не толь-

ко справъ якихъ, але и здоровья

своего ему пов ряетъ, изъ ша-

Фу нковъ его личбы слухаетъ, съ

которое кгды урядники, слуги, або

шафарей шафунку своего што вин-

но зостанутъ, певнего пану свое-

му платити мусетъ; а естъ ли

чимъ иемаеть, и на самого особ

чинено бываеть; о чомъ и само

право посполитое на м стц сво-

емъ описуетъ, водлугъ артикулу

деветдесятъ осмого съ розд ду че-

твертого. А ижъ дей и панъ Олен-

скій мовить, же панъ слуги безъ

права сажати немаеть, ино и его

милость панъ воевода то Оленско-

му позволяетъ, же не только воль-

ный шляхтичъ, але и наровн й-

шій, правомъ непереконаный, са-

жанъ быти не маеть; нижли того

въ прав посполитомъ не опису-

еть, ани се то покажеть, жебы,

бачечи пану слугу быть шкодни-

комъ своимъ, не м лъ его задер-

жати въ везенью до уищенья, и

нетолько задержати, але и нагорл

винного слугу статутъ права по-

сполитого карати позволяеть, во-

длугъ артикулу оденнадцатого зъ

розделу третего, зъ статуту ново-

го, а зъ старого артикулу осмого

тогожъ розд лу третего. И злый

бы то приклад* былъ, бачечи панъ

слугу своего, або шеФара, быть со-

б шкодникомъ, яко дей тотъ Олен-

скій поджутникомъ отъ его мило-

сти пана воеводы былъ, справы

не малые въ рукахъ своихъ м лъ;

бы его, до вчиненья личбы и ску-

течного уищенья, задержати, а зъ

ос лости правомъ смотр ти, каж-

дый бы панъ трудно м лъ п о б -

ратися справъ иле важныхъ по-

житковъ слугамъ своимъ; и для

того право носполитое само черезъ
65
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сеое ясно учить пану слугу, во-

длугъ выступного, и на горл ка-

рати. А про то тежъ кождый вин-

ный перв й маетъ быти задержанъ,

потомъ до права приходить, а съ пра-,

ва, оденъ у дому винномъ, а дру-

гій на горл скаранъ бываеть.

По томужъ дей и тотъ Оленскій

шафунковъ справъ соб пов ро-

ныхъ, зъ розсудку нріятелей за-

сажоныхъ, кгды зосталъ на личб

виненъ, до заплаты и скутечного

уищенья муселъ быть задержанъ,

яко слуга рукоданный: и носту-

повано зъ нимъ яко зъ слугою

и шаФаромъ, не чинено жадного

кгвалту, не на ждчано на им нье,

на домъ, не брано маетности; толь-

ко зъ шаФунку справъ, соб по-

в роныхъ, выличалсе передъ заса-

жоными, о што зъ маетности его

трудно было смотр ть и овшемъ

ловиненъ былъ, яко слуга руко-

данный и яко перв й дей тотъ

Оленскій слугою его милости былъ,

такъ и теперъ есть, и поты, поки

своему не справить и не уистить,

пану зъ слугою. Потомужъ въ ста-

тут хъ, розд л хъ періпихъ, ар-

тыкул хъ вторихъ, и новомъ ста-

тут , върозд л третемъ, артыкулъ

десятый: а пану дей зъ слугою

иначей право служити , естли

вольный шляхтичъ , кгды бы-

ваетъ въ чемъ съ права скараный,

а не маетъ чимъ платити, самого

особы выдають; далеко больше

слуга пану оставши виненъ, пови-

ненъ ся истить. А яко дей то его

милость панъ воевода, обачивши

шкоду по Оленскомъ, мус лъ его

задержати въ везенью,,потомъ пра-

во осадивши, личбы слухалъ, съ

которое, кгды Оленскій зосталъ

виненъ, задержанъ есть яко слуга

рукодайный ивиновайца. А по тыхъ

справахъ ихъ об юхъ сторонъ,

пытано зъ суду пана Оденского,

если же служидъ его милости пану

воевод . Оленскій знался, же слу-

жилъ, але дей неиовиненъ былъ

терп ти везенья, съ которого дей

ледве зъ горломъ утекъ, о што

теперь правомъ чинить и позву

нанъ воевода за слугу и шкодни- I своего жалуетъ. А его милость панъ

воевода далъ то соб записать, же

нанъ Оленскій знался ку тому,

ижъ служилъ его милости; зачимъ

ка своего оного доходитъ и дохо-

дити будетъ. А што дей Оленскій

иоказуеть конституцією сойму

Варшавского, въ року семдесятъ

осмомъ учиненою: хтобы кого без-

правне везалъ, самъ маетъ сови-

то с д ти; ино тая констытуцея

розум ется о вольныхъ особахъ,

а яко ее и вышей миновало, а не

просилъ, за тымъ властнымъпризна-

ньемъ своимъ, тотъ Оленскій, яко

слуга и шкодникъ былъ выдаиый.

Пытано об ехъ, штобы еще до пра-

ва м ли, абы домовяли, або въ су-

ду ноказокали стороны. Надто болі»-



1695 г. 299

ше ничого въ себе быть непов -

дили. Судъ на декретъ взялъ соб

до третего дня; потомъ на дню

третемъ, м сеца Генваря деветнад-

цатого дня всказанье таковое въ

той справ учинено. Мы судъ вътой

справ межи паномъ Миколаемъ

Оленскимъ, поводоыъ, а его мило-

стью паномъ воеводою Витебскимъ,

позванымъ о везенье, до которого

панъ Оленскій невинне себе черезъ

нед ль сорокъ дв осажонымъ быть

меновалъ, такъ узнаваемъ: што

панъ Оленскій, ыенуючи себе без-

правне до везенья сажоного, брадъ-

се до всказанья винъ, шкодъ и е -

денья противко его милости пану

воевод , водлугъ артикулу двадцать

осмого зъ розд лу оденнадцатого

статуту нового, показуючи по со-

б зъ статуту прошлого, артыку-

лы семый и осмый, зъ розд лу

третего, а зъ нового ''статуту въ

томъ же розд л третемъ артыкулъ

десятый и оденнадцатый и двад-

цать осмый до того конституцією

сейму Варшавского, же нихто без-

правне иматъ и сажатъ быти не-

маеть, яко о томъ есть ширей на

м стцу своемъ, въ контроверсіи

пана Оленского, при артикул хъ

отъ него поданыхъ, описано; про-

тивко которымъ, ижъ се зналъ его

милость панъ воевода до задержа-

нья везенью того Оленского, яко

слуги своего властного, рукоданно-

го до усігракедливенья и вынесенья

зъ справъ веле важныхъ ему, отъ

его милости пов роныхъ, въ ко-

торыхъ вонтпливостьиподозр нье

до него обачилъ: тогды зъ уваже-

нья тое усее справы и артыку-

ловъ отъ жалобливого поданыхъ

не бачимъ въ нихъ загороженья

дороги, абы пану каждому, бачечи

слугу и шкодника своего, неволь-

но было до нрава задержати везе-

ньемъ. И овшемъ тоежъ право по-

сполитое учить зъ розд лу трете-

го артыкудъ оденнадцатый ста-

туту нового, а зъ старого розд лу

третего артикулу осмого: слугу и

на кгарл карати, кгды се виннымъ

покажеть. яко то у его милость

панъ воевода, противъ которому

Оленскому, яко противко слуз

своему рукодайному, который се-

бе и самъ Оленскій признаваеть,

же его милость служилъ и еще

пристойне не отсталъ, зъ нимъ по-

ступовалъ, бачечи его быть шкод-

никомъ своимъ до учиненьЯ' лич-

бы, абы не у халъ задержадъ, а по-

томъ ноготову, кгды зъ личбы ску-

течное зосталъ виненъ немалую

суму пенезёй зъ шафунку своего,

а платити чимъ не м лъ, его уисти-

ти везеньемъ до заплаты. А естли

позволяетъ право іюсполитое вод-

лугъ артыкулу двадцать второго

зъ розд лу дванадцатого статуту

нового, а зъ старого въ томъ же

розд л артыкулъ четырнадцатый,

слугу каждого, который только не
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учтивши пана своего утечетъ, има»-

ти его на каждомъ м стцу; пого-

товю шкодника слугу своего има-

ти не забороняетъ, а позывати до

права людей об ихъ, а не слугу

пановъ и право учить-, згола нигд

у старомъ ани въ новомъ стату-

те не описуеть, жебы панъ слугу,

абы шаФара своего, маючи его у

себе на службахъ своихъ, зъ служ-

бы его зъ шафунку нерадного поз-

вы позывати и справедливости со-

бе доходити м лъ. Съ тыхъ теды

причинъ тые уси артикулы, отъ

О ленского поданые, узнаваемъ не

слуз противко пану, аде обчимъ

особамъ, въ кривдахъ ихъ служа-

чіе, всказуемъ, слушне его, онъ

панъ воевода до чиненья личбы зъ

шафунку справъ, Оленского бы

тежъ и у везенью задержати моцъ

м лъ, а поготовю, кгды зъ личбы

передъ засажоными людьми зацны-

ми, врадники земскими виненъзо-

сталъ, слушне до заплаты былъ

задержанымъ, чинимъего пана во-

еводу отъ жалобы Оленского и всее

речи, въ позв описаное, вольнымъ.

A Оленскій, розум ючи сказанье

наше быть не водлугъ права, апе-

леваяъ съ тымъ до суду головно-

го трибунального,' чого ему допу-

щоно. Съ которою справою обоя

сторона передъ судомъ трибуналь-

скимъ становиться маеть на тотъ

часъ, кгды и иншіе справы вое-

водства Берестейского у трибуна-

лу въ року теперешнемъ деветь-

десятъ пятомъ отправованы бу-

ду тъ. Што для памети до книтъ

врядовыхъ есть записано.

1597 г.

102.—Опред леніе по д лу объ убійств крестьянжна Игната Тжш вича
земяниномъ Иваномъ МутыкальсЕИмъ.

Нзъ актовой книги за 1507 годъ, листі. 154.

Л та Божоґо Нароженья 1597

года, м сеца Іюня 17 дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ,

о Светой Троицы, свят РИМСЕОМЪ,

нрипалыхъ и судовне отиравова-

ныхъ, передъ нами, врядники зем-

скими воеводства Вер стейского,

едоромъ їїатеем'ь, судьею, а Бог-
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даномъ Туминскимъ кодсудкомъ,

постановившисе обоя сторона у су-

ду за листомъ умоцованымъ вель-

можного пана Еронима Ходкевича,

пана Виленского, панъ Иванъ Бро-

зовскій, земенинъ воеводства Ве-

рестейского, сторона поводовая, съ

позву очевисте жаловалъ у права

на земенина воеводства Берестей-

ского пана чЯна Гавриловича Бек-

тыша Мутыкальского, ижъ дей въ

року нын нінемъ деветьдесятъ се-

момъ м сеца Апр ля одинадцато-

го дня, тотъ панъ Янъ Мутыкаль-

скій, пропомневши боязни Божое и

срокгости права посполитого, зажи-

ваючи окрутенства, людемъ хре-

стіянскимъ неналежачого, безъ впіе-

лякого данья причины, въ сел ко-

роля его милости Нехолстахъ, въ

дому подданого тамошнего едка

Василевича Татарина, подданого

его милости пана Виленского Игна-

та Тишевича, зъ села Мутыкалъ

забилъ и нелютостив на смерть

замордовалъ, зъ живого мартвымъ

вчинилъ. Того доводечи, покладалъ

листовъ три опов данья сус домъ

околичнымъ: панаМиколая Букра-

бы, пана Яна Еленского и пана

едора Скоковского подъ печать-

ми и съ поднисомъ рукъ ихъ. При

ветьдесятъ семого, Апр ля дванад-

цатаго дня, а другій выписъ съ

книгъ кгродскихъ осв тченья т -

ла забитого вознымъ Яномъ Остро-

мечовскимъ, въ сел короля его ми-

лости Нехолстахъ, въ дат писа-

ный Апр ля четырнадцатого дня.

Третій выписъ съ тыхъ же книгъ

кгродскихъ сознанья тогожъ воз-

ного привоженья т ла до враду

замку Берестейского и поволанья

того забойства на пана Яна Му-

тыкальского. А затымъ припов -

далъ ку остатнему доводу брата

забитого присегою, хотечи водле

жалобы, присегою остатній доводъ

учинить. ІІанъ Янъ Мутыкальскій

сторона отпоровая на жалобу чи-

нечи отказъ, незналъ се доумысль-

ного забитья того подданого. Але

дей самъ тотъ подданый его ми-

лости пана Виленского, добре пе-

редъ тымъ зъ иншими сус ды, по-

илечниками своими, безъ жадное

причины збунтовавишее на него,

чолов ка невинного, и хотячи поз-

бавити здоровья его, отпов дь и

похвалку на здоровье ему передъ

вознымъ учинилъ, которою выпол-

няючи на домъ его шляхетскій, во

им нью Мутыкалехъ, въ року прощ-

ломъ деветьдесятъ шостомъ, м се-

томъ покладалъ выписъ съ книгъ I ца Февраля двадцать пятого дня,

кгродскихъ Берестейскихъ оиов - съ иомочникомъ своимъ на хавши,

данья на врад отъ врадника Про- | въ небытности его самого у дому,

стеиицкого, иана Яна Решетарско- слоиы доброй слав доткдивыми

го. за датою року нын шнего де- j соромотилъ, ворота до двора вы-
ев

I
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билъ и вырубалъ и тивуна его зъ

' жоною збилъ и гіоранилъ, меную-

чи все за росказаньемъ его мило-

сти пана своего; потомъ того дня

помененого Апр ля оденнадцатого,

кгды я Мутыкальскій,, бывши для

дотребъ своихъ въ сел Нехол-

стахъ, тамъ же вступилъ былъ въ

домъ до едка Татарина для ку-

пенья соли, и тамъ дано ему зна-

ти, же подданые его милости пана

Виленского дорогу ему зас ли, хо-

.течи его забить, меновите тотъ

Игнатъ зъ братьею, потомъ зара-

зомъ оный же Игнатій, само треть

приб гши съ кійми, яко зъ избы

выходилъ за перьси и за горло его

уФатилъ и ту его у губу билъ безъ

жадное причины, за которого по-

чаткомъ слуга его, Мутыкальского,

боронечи его пана своего., ранилъ

самого того Игната, который по-

томъ не отъ зраненья, але боль-

шей, яка маеть в домость, онив-

шися гор лки, умеръ. Абы тежъ и

и одъ зраненья, чого ненризнаваеть,

умерети м лъ, тогды за ночаткомъ

своимъ въ оборон былъ раненъ. II

показавши выписъ съ книгъ кгрод-

скихъ Берестейскихъ опов данья

своего ку отводу до нрисеги бралъ

се, хотечи то сумн ньемъ своимъ

своимъ поправити и отводъ учи-

нити водлугъ артыкулу двадцать

первого зърозд лу одинадцятого; а

дал й на доводъ одпои ди ему, па-

ну Мутыкальскому, отъ того небож-

чика Игната Ильяшевича и братьи

его покладалъ выписъ съ книгъ

кгродскихъ Берестейскихъ подъ

датою року деветьдесятъ шостого,

м сеца Февраля двадцать девятого

дня, опов данья о тую отпов дь

на здоровье и о вырубанье воротъ

до двора его и о збитье тивуна и

жоны его, чого дей онъ нанъ Му-

тыкальскій не терп лъ и заразъ на

врад , варуючи здоровье свое, опо-

в далъ. Зачимъ потомъ, если се што

стало, тогды за початкомъ и за

умысльнымъ прійштемъ оного на

домъ, и маючи дей онъ право пос-

политое по соб , близшій есть на

томъ ку отводу, а нижли жалобли-

вые ку доводу. Умоцованый его

милости пана Виленского, бороне-

чи отводу, пов дидъ, же дей тотъ

артыкулъ двадцать вторый розд -

лу одинадцатого тому отводу узы-

чаеть, хтобы неумысльне кого ра-

нилъ, або забилъ, и таковому ка-

жеть неумысльный учинокъ зара-

зомъ сус домъ и на врад опов -

дать, а иотомъся выводить, хтобы

то вид лъ и хто при томъ былъ;

тогды за таковымъ св децтвомъ

отводу само третему присегою пра-

во узычаеть; а панъ дей Мутыкаль-

скій, яко не съ нригоды, але зъ

умыслу самъ власною рукою своею,

а не слуга, забилъ, такъ теперь и

поступку водлугъ артыкулу поме-

неного по соб не показуеть; за-

чимъ брать забитого бдизшій есть
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при поступку своемъ правномъ

присегою доводъ учинити, а звла-

ща самъ дей панъ Мутыкальскій

знается до зраненья, едно на слу-

гу вину свою складаеть; а братъ

забитого на самого доводитъ, а ку

тому стало се дей въ дому, а не

на дороз ; допиралъ се по Муты-

кальскому, если бы тотъ мниманый

а неумысльный учинокъ, заразомъ

по забитью, сус домъ околичнымъ,

яко право учить, опов далъ, абы

показадъ за таковымъ поступкомъ

позволялъ само третему присегою

отводъ учинить. Пытано зъ у раду

пана Мутыкальского, еслибы посту-

иокъ нравный м лъ за собою, же-

бы самотретей ку отводу до при-

сеги бралъсе, кгдыжъ тое забитье

стало се въ сел , а не на обчомъ

м стцу, а не въ полю.. Панъ Муты-

кальскій опов данья сус домъ око-

. личнымъ непоказую чи, зъ слугою

и съ тивуномъ своимъ самотретей

бралъсе до присеги, мовечи, же тамъ

въ тотъ часъ, кгды зранекье за

ф початкомъ оного подданого его ми-

лости пана Виленского стало, ни-

хто зъ обчихъ не былъ только слу-

га а тивонъ его. А потомъ про-

силъ часу до дня завтрешнего на

етановенье нановъ Скоковскихъ, ко-

торымъ дей заразомъ тое неу-

мысльное зраненье опов далъ и во-

длугъ опов данья своего онъ, яко

шляхтичъ, заслугою соб ровнымъ

отводъ ириеегою учинити готовъ.

Чого ему умоцованый его мило-

сти пана Виленского боронилъ и

до артыкулу семьдесятъ осмого

зъ розд лу четвертого указовалъ,

же слуги за паномъ, ани противку

паномъ св тчити и панове слуга-

ми своими выводитисе не могуть.

Мы врадъ, прислухавшисе тое спра-

вы межи его милости паномъ Ви-

ленскимъ, поводомъ, а паномъ Му-

тыкальскимъ позванымъ, которо-

му дана вина о умысльномъ учин-

ку и забитью подданого его мило-

сти пана Виленского въ сел ко-

роля его милости Нехолстахъ, въ

дом подданого тамошнего едка

Василевича, на имя Игната Тише-

вича въ року нын шнемъ деветь-

десятъ семомъ, Апр ля одинадца-

того дня, до которого умысльного

учинку, ачъ кольвекъ панъ Янъ Му-

тыкальскій незналъсе, одно до зра-

ненья, и то пов дилъ, кгды дей

халъ до дому своего оный Игнатъ

Тишевичъ, перво того отпов дь ему

на здоровье учинилъ, на домъ его

шляхетскій съ помочниками свои-

ми на ждчавши, подданыхъ бивши,

потомъ дорогу ему въ томъ сел

Неходстахъ былъ зас лъ, которо-

му онъ, уходечи до дому подданого

тамошнего въ Нехолстахъ, едка,

былъ устунилъ, а тотъ едко пріі-

шедши тамъ къ губу ему вдарилъ,

за которого початкомъ слуга его

Мутыкальского въ оборон его па-

на своего оного ранилъ, и на томъ
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до ирисеги бралъсе;—то иану Яну

Мутыкальскому пойти не могло,

'кгдыжъ зъ стороны его милости па-

на Виленского дана вина о умысль-

ное забитье, которого опов даньемъ

сус домъ околичнымъ, потомъ на

врад осв тченья вознымъ т ла

забитого и поволаньемъ, водлугъ

права, поступокъ правный пока-

залъсе, панъ Мутыкальскій ку от-

воду, водлугъ артыкуду двадцать

второго зъ розд лу одинадцато-

го, поступку опов данья сус домъ

околичнымъ не м лъ. Съ тыхъ те-

ды причинъ узнали есмо сторону

поводовую быть близшую ку дово-

ду и всказали присегу брату ро-

жоному забитого учинити на томъ,

яко братъ его не въ оборон , але

зъ умысльного учинку отъ пана

Яна Мутыкальского забитъ есть,

и рокъ присяг1^ до дня третего от-

ложили, кгды выконаеть, присуди-

ли на пану Яну Мутыкальскомъ

за голову забитого его милости па-

ну Виленскому и подданому его

милости брату забитого двадцать

пять копъ грошей. Панъ Янъ Му-

тыкальскій розум ючи сказанье

наше быти не водлугъ права, ижъ

есмо ему отводу сама третему и

зъ слугою учинити не наказали, а

обороны его на сторону отложили;

апелевалъ съ тымъ до суду голов-

ного трибунального, чого ему до-

пущоно; съ которою справою обоя

сторона передъ судомъ трибуналь-

скимъ становитисе мають на тотъ

часъ, кгды и иншіе справы вое-

водства Берестейского въ року ны-

непінымъ деветьдесятъ семомъ на

трибунал отправоватисе будуть.

Што для памети до книгъ врадо-

выхъ есть записано.

1609 г.

103.—Явка опр д ленія епископа Луцкаго по д ду объ убійств ксен-
дзомъ Жваномъ Мазов цкимъ земянина Ивана Лесковского.

Нот. актовой книги ва 160Ь—1609 годы, лнсгь 73—76.

Л та Божого Нароженья 1609,
м сеца Ген варя четырнадцатого
дня.

На рокахъ судоиыхъ зсмскихъ,

о Трехъ Кроляхъ, Римском* свя-

т , припалыхъ и судонно отправо-
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ваныхъ, передъ вами врадники

аемекими воеводства Берестейско-

го едоромъ Патеемъ, судею, а

§огданомъ Туминскимъ, подсуд-

комъ, и Львомъ Патеемъ, писа-

ромъ, ставши очевисто у суду, зе-

менинъ воеводства Берестейского,

панъ Янъ Лесковскій, опов дадъ

и намъ, урадови, до рукъ подалъ

декретъ отъ его милости князя

Мартина Шишковского , бискупа

Луцкого, съ печатью его милости

и съ иодписомъ руки его милости

вдасное, въ справ отца его Яна

Лесковского, пана Миколая Лесков-

ского съ княземъ альтаристою

Кобринскимъ Яномъ Мазовецкимъ

о забитье сына его, што о томъ ши-

рей тотъ декретъ въ соб обма-

вяеть. II просилъ помененый Янъ

Десковскій, для вшелякихъ припад-

ковъ, %абы тотъ декретъ до книгъ

шш шнихъ земскихъ быдъ упи-

сані», которого мы врадъ принели

и такъ ее въ собе маеть: Conclu-

dimus in causa, dilationibus, si quae

d^tae sunt alterutri partium, revo-

catis et appełationibus refutatis, Chri-

-j|lpinomme invocato, prae tribunali se-
18 lentes et solum Deum et iustitiam

prae oculis habentes, matura delibe-

ratione praehabita, adhibito iuris con-

sultorum, protunc nobis assidentium,

* censiiio, ex b^Ł^pae in causa homi-

cidii ^г°^0^^^Ш-1С(^т Laskow-
ski, uną -А^^^Щ-sua, pro capite

filii sui proprii et naturalis, olim Io-

anis Laskowski, assistente ipsoque

accusatore instigatorum nostro iudi-

cialiter et legitime Ioanni Mazowiec-

ki, altarista Kobrinensi, intentata et

coram nobis yertente et agitata, quod

ipse Ioannes altarista suis manibus,

ex bonibarda, fraudolenter et dolose

supradictum Ioannem occidit, vidimus,

audivimus, cognovimus, vidimus, au-

dimus, et cognoscimus, partibus ac-

cusante et accusata in presentia no-

stra citatis et comparentibus in ter-

mino ad videndum et audiendum,

definitivam sententiam ferri et po-

stulare eandem postulantibus per

hanc nostram sententiam defmitivam,

quam in his scriptis ferimus, senten-

tiando pronunciamus et pronuncian-

do sentenciamus, supradictum accu-

satorem Nicolaum Laskowski сида

sua conjuge plene, efficaciter et con--

clusive testimoniis nobilium fide di-

gnorum et ab ipso accusato aliquot

vicibus approbatorum et receptorum,

nec iuste et legitiińe ab eodem.ac-

susato reprobatorum, fama quoque

publica ісіпогит et credulitate id

ipsum nec non iteratis vulnerati, mo-

rientis, occisi protestationibus confir-

mantibus; servatis deliique in accu-

sationem hujusmodi debitis solemni-

tatibus, protestatione, proclamatione

et denuntiationibus coram vieims,

factis denique ipso accusato, non pe-

nitus et preeise occisionem negante,
* 6 7



304: 1597 г.

до присеги бралъсе;—то пану Яну

Мутыкальскому пойти не могло,

кгдыжъ зъ стороны его милости па-

на Виленского дана вина о умнсль-

ное забитье, которого опов даньемъ

сус домъ околичньшъ, потомъ на

врад осв тченья вознымъ т ла

забитого и поволаньемъ, водлугъ

права, поступокъ правный пока-

залъсе, панъ Мутыкальскій ку от-

воду, водлугъ артикулу двадцать

второго зъ розд лу одинадцато-

го, поступку опов данья сус домъ

околичнымъ не м лъ. Съ тыхъ те-

ды причинъ узнали есмо сторону

поводовую быть близшую ку дово-

ду и всказали присегу брату ро-

жоному забитого учинити на томъ,

яко братъ его не въ оборон , але

зъ умысльного учинку отъ пана

Яна Мутыкальского забитъ есть,

и рокъ присяг до дня третего от-

ложили, кгды выконаеть, присуди-

ли на пану Яну Мутыкальскомъ

за голову забитого его милости па-

ну Виленскому и подданому его

милости брату забитого двадцать

пять копъ грошей. Панъ Янъ Му-

тыкальскій розум ючи сказанье

наше быти не водлугъ права, ижъ

есмо ему отводу сама третему и

зъ слугою учинити не наказали, а

обороны его на сторону отложили;

апелевалъ съ тымъ до суду голов-

ного трибунального, чого ему до-

пущоно; съ которою справою обоя

сторона передъ судомъ трибуналь-

скимъ становитисе мають на тотъ

часъ, кгды и иншіе справы вое-

водства Берестейского въ року ны-

нешнымъ деветьдесятъ семомъ на

трибунал отправ.оватясе будуть.

Што для намети до книгъ врадо-

выхъ есть записано.

1609 г.

103.—Явка опред ленія епископа Луцкаго по д лу объ убійств кс н-
дзомъ Иваномъ Мазовецкимъ з мянина Ивана Лесковского.

і

Изт. актовой книги ;а 160S—1609 годи, лиітъ 7іі—76.

Л та Божого Нарожинья 1609, | На рокахъ судовыхъ земскихч,,

м сеца Генваря четырнадцатого

дня.

о Трехъ Кроляхъ, Римскомъ свя-

т , припалыхъ н судовне отнрано-
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ваныхъ, передъ нами врадники

земскими воеводства Береетейско-

го едоромъ Патеемъ, судею, а

Богданомъ Туминскимъ, подсуд-

комъ, и Львомъ Патеемъ, писа-

ромъ, ставши очевисто у суду, зе-

менинъ воеводства Берестейского,

панъ Янъ Лесковекій, опов далъ

и намъ, урадови, до рукъ подалъ

декретъ отъ его милости князя

Мартина ІПиіпковекого , бискупа

Луцкого, съ печатью его милости

и съ нодписомъ руки его милости

вдасное, въ справ отца его Яна

Лесковского, пана Николая Лесков-

ского съ княземъ альтаристою

Кобринскимъ Яномъ Мазовецкимъ

о забитье сына его, што о томъ ши-

рей тотъ декретъ въ соб обма-

вяеть. II просилъ помененый Янъ

Лесковскій, для вшедякихъ припад-

ковъ, абы тотъ декретъ до книгъ

нин пшихъ земскихъ былъ упи-

санъ, которого мы врадъ принели

и такъ се въ собе маеть: Conclu-

dimus in causa, dilationibus, si quae

datae sunt alterutri partium, revo-

catis et appelationibus refutatis, Chri-

sti nomine invocato, prae tribuiiali se-

dentes et solum Deum et iustitiam

prae oeulis habentes, matura delibe-

ratione praehabita, adbibito iuris con-

sultoram, protimc nobis assidentium,

consilio, ex bis, quae in causa homi-

cidii yoluntarii a Mieoko Laskow-

ski, una cum uxore sua, pro capite

filii sui proprii et naturalis, olim Io-

anis Laskowski, assistente ipsoque

accusatore instigatorum. nostro iudi-

cialiter et legitime Ioanni Mazowiec-

ki, altarista Kobrinensi, intentata et

corara nobis vertente et agitata, quod

ipse Ioannes altarista suis mambus,

ex bonibarda, fraudolenter et dołose

supradictum Ioannem occidit, vidimus,

audivinras, cognovimus, vidimus, au-

dimus, et cognoscimus, partibus ac-

cusante et accusata in presentia no-

stra citatis et comparentibus in ter-

mino ad videndum et audiendum,

definitivam sententiam ferri et po-

stulare eandem postulantibus per

hanc nostram sententiam definitivam,

quam in his scriptis ferimus, senten-

tiando pronunciamus et pronuncian-

do sentenciamus, supradictum accu-

satorem Nicolaum Laskowski cum

sua conjuge plene, efficaciter et con-

clusive testimoniis nobiłium fide di-

gnorum et ab ipso accusato ałiquot

vicibus approbatomm et receptorum,

nec iuste et łegitime ab eodem ac-

susato reprobatorum, fama qtioque

publica vicinorum et credulitate id

ipsum nec non iteratis vulnerati, mo-

rientis, occisi protestationibus confir-

mantibus; servatis denique in accu-

sationem hujusmodi debitis sołemni-

tatibus, protestatione, proclamatione

et denuntiationibus coram vicinis,

factis йеташе ipso accusato, non pe-

nitus et precise occisionem negaate,

17
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anno die et loco in protestatione

principali expressis: Ideoąue praefa-

tum Ioannem Mazowiecki, altari-

stam Kobrinensem, condemnandum es-

se ad poenas, contra homicidas inju-

stos, voluntarios, in iure communi

contentas, prout praesenti nostra sen-

tentia definitiva mediante, eondemna-

mus, inprimis eundem supradictum

Ioannem ab executione ordinum

deponendum et irregularitatis poena

notandum et beneficio altaris Ko-

brinensis privandum perpetuo ipsum-

que ad alia beneficia ecclesiastica

inposterum conseąuenda inhabilem

deelarandum et carceris actualis poe-

na per annos quinque, iuxta iura

canonica, in arce Janowiensi, in car-

cere ad hoc destinato, mancipandum

et intendendum et ex fructibus al-

taris Kobrinensis praesentis anni

alijsque rebus mobilibus, parentibus

occisi Ioannis nobilibus pauperibus, in

solamen eorum, florenos quingentos

Polonicales dandos esse et debere

decernimus, prout quidem per hanc

nostram sententiam definitiyam ab

executione ordinum deponimus, irre-

gularem pronunciamus, beneficio pri-

vamus, et ad alia obtinenda in po-

sterum inhabilem declaramus, et

fructus in solutionem summae prae-

dictis parentibus in arctum arrestum

ponimus etarrestari praecipimus. Con-

demnantes insuper eundem Ioan-

nem Mazowiecki in expensis Htis,

quarum taxationem nobis in poste-

rum reservamus. Reservata etiam

nobis facultate poenas supradictas

arbitrio nostro moderandi, vel in

alias similes commutandi, defensio-

nes autem a predicto Ioanne altari-

sta productas de quandam asserta

inhabilitate accusatoris aliasque ex-

ceptiones, ab ipso in processu oppo-

sitas, uti frivolas et nullius momen-

ti, in partem rejicimus. Lata, lecta

et in scriptis pronuntiata est haec

sententia definitiva per nos Marti-

num Biszkowski Dei et Apostolicae

sedis gratia episcopi Luceriensi in

civitate Brestensi in palatio no-

strae solitae residentiae sub anno na-

tivitatis Domini 1600 septimo, indi-

ctione quinta, die vero tertia Decem-

bris Pontificatus Summi in Christo

Patris et Domini nostri Domini Pau-

li, divina providentia Papae V, anno

tertio, praesentibus admodum re-

verendis generosis et nobilibus do-

minis Francisko Zaewski JWD. Lu-

ceoriensi et Brestensi praeposito,

Ioanne Źalasowski scholastico Luce-

orensi, Mikolao Zabiski, iudice Nu-

rensi, Adamo Żabicki, venatore Ża-

brocinensi, Martino Dombowski et

Ioanne Baptista, metricato actorum

consistorii nostri notario: cui ma-

num nostmm subscripstimus. Ioan-

nes Mazowiecki ab eadem sententia

definitiva verbo appelłavit, ni in ac-

tis latius et ежргеваіив continetur.
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Appellationis autem hujusmodi ter-
minus erit dies 3-tia Januarii 1608.
Утого декрету печать притиснена

и подписъ руки его милости кня-
зя бискупа подписано тыми сдовы:
Sziskowski episcopus Luceoriensis.

1615 г.

104.—Оемотръ подсудка Богдана Туминскаго м етечжа Шжлежчжцъ, раз-
ореннаго войскомъ конфедерацій Брестской и градобитьемъ.

Изъ актовой книги за 1615 годъ, диетъ 226—229.

Л та Божого Нароженья 1615
года, м сеца Іюня 22 дня.

На рокохъ еудовыхъ земскихъ,
о Светой Троицы свят Римекомъ
припалыхъ и судовне отправова-
ныхъ, передъ нами, врадники су-
довыми земскими воеводства Бе-
рестейского, ІІрецлавомъ Горбов-
скимъ, судьею, а Богданомъ Тумин-
скішъ, подсудкомъ, иЯномъ Пате-
емъ писаромъ, ставши очевието
У суду, урожоный панъ Васюіей
Сасинъ Калечицкій опов дадъ и
покладаяъ лиетъ по зду моего, ме-
не Богдана Туминского, подсудка,
до добръ его королевское милости,
до староства Берестейского нале-
жачое, м стечка Милечыцъ, для
вид нья въ нимъ шкодъ розными
способы стаднхъ, о моторне лиегь
ііросмжъ иасъ панъ КалечжцкіІ,
абы діж часу пришлого до шшгь

врадовыхъ земскихъ Берестей-
скихъ принятъ и уписанъ былъ;
въ чомъ мы слушную речь виде-
чи, оного. принявши и въ книги
вписать вел ли, а уписуючи такъ
се въ собе маеть: Roku tysiąc
sześćset czternastego , Nowembra
dnia czternastego zapisaniem jaśnie
wielmożnego jegom. pana Jarosza
Wolowicza, podskarbiego ziemskiego
у pisarza wielkiego xięstwa Litew-
skiego, starosty Upitskiego, ciwuna
Powurskiego, dzierżawcy Budnickie-
go, mego miłościwego pana, do mnie
Bohdana Ty mińskiego, podsędka ziem-
skiego, abym do starostwa Brzeskie-
go zjechawszy do miasteczka Miley-
czyc, doyreal wielkiego zubożenia
zniszczenia tego miasteczka przez
zolnerzaconfederatieyBrzeskiey woy-
ska Sapielynskiego, tak tei pogo-
rzałych domów у gradobicia
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tak oziminy iako у iarzyny, у do

króla jegomości suplikowali, iakosia

Bohdan Tuminski, podsędek Brzesćki,

w niebytności ichmosciow panów re-

wizorów, na tenczas zesłanych od

króla jegomości do starostwa Brze-

sclriego, ziachawszy roku i dnia ni-

żey mianowanego do miasteczka Mi-

leyczyc, starostwa Brzesckiego, któ-

re na tenczas dzierży jasne wielmo-

żny jegomość pan Heronim Chod-

kiewicz, kasztelan Wileński, starosta

Brzesćki, zakazawszy ia do siebie

burmistrzowi Mileyczyckiemu ze

wszystką radą pomienionemu Miko-

łaiu Ihnatowiezu, burmistrzowi Se-

menowi Jaszkowiczu, Supranu Iwa-

nowiczu, Stasiu Lipce, Waśkowi Pa-

ryszkewiczu, raycom, którzy staw-

szy przedemną pokazali relacyą woź-

nego przyznaną i s ksiąg Grodzkich

w zamku Brzesckim, w którey rela-

cyi pokazali, naco i przysięgali гау-

су, że w mieście Mileyczycach spu-

stoszalo у nie siano włok dla zni-

szczenia żołnierzow piędziesiąt czte-

ry trzecin dwie, popowskich włok

cztery spustoszało za zmarciem po-

pów pogorzelców, ukazali, ze wszyst-

ką maiętnoscią pogorzałych domów

sześć, w rynku spustoszałyeh sześć,

na ulicy Barbarynskiey spustoszało

domów pięć, na ulicy Mielnickiey

spustoszało domów trzy, na ulicy

małey spustoszało domów cztyry,

na przedmieściu spustoszało domów

ośm; do tego pokazali wteyże rela-

cyi gradobicie, że gradem Pan Bóg

wybił przez wszystkie włoki miesc-

kie, tak oziminy, iako у iarzyny dwie

części poi ledwo trzecia część wca-

le zborza zostało, czemu ja ieszcze

do końca wiary niedawszy, po ulicach

у polach ieżdząc, sam rewidowałem

у według tey relacyi woźnego spusto-

szenia domów у nie zasiania włok wi-

działem, a strony gradobicia przy re-

lacyi woźnego rozkazałem burmist-

rzowi z raycami pod przysięgą i pod

sumnieniem przedemną prawdę po-

wiedzieć, którzy stawszy przedemną

powiedzieli, ze wszystkiem pospul-

stwem miasta Mileyczyckiego pod

przysięgą у sumnieniem, iż tak iest

a nie inaczey, że nas Pan Bóg gra-

dobicia nawiedził у zborze nam, ia-

kośmy wyżey pomienili pobił; a ja

weyżawszy w ich tak wielkie zni-

szczenie у zubożenie pomienionego

miasteczka, tak przez żołnierza, iako

z dopuszczenia Bożego przez grady

przez podłość gruntu у ogień, ma-

iąc w tem zupełną moc do jaśnie wiel-

możnego jegom. pana Jarosza Wo-

łowicza, podskarbiego ziemskiego, me-

go miłościwego pana, tych pomienio-

nych mieszczan władzą urzędu me-

go mnie od jegom. pana podskarbie-

go danego, przez pisanie jegomości,

na ten rok teraźniejszy tysiąc вшейс-

setny czternasty od cynszow wsze-

lakich, który byli powinni do skar-

bu J. K. M., wolnemi czynić у wiel-

możnemu memu miłościwemu panu,
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miłościwy panie Wileński, starosta

Brzesckiotym oznaymuię, abyś wiel-

możny miłościwy pan, o tym wiedząc,

od tych mieszczan Mileyczyckich

cynszow za ten rok wysz pomienio-

ny wyciągać na nich nie raczył roz-

kazywać; gdyż to wszystko wielmo-

żnemu memu miłościwemu panu we-

rificatią moią w skarbie jego królew-

skiey mości przyjęto będzie; tak też

у wielmożny móy łaskawy panie,

wóycie Mileyczycki, oznaymuię, aby,

według prawa swego, cynszow od tych

mieszczan za ten rok niżey miano-

wany nie odbierał у do wielmożnego

pana Wileńskiego,- starosty Brzeskie-

go Data w Mileyczycach, roku

у dnia wyż pisanego У того ли-

сту печать моя Туминского,

подсудка, и подписъ рукъ тыми сло-

вы: Tuminski, podsędek Brześe-

ki, ręką swą. Который то дистъ оче-

висто у суду покладанъ и до книгъ

земскихъ Берестейскихъ есть упи-

санъ.

1639 г.

105. Жалоба священника Мануила на подчашаго Пекарекаго о нанесен-
' ныхъ ему побояхъ и оскорбленіяхъ оъ произнесеніемъ угрозъ.

Изъ актовой книги за 1639 годъ, .тнстъ 426.

Л та Божого Нароженья тисеча

шесть сотъ тридцатъ девятого, м -

сеца Генваря двадцать четвертого

дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Трехъ Кроляхъ, свят Римскомъ,

нрипалыхъ и еудовне у Береотьи

отправованыхъ, передъ нами Пе-

троагь Кохлевскжмъ, судьею, Тео-

доромъ Станиславом* Вукрабою,

подсудкомъ, а Иетромъ Потеемъ,

писаромъ, врадниками судовыми

земскими воеводства Берестейско-

го, постановившисе очевжсто у су-

ду, панъ СтеФанъ Науцевичъ Гу-

барь, опов данье свещеннжка Б ль-

ского Мануила еодоровжча на

письм на особу и в * справ ни-

жеймененож ку записанью до книгъ

земскихъ Берестейскихъ жодадъ, въ

тые слова пвсаное: Мидостивыж

панове въ рад земскеі Берестеі-

скей! Я Маиуило еодоровичъ, све-

щеннжкъ церкве Рожества Пресія-
Є8
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той Богородицы, зъ м ста Б лое,

маетности яснеосв цоного кнежа-

тяго на Одыц и Несвижу, его ми-

лости пана Александра Людвика

Радивила, марніалка найвышшого

великого князства Литовского, ста-

росты Слонимского, якомъ дня оног-

дайшого, то есть дня двадцать пер-

вого, м сеца Генваря, у суду, въ

року нын шнемъ тисеча шесть-

сотъ тридцать девятомъ, очевисто

ставши передъ вашею милостью,

великій жаль свой и деспектъ свой,

а ексцесъ черезъ его милость па-

на КрыштоФа съ Теребеля Пекар-

ского, подчашого воеводства Бере-

стейсЕого, подъ часомъ суженья

роковъ земскихъ Трикрольскихъ,

у Берестью теперь отправуючихся,

пополнений и мн отъ него ста-

лый опов далъ. Тогды и на письм

того жъ теперь поновляючи, зъ ве-

ликимъ жалемъ моимъ вашей ми-

лости, яко врадови, на преречоного

его милости пана КрыштоФа Пе-

карского, подчашого воеводства Бе-

рестейского, опов даю зъ великимъ

жалемъ моимъ, протестую, што

ижъ въ року теперешнемъ тисеча

шестьсотъ тридцать девятомъ, м -

сеца Генваря двадцать первого дня,

будучи мн тутъ въ м ст Бере-

стейскомъ по н которыхъ пиіь- I ажъ головою земли мало не доедагъ;

вмхъ еправахъ моихъ, а ку тому

редъ судъ капитудьный Берестей-

скій м лъ запозвать тотъ же, его

милость панъ КрыштоФЪ Пекар-

скій позвомъ суду въ Боз велеб-

ного его милости отца ІосиФа Яко-

вецкого, епископа Володимерского

и Берестейского, пана и пастыря

моего милостивого, и о всемъ ся

томъ у того суду капитульного

Берестейского певне о томъ позв

выв давшися, вжомъ халъ ку до-

мови моему до Б лое зъ Берестья,

и кгдымъ прі халъ въ улицу въ

м ст Берестейскомъ, ку Велико-

му Мосту идучой, прі ждчаючи ку

мытницы, тамъ жемъ надъ халъ

его милости пана Пекарского так-

же въ саняхъ с дячого, вжо хотя-

чого зъ Берестья хать. За тымъ

обачивши мене его милость панъ

КрыштоФЪ Пекарскій, подчашій

воеводства Берестейского, и випав-

шій зъ воза, зъ саней своихъ, ме-

не оному чолов ка ни въ чомъ не-

винного, безъ жадное вины и данья

причины моее, перв й мене слова-

ми злыми и доброй слав моей дот-

кливыми мовячи: атусь ми, неуч-

стивой матки сыну, псе поповскій,

и заразъ мя въ губу и по твари

моей почалъ пястью бити, и такъ

мене побилъ, помордовалъ, жемъ

дов дуючися у суду духовного на

Берестейское религіи на-

шое Кгрецкое, о што бы мене пе-

и знову бивши мя пястями до ша-

бли ся на мене иорвадъ, хотячи

мя шаблею с чи, рубати, ажъ ся

если ему, пану Пенарокому, до ногъ
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иоклонидъ, просячи, абы мене без-

винне не билъ и шаблею не рубадъ.

Теды таковый ексцесъ пополнив-

ши и мене, особу духовную, удес-

пектовавши и побивши, вс даючи

въ сани, еще отпов дь и похвалку,

хотячи мене забити, о смерть при-

править, на здоровье мое учинилъ,

тыми словы мовячи: еще то, псе

поповскій, неучстивое матки сынъ,

ничого, аде тя такъ, пов да, еще

буду бити, же ажъ и душу съ те-

бе выбью. О которое збитье и зра-

ненье свое и тую отпов дь и по-

Фалку, мн отъ его милости пана

подчашого учиненую и ексцесъ

подъ часъ судовъ вашихъ милостей

черезъ него поподненый, запозвав-

пш мене до суду моего капитуль-

ного, надежного, хотя и въ невинно-

сти моей мн отъ его милости вы-

даный, а таковый ексцесъ попол-

нити и мене удеспектовати важилъ-

ся, хотячи я о то у суду вашихъ

милости зъ нимъ паномъ Крыш-

ТОФОМЪ Пекарскимъ, подчапгамъ

воеводства Берестейского, правне

чинить, прошу, абы тое опов данье

мое было принято и до книгъ за-

писано. Што есть принято и до

книгъ земскихъ Берестейскихъ за-

писано.

1642 г.

106.—Судебное опред леві по д яу Тура, обвиненнаго въ эатравденій
собаками и убійств гайдука Волка.

Изъ актовой, книги за 1566—1641 годы, дястъ 1183.

Л та Божого Нароженья тисеча

шестьсотъ чотырдееятъ второго,

м сеца Октебря десятого дня.

На рокахъ судовыхъ земскихъ о

Светомъ Михал свят Римскомъ

припаіыхъ и судовне у Береетыо

отправованыхъ, передъ нами Ан-

дрвемъ въ Горбова Заранкомъ,

судьею, згодне на теперещніе ро-

ки обранымъ, Теодоромъ Стани-

сдавомъ Букрабою, подсудкомъ, и

Петромъ Патеемъ, писаромъ, врад-

никами судовыми вемского воевод-

ства Берестейсжого, кгды еъ по-

рядку реестрового ку суженью при-

пала справа яснеосв цоного кня-

жатм его мжжостж пана Януша Ра-

дивижа, подкоморого великого жвяе-
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тва Литовского, Казимірского, Ка-

менецкого и Шейвенского старо-

сты, зъ земяниномъ воеводства Бе-

рестейского, зъпаномъ СтеФаномъ

Мартиновичемъ Туромъ, за позвомъ

о речь ниже мененую, за привола-

ньемъ черезъ енерала сторонъ до

права, одъ его княжачое милости

за моцью умоцованый панъ Ерый

Волковыцкій, а панъ Туръ «самъ

зъ умоцованымъ своимъ паномъ

Жикгимонтомъ Юрковскимъ оче-

висто у суду становили се. Затымъ

умоцованый стороны жалобливое,

доведши по него пана Тура черезъ

возного тогожъ воеводства Бере-

стейского Миколая Немиры Кру-

гельского положоныхъ позвовъ, од-

ного въ им нью Баранкахъ на при-

седеныо млынарскомъ, а другихъ

прибіяныхъ въ замку Берестей-

скомъ у брамы, у воротахъ, реля-

цією на врад признаною въ дат

року теперешнего тисеча шесть-

сотъ чотырдесятъ второго, м се-

ца Сентебря дванадцатого дня, вы-

писомъ зъ книгъ кгродскихъ Бе-

рестейскихъ и року за ними слуш-

не и правне припалого,—жаловалъ

зъ него за даньемъ соб справы уро-

жоного Яна Отена о заслуги и

подстаростего Каменецкого о то,

ижъ ты, Туре, не огледаючисе ни-

чого на вины, въ прав носполи-

томъ описаные и лехце соб оные

поважаючи, также не маючи въ соб

боязни Бояіое, см дъ и важилъ еси

въ року прошломъ тисеча шесть-

сотъ чотырдесятомъ, м сеца Іюня

двадцать третего дня, подданого на-

шого державы Каменецкое, подко-

морого нашого, жалобливого зъ се-

ла Шаличъ, на име Василья Водка,

выбранца нашого скарбового, за-

садившисе на врочищу Великого,

до твоее маетности належачого, съ

помочниками своими многими, то-

б имены и назвиски добре в до-

мыми и знаемыми, того подданого

нашого выбранца сок рою и кіями

збилъ, поранидъ, собаками пощвалъ

такъ окрутне, ижъ одъ того збитья,

зраненья и пошчванья зъ сего св -

та смертью зшолъ, яко жалоба на

позв ширей есть доложона. А по

прочитанью жалобы позовное, умо-

цованый княжати его милости, под-

коморого великого князтва Литов-

ского, на доводъ жадобы своее по-

клададъ протестацію о тое окрут-

ное зраненье того Василья Волка,

гайдука скарбового, на пана Сте-

Фана Тура учиненую, выписомъ съ

книгъ кгродскихъ Берестейскихъ

подъ датою року тисеча піесть-

сотъ чотырдесятого, м сеца Іюня

двадцать шостого дня, до того по-

кладалъ реляцію такъ се вьшисомъ

съ книгъ кгродскихъ Берестей-

скихъ возного зознанья Микодая Не-

миры Кругельского огляданья то-

го окрутного пос ченья того гай-

дука, въ дат того року м сеца

Іюня двадцать шостого дня, до то-
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го поклададъ протестацію на то-

гожъ пана Тура, кгды тотъ гайдукъ

пос ченый съ тыхъ ранъ умеръ, о

забитье занесеную выписомъ съ

книгъ кгродскихъ Берестейскихъ,

въ дат тогожъ року, м сеца Сен-

тября тридцатого дня, и реляцію

тогожъ возного Немиры Кругель-

ского, въ дат тогожъ року, м се-

ца Сентября тридцатого дня, ока-

зыванья и обволыванья на врад

кгродскомъ Берестейскомъ тогожъ

т ла, черезъ пана Тура забитого и

на смерть тыранско замордовано-

го. А оказавши и доведши такого

забитья и замордованья того не-

божчика гайдука, засадки дучого

зъ м ста Каменца на добровольной

дороз , чолов ка ему ни въ чомъ

невинного, повинный отъ брати не-

.божчиковскихъ трохъ до присеги

припов далъ; а по присез за та-

кое тыранское пос ченье и забитье,

на смерть замордованье, подавши

конституцію року тисеча шесть-

еотъ тридцать первого и року тисеча

шестьсотъ тридцать осьмого, вска-

занья совитого головщизны, двохъ

сотъ гривенъ ишкодъ затымъ под-

нятыхъ, за присегою тыхъ же бра-

ти и повинныхъ небошчиковскихъ,

на пану Туру и маетности его

вшелякой дежачой и рухомыхъ су-

махъ п нежиыхъ, гд кольвекъ бу-

дучихъ, домавяяъ; а вато ижъ подъ

бокомъ княжатя его милости такій

ПОПОДНИЛЪ Ж ТЬІМ% КНЯ-

жатя его милости зневажилъ, с -

деня на замку Берестейскомъ не-

д ль дванадцати потребовадъ. А

панъ СтеФанъ Туръ черезъ умоцо-

ваного своего пов дилъ, ижъ при

на зд на л съ его во им нью Ве-

ликомъ, боронечи кгрунту томуВол-

кови, въ оборон здоровья его па-

на Тура тое зраненье статьсе му-

седо, кгды се порвалъ до него, а

насъ Тура, и покладалъ выписъ

съ книгъ кгродскихъ Берестейскихъ

протестацій его пана Тура на того

Волка и иншихъ подданыхъ о на-

здъ на л съ его, въ дат року

прошлого тисеча шесть чотырде-

сятого зъ реляцією возного Войт -

ха Залущинского, на которыхъ са-

ма речь ширей есть доложона. А

подавши съ права посполитого ар-

тыкулы деветнадцатый и двадца-

тый зъ розд лу одинадцатого, онъ

панъ Туръ самотреть на томъ, ижъ

правдиве, водлугъ обжалованья его,

въ л с его власномъ, а не на до-

бровольной дороз тому Волкови,

подданому его королевское мило-

сти села Шаличъ тое збитье и зра-

ненье въ оборон здоровья его па-

на Тура сталосе, до присеги припо-

в далъ, а затымъ вольности одъ

того обжалованья домавялсе. На

што умоцованый княжатя его ми-

лости пов дждъ: што умоцованый

пана Туровъ показуеть, протеста-

цію и реляцію возного, менуючж

якобы того Василья Водка, гайдука,

69



1642 г.

не на дороз , аде въ л с своемъ

пос чи и забити м лъ, якобы яко-

го кгвалтовника; теды жадное про-

тестацій о тую шкоду въ л с на

подданыхъ княжатя его милости

ж того гайдука забитого, жебы пе-

редъ тымъ въ л с шкоду чинити

м ли, не показуеть. Але вжо ухо-

дечи того ыужобойства, протеста-

цію по таковомъ учинку до книгъ

заносить и самъ до отприсяженья'

береть, што его подкати неможеть;

альбовемъ и каждый бы такъ кого

забивши и окрутне замордовавши,

отприсегнутисе хот лъ, але то его

подкати не можеть, бо кровь не-

винная справедливости светое по-

требу еть и помету до Пана Бога

волаеть: теды я не трохъ, але пе-

ти брати и повинныхъ небошчиков-

скихъ до присеги на томъ всемъ

припов даю, но присез всказанья,

водлугъ конституцій, совитое го-

ловщизны и с денья на немъ пану

Туру и повторе домавялъ. А такъ

мы судъ въ той справ ясне осв -

цоного княжатя его милости пана

Януша Радивша, подкоморого ве-

ликого князтва Литовского, Кази-

мерского, Каменецкого и Шейвен-

ского старосты съ паномъ Сте©а-

номъ Туромъ, за позвомъ въ дово-

женью справедливости подданымъ

етароствамъ его княжачое милости

Каменецкого зъ села Шаличъ о за-

битье съ тогожъ села гайдука, вы-

бранца скарбового, Василья Волка

отъ збитья кіевого, секирою пос -

ченья и щаванья псами; въ кото-

рой справ зъ очевистого обудвухъ

сторон ъ мовенья, ажъ се панъ Туръ

при процесахъ своихъ правныхъ

до присеги брадъ, ижъ при на зд

на л съ его тому Волкови, яко

кгвалтовникови, боронечи здоровья

своего, одъ оного тое зраненье ста-

ти се мусело; однакъ же мы судъ,

уважаючи то, ижъ передъ тымъ

панъ Туръ о тые на зды жадного

процесу не чинилъ, а кровь невин-

ная о помету до Пана Бога волаеть,

прото повинный того Волка, вод-

лугъ взятясе и за присегу само

пятый, доводъ присеги ближшш при

забитомъ узнаваемъ на томъ, ижъ

тотъ небожчикъ Волкъ, гайдукъ,

безъ данья его причины, на добро-

вольной дороз , а не въ л с въ

пана Тура, такъ сродзе есть зби-

тый, зраненый, псами щваный и

съ того збитья и зраненья тотъ

небожчикъ Волкъ, водлугъ обжало-

ванья съ того св та зшолъ, кото-

рую присегу передъ нами дня тре-

тьего мають оказати. По которого

за забитье того гайдука, водлугъ

конституцій, совитое головщизны

водлугъ стану его дв ст гривенъ

его княжачое милости пану подко-

морому на пану Туру и на всякихъ

добрахъ его лежачихъ и рухомыхъ

и сумахъ п нежныхъ, гд се кото-

рые вказують и окажуть, зъ учи-

иеньемъ одиравы порадкомъ прав-
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нымъ, заложивши на съ противно-

го заруку таковоежъ сумы, вска-

зуемъ. Одъ которого декрету панъ

Туръ до суду головного трибуналь-

ного апелевалъ, которое апеляцій

допустили есмо въ терминъ надеж-

ный суженья справъ воеводства

Берестейского, въ дат въ року

дасть Богъ пришломъ тисеча шесть-

сотъ четырдесятъ третемъ ку суже-

нью припадаючихъ. Затьшъ зъ обу-

двухъ сторонъ о шкоды одна сто-

рона противко того протестовали-

се. Которая справа, якеє точила, до

книгъ нын шнихъ земскихъ Бере-

стейскихъ есть уписана.

1772 г.

107.—Опред деніе по д ду между пом щиками Брестсваго у зда и ксен-
дзами Базиліянами о эахват им нія генераломъ сихъ посд днихъ Ге-
ракліемъ Лисанскимъ и обращеніи его въ монастырскую собственность.

Изъ актовой книги за 1772—1774 годы, листы 307—343.

Roku tysiąc siedemsetnego siedem-

dziesiąt wtórego, miesiąca Iulii, dwu-

dziestego czwartego dnia.

W sprawie za niżey wyrażonemi

aktoratami i żałobami, do nich na-

leżącemi, mianowicie za pierwszym

J. PP. Mikołaia, Woyciecha, Win-

centego i Leona Horainow, braci

rodzonych, w B. WW. J. XX. Mar-

cinem Giedroyciem, superiorem, Mar-

tynowskim kaznodzieją i innemiprze-

mieszkiwaiąeemi we dworze Nowo-

.sieleckim xiężą Ordinis Sancti Ba-

silii magni, ^a pozwem od aktorów

po obżalowanych ichmościow, przed

nmz sąd wyniesionym, i z& zalobą

w nim wyrażoną, mieniąc o to, iż

co dobra Nowosiołki, w woiewodz-

twie Brzeskim sytuowane, w posses-

syi niegdyś wieczystey imienia Gro-

dzickich, gradu successionis na czte-

rech braci rodzonych Grodzickich

spadłe, tandem za zrzeczeniem się

trzech braci, in societate zostających

xięży Grodzickich, cum hac iednak

cautela, ażeby też dobra Nowosioł-

ki nigdy od familii swoiey alieno-

wane nie były, iednemu s. p. Kazi-

mierzowi Grodzickiemu dostałe, zo-

stawszy obżałowani WW. XX. Ba-

zylianie in prae iudicium sukcessorów

imienia Grodzickich, solą impressione
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pii żeli, w roku tysiąc siedemsetnym

pięćdziesiąt ósmym, Iulii dwudzie-

stego trzeciego dnia, singulariter, by w-

szy generał ordinis S. B. M. xiądz

Herakli Lisanski, przywiódłszy s. p.

Kazimierza Tadeusza Lada Grodzie-

kiego i Katarzynę, z Borysowskich,

Grodzicką, małżąków, do punktów

funduszowyeh na cerkiew pod tytu-

łem Tróycy S., w teyże maiętności

Nowosiołkach, też punkta, przeciwko

wszelkim słusznościom i prawu, z po-

krzywdzeniem żałujących się dela-

torow, succedentium po s. p. Gro-

dzickich sukcessorow, niepomniąc, iż

iako dobra wieczyste dziedziczne

imienia Grodzickich, albo bezpotom-

nie zeszłych, s. p. Kazimierzu i Ka-

tarzynie Grodzickich, małżonkach,

od następuiącey familij, intuitu wy-

rażenia w zrzeczeniu trzech braci

Grodzickich, alienowane bydź nie po-

winne; cztery części maiętności No-

wosiołek ad suam violenter praeoc-

cupavit possessionem, a nie tylko

same dobra ad velle sui opisali, ale

też агіі tituli ruchomość, którą pari

modo iako i sama maiętność Nowo-

siołki, idque, cyna, miedź srebro,

złoto, rzędy, karabele, pałasze, pasy,

suknie, kleynoty, tudzież bydło ro-

gate i nierogate, konie iezdne i stad-

ne, na żałujących się delatorow suc-

cedere powinne, niemniey oraz zbo-

ża varij grani pozostałe, pozabierali

in suum usum et fructum obracali i

obracaią, z naleźytey possessyi ia-

łuiących się delatorow, która proba-

tur in tempore uczynioną intromis-

sią, anno millesimo septingentesimo

sexagesimo tertio post sera fata s. p.

Katarzyny z Borysowskich Kazimie-

rzowey Grodzickiey, na dniu dzie-

więtnastym Februaryi stałey, iż ob-

żałowani J. XX. Bazilianie nie tak

zelo pietatis, iako bardziey chciwo-

ścią zdięci, uti enarrat process in

eodem anno Februaryi dwudzieste-

go trzeciego dnia uczyniony, tak

pozostałe mobilia pozabirali, iako

też samych żałuiących delatorow le-

gitime in possessionem successivam

do maiętności Nowosiołek weszłych,

ilłegitimo ac illicito ausu, z nie ma-

łą gromadą ludzi różnych z swych kon-

wentów zebranych, napadłszy przy-

iaciela żałuiących J. P. Antoniego

Łukaszewicza, przytym też i koni

troie crudeliter przestrzelili, explusyą

kryminalną ze dworu i fortuny ża-

łuiących sukcessyonalney uczynili,

ruchomość wszelką, summy pienię-

żne, zboża varij grani, bydło, konie

i inne supellectilia, niemniey oraz

dokumenta varij tituli, tak na ma-

iętnosć Nowosiołki, iako też i dal-

sze inne yiolenter pozabierawszy, do

konwentu kobryńskiego powyprowa-

dzali, iak obloąuuntur processa, wie-

le nieprzystojnych charekterowi tran-

zakcyi poczyniwszy, do szkód, strat

i expensow prawnych żałujących

przyprowadzała. Осо wszystko ża-

łuiący iure perseąuendo ante omnia,
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do komportacyi wszelkich i wszyst-

kich praw, dokumentów, zapisów

iuris et possessionis sub nexu iura-

menti, tudzież do komportacii omnis

tituli ruchomości, kleynotow, summ

pieniężnych, tak ex capite Lgockich

dziadów żałuiących i obżałowanych

ichmościow permanentiura, do appro-

baty dekretów w roku tysiąc siedem-

setnym sześćdziesiąt pierwszym, Fe-

bruaryi siódmego dnia i dalszych in

hac causa zaszłych dokumentów, vi-

gore których do uznania reindukcyi,

inkwizycyi, kalkulacyi, werefikaeyi,

a obżałowanym ichmościom per to-

tum spraw, dokumentów, funduszów

na zgubę' uproiektowanych skasso-

wania, salva melioratione tey żałoby.

Za drugim aktoratem: w Bogu prze-

wielebnego J. X. Marcina Meleciju-

sza Giedroycia, superyora i wszystkich

J. XX. Bazylianów, klasztoru No wo-

sieleckiego z J. PP. Mikołaem, Woy-

ciechem, Wincentym i Leonem Horai-

nami, bracią rodzonemi, Mikołaem

Sławką, Józefem Dąbrowskim, cujus-

vis nominis, Ancutą. Janem Śnieżką,

Gabrielem Śnieżką, Ignacym Ostro-

meckim, Leonem Dehollim, Jakubem

Kulniem, Marcinem Imienińskim, Am-

brożym «Łukaszewiezem i lurkiewi-

cssem sługą W. J. P. Pawła Dąbrow-

skiego pisarzewiea grodu Brzesckiego,

za pozwem od aktorów po obżałowa-

nych ichmościow, przed nasz sąd wy-

niesionym, i za żałobą w nim wyrażo-

ną, mieniąc i referując się do zaszłych

in antecesum żałob processow, de-

kretów i całego generaliter procede-

ru prawa, do approbaty funduszu

przyznanego i zaprzysiężonego, tu-

dzież wszelkich iuris et possessio-

nis, pro parte actorea służących, do-

kumentów, vigore których do obwa-

rowania żałuiącym delatorom omni-

modam securitatein dóbr Nowosio-

łek cum attinentiis wieczystey fun-

duszowey possessyi, a quavis obża-

i łowanych ichmościow impetitione,

' praepeditione, violentia et intrusione

do komportacyi przez wszystkich ob-

żałowanych ichmościow Horainów

spraw, dokumentów różnych, tudzież

do komportacyi wszelkiey ruchomo-

ści, mobiliow, pieniędzy gotowych,

złota, srebra, cyny, miedzi, dzwo-

nów, tudzież wszelkiego naczynia

gospodarskiego, koni, bydła i wszel-

kich generaliter sprzętów, czasu na-

iazdu w dobrach Nowosiołkach, przez

obżalowanyeh ichmościow per vim

et potentiam violenter zabranych,

sub nexu iuramenti, a za niepoiedno-

krotne inwazye i іоіепсуе do po-

karania penami, de legę sciągaiące-

mi się et sessione turris, do skas-

sowania wszelkich, przez obżałowa-

nych ichmościow założonych, na sum-

my arestów, a do przysądzenia tych

summ żałuiącym delatorom, na uspo-

koienie kredytorow s. p. fundatorki, do

nadgrodzenia wszelkich szkód, strat

i expensow prawnych, do uznania

inkwizycyi i szkód werifikacyi, do
70
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uznania perkontrawencyinyeh de-

kretowi oczewistemu sądów kapturo-

rowych, woiewodztwa Brzeskiego,

do skassowania wszelkich i wszyst-

kich in praejudicmm żaiuiących

delatorow uformowanych dokumen-

tów, oraz do uznania tego wszyst-

kiego, quod iuris et praetensionis

bydź może, a czasu prawa fusius

probabitur, salva żałoby melioratio-

ne. Za trzecim aktoratem: J. P P .

Mikołaia, Woycieeha, Leona i Win-

centego Horainow, braci rodzonych,

z przewielebnym w Bogu J. X. Mar-

cinem Melecijuszem Giedroyciem, su-

peryorem i wszystkiemi J. XX. Ba-

zylianami we dworze Nowoseleckim

przemieszkiwaiącemi, za pozwem od

aktorowpo obżałowanyeh ichmościach,

przed nasz sąd wyniesionym i za

żałobą w nim wyrażoną mieniąc i

referuiąc się do zaszłych żałob, pro-

cessow, dekretów i oraz całego pro-

cederu prawa, oraz oto: iż obżało-

wani wielebni xięża Bazylianie, po-

znawszy, iż constitutiones naywyż-

szey stolicy Apostolskiey et ordinis

proprii obżałowanych, ex considera-

tione augendae gloriae Divinae, mo-

dum przyimowania funduszów prae-

scribendo, któreby tylko przeciwko

tym statutom stolicy Apostolskiey

przyięte były pro nullis censent i

że prawa narodowe praetextuosas

z dóbr cudzych, a bardziey pendente lite

o też dobra fundationes, znosząc et

ipso facto niszcząc nie tylko legiti-

mis successoribus takowe dobra reha-

bere pozwalają, lecz insuper cui-

que ex statu nobili ius delationis

brać permittunt; a pamiętaiąc na po-

pełnione przez siebie gwałty, wio-

lencye, boie, zabory, ranienia ludzi

i dalsze Bogu, prawu i ludziom prze-

ciwne facinora (o których manife-

sta, wizye, obdukcye, dekreta i ca-

ły proceder prawa dowodnie świad-

czy); które bezprawności chcąc clan-

destino actu pokryć, obżałowanych

Bazylego Załuszczyńskiego lucida

mente carentem, do approbaty bez-

prawnego, na cudzey własności et

contra leges patrias, przez zeszłych

Kazimierza i Katarzynę zBorysow-

skich Grodzickich, podstolich Smo-

leńskich, iakowychści punktów fun-

duszowych, czyli niby titulo fundu-

szu, a w samey rzeczy wlewku, na

pokrzywdzenie nie tylko żaiuiących

delatorow, lecz i wszystkich okoli-

cznie sąsiaduiących subtelnemi na-

mowami przywiódłszy, widoczny kon-

dykt z tymże obżałowanym uczyni-

; li, i tym sposobem dobra macierzyń-

skie, ex capite Lgockich po matce ża-

łuiących delatorow nie wyposażoney,

żałuiącym należące, Nowosiołki na-

zwane, zabrali, i dalsze praktyki in

konweniencye poczynili miastu chwa-

ły P. Boga, pokrzywdzeniem ludzi

niewinnych i oppressyą onych ba-

wią się. O co wszystko laluiący

delatores z obżałowanymi iehmośeia-

mi, chcąc iure agere, ante omnia do
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approbaty wszelkich i wszystkich

pro parte actorea służących doku-

mentów, dowodów do uznania ine-

kwitacyi ad sortem maiętności No-

wosioiek ex capite Lgockich iure

suecessivo na żałuiących delatorow,

qua legitimis successoribus, do skas-

sowania bezprawnie poczynionych

punktów funduszów et omnis tituli

cura et adinventis modis zfomento-

wanych dokumentów tak przez ze-

szłych w Bogu urodzonych Grodzi-

ckich, iako tez samych obżałowa-

nych ichmościow et ex eo sądzenia

dziedzictwem caley maiętności No-

wosiołek żałuiącym delatorom secun-

dum dispositionem praw W . X. L.

de similibus opisanych, iako legiti-

mis succesoribus et delatoribus, do

uznania kalkulacyi werefikacyi ex

illegitima pomienioney maiętności

possesione, oto wszystko, co czasu

prawa fusius deducentur, salva me-

lioratione tey żałoby. Za czwartym

aktoratem л Bogu przewielebnego

J. X. Marcina Meleciusza Giedroy-

cia Ordinis S. Basilii magni supery-

ora i wszystkich J. XX. Bazylia-

nów Nowosieleekich z J. P. Felicyan-

ną Maryanską matką, Józefem To-

czynskim synem, tudzież niewier-

nym Hirszowiczem Zarachowiczem

za pozwem od aktorów po obżalo-

łowanych ichmościach przed nasz

sąd wyniesionym i żałobą w nim

wyrażoną, mieniąc oto: Ц Co w Bo-

gu zeszły cuiusvis nominis J. P.

Maryański a mąż obżałowaney jey-

mości z swoim pasierzbem Józefem

Toczyńskim w iedney zostaiąe ra-

dzie i namowie z J. PP. Horaina-

mi, o pułnocy, w roku tysiąc siedem-

setnym sześćdziesiąt trzecim, mie-

siąca Februaryi piętnastego dnia,

napadłszy na klasztor xięży Bazy-

lianow Nowosielecki, funditus zrabo-

wali, różney ruchomości, złota, sre-

bra, cyny, miedzi, sukien różnych,

futer, bielizny, poiazdow e t c , iako

na osobliwym regestrze pokaże się,

one zabrali, tudzież skrzynię z do-

kumentami, na dobra funduszowe

służącemi i innemi violenti modo

wzięli i do tych czas one dokumen-

ta u siebie trzyinaią, wszystkim tych

dokumentów do czytania daią i one

rozpraszają, wydaiąc dokumenta są-

siadom nieprzyiaznym, szkodę w

granicy czyniącym, którzy czytaiąc

te dokumenta mogli pozabierać co

naylepsze pro parte actorea dokumen-

ta i one pochować lub popalić; za-

czyni żałuiący delatores do pokara-

nia za gwałty, rabunki i różne wio-

lencye penami cle legę sciągaiącemi

się i sessione turris, do komporta-

cyi sub nexu iuramenti zabranych

z skrzynią wszystkich wieczystych

Nowosieleckich spraw manifestów,

processow i wszelkich dokumentów

i wziętych podczas gwałtownego na-

iazdu wszystkich mohiliow, sprzętów,

na osobliwym regestrze spisanych,

do uznania in causa violentiarum
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inkwizyeyi, do nadgrodzenia szkód,

poczynionych w klasztornym dwo-

rze, za połamanie drzwi, zamków,

zawiasów, okien wystrzelania, pie-

ców pobicia etc. do zapłacenia ko-

sztów na prawo łożonych, do uzna-

nia tego wszystkiego quod iuris et

praetensionis bydź może, a czasu pra-

wa fusius probabitur, salva tey ża-

łoby melioratione. Item za pozwem

i za drugą żałobą, do tegoż aktora-

tu należącym, mieniąc oto: iż obża-

łowany żyd, zmówiwszy się z J. PP.

Horainami i wziowszy kontrakt na

trzy roczną arendę karczmy żałuią-

cych delatorównietlykozawiodłonych,

lecz na większą szkodę żałuiących

delatorow podmówił tych że J. PP.

Horainów do nayścia gwałtownego

armata manu na karczmę żałuiących

delatorow, do zabrania violenter sto-

iącey na gruncie klasztornym sło-

downi, swirna, browarnych różnych

naczyń, do zarzucenia studni kar-

czemney, zrzucenia dachów z bro-

waru i stodół karczemnych, dwóch

ławek, stołów, stołków, klamek wy-

łamania, także o nie zapłacenie aren-

dy, i za wzięte żyto we dworze (uti

fusius manifest rem enarrat) tudzież

oto: iż co obżałowany niewiernego .

żyda oyciec Żarach Ickowicz trzy-

kroć spaliwszy karczmę s. p. J. P.

Ludwika Grodzickiego i poczyniw-

szy wielkie szkody przez czarodziey-

stwa, palodzieystwa i przyprowa-

dziwszy do wielkiego prawnego ko-

sztu w grodzie Brzeskim, potym

w zadwornych sądach i wypadłych

dekretach na łapanie onego, zabra-

nie towarów etc. pomieniony Ża-

rach Ickowicz per amicabilem com-

positionem zgodził się z w Bogu.ze-

szłym J. P. Ludwikiem Grodzickim

na dwa tysiąca sześćset złotych pol-

skich i dał oblig na siebie i sukees-

sorow swoich do wypłacenia pomie-

nioney summy insuper w. tymże

obligu opisał się. ieśliby s. p. J. P.

Ludwik Grodzicki, lub successores

iego, nie chcieli w swoiey karczmie

trzymać lub z karczmy swey onego

wyrugowali, zaczym ani on, ani po-

tomkowie iego nie powinni pod żad-

nym possessyonatem mieszkać ullo

titulo w okolicy Nowosiołkach pod

wielkiemi wadyami; a obżałowany

Hirsz, nie zapłaciwszy za miesiąc

arendę złotych dwadzieścia dwa i

groszy piętnaście, za żyto wzięte

złotych dwadzieścia, z karczmy uciekł,

nietylko zaciągnionego długu dwóch

tysięcy sześćset złotych polskich

nie chce wypłacić źałuiącym delato-

rom, zmyśliwszy i sfabrykowawszy

kwitancyą, niby od s. p. J. P. Lu-

dwika Grodzickiego; lecz na podstę-

pek żałuiących delatorow mieszka-

iąc w karczmie J. PP. Horainów

różne szkody czynić nie przestaje, in

uno będąc consilio а с condictamine

z J. PP. Horainami, z któremi za-

brał słodownię i inne budynki, oraz;

wszelkie sprzęty circa invasionem
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myto do żałuiących delatorow nale-
żące do siebie odbieraiąc; a żałuiący
delatores mosty stawić muszą, nie-
profituiąc czwarty rok myta nay-
mnieyszego szeląga; zaczym do wy-
płacenia dwóch tysięcy sześciuset
złotych polskich cum provisione, do
zapłacenia za arendę i żyto wzięte
złotych pięciudziesiąt dwóch i gro-
szy piętnastu, do wrócenia i nadgro-
dzenia za branie myta przez lat czte-
ry i więcey, do niemieszkania, vigo-
re opisu pod żadnym possessyona-
tem w Nowosiołkach, do przysądze-
nia wadyów, w obligu wyrażonych,
za mieszkanie trzyletnie w Nowo-
siołkach i więcey pod innym pos-
sessyonatem, do wrócenia kosztów
prawnych i pokarania za dopuszcze-
nia i namowy na czynienie іоіеп-
cyi przez J. PP. Horainow żałuią-
cym delatorom, i tego wszystkiego
quod iuris et praetensionis bydź mo-
że, a czasu prawa fusius probabitur,
salva tey żałoby melioratione. A za
piątym aktoratem, z regestrow spraw
termini tacti J. PP. Fełicyanny
z Grodzickich Maryańskiey, in vi-
duali statu zostającey, Mikołaia Woy-
ciecha, Leona i Wincentego Horai-
nów, braci rodzonych, z J. PP. Fe-
licyanem Stachorskim i Janem Gro-
dzickim, za pozwem zakazem od akto-
rów po obżałowanych ichmościach
przed n&BZ sąd wyniesionym i za
laiobą w nim wyrażoną mieniąc oto:
ik obaałowam iełmośoiowie, nesci-

t

tur, czy z własney iakowey prze-
ciwko żałuiącym delatorom invidyi,
czyli też z namowy ichmościow xię-
ży Bazylianów, modo intrusivo prze-
mieszkiwaiących w maiętności No-
wosiołkach, we dworze zeszłego J. P.
Kazimierza Grodzickiego, w roku ty-
siąc siedemsetnym sześćdziesiąt dzie-
wiątym, miesiąca Januaryi ze dnia
dwudziestego czwartego na dzień
dwudziesty piąty, sposobem potaiem-
nym dokumenta po zeszłym w Bo-
gu J. P. Maryanskim, mężu żałuią-
cey J. P. Felicyanny Maryańskiey,
pozostałe, rozumieiąc, iż iakową nie-
prawnemu titulo funduszowi, w tych
dokumentach oraz zawodnemu ak-
torstwu zeszłego J. P. Kazimierza
Grodzickiego, znajdą, pomoc nocną
porą u teyże J. P. Maryańskiey,
w mieście J. K. mci Dywinie prze-
mieszkiwaiącey, wzięli, o które po-
taiemne wzięcie upominającym się
żałuiącym delatorom obżałowani ich-
mościowie nie tylko nie oddali, lecz
insuper z J. XX. Bazylianami in
condicto idąc, takowe dokumenta
onym pooddawawszy dla utaienia
takówey bezprawności, ex condicto
siebie J. XX. Bazylianom niby za-
pozwać poradzili, o który podstępek,
bezprawność i widoczną krzywdę
żałuiący delatores, chcąc iure agere,
obżałowanych ichmościow pozywa-
ią ante omnia do przyięcia z rege-
stru taktowego rozprawy, do kom-
portacyi potaiemnym sposobem wzif-

71



322 1772 г.

tych dokumentów sub nexibus iu-

ramentorum, do pokarania pena-

mi przykładnemi za takowe po-

taiemnym sposobem wzięcie doku-

mentów i uczyniony podstępek, do

nadgrodzenia szkód, strat, expensów

prawnych i o to wszystko, co czasu

prawa fusius deducetur salva tey

żałoby melioratione. Za takowemi

żałobami, z pozwów autentycz-

nych wypisanemi, partes inter se

. concertantes przed nasz sąd institue-

runt actionem. W którey sprawie:

w roku tysiąc siedemsetnym sześć-

dziesiąt piątym, miesiąca Junii iedy-

nastego dnia, my sędziowie ziemscy

woiewództwa Brześćkiego, aktorat

wzaiemny JXX. Bazylianów z karty

pięćdziesiąt trzecie у regestrow ordy-

naryinych do wpisu i aktoratu JPP.

Horainow na kartę piętnastą tychże

regiestrów ingrossowanego, z którego

praesens coincidit negotium, przyłą-

czywszy, proceder inter partes naka-

zaliśmy; in procedendo, po kontrower-

syach abutrinque wynoszonych, kopie

spraw wszystkim stronom ab utrin-

que do kancelaryi naszey ziemskiey

woiewództwa Brzesckiego, przed na-

stępuiącą oczewistą rozprawą dać na-

kazawszy, comportationem przez JPP.

Horainow wszelkich generali titulo

dokumentów na dobra Nowosiołki,

post obitum JP. Kazimierza Grodzie-

kiego pozostałych a u tychże ichmo-

ściow reperiri mogących, et vicis-

sim eandem comportationem przez

JXX. Bazylianów dokumentów, rea-

Htatem aktorstwa zeszłych JPP. Gro-

dzickich ewinkuiących, sub nexu iu-

ramenti przez JPP. Mikołaia i Woy-

ciecha Horainow i przez JX. Gie-

droycia superyora eiusdem loci prae-

standi przy oczewistey na przyszłych

sądach rozprawie, decrevimus. Roku

tysiąc siedemsetnego sześćdziesiąt szó-

stego, dnia czternastego Januarii, za

przypadnieniem, ad mentem konsty-

tucyi по еііае legis, z głoz wpisu JPP.

Horainow tymże aktorom beneficium

iuris godziny et similiter eodem an-

no die szesnastego Oktobra pozwa-

nym JXX. Bazylianom tegoż benefi-

cium iuris godziny ad ехрігішп onych

użyczyliśmy. Roku tysiąc siedemse-

tnego siedemdziesiąt wtórego, mie-

siąca Januaryi siódmego dnia, sądy

nasze przy tymże aktoracie ufundo-

waliśmy; dnia piętnastego eiusdem

post recessum od dekretów kontu-

macyinych, idque z aktoratu JPP.

Horainow w grodzie Brzeskim na

JXX. Bazylianów, seorsive przez JXX.

Bazylianów w trybunale W. X. Lit.

na JPP. Horainow wypadłych, acti-

vitatem loci standi de consensu par-

tium obwarowawszy, proceder naka-

zaliśmy. Inprocedendo dnia ośmna-

stego Januarij, tysiąc siedemsetnego

siedemdziesiąt wtórego roku, po kom-

trowersyach, in praesentia JX. Gie-

droycia i JP. Woyciecha Ногаіва ab

utrinque wnoszonych, mf sędziowie

ziemscy woiewodsstwaBraesekiego, in-



1772 г. 323

sistendo dekretowi w roku tysiąc sie-

demsetnym sześćdziesiąt piątym, mie-

siąca Junii iedynastego dnia, w sądzie

naszym ferowanemu, eandem compor-

tationem dokumentów omnis tituli,

do aktorstwa JP. Kazimierza Gro-

dzickiego maiętnościNowosiołek ścią-

gaiących się, iako też kart obligow

po zeszłym JP. Grodzie kim pozosta-

łych a u JXX. Bazylianów, reperiri

mogących, przez JX. Melecyusza Gie-

droycia, superyora rezydencyi Nowo-

sieleckiey, sub eodem nexu iuramen-

ti super veram realem et totalem

comportationem, pod regiestrem na

dzień dwudziesty praesentis exacte

sporządzonym, coram nostro officio

praestandi uznaliśmy, et vicissim

przez JP. Woyciecha Horaina com-

portationem dokumentów, iakowekol-

wiek mieć mogą, ad fundum Nowo-

siołek po zeszłym JP. Grodzickim

pozostałe sub eodem iuramento simi-

liter pod regestrem in eodemąue ter-

mino decrevimus. Dnia dwudzieste-

go Januarii in termin o do iuramentu

coincidenti, satisfaciendo dekretom

anterius zaszłym, >JP. Woyeiech Ho-'

rain rotą przez strony akceptowaną,

super veram reąlem et totalem com-

portationem dokumentów, po zeszłych

Kazimierzu i Katarzynie Grodzickich

małżonkach znayduiących się a na

regestrze spisanych iurament wyko-

nał; a JX. Giedroyc superyor Nowo-

siekelri na dniu dwudziestym wtó-

rym Januarii iurament rotą, ex deei-

sione przepisaną i konnotowaną, su-

per eandem comportationem, ażeby

wykonał i dokumenta komportował

injunximus. Eodem anno, mensę et

die, przyłączywszy aktorat z karty

pierwszey regestrów ordynaryinych

rokow Święto Trzykrólskich, a tako-

we łączenie po kontrowersyach ex

decisione uznane i proceder injunxi-

mus. Dnia dwudziestego trzeciego Ja-

nuaryi, tysiąc siedemsetnego siedem-

dziesiąt wtórego roku, po kontrower-

syach ex parte JXX. Bazylianów o

uznanie dylacyi ad munimenta, ex

parte vero JPP. Horainów o uchy-

lenie oney wnoszonych, my sędzio-

wie ziemscy woiewodztwa Brzesc-

kiego, stosuiąc się do praw allego-

wanych, necessariam dilationem ad

munimenta specificata idque ob non

reperibilitatem et tantis per non exi-

stentiam, dokumentu wlewkowego na

tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych

polskich od JPP. Lgockich małżon-

ków JP. Ludwikowi Grodzickiemu

danego, a summopere do ninieyszey

sprawy potrzebnego, censuimus et ex

eo na przyszłe sądy oczewistą roz-

prawę, iako też uznany JX. Mele-

cyuszowi Giedroyciowi super veram

realem et totalem comportationem

wszelkich i wszystkich post obitum

JP. Kazimierza Grodzickiego i sa-

mey jeymości małżonków pozosta-

łych, wszelaki maiątek onych remon-

strmąeyeh, sine quibusvis exceptio-

nibus pod regestrem przed oczewistą
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rozprawą iurament, sub vigore irre-

missibilium paenarum contraventio-

nis, do tychże następuiąeych sądów

reieeimus; oraz prawem opisany iu-

rament super munimenta interposui-

mus; eodem anno et die ponieważ

produkowanym od JX. Giedroycia do-

kumentom od JPP. Horainow obiec-

tio irrealitatis ac si fabricationis iest

uczyniona, które decreta na regestrze

wyrażone distinctim, przez nas sę-

dziów ziemskich woie wodztwa Brzesc-

kiego wespół z regestrem konnoto-

wane ex praemissis do następuiącey

oczewistey rozprawy ex decisione

praesenti in archivo kancellaryi na-

szey ziemskiey tychże dokumentów

loeationem uznaliśmy; ad haec ad

reąuisitionem JPP. Horainow zapis

zrzeczny z listem na przyznanie od

JPP. Czerniewskich małżonków JP.

Ludwikowi Grodzickiemu dany, tu-

dzież przywiley na mostowe od nay-

iaśnieyszego króla Augusta wtórego

temuż jegomościu podpisany konno-

towałiśmy. Roku tysiąc siedemsetne-

go siedemdziesiąt wtórego, miesiąca

Junii dwudziestego piątego dnia sa-

tis faciendo dekretowi anterius ze-

szłemu, JX. Giedroyć super muni-

menta specificata, rotą od strony so-

bie podaną, iurament wykonał in eo

thenore na tym: iako dylacyą ad

munimenta nie na zwłokę sprawie-

dliwości brałem, iako dokumentu sub

data, roku tysiąe sześćset dziewięć-

dziesiąt dziewiątego, Nowembra sie-

demnastego dnia to iest prawa za-

stawnego, wlewkowego, na summę

tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych

polskich od JPP. Lgockich małżon-

ków JP. Ludwikowi Grodzickiemu

danego, a summopere do ninieyszey

sprawy potrzebnego nie wynalazłem

i nie mam; post quod expletum, pro-

ceder in principali injunximus; wzglę-

dem zaś komportacyi dokumentów

temiż dekretami uznaney, iurament

super eandem comportationem stawa-

iącemu JX. Giedroyciowi de consen-

su strony praecise, sub paenis con-

traventionis irremissibilibus, na dzień

trzydziesty miesiąca Junii anni prae-

sentis coram nostro iudicio reiecimus

et iterum proceder injunximus. In

procedendo dnia dwudziestego szóste-

go Junii, po kontrowersyach ab utrin-

que wnoszonych, my sędziowie ziem-

scy woiewodztwa Brzesckiego, insi-

stendo dekretowi anterius zaszłemu,

ad instantiam JX. Giedroycia iura-

mentem wykonanym JP. Woyciecha

Horaina, nie kontentuiącego się etiam

i przez JP. Mikołaia Horaina ean-

dem comportationem dokumentów de

super injunctam sub eodem nexu iu-

ramenti uznaliśmy,, na wykonanie

którego dzień pierwszy miesiąca Lip-

ca anni praesentis przed sądem na-

szym designavinms et iterum prece-

der nakazaliśmy. Dnia trzydziestego

Jurni, in termino z reiect do itiramen-

tu coincidenti JX. Mełeoyusz Gie-

daroyć, supra praemissam comporta-
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tionem dokumentów in eam rotham
przysiągł: Ja, Melecyusz Giedroyć,
przysięgam Panu Bogu Wszechmo-
gącemu w Tróycy Ś. Jedynemu na
tym: iako omnis tituli dokumenta do
aktorstwa dóbr Nowosiołek i do in-
nych wszelkich dóbr i summ, po ze-
szłych JPP. Kazimierzu i Katarzy-
nie z Borysowskich Grodzickich po-
zostałe, a u nas znayduiące się, total-
nie i realnie, iedne na regestrze, dru-
gie w plikach nie spisane komportu-
ię, iako, oprócz tych dokumentów i
z produktu oddanych, żadnych innych
nie mam, nie utaiłem i nikomu na
krzywdę sukcessorów nieoddałem, ani
też antecessorowie moi nie wydali i
nie utaili; na czym iako sprawiedli-
wie przysięgam, tak mi Panie Boże
dopomóż. Dnia. pierwszego, Julii iu-
rament JP. Mikołaiowi Ногаищюі
supra comportationem documentoi de
consensu stron do dnia czwartego
praesentium reiecimus. Dnia trzecie-
go Julii, ante termimim do іщшпеп-
tu coincidentem, siawaiąjjp *ф sądu
JP. Mikołay Horain inffgiiaesentia
JX. Giedroycia rotą od jegomościa
podaną eo thenore przysiągł: Ja Mi|f
kol»y przysięgam PaneąBogu Wszech-
mogącemu w Tróycy Ś. Jedyneniu
na tym: iako, po śmierci JPP. Ka-
zimierza i Katarzyny Grodzickich, ża-
dnych dokumentów nakrzywdę JXX.
Bazylianów nie wsnolen* imi^itaiłem,
nie, mam i nBcomu nie wydałem. Na
етущ, iako sprawiedliwie i

gam, tak mi Panie Boże dopomóż.
Eodem dnia Julii, po kontrowersyach
ab utrinąuae wnoszonych, iterum ak-
torat JXX. Bazylianów z JP. Ma-
ryańską i Toczyńskim z karty trzy-
nastey regestrow ordynaryinych ro-
kow S. Michalskich tysiąc siedemset
sześćdziesiąt szóstego roku, adurgen-
tes instantiasJXXv Bazylianów, przy-
łączywszy proceder injunximus. In
procedendo po kontrowersyach ab
utrinąue, idque od JXX. Bazylia-
nów o kompoiśaeyą dokumentów, na
JP. Maryańskiey pretendowąnych,
et contra, od JP. Maryańskiey o ufihy-
lenie t«f że kojnportacyi wnoszonych,
ponieważ po wykonanyih dwóch iu-
ramentach distinctim przez JPP. Ho-
rainow nulla rep0'ibilitas et existen-
tia u tych^^chmościow, przez ііШ^.
ment odwcrdzących się, dokumentów
di»sprawy ninieyszey należących* a
prz#tf|fcx. Bazylianów pretendowa-
nych, ,рокэд(|а się niemniey; poiiie-
waż z odeszłyifc» kontrowersyi żadtte
pejmiowencye ad praetensam prae-
se^tem comportationem nie okazały
się. Za czym my sędziowie, ziemscy
województwa BrMesckiego wyż wy-
raioną a na JP. Maryańskiąj preten-
dowaną komportacff:< tantisper cum
resolntione ad sttbs|||igftdum. pan-
cipale mdijif||ntt o r d ^ ^.kei^enia
się partiuni replik ,su§jendowąwszy,
iako po zakonczoaf «h obydwóch stron
produktach JPP. Horainom do replik

In proce-
72
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dendo dnia dziesiątego Julii, po kon-

trowersyach ab utrinąuee wnoszo-

nych, my sędziowie ziemscy woie-

wodztwa Brzesckiego, insistendo an-

teriuś ferowanemu dekretowi nasze-

mu, comportationem dokumentów od

JXX. Bazylianów na JP. Maryań-

skiey praetensam, a do konkluduią-

cych się replik obydwóch stron su-

spensani, iterum, iako po odeszłey

replice JPP. Horainow do konkludu-

iącey się repliki JXX. Bazylianów,

suspendowaliśmy, et instantanee tym-

że JXX. Bazylianom do repliki przy-

stępować injunximus, et, circa con-

clusionem takowey repliki, permo-

wencye ad pfcaemissam comportatio-

nem okazać reservavimus, et iterum

atąue iterum proceder nakazaliśmy.

Dnia piętnastego Julii alltorat JP.

Maryańskiey i Horainow ź* regestrow

taktowych, z 4<3ijrty czwartey rbkow

TrśykróMkich^if siąc siedemset Sześć- !

diieśiąt dziewiątego roku i, przyłą-

czywszy, proceder nakazaliśmy. In
i

procedendo, po kontrowersyach ф

utrinąue wnoszonych, o dalsią konf-

portacyą dokumentów р|яій JXX.

Bazylianów na JP. Maryańskiey pre-

tendowaną, in contmuatione repliki

tychże JXX. Bazylianów, ponieważ,

stawaiac u щйи tak JP. Maryańska

iako -teśr JP/.?«Fe1|eyaiL Stachorski/re-

cogao^erunt, iż dokumenta subsecu-

tis fatis JP. Kazimierza Grodzickie-

go JP. Maryanekiey dostały się, et

insubśeąuens w ręku tegoż Stachor-

skiego i mimo wolą teyże jeymości

reperiuntur; et ad praesens pozwany

od JPP. Maryańskiey i Horainow JP.

Stachorski we dwóch workach, sine

specificatione, bez regestru też doku-

menta komportuie i do iuramentu su-

per eandem totalem comportationem,

iako też obie strony nic z onych nie-

utaiły i nikomu na stronę in prae-

iudicium stron, praesens litigium wio-

dących, nie wydawali, sobie zabierali.

Exinde my sędziowie ziemscy woie-

wodztwa Brzesckiego, stosuiąc się ad

liberam tychże stron pozwanych re-

cognitionem et ad exigentias conti-

nuasąue illationes JXX. Bazylia-

nów, komportowane do sądu doku-

menta w kancelaryi naszey pro com-

municatione tak JXX. Bazylianom,

iako też JPP. Horainom lokowaliśmy,

iurament zaś de consensu stron JPP.

Maryańskiey i Stachorskiemu super

eandem comportationem na dzień iu-

trzeyszy reiecimus i kontynuacyą re-

pliki JXX. Bazylianów, bez żadnych

dalszyih akeessoryiow, nakazaliśmy

dzień sz&spgstego Julii. Intermino do

iąramentu coincidenti stawaiac JP.

f elicyanna Maryańska iurament in

eam rotham wykonała: ia Felicyaji-

na Maryańska przysięgam Panu Bo-

gu Wszechmogącemu w Tróycy S.

Jedynemu na tym, iako dokumenla

po zeszłym JP. Kazimierzu firodme-

kim poaostałe, a przez leszleg® mę-

ża mego zabrane, wszystkie (oprócz

wydanego gromadzie wsi Ш
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za dwa szanki żyta dokumentu prze-
zemnię) JP. Staehorski wzioł, a
które ia żadnych nie mam, nie utai-
łam, nikomu nie wydałam, i ieżeliby
mąż móy miał komu wydawać, nie
wiem; na czym, iako sprawiedliwie,
przysięgam, tak mi Panie Boże do-
pomóż; a JP. Felicyan Staehorski
ea methodo: ia Felicyan Staehorski,
przysięgam Panu Bogu Wszechmo-
gącemu w Tróycy S. Jedynemu na
tym, iako dokumenta JP. Maryań-
skiey wzięte, wszystkie komportuię,
nikomu niewydałem, nie utaiłem, na
czym iako sprawiedliwie przysięgam
tak mi Panie Boże dopomóż przy-
siągł. Tandem z oezewistych i do-
statecznych in praesentia przewiele-
bnego w Bogu JX. Melecyusza Gie-
droycia i w obecności JPP. Woyo|e-
cha, Mikołaia i Wincentego Horainow
i JP. Felicyanny z Grodzickich, in
primo voto Toczyńskiey, ad praesens
Maryańskiey, od dnia dwudziestego
piątego Junii, anni praesentis iunc-
tim z odeszłemi akcessoryami wno-
szonych kontrowersyj, po wykona-
nych przez strony desuper wyrażo-
ne super comportationem spraw, do-
kumentów, secundum exigentias et
reąuisitiones onych, po zeszłych JPP.
Kazimierzu i Katarzynie z Borysow-
skich Grodzickich pozostałych, a u
stron tychże quocimque titulo -znay-
duiących się-, raramenfaeh demum i.
po ułatwionych w produktach i re-
plikach akeessorykyeh tycafe stron,

praesens litigium wiodących, illacy-
ach; ponieważ z produkowanych od
stron obudwóch tak anterius u nich
znayduiących się, iako też ex prae-
senti comportatione okazanych doku-
mentów, praw dziedzicznych wie-
czystych i wszelkich consecutive po
sobie następuiących, a do ninieyszey
sprawy ściągaiących się dowodów
sufficienter sądowi deductum: iż ma-
iętności Nowosiołek w woiewodztwie
Brzesckim, trakcie Kobryńskim lezą-
cey JPP. Kazimierz i Katarzyna
z Abramowiczow Glużyccy małżon-
kowie (o którą maiętność praesens
vertit actio) haeredes prawem wie-
czystym w roku tysiąc sześćsetnym
dziewięćdziesiąt wtórym, miesiąca
Kwietnia dwudziestego piątego dnia
datowanym, a w roku tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt trzecim dnia ósme-
go Januryi na roczkach grodzkich
waiewodztwa Brzesckiego przez obie
osoby przyznanym, w roku zaś tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt piątym, mie-
siąca Junii dwudziestego dnia w spo-
sób przenosu przy extrakcie do xiąg
ziemskich woiewodztwa Brzesckiego
przeniesionym JPP. Franciszkowi
z Lgoty Ligockiemu i Zofii z Janow-
skich Lgockiey małżonkom pradzia-
dom ex femello sexu JPP. Horainow
za własną i wspólną onychże suni-
mę, to iest siedem tysięcy złotych
polskich im perpetoum praedali, zrze-
kli się, et mteomissionałiter do wb-
ezystey pottąpili possessyi. Hoe sab-
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secuto z teyże a partibus nie negowa-

ney proeedencyi deductum: iż JPP.

Franciszek i Zofia z Janowskich Lgoe-

cy małżonkowie,- wspólni dziedzice

maiętności Nowosiołek ex suo thoro

proerearunt synów czterech, to iest:

Łukasza, Kazimierza i Antoniego,

w zakonie Societatis Jesu decessos,

i Ludwika w świeckim stanie, steri-

lem, córek zaś trzy: Annę z Lgockich

Stachorską, Antoninę Franciszkową

Jeziorkowską i Maryannę z Lgockich

Ludwikową Grodzicką, babką pro-

ceduiących i w aktorataeh wyrażo-

nych JPP. Horainow, a JP. Andrzey

Grodzicki z dwóch żon, to iest Pie-

karskiey i Zborowskiey, progenuit

synów czterech: Mikołaia sterilem^

Józefa zakonnika ordinis minorum,

Kazimierza suo tempore proboszcza

Kobryńskiego i Ludwika Grodzicfkich,

ex capite którego descendenter prae-

sens ortum łitigium, seorsive córek

cztery: Justynę in voto Adamową Bu-

chowiecką, Barbarę in connubio Fiał-

kowską, Rozalią suo tempore Bogu-

sławską i Annę in votis Niepokoy-

czycką, które potomstwo podniesio-

ną summę z dóbr Błot w woiewodz-

twie Brzesckim leżących, a po tymże

JP. Andrzeiu Grodzickim pozostałą

seeundum dispositiones et exdivisio-

nes między sobą subseeutas rozebra-

ł». W którym czasie JP. Ludwik Gro-

dzicki, uti patet z dokumentu interey-

zyinego przedszłubnego między tym-

ie Jmcią a J P P . Francisikiem i Zo-

fią z Janowskich Lgockiemi małżon-

kami, w roku tysiąc sześćset dzie-

więćdziesiąt dziewiątym, miesiąca No-

wembra siedemnastego dnia datowa-

nego, a czasu teraznieyszey rozpra-

wy ad acta podanego, JPannę Ma-

ryarinę Lgocką, córkę wyż wspom-

nionych Ichmościow in sociam vitae

zaręczył, termin szlubu na dzień

dwudziesty szósty mensis et anni

eiusdem, a wesela w roku protune

następuiącym, tysiącznym siedemse-

tnym, na dzień dwudziesty pierwszy

miesiąca Januaryi, obie strony de

mutuo consensu w maiętności Nowo-

siołkach determinowali; posagu in

parato aere dwa tysiące złotych, a

drugie* dwa tysiące złotych polskich

transfusione obłigu, od mieszczan Dy-

winskich sobie służącego, et in sum-

ma cztery tysiące, złotych polskich,

po teyże córce, iakoby dać opisali

się, przy którey intercyzii et sub

uno eodemąue ас tu tenże JP.,*Lu-

dwik Grodzicki prawo wieczyste, sub

praesenti decisione zostaiące, od JPP.

Franciszka i Zofii z Janowskich Lgoe-

kich małżonków, wspólnych .aktorów

i dziedziców (iako explicite też na-

bycie wieczyste od JPP. Gluzyckich

dane obiaśniaią), iakoby za siedem

tysięcy dwieście złotych polskich, be^

podpisu samey JP. Zofii z Jamow-

skich Lgockiey, równey, bo współney

z mężem kolatorki i dziedztezM, bez

żadnego tychte oboyga malionków

przyznania,, dopiero is truciu tera-
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znieyszey rozprawy ad instantiam

stron aktykowane z listem na przy-

znanie blankietowym bez wyrażenia,

że obie strony równie wspólną swo-

ią substancyą zbywaią na imię swo-

ie, z dołożeniem braci swoich rodzo-

nych, sed sine specificatione imion

onych, otrzymał. Deniąue w tymże

roku i miesiącu intromissią intuitu

desuper wyrażonego prawa, szczegól-

nie na swoią osobę, bez dołożenia

braci rodzonych, wzioł. Succedenter

po szlubie, przed aktem weselnym,

w roku tysiącznym siedemsetnynl| na

dniu dwunastym Januaryi, tenże JP.

Ludwik Grodzicki na roczkach grodz-

kich Brzesckich o nieprzyznanie wyż

wyrażonego prawa wieczystego,^ ani

listu na przyznanie, ani też pr#wa

nie aktykuiąc, czynife pilność #t ex

eo takowe nabycie swoie, nie tylko co

tangit osoby JP. Franciszka Lgoe-

kiego, lubb pisać umieiętnego; lecz

singulariter same»y jeymości wspól-

ney dziedziczki, pisma nieumieiętney

a przez nienastąpienie przyznania,

od takowey osoby, według przepisu

praw,iiidispensabiliter bydź powinne-

go, ineYidentem dubietatem etdiseep-

tatiouem podał. Quo contractu con-

nubio JP. Ludwik Grodzickim JPaą-

щ Mipf anną «Jjgoobą prolifica^nt

syaow czterech, idąąąj Leona, ТоЛа-

s » , Paustyna, m Soeietafcis JesuXię-

ży, ad praesens zjtąefeJb., i zeszłego

Kasimiers», wuia proceiuiących Ho-

raiaów sterilem, takie córek trzy,

Magdalenę, in primo voto Czerniew-

ską, ex post Horainową, matką pro-

ceduiących JPP. Horainow, Barbarę

Gnatowską, e vivis zeszłą, i Felicy-

annę primo Toczyńską, ad praesens

Maryańską, superviventem Grodzic-

kich i Grodzickie, iń subseąuenti

J. Panna Magdalena Grodzicka, za wo-

lą ichmościow rodziców swoich, JPP.

Ludwika i Maryanny z Lgockich Gro-

dzickich, dostaie się invotum JP. He-

ronimowi Czerniewskiemu et ob spem

przyszłey nastąpić malącey exdota-

cyi, ciż JPP. Czerniewscy małżon-

kowie ubligami ukontentowani zo-

staią, a J P . Czerniewski ac si zrze-

czenie bez podpisu ręki żony swoiey,

która (uti z poniższych dokumentów

probabitur) pisać umiała, na blankie-

cie z expressyą pierwszego pieczęta-

rz§, iż i od samey JP. Czerniewskiey

bjl proszony, a z wyrażeniem dwóch

pleczętarzów, iż od iednego J P . Czer-

nili wskiego są obligowani, tymże JPP.

Grodzkim rodzicom żony swoiey

daie. Quo intuitu w roku tysiąc sie-

demsetn||P trzydziestym czwartym,

dnia dwudziestego wtóregft miesiąca

Maia, JP . Magdalena, in primo voto

Ozerniewska, ex post Franciszkowa

Horainową, wespół z mężem swoim

na blankiecie obligowym sobie od JP.

Ludwika Gróliickiego, вуса, і zeszłe-

mu pierwszemu mężowi swoiemu da-

nym, й , in yim posagu, z rąk brata

swego JP. Kazimierza Grodziskiego

ąlotych siedemset pięćdziesiąt ode-

78
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brała i do takowego kwitu na obłigu
zapisanego, z JP. Horainem, mężem
swoim, podpisała się.— Przytym ex
parte JXX. Bazylianów productum
kart dwie, iż similiter in ratione do-
tis w roku tysiącznym siedemsetnym
trzydziestym pierwszym anterius zło-
tych sto, a potym w roku tysiąc sie-
demsetnym trzydziestym siódmym zło-
tych pięćdziesiąt JP. Horain od JP.
Kazimierza Grodzickiego miał per-
cipere, gdy zaś totaliter taż JPani
Magdalena, in primo voto Czerniew-
ska, ex post Horainowa, w posagu
sobie należącym od JP. Kazimierza
Grodzickiego brata swego uspokoio-
na była, nie tylko że nil quidquam
quo ad hocce negotium probatum, imo
magis, że dekretu oczewistego kom-
promissarskiego między JP. Ludwi-
kiem Czerniewskim synem iegomo-
ścia ex primo thoro spłodzonym a
JPP. Horainami w Nowosiołkactf,
w., roku tysiąc siedemset sześćdzie-
siąt piątym, miesiąca Janua^p sie-
demnastego dnia ferowanym, eviden-
ter constat, iż o niedobór .pięciuset
złotych polskich, post decisum mię-
dzy konsukcessorami negotium, jus
agendi JP. Czerniewskienm z posses-
sorami maiętności Nowosiołek idque
JXX. Bazylianami reserratum; na
dowód którey należytósfei, ex parte
JPP. Horainow stawano z manife-
stem w roku tysiąc siedemset pięć-
dzieiiąt dziewiątym, inlesiąca Augu-
sta dwudziestego dnia, coram ac-

tis grodu woiewodztwa Brześckiego,
przez JP. Magdalenę Horainowa, eo
tempore personaliter stawaiącą, na
JP. Kazimierza Grodzickiego brata
rodzonego o nieważność, nikczemnośe
niby nieiakowegoś zrzeczenia z po-
sagu, nigdy w zupełności nieodbiera-
nego, iako też o zakwitowanie i pod-
niesienie summy, niegdy przez JWJP.
Pocieia,f hetmana Wielkiego Xięstwa
Litewskiego, u JPP. Janowskich za-
ciągnioney, a ex post w dom JPP.
Lgockich wpadłey, et praeconsequens
JP.iiHorainowey i konsukcessorkom
iey, iako macierzystey, równie nale-
żącey, żadnym kwitem nie abrenun-
cionowaney, przez samego tylko JP.
Kazimierza Grodzickiego od JWP.
Pleminga, podskarbiego Wielkiego
Xięstwa Litewskiego, iako kwit temuż
JW. iegomościu w rofep*, tysiąc sie-
demsetnym czterdziestym ósmym, mie-
siąca Maia 6 dnia datowany, eodem
anno et mensę dniae dziesiątego w try-
bunale głównym W. X. L. na ka-
dencyi Wileńskiey przyznany z ka-
pitału, to iest czterech tysięcy sied-
miuset pięciudzicsiąt złotych polskich,
wespół % prowizyą cum altero tanto
dany, edocet, i takowego pokrzywdze-
nia dalpiym procederem, tak w gro-
dził województwa Brzesckij||§it z ze-
szłym JP. Kazimierzu Grodiickim
et post obitam, z JP. Katarzyną z Bo~
rysowsMch Groiiicką pozostałą żo-
ną i JXX. Bazylianami nft «udney
własności niezaspokoioaef e^ sub li-
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tigio zostaiącey, fundusz od JP. Gro-

dzickiey przyimuiącemi ex post w kap-

turach, a potym w ziemstwie woie-

wodztwa Brzesckiego kontynuowa-

nym dowodzono. Quo in tractu JP.

Kazimierz Grodzicki od JPP. Ale-

xego i Barbary z Grodzickich Gna-

towskich, małżonków (iako expres-

sya [ręką tegoż Jegomościa na złoże-

niu obszerniey opisana sonat), zrze-

czenie oczewiście blankietowe i do

tychczas ttełlis actis roborowane

summy posagowey z dóbr oyczystych

i macierzystych i summ ubiąue lo-

córujft będącfeh, sine specificatione

wziąftm, w roku tysif|e siedemsetnym

czterdziestym szóstym, miesiąca Sep-

tembra dwudziestego czwartego dnia,

z Istem na przyznanie wziol. Den|que

w następuiąc||m czasie (uti deśmfśr

w manifeście Ї Р . Horainowey expres-

sum) chcąc sub dote pozyskać abąolu-

tam jptestatem disponendi maię. tnością

No#bsiołkaffti, iako tei m i l | jus ple-

num ad levationem singulariter, sum-

my kapitałney i pi*owizyj«ey od JW.

JP. Рщеіа, hetmana W. X. L., nale-

żącey, itidem zrzeczenie ex bonis pa-

ternis, maternis et quibusvis sum-

mis, to iesif iedne od JX. Laona Gro-

dssiekiego societatis Jesu, brata swe-

go rodzonego, w roku tysi%dsiedem-

set czterdziestym pierwszym feria

tertia aute fóetum natalis S. 5o$d-
nis Babtistae ргохіша m castro Val-
ceagi przyznane, drugie od JX. Ka-
тіх&тш Grodzickiego,

Kobryńskiego, stryia swego, w roku

tysiąc siedemsetnym czterdziestym

wtórym, Februaryi dwunastego dnia,

z listem na przyznanie dane, et post

ad acta grodu woiewodztwa Brzesc-

kiego podane, trzecie od JX. Fau-

styna Grodzickiego societatis Jesu

w roku tysiąc siedemsetnym czter-

dziestym czwartym, feria tertia post

festum contlrsionis S. Pauli in ca-

stro Leopoliensi zeznane, czwarte

od JX. Tomasza Grodzickiego, itidem

societatis Jesu zakonnika, braci ro-

dzonych, secuąium suum placitum

4f ad yelle thenorem circun^ scri-

pluni w, roku tysiąc siedemsetnym

czterdziestym piąiym miesiąca Au-

gusta trzydyptego dnia dane, a w ro-

ku tysiąc siedemset czterdziestym

ósmym Julii dwudziestego dnia,1 na

roczkach grodzkich Brześciach przy-

znane, cum deceptione tychże JXX. po-

otrzymy%al, którzy to JXX. Jezuici,

widząc miserum etdepłoratumstatum

sióstr swoich i sukcessorow onych,

niemniey konsyderuiąc steriłitatem

stanu brata swego J P . Kazimierza

Grodzickiego, (iako deatelecznie ob-

loąuitur testinionium JX.- Faustyma

Grodzickiego, do tychcjas super¥i-
ventig rektora collega Kamieńca Po-

' dołskiego in rem sakc^fesoiw sióstr

swoich w roku tysiąc siedemset sześć-

dziesiąt pfjrwsz»|»i, 'dnia szesnastego

, miesiąca 'рнвіі datowane, et in ca-

v sfro Овтш0$іШіві Podołiae feria

ta post feśtum SS. YA et
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eodem in anno zeznane), iż wszyscy

trzy bracia, zakonnicy societatis Je-

su, w roku tysiąc siedemset trzydzie-

stym czwartym concesa sobie de su-

per facultate, gdy się ziechali do

wyzwy dla uczynienia dyspozycyi

fortuny swoiey dóbr Nowosiołek i

Borysowicz, w woiewodztwie Brzesc-

kim leżących, napisana była inter-

cyza między trzema ichmościami a

JP. Kazimierzem Grodzickim cum

cessione substancyi leżącey i summ

wszelkich i osobę JP. Kazimierza

Grodzickiego i sukj|essorów onego

de lumbis directe pochodzących ф

fine, iż ob defectum reperibilitatis

successorów tegoż iegomościa, cala

substancya ichmościow, „trzech braci

concernens, powinna devolvi in sifS-

cessores sangyinis na siostry i sucefs-

sorow onych, którey $aucyi gdy ze-

szły JP. Kazimierz Grodzicki elimi-

nationem ex promoventiis iobie uti-

libus na JXX. Jezuitach wymógł;

a in casu sterilitatis suae na siostry

i successorów onych, rion alie^mdo

od krwi, wszystko rozpisał; assecujo-

wał się; dowodem czego wyż wŚpo-

mnione testimonium JX. Faustyna

Grodzickiego, officiose recognil|jm,

iako też list JX. Tomasza Grodzi-

ckiego Ш JP. Wincentego Horaina '

in eodem thenore pisany, proposte-

re personalis recognitio JX. Leona

Grodzickiego, superyora rezydencyi

Kodeńskiey societatis Jesu, czasu m-

nieyszey sprawy w sądach naszych

agituiącey się, conformiter et concor-

danter cum testimonio JX. Fausty-

na Grodzickiego tacto pectore, sub

secuta. Quo motivo, iż ciż JXX. Je-

zuici, elusi secundum affectationem

JP. Kazimierza Grodzickiego, cessio-

nes et abrenuntiationes praw swoich

poczynili. His obtentis od JW. JP.

Fleminga, podskarbiego W . X. L.,

w roku tysiąc siedemset czterdzie-

stym ósmym cztery tysiące siedem-

set pięćdziesiąt złotych polskich, cum

altero tanto summy macierzystey, ad

aeąualem exdivisionem .między bra-

cią i siostry przypadającey, gdzie in-

clusive tysiąc dwieście złotych pol-

skich, przez J P . Ludwika Lgockie-

go excypowan|^ znaydowały się post

obitum onego totalnie, iak primitiye

ad* JW. JP. Pocieia-AgHetmana W.

X. L., należała, ottebral. W posled-

nieyszyiii czasie, robore et virtute

wyż wspomnionych dokumentów, per

astus aetuper expressó|T} otrzyma-

nych, JP. Kazimierz Grodzicki alie-

nam do siostry rodzoney i sukcesso-

row onych, unicuś całey substan-

cyi Lgockich Grodzickich, ex vi j uriuni

małe quaesitorum, sukcessor i z pod-

niesionych modo expresso, pienię-

dzy maiętnjfśei Nowosiołek przez

przykuplf ampHator wszystko ogul-

nie osobliwym zapisem w roku ty-

siąc siedemset pięćdziesiątym, Be-

cembra ósmego dnia datowanyпц eo-

dem anno et mensę clnia dziesiątego

i » roczkach grodzkich Braesekich
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przyznanym na przeżycie z żoną
swoią JP. Katarzyną, z Borysowskich
Grodzicką zapisał. Post haec ieszcze
w roku tysiąc siedemset czterdzie-
stym wtórym, Maia dziewiętnastego
dnia (uti kontrakt przedślubny, mię-
dzy tymże JP. Grodzickim a JP.
Jakubem Toczynskim zaszły, ехргі-
mit) wydając J. pannę Felicyannę
Grodzicką, siostrę swoią a terazniey-
szą Maryanską za JP. Toczyńskiego,
tysiąc złotych polskich posagu dać
deklaruie, które pieniądze, lubo non
in pleno numero (bo czerwonych zło-
tych pięćdziesiąt pięć w lat iedyna-
ście, idque w roku tysiąc siedem-
setnym pięćdziesiątym trzecim, mie-
siąca Oktobra trzynastego dnia led-
wo wypłacił),—pro non usu mebonifi-
kował i zrzeczenie sam sobie swo-
ią ręką napisał, nie tylko przyzna-
nia, lecz i listu na przyznanie nie-
pretendował, a J. pani Toczyńska, ad
praesens Maryańska, de obtenta in-
iuriose quietatione w roku tysiąc sie-
demset pięćdziesiąt czwartym, mie-
siąca Iunii dziesiątego dnia, coram
actis grodu Puckiego manifestowa-
ła się; in. spatio którego kwity JP.
Kazimierz Grodzicki do maiętności
Nowosiołek, niżey wyrażone attynen-
cye ponabywał i przyłączył, iako to:
w roku tysiąc siedemset czterdzie-
stym dziewiątym, miesiąca Augusta
piętnastego dnia datowanym, a w ro-
ku tysiąc siedemsetaym pięćdziesią-
tym Decembra dziesiątego dnia w są-

dach grodzkich woiewodztwa Brze-
sckiego przyznanym, od JP. Kon-
stantego Stach&skiego, poddanych
dwóch i grunta specifice opisane za
dwa tysiące sześćset złotych pol-
skich, osobliprie w roku tysiąc siedem-
setnym pięćdziesiątym Oktobra iedy-
nastego dnia datowanym eodem anno,
Decembra dziesiątego dnia w grodzie
Brzesctóm przyznany od WW. JPP.
Karola i Franciszki z Okołowiczow
Bielskich, czesznikow Owruckich,
małżonków, za summę tysiąc dwieście
złotych polskich karczmę w Nowo-
siołkach, grunta i przysiedlenie, ob-
szernie w prawie opisane, similiter
od JP. Kazimierza cŁazowskiego niw-
kę pola zarośla z sianożęcią na uro-
czy szczu u korcza, item od JPP.
Piłeckich część maiętności Mozochyn,
bez żadnych liczenia pieniędzy, ut
legittime infertur pro amplianda sub-
seąuenda fundatione; ad haec w ro-
ku tysiąc siedemset pięćdziesiąt ós-
mym, miesiąca Maia dziewiętnastego
dnia od JPP. Adama Wasiewskiego
Teodora i Jana Chodynicldch i Mi-
chała «Łazowskiego grunta w Nowo-
siołkach za summe dwieście złotych
polskich; pro reliąuo u JPP. Bazy-
łego i Katarzyny z Zadarnowskich
Załuszezyńskieh, małżonków, ac si
za osiem tysięcy iMtycb polskich fine
applikowania^ do tegoż następuią-
cego fanduszu maiętność Chodyni-
cze i Moiochyny nazwane, do tyeŁ-
czas w possessyi tychże JPP.. Zału-

74
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szyńskich małżonkuw będące, a ex
post, powtórnym prawem, post obi-
tum jegomości, iaj|o poniżey dedii-
cetar, przez samą J. panią' Kate-
rzynf z Boryrysowskich Grodzi-
cką iterum pro codemf praetio na-
byte prawem wieczystym z lis-
tem na przyznanie danym przy-
kupił. W tym przeciągu czasu na-
bycia de super wsppmnionych przy-
kupili JP. Kazimierz Grodzicki te-
stamentem swoim, w roky tysiąc
siedemset pięćdziesiąt piątym, mie-
siąca Februaryi ósmego dnia w No-
wosiolkach pisanym, posledniey zaś
w roku tysiąc siedemset sześćdzie-
siątym , miesiąca Septembra trzy-
nastego dnia, na urzędzie jego kró-
lewskiey mości, grodzie Brzesckim,
przez JX. Dyonizego Dąbrowę, supe-
ryora klasztoru Brzesckiego zakonu
S. Bazylego aktykowanym, inter alia
sua dispositionis puncta, to superad-
didit, iż lubo intencyonowanym był
z żoną swoią fundusz de nowa ra-
dice dla JXX. Bazylianów w maię-
tności Nowosiołkach uczynić i o ak-
ceptaeyą teyże fundacyi tychże JXX.
Bazylianów obligował; lecz ponie-
waż JXX. Bazylianie, to iest cała
communitas ichmościów, z racyi że
dobra szlacheckie szczupłe, smfficere
z swoich prówentów żywności i
wszelkim zakonnym potrzebom nie
będą mogły; takowey ofiarowaney
pro ftmdatione intencyi nie przyieli.
Zaczym zbyć a wziętą summę se-

cundum suum beneplacitum dispo-
suit i żenię praecommisit, żeby zaś JP.
Horainowa plene ac totaliter wypo-
sażona była non affirmat, lecz suw
ealculum różnemi czasy brane i w pie-
niądzach et in агіо genere wziątki
oddaie. Ą że J. pani Maryanska od
summy swoiey posagowey prowizyi
niebrała, ex eo* teyże jeymości sie-
strze swoiey dwieście złotych pol-
skich naznacza. Qua non attenta
indigentia et impossibilitate maięt-
ności Nowosiołek, w Bogu nayprze-
wielebnieyszy JX. Herakliusz Lisań-
ski, generał zakonu S. Bazylego Wiel-
kiego, w roku tysiąc siedemset pięć-
dziesiąt ósmym miesiąca Iulii dwu-
dziestego trzeciego dnia, z JPP. Gro-
dzickiemi małżonkami, contra expres-
sas constitutiones korony polskiey i
W. X. L., w punkta funduszowe pro
re zakonu swoiego inire waży się,
i lubo widzi angustias w folwarku
Nowosiołkach (bo w nim będący pod-
pisywał się), że sufficienter przez ża-
den sposób na fundacyą de по ага-
dice, a principaliter pro sustentatio-
ne ośmiu xięży, wystarczyć niemo-
że; eo motivo ad subseąuendam me-
liorationem tegoż folwarku przyłą-
cza go et affiliat do konwentu swe-
go Brzesckiego JXX. Bazylianów;
która kondycya evidenter legi publi-
cae o funduszach nowych praeserip-
tae repugnat; a JPP. Grodziscy mał-
żonkowie w roku tysiąc siedemset
pięćdziesiąt ósmym, na naypierw-
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szych roczkach grodzkich Brześciach,
fundusz zaprzysiądz assekuruią się,
i takowe punkta w Magdeburyi Brze-
sckiey adinvicem przyznali. A tak
ia statu eodem wyż wspomniony
folwark Nowosiołki JP. Kazimierz
Grodzicki nil quidquam augendo, w o-
nym prowentu zostawiwszy, .„cjrca
decursum lat dwóch, przy uczynio-
nych ante fata sua punktach testa-
mentowych obiit, któremi żonę swo-
ią do wykonania iuramentu fundu-
szowego, referuiąc się do zaszłego
z JPP. Bazylianami postanowienia,
obligował, a JP. Horainowey siestrze
swoiey, a matce proceduiących, ta-
ctus intrinseco sumnienia remorsu,
ex restanti summa od JW. JP. Ple-
minga, podskarbiego woiewodztwa
W. X. L. levata, pięćset złotych
polskich inter nonnullas dispotiones
suas zapisał. Która summa czyli ex
impossibilitate solutionis, czyli też
z innych nieiakowych okoliczności,
tak przez zeszłą JP. Grodziekę, ia-
ko teź przez JXX. Bazylianów od-
dawana do tych czas niebyła. Post
haec JPP. Horainowie ex vi fato-
rum zeszłego w Bogu JP Grodzie-
kiego, wuia swego, do maiętności No-
wosiołekintromitowalisię, lecz wpręd-
ce itimcto adminiculo JXX. Bazylia-
nów (iako manifesta i proceder do-
statecznie rem enarrant) expu||i zo-
stali. Tandem po śmierci męia swe-
go JP. Grodzioka, mimo prawa pierw-
sze, sttperius produkowane, gobie i

mężowi swemu od JPP. Załuszczyń-
skich, oboyga małżąków, dane, niby
qualificando mełioracyą Nowostołek
et аіогет onych podwyższaiąc, ia-
koby za osiem tysięcy złotych pols-
kich, iednym że kupnem, ieszcze za
życie męża nabytym, powtórnie od
samego JP. Bazylego Załuszczyń-
skiegd prawo wieczyste na maięt-
nośe Chodynicze i Możochyny, w ro-
ku tysiąc siedmset sześćdziesiąt pierw-
szym, miesiąca Januaaryi czternaste-
go dnia datowane, eodem anno et
т е ш | | dnia piętnastego w Magdebu-
ryi jego królewskiey mości Kobryń-
skiey przyznane, ad praesens in ex-
tractu produkowane wziowszy, prae-
tium tegoż maiątku super notabi-
lem yałorem podwyższywszy i żad-
nych pieniędzy niedawszy, lecz suf-
fragiorum w funduszu expressorum
participes, uczyniwszy, deniąue ad
vitałitatem JPP. Załuszczyńskim mał- '
żonkom super iisdem bonis, oraz
securitatem ośmiuset złotych pol-
skich dla JP. Załuszczyńskiey ob-
warowawszy, fundeil, w tymże roku
miesiąca Januaryi dwudziestego trze-
ciego dnia datowany, eodem anno,
mensę et die mimo wyraźne prae-
cedenter punkta % JX. generałem
postanowione, ii miał bydi w gro-
dzie woiewodztwa Brzesckiego za-
przysiężony, w trybunale głównym
wielkiego xięstwa Litewskiego ka-
dencyi Nowogródzkich, thenore wkoo-
stytueyi roku tysiąc sześćset trzy-
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dziestego piątego expresso, unikaiąc
od manifestów interwencyi po za-
szley łitispendencyi JP. Horainowey,
in absentia konsukcessorów męża
swoiego, z Nowosiołek nieuspokoio-
nych, przyznała i zaprzysięgła, in
dontentis którego dożywotnią posses-
syą w całych cum attinentiis No-
wosiołkach sobie, a w Możoehynaeh
i Chodyniezach JPP. Załusczczyń-
skim małżonkom excypowała. Post
haec u JP Adama Bielskiego niwek
dwie na uroczyszczu u Wiaziszczaeh
w tychże Nowosiołkach, roku tysiąc
siedemset sześćdziesiąt wtórego jylaia
szóstego dnia, za summę dwieście zło-
tych polskich przykupiwszy, wpręd-
ce de hac luce decessit a JXX. Ba-
zylianie, ieszcze stante vita teyże
JP. Grodzickiey, per subsecutam in-
tromisionem przerzeczoney maiętno-
ści Nowosiołek cum attinentiis pos-
sessorowie, favore et virtute fundu-
szu, illegaliter et perjuriose nastąpio-
nego, od JP. Bazyłego Załuszezyń-
skiego brata ieymości przyrodniego,
approbatę teyżlliosłabioney de nowa
radice fundacyi wespół cum dona-
tione wszelkich summ i pozostałości
po JP. Katarzynie z Borysowskich
Grodzickiey, ex quo długi po oney
poopłacali, przeciwko wyrazności
praw de similibus opisanych, wyied-
nali. Który to dokument, w roku ty-
siąc siedemset sześćdziesiąt piątym,
miesiąca Oktobra siedemnastego dnia
datowany, eodem anao et mensę

osiemnastego dnia w sądach ziem-
skich woiewodztwa-Brzesckiego przy-
znany et ad praesens przez JPP.
Horainow vidimatim produkowany,
enucleat, iż iakoby na maiętności
Nowosiołkach, długami obciążoney
a po śmierci JP. Grodzickiey z tych
że cjężarów przez JX. Bazylianów
uwólnioney, przeciwko konstytucyom
niżey wyrażonym nastąpił, iż nie-
tylko od JP. Załuszezyńskiego ille-
gittimo do dóbr Nowosiołek succes-
sore, lecz etiam ieżeliby ex sua qua~
litate był dobrey approbaty, od na-
leżytych konsukcessorów brać nie
powinien; ta zaś prokurowana ap-
probata debilitatem, malitiam et nul-
litatem radicalem nowego funduszu
demonstrat; w których kategoryach
(uti desnper expressum) ex parte
JXX. Bazylianów o walor i dobroć
nowey fundacyi w maiętności No-
wosiołkach cum attinentiis a od
JPP. Horainow o uchylenie eius-
dem de nova radice fundationis i
w dalszych punktach negotium do
oczewistey w sądach naszych de-
wenit rozprawy. I lubo w ode-
szłych ex parte JXX. Bazylianów
produktach i replikach, stawając
circa reproductionem prawa wie-
czystego na maiętność Nowosioffi,
iakoby od JPP. Franciszka i M®-
fii z4janowskich ligockich malion-
ków JP. Ludwikowi Grodaoldemu
i braci iegomośeia, bei wf rażenia
ішіоа onych danym, w iadnyeh ak-
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Jach aż do ninieyszey rozprawy
nieznayduiącym się et ex theno-
re suo przeciwnym pierwszemu, od
JPE. Glużyckich małżonków JfPP.
Lgockim małżonkom danemu; ponie-
waż JPP. Glużycćy w prawie swo-
im wieczystym na Nówosiołki, tym-
że JPP. Lgockim danym, prawnie et
officiose przyznanym, sporządzonym,
nulli suspicioni podległym wyznaią,
iż Nowosiołki (o które praesens ver-
titur actio) przedaią JPP. Lgockim
małżonkom za własne i wspólne
tychże ichmościow pieniądze i na
wspólne imię, o którey wspólności
że miała ЙР. Lgocka w prawie mę-
ża jeymości, iakoby JPP. Grodzic-
kim danym, nulla reperitur mentio
i do onego taż ieymość niepodpisy-
wała się, krzyżyków, ani pieczęci
nie kładła, wyznaniem tylko dwóch
pieczętarzów, iż iakoby od oboyga
Lgockich małżonków podpisywali się
w iednym dniu, kiedy intercyza przed-
szlubna między Lgockiemi a Ludwi-
kiem Grodzickim in ordine zaręcze-
nia córki ichmościow J. panny Ma-
ryianny Lgockiey za JP. Ludwika
Grodzickiego nastąpiła. Niemniey, po-
nieważ i po doszłym szłubie, iakoby
pilność JP. Ludwik Grodzicld ,o nie-
pryznanie czynił, a takowego pra-
wa wieczystego ani aktykował et
per decursum wieku swoiego oboie
nie przyznawali, ponieważ intromis-
sya z tymże prawem aie iest Mgod-
na, ii w niey obięcie i nabycie na

imię braci JP. Ludwika Grodzickie-
gĘ* non reperitur i J. panna Maąy-
anna,Lgocka, suo tempore Ludwiko-
wa Grodzicka, w testamentach swo-

lich prae^m teyże substancyi, idque,
iż ?sześć' tysięcy złotych polskich
wpiosła w dóm Grodzickich, wyra-
żlr Niemniey ponieważ JP. Kazi-
mierz Grodzicki inwentarz przy
prawie posledniey sfabrykowany i
swoią ręką, zmyśliwszy imię i rękę
JP. Lgockiego, ad acta inserował, a
samego prawa oryginalnego, w któ-
rego kolwiek xięgi similiter wprowa-
dzić nie ważył się, i, że był do tran-
zakcyi zfabrykowania, przyznania,
zmyślenia i podpisania rąk cudzych
evidenter notatus, realiter dowiedzio-
no, a singulariter circa has obiecti-
ones stawający personaliter JP. Jó-
zef Rołiński od tegoż zeszłego jego-
mościa do takowego przestępstwa in-
duetus, in eo thenore uczynił sądow-
ne wyznanie, którego thenor w pro-
tokole zapisany talis: roku tysiąc
siedemset siedemdziesiątwtórego, mie-
siąca Julii czwartego dnia w sądach
ziemskich woiewodztwa Brzesckjego,
in traktu zaczętey repliki od JPP.
Horainów. przeciwko JXX. Bazyli-
anom Nowosieleckim, stawaiący pa-
tron JP. Jgnaey Szczepanowski, od-
danym ваШ к produktu JXX. Ba-
zylianów dokumentom, objiciebat ir-
realitatem. et p-o conseąuens z for-
•mintowanie ощch, a smguLu&er

inwentarza prif

75



338 1772 г.

wie wieczystym, ol JPP. Ligockich
JP. Ludwikowi Grodziekiemu datie-
go, i, że zeszły JP. Kazimie^Gro-
dzicki ad actum takowych fabryka-
cyj nie tylko w swoich, alf}? i w koł-
lateralnych sprawach był in fabrica-
tione notatus; i na poparcie takowey
illacyi do sądu stawił JP. Józefa
Rołińskiego; obywatela woiewodztwa
Brzeskiego, w trakcie Kobryńskim
possessyą swoią maiącego, przedtym
na usługach u JP. Kazimierza Gro-
dzickiego będącego, który, ad prae-
sens lat circiter trzydzieście ma re-
cognoyit et his formalibus wyznał:
Iż czasu tey służby iezdził z panem
swoim do Drogiczyna miasta grodo-
wego na Podlasiu, gdzie stanowszy
kazał pan onemu nazwać się Stani-
sławem Ossolińskim, nie Józefem
Rolińskim, i onego stawił do kance-
laryi, i pierwiey namówiwszy, ażeby
te tranzakcye przyznawał w kan-
celaryi w osobie JP. Stanisława Os-
solińskiego, które sam każe i podpi-
sał się, na rozkaz którego wziow-
szy nazwisko JP. Stanisława Os-
solińskiego, w teyże kancelaryi do-
kumenta, na dobra, summy i sukces-
sye WJP. Teodorowi Tarkowskiemu,
kasztelanieowi Brzesckiemy poprzy-
znawał i Stanisławeńi Ossolińskim
podpisał się niewiedząey i nieznaią-
cy do czego; co wyznał tacto pec-
tore i gotów; był korporalny iura-
ment wykonać, a te się stało wy-
znanie przy reprodukowaniu tych do-

kumentów zfabrykowanych, jakoby
zeszłemu wBpguWJP.Teodorowi Tar-
kowskiemu, kasztelanieowi Brzesc-
kiemu, służących, które postępki su-
spicionem pariunt de аіоге i tako-
wego wieczystego prawa. Ex prae-
missis i z dalszych w dokumentach
okazanych dowodów motiwo wspól-
ności JP. Zofii z Janowskich Lgoc-
kiey super fundum Nowosiołek, an-
terius będącey et elarissime u sądu
remonstrowaney, a ex post pro me-
dia procurata in praeiudicium sukces-
sorow utaioney, my, sędziowie ziem-
scy woiewodztwa Brzesckiego, pro fi-
rmiori deduetione nakazali iurament
JPP. Woyciechowi i Wincentemu
Horainom na tym, iako Zofia z Janow-
skich Pranciszkowa Lgocka czasu
przedaży maiętności Nowosiołek JP.
Ludwikowi Grodzickiemu swoiey
wspólney połowy teyże maiętności
nie przedawała i iako ta połowa nie-
przedawana córce oney JP. Mary-
annie Grodzickiey, bez wziątku za
oną pieniędzy, dostała się, i z tey
przyczyny, że nie przedawała, tako-
wey przedaży nie przyznawała uzna-
iemy. Na wykonanie którego na są-
dach immediate następuiących ziem-
skich Brześciach, nazaiutrz po ufun-
dowaniu onych iudicialiter, dzień, na-
znaczony; post quod expletum іига-
mentum, takowe prawo wieczyste, ex
desuper praemissis rationibos i-z po-
niiey następuiących probaoryj, co do
polowy maiętności Nowosiołek
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levando, i takowe połowę macierzy-
stą przez iurament i dokumenta ełu-
eydowaną JPP. Horainom in Gradu
JP. Maryanny z Lgockich Grodzic-
kiey, babki ichmościów, proceduiącym
wiecznością przysądzamy. Quod ve-
ro tangit aktorstwa drugiey połowy
teyże maiętności Nowosiołek i przy-
nabycie attynencyi u różnych ichmo-
ściów, tak przez zeszłego JP. Kazi-
mierza Grodziekiego, iako też przez
JP. Katarzynę z Borysowskich Gró-
decką, in viduali statu pozostałą,
ponieważ z dokumentów, w produ-
kcie wyrażonych, dostatecznie ełuci-
datum, że JP. Grodzicki nie uspoko-
iwszy, tak ex sorte paterna, iako też
materna, JP. Magdalenę primo Czer-
niewską, ex post Horainową, przez
testamenta swoie teyże jeymości JP.
Feliciannie, in primo voto Toczyń-
skiey, in secundo Maryańskiey, sio-
strom swoim rodzonym winnym się
bydź sądził, i rzecz widoczna z tych-
że zapisów, quasi zrzecznych, żenon
adaequate et non aequaliter onych,
bo z krzywdą oczewistą, wyposażał,
i JPP. Woyciech i Wincenty Hora-
inowie in subsidium takowego po-
krzywdzenia łibere sobie do iuramen-
tu na tym: iako JP. Magdalena z .Gro-
dzickich primo Czerniewska, ex post
Horainową, matka ichmościów w ro-
ku tyciąc siedemset dwudziestym JP.
Ludwikowi Grodzickkaw, oycowi
swoiemu, 2 dobr.ofeiystym macieray-
stych i wszelkich spadkowych zrze-

czenia, umieiąca pisać, nie podpisywa-
ła się na tym, iako te zrzeczenie iest
na błankięgje, ręką JP. Augustyna
Laskowskiego opisane, iuż po śmier-
ci JP. Ludwika Grodzickiego, na af-
fektacyą zeszłego JP. Kazimierza
Grodzickiego, syna jegomościa, za-
•brali; na wykonanie którego dzień
i mieysce, przy pierwszym iuramen-
cie opisane i dołożone, praefigimus,
a succedenter, mimorekognicye JXX.
Jezuitów, braci swoichrodzonych, mę-
żów omni fide et distinctione god-
nych desuper wyrażone, iż ёо fine
brał od onych zrzeczenia cum abso-
lutą potestate bonis paternis et ma-
ternis rządzenia, sine ulla cautione,
ażeby będąc plenus actor, był mo-
cnięyszy do podniesienia summy
pierwszey оД JW- .Pocięła, hetmana
W. X. L., a potym JW. JP. Йе-
minga, podskarbiego W. X. L. na-
leżącey, â w samey istocie, ob casum
suae sterilitatis, takowe portiones ab-
renuntiatas * sub^tancyi oyczystey i
macierzystey in successores sangvi-
nis, to iest, na sioątry i ąuccessorow
onych, iż miał ustąpić i onych non

• alfenare assekurował się. Post ełu-
sionem et deceptionem których, sum-
my cztery tysiące siedemset pięćdzie-
siąt złotych polskich, uti z kwitu de-
ducitur, cum altero tanto podniósł;
imieniem ̂ .'«wszystkich konsukcesso-
row, za okazaniem fałszywych ab-
renuttoyacyi.',|W. Pleminga, podskar-
biego W. 'X. L., Eakwitowai, et
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iuxta sui еііе fundos poprzykupo-

wał, z którey za pretensyą JX. Bro-

dackiego, plebana Dywińskiego, do

JPP. Lgockich regulowaną WJX.

Eęczycce następcy teyże plebanii nie

więcey, iak pięćset złotych polskich

wypłacił (iako z kwitu legibiliter

dokazuie się) et rełiąmim in siios

usus obrócił się, et tilipendendo spon-

sye, braci dane, po nieuspokoieniu

adeąuate sióstr, maiętności Nowo-

siołki ze wszystkiemi przykuplami,

nie mayąc względu super gemitus

et singultus porostałyeh sierot, żenię,

nic po niey nie wziowsz^f, na przeży-

cie zapisał, fundusz de nova radice

dla JXX. Bazylianów czynić i za-

przysięgać praecommisit, która jey-

mość, dopełniaiąc/ immisericordęs ku

familii męża swego mtentiones, prze-

żywszy męża, inyirtute nikczemne-

go aktorstwa swego, fundusz w tey-

ie maiętności Nowosiołlfach pro re

JXX. Bazylianów, w okolicy szla-

checkiey, in augustus niieyse i wszel-

kiey osiadłości, uczyniła, którego to

ac si funduszu, lubo ex parte JXX.

Baz ylianow za dobry uznania desi-

deratum; lecz ponieważ*zaszły JP.

Kazimierz Grodzicki (iako w pierw-

szey kategoryi decisum et deduo|um)

bona incerta, sub ąuaestione et liti-

gio ante et post obitum suum zośta-

iące, duchownych świadectw theno-

re osłabione i iwalidowane, et per

consequens indebite, • | » d przeżycie

żenię opisane, na wykonanie zaczę-

tego przez siebie funduszu disposuit;

niemniey, ponieważ JP. Katarzyna

Grodzicka evidenter w trybunale, cum

discrimine sumnienia swoiego, tako-

wą fundacyą zaprzysięgła, iż to ex

pura et mera liberalitate uczyniła i

żadnych pieniędzy nie wzięła, a ta-

kowa liberalitas nie tylko przez testa-

ment JP. Kazimierza Grodzickiego,

w którym szczupłość ubogiey szla-

checkiey substancyi in subsistentiam-

quae funduszu et non acceptationem

onego przez JXX. Bazylianów wy-

raża, sobie zaś, iako też JPP. Zału-

szczyńskim małżonkom, iako nie ma-

iącą aliunde sposobu dożycia doży-

wocie na maiątkach, funduszowi podle-

gać maiących, rezerwowała, długów

pieniężnych więcey trzech tysięcy

złotych polskich (iako z dokumen-

tów exolutorum et ad exolvendum

należących od tychże JXX. Bazylia-

nów produkowanych patuit) zacią-

gnęła i takowy folwark wespół z ca-

łą okolicą sub litigio JXX. Bazylia-

nów Kobryńskich od lat dwudziestu

będących i do tych czas sprawę wiel-

ką, dyfferencyiną, nie zakończoną ma-

iący, przeciwko konstytucyom de non

alienandis bonis od stanu rycerskie-

go, iako to: pierwszey,titulo, o dobrach

ziemskich dziedzicznych, tysiąc sześć-

set trzydziestego pierwszego roku,

dragiey, titulo, ordynacya гж сауро-

społitey dóbr ziemskich dziedzicznych,

roku. tysiąc sześćset trzydziestego

piątego in coatra /łktóref konstytu-
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cyi dobra nie własne, ale aliena nie

ex mera liberałitate, bo evidens pau-

pertas oney ex reservata advitalita-

te i przez zaciągane długi pokazuie

się •— trzeciey, roku tysiąc sześćset

siedemdziesiąt szóstego, titulo, appro-

bacya fundacyi 0 0 . Dominikanów,

która vetat alienare do „ funduszów

bona exempta in subiecta et litigiosa;—

czwartey, tysiąc sześćset sześćdzie-

siąt dziewiątego roku: titulo, dobra

dziedziczne, które dobra dziedziczne

na nową fundacyą sine consensu rei-

publicae contra constitutiones oddane,

retro ad naturam terrestrem posses-

syi stanu rycerskiego wracać, każe,

sub nullitate takowych funduszów.

Pro ultimo, tysiąc siedemset dwudzie-

stego szóstego konstytucya, post re-

assumptionem desuper wyrażonych

praw, • fundusze de nova radice sine

praecedente constitutione poczynione

znosi i invalidue, i każdemu stanu

rycerskiego szlachcicowi jus delatio-

nis permittit; a JP. Grodzieka tako-

wą de nova radice, fundacyą czynić

ważyła się. Zaczyni my, sędziowie

ziemscy woiewodztwa Brzesekiego,

stosuiąc się do dowodów desuper wy-

rażonych, tot constitutionibus wspar-

tych, wyż wspomniony fundusz per

nieras illegalitates otrzymany

wszystkim desuper wyrażonym kon-

stytucyom przeciwny wespół z prze-

życiem JP« Grodziekiey skassowaw-

szy i z xiąg wszelkich eliminować

kassawszy, drugą połowę maiętności

Nowosiołek, tak per ius praetensum

respektem nieopłaconych totaliter po-

sagów i podniesionych przez JP. Ka-

zimierza Grodzickiego summ, iako

też per jus successum procedentibus

JPP. Horainom in perpetuum przy-

sądzamy, non invalidando pretensyi

drugich konsukcessorów,, teraz sposo-

bności do dochodzenia niemaiących,

ex сарі te JP. Zofii z Janowskich

Lgockiey matki, Maryanny z Lgoc-

kich Grodzickiey. córki idących. Co

się zaś ściąga do drugich attynencyj,

przez zeszłego JP. Kazimierza Gro-

dzickiego ex post pozostałą żonę je-

gomościa przynabytych et ad corpus

Nowosiołek i do mniemanego fundu-

szu, iako to Możochyn, Chodynicz i

innych; ponieważ takowe grunta et

funda in potiori parte, a singulariter

Możochny i Chodynicze, do funduszu

ad praesens skassowanego, contra ex-

pressas leges, excondictoz JPP. Gro-

dzickiemi i JXX. Bazylianami, są

inkorporowane, a prawa wyż alle-

gowane, de similibus opisane cuiąue

nobili ex iure delationis dochodzić

dóbr, przez takową nieprawność ode-

szłych, injungunt; zaczyni procedu-

iącym JPP. Horainom połowę tako-

wych wszelkich i wszystkich przy-

kupli do maiętności Nowosiołek, do

tychezas przynależących wiecznością,

a drugą połowę sub jus et disposi-

tionem fisci, iak prawo mieć chce,

salvoju|eillaeso JP. Załuszczyńskiey,

przez ір окшуа funduszową non vio-

76
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lato, poddaiemy, et liberam vindica-

tionem wszelkich i wszystkich summ

i pozostałości, po JPP. Kazimierzu i

Katarzynie z Borysowskich Grodzic-

kich małżonkach, mocą ninieyszego

dekretu, tymże ichmościom panom Ho-

rainom adiudicamus. Którą to raa-

iętność Nowosioiki cum quibusvis

attinentiis, praesenti decreto disjudi-

catis, bez żadnego obwieszczenia, przy

użytym ad libitum WJP. urzędniku,

po wykonanych iuramentach, in spa-

tio trzech niedziel per inequitatio-

nem praeoccupare permittimus; któ-

rey inekwitacyi, ażeby JXX: Bazy-

lianie nie bronili, dóbr nie dezelowali,

inwentarze, krescencyą, w zupełno-

ści postąpili, zabudowania żadnego

nie przedawali i nieznosili, poddań-

stwa nieuciemiężali, nie rozpędzali,

praecustodimus. A po wykonanych

iuramentach et post subsecutam ine-

ąuitationem, omnimodam securitatem

possessyi maiętności Nowosiołek cum

attinentiis tymże JPP. Horainom wa-

ruiemy i ubespieczamy. In caeteris

vero punctis żałob partium, insistendo

anterius zaszłym dekretom, iako też

ex decisione nostra in solą causa

facti, necessariam inąuisitionem et

verificationera mutuo stron sumptu

przez urząd ad libitum użyty ехре-

diendam, z wolnym wyniesieniem no-

wych żałob i podaniem interrogato-

riorum ad praemissos actus, utriąuae

parti reserVando, post satisfactionem

in omni temu dekretowi, żałoby pro-

cessa eo intuitu zaszłe et praesenti

decreto rozsądzone, kassuiemy, anni-

hiluiemy, perpetuum silentium naka-

zuiemy. Et in contravenientem temu

dekretowi partem vadium irremissi-

bile alterius tanti et paenam perso-

nalis infamiae zakładamy. Ad haec

interwencją, przez JP. Daniela Las-

kowskiego imieniem JPP. Hieronima

Laskowskiego i Michała Starowol-

skiego do ninieyszego dekretu czy-

nioną, w takowy dekret inseruiemy.

Die vigesima septima Julii post de-

libertationem legę praescriptam JXX.

Bazylianie a thenore całego dekre-

tu, a JPP. Horainowie i Maryańska

in puncto niesądzenia pen na JP. Sta-

chorskim, przez ichmościow pretendo-

wanych, tudzież nieuznania kalku-

lacyi ex praesentibus Nowosiołek,

przed sąd trybunału głównego wiel-

kiego xięstwa Litewskiego appello-

wali, którey appellacyi, iako arefina-

liter iudicata, dopuściliśmy. Co zaś

po zaszłey appellacyi attinet doku-

mentów, do maiętności Nowosiołek

ściągaiących się, a przez ichmościow

xięży Bazylianów z produktów, re-

plik i komportacyi oddanych; tako-

wych dokumentów in subsidium ap-

pellacyi potrzebnych, a singulariter

w regestrze comportationis, po wyko-

nanym iuramencie, wyrażonych, libe-

ram extraditionem sub regestro ich-

mościom panom Horainom i JXX. Ba-

zylianom adinvicem subscripto uzna-

iemy. Reliąuum zaś papierów niezre-
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gestrowanych et in farragine do kan-
cellaryi oddanych, ad plenam haere-
ditatem cołlateralium okolicy Nowo-
siołek ściągaiących się, a zeszłemu
JP. Kazimierzowi Grodzickiemu kon-
fidowanych, ażeby tak JP. Horaino-

wie, iako też JXX. Bazylianie do
oczewistey w sądach trybunału głó-
wnego wielkiego xięstwa Litewskie-
go rozprawy, in archivo kancellaryi
naszey ziemskiey Brzesckiey obsy-
gillowawszy lokowali, iniungimus.

1773 r.

108.—Жадоба плебана Сегневицкаго на подстолича Пинскаго Булга-
ка и другихъ о произведенных^. безчжнетвахъ въ ко-

стед ж вн его.

Изъ актовой книги за 1773—1774 годы, лист. 747—748.

Roku tysiąc siedemset siedemdzie-

siąt trzeciego, miesiąca Januaryi sze-

snastego dnia.
Na rokach sądowych ziemskich wo-

iewodztwa Brzesckiego, po Trzech
Królach, święcie Rzymskim, przypa-
dłych et in loco solito, w mieście je-
go królewskiey mości Brześciu agi-
tuiących się, przed nami Xawerym
Hornowskim, Ignacym Oziembłow-
skim, Franciszkiem-Alexandrem z Ko-
nopnic Grabowskim, sędziami, Hila-
rym Rezką, pisarzem, urzędnikami
sądowemi ziemskiemi woiewodztwa
BraescMego, comparendo personali-
ter wielebny JX. Marcin - Klemens
Kotłiński, pleban 8iehniewicki, w do-
brach w województwie Brzesekim sy-

tuowanych, in contiguitate ze wsią
Wininem dziedzictwa WWJP. Bo-
reyszow, a dzierżawy ad praesens
arędowaney JP. Bułhaka, podstolica
Pińskiego, leżących, soleniter manife-
stował się na WJpana Józefa Buł-
haka, podstolica Pińskiego, pryncypa-
ła, tudzież na JP. Kaietana Bucz-
kurowskiego, Antoniego Borowskie-
go et cuiusvis ńominis actorum, do
gwałtu i wiolencyi iednomyślnych
pomocników, niemniey oraz na JP.
Józefa Wolańskiego w teyże liczbie
będącego, tak nomine suo, iako też
imieniem JP. Wawrzyńca Kotlińskie-
go brata swoiego rodzonego i samey

J jeymości malionkow o akcyą na dniu
: .szóstym januaryi anąi praąfentis,
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w dzień Trzech Królów święta Rzym-

skiego, w czasie obchodzenia nabo-

żeństwa przyzwoitego, przy licznym

ludzi zgromadzeniu przez obżałowa-

nych stało napadnienie na zakry-

styią z odwagą wcześnie przysposo-

bioną, z intencyą pokrzywdzenia del-

latora, gdyby nie był słuchaniem spo-

wiedzi zabawnym, a tam o lżenie, od

czci i sławy odsądzenie, tandem tey-

że pory z adherentami wyż wyrażo-

nemi, ku pomocy dellatora pokrzyw-

dzenia usposobionemi, o zastompienie

na drodze dobrowolney, z folwarku

do kościoła idącey, przed figurą ko-

ścielną, iadącego z żoną swą na na-

bożeństwo żałuiącego JP. Wawrzyń-

ca Kotlińskiego bezbronnie, a obżało-

wani armata manu będący, o zatrzy-

manie koni, deinde porwanie z sanek

za piersi, a iako bezbronnego, tarmo-

szenie z żądaniem skaleczenia, gdy-

by się od tey natarczywości ucie-

czką do kościoła nie schował, za któ-

rym obżałowany JP. Bułhak z na-

porządzoney dobrze broni strzelił tak

dalece, że za zchybieniem celu ża-

łuiącego JP. Wawrzyńca Kotlińskie-

go, dostał się znak strzelenia JP.Cud-

nickiemu non a longe stoiącemu, de-

niąue za niedopędzeniem żałuiącego

JP. Kotlińskiego o porwanie iterum

z sanek JP. Kotliriskiey, a w ciąży

będącey, o potronceiiie i razami cięż-

kiemi kilkakrotne bicie; i lubo ża-

łuiący JX. pleban, distractus od na-

bożeństwa krzykiem i hałasem za

kościołem dzieiącym się, wyszedłszy

z kościoła w komży i stulę na cmen-

tarz upominał o niegodność zwłasz-

cza przekracaiącym nabożeństwa uro-

czystości. Atoli obżałowany JP. Buł-

hak cum adminiculo adhaerentów,

nie tylko ze złości nie poprzestali,

owszem żałuiącego do poniesienia

krzywdy słowy nieuczciwemi powo-

ływali z porwaniem się do pistoletu

i intencyą strzelenia do żałuiącego,

gdyby przytomna ludzi liczność krzy-

kiem umysłu nie zatamowała, a za

weyściem tegoż obżałowanego do ką-

ścioła, cum adhaerentibus mimo win-

ne domu Bożego uszanowanie, tan-

quam in spelunca latronum postem-

puiąc, krzykiem, łaianiem, deniąue

z gołemi szablami około węgłów ko-

ścielnych biegali i po onych krzesa-

niem, nie tylko że mieysce domu Bo-

żego znieważyli, ale też tą traiedyą

trwaiącą od godziny ósmey aż do

godziny wtórey z południa, iż ani

msza, ani msze nabożeństwo kon-

kludować się nie mogło, sporządzili;

czym nie tylko żałuiącym z gwałtu

i wiolencyi, ale też kościołowi i sa-

memu Bogu zbytkiem postempków

nieuszanowania, wykroczenie, przy-

zwoitą karę zaciągaiące, popełnili,

ad haec za odprawieniem siebie per-

swazyą J. pani Szuyskiey ekonomo-

wey Siehniewickiey a za wiadomo-

ścią sobie dostała o intencyi JX. ple-

bana podróży do derewni dła powi-

tania z wielebnym JX. Podkowskim
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surrogatem konsystorza Janowskie-
go o uczynienie zasadzki na drodze
i tam długie oczekiwanie, aż ichmo-
ściów iadących w nocy a inopinate
napadłszy, WJP. Michał Boreysza
porozpędzał i źałuiącego ostrzegł.
Zaczym więc, że się umysł w złości
nie dokonał, pochwałkami na zdro-
wie i życie delatoris oświadczaią.
Przeto tak opismienioną akcyą, iako
też distinctim item na tegoż JP.
Bułhaka, podstolicaPińskiego, oprze-

koszenie łąk letnią porą, znacznie o
spaszenie żyta więcey kop' sześciu
bydłem razem kilkokrotnym (uti te-
statur visio in tempore uczyniona)
i o dalsze pretensyie, fusius atque
latius in autentico ехргіті та-
iące, item atque iterum manifesto-
wał się i wydania listu zaręczne-
go dopraszał się. Który to takowy
manifest iest do xiąg ziemskich wo-
iewodztwa Brzesckiego przyięty i
wpisany.

1773 r.

109.—Жадоба монаховъ Вазидіановъ на ксендза Дясковскаго, настоятеля
Яновскаго и его сообщниковъ о нападеніи вооруженною рукою на

Тороканскій монастырь и произведенномъ тамъ разбо и убійствахъ.

Изъ актовой книги за 1773—1774 годы, лист. 1287—1288.

Roku tysiąc siedemset siedemdzie-
siąt trzeciego, miesiąca Oktobra czter-
nastego dnia.

Na urzędzie jego królewskiey mo-
ści, przed aktami ziemskiemi woie-
wodztwa Brzesckiego, comparendo
personaliter w Bogu wielebny Jmć
xiądz Innocenty Wasiutyński, contio-
nator ordinis Sancti Bazylii Magni,
conventus Brestensis nomine w Bo-
gu przewielebnego Jmci sdędza Teo-
fila Sakowicza Serafmowicza, superi-

ora i wszystkich w Bogu wielebnych
Jmci xięży Bazylianów Torokańskich,
na wielebnego Jmci xiędza Ignacego
Laskowskiego, kanclerza Brzesckie-
go, proboszcza Janowskiego, qua sa-
mego princypała, a wielmożnego jmci
panalgnacego Boreyszy, starosty Lew-
kowickiego, et alios invasores, qua
complices, solenni ter manifestował się,
mieniąc o to, iż co w Bogu przewie-
lebny Jmci xiądz Benedykt Eliasze-
wicz, pro tunc superior Torokański,

77
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i wszyscy Jmci xięża Bazylianie za-
konu Świętego Bazylego Wielkiego,
za prawem zastawnym od wielmo-
żnego Jmć pana Franciszka Аіехап-
dra z Konopnic Grabowskiego, sę-
dziego na ten czas grodzkiego i oboz-
nego woiewodztwa Brzesckiego, w ro-
ku tysiąc siedemset siedemdziesiąt
pierwszym, miesiąca Czerwca dwu-
dziestego dnia sobie danym i przy-
znanym, intromissionaliter waktual-
no obiowszy possesią maiętność Czer-
niakow, w woiewodztwie Brzesckim
leżącą, legitime possydowali. Obżaio-
wani wielebny Laskowski, kanclerz
Brzescki, cum suis complicibus prae-
dominanter ważył się armata manu
na pomnioną maiętność naieżdżać
dla pokrzywdzenia klasztoru Toro-
kańskiego i samych żaluiących de-
latorów. Czasu którego naiazdu i
wioleńcyi niedość że żałuiącym de-
latorom wielkie krzywdy i szkody,
na czym nie dość, lecz insuper Ki-
ryłę Bonduraka, chłopa funduszowe-
go Torokańskiego ze wsi Okropney

i innych wielu ludzi Czerniakow-
skich popodstrzelano i pokaleczono,
aiednego o śmierć przyprawiono, iako
enarrat manifesta przez wielmożne-
go Jmć pana Grabowskiego, sędzie-
go ad praesens ziemskiego, in tem-
pore w tymże roku miesiąca Julii
dziesiątego dnia i Augusta szóstego,
przy prezencie trupa zanaszane, co
obżałowany Imć xiądz kanclerz
Brzescki zagodziwszy i zapłaciwszy,
wielmożnemu sędziemu teraz na ża-
łuiącego delatora pozyskiwać ogła-
sza się, przegróżki różne czyniąc, nie-
słusznie wexuie, za skaleczonego
chłopa Torokańskiego Kiryły Bonda-
ruka żadney satysfakcyi czynić nie
chce, we wszystkim żałuiący dela-
tor pokrzywdzić usiłuie, o co wszyst-
ko i o inne pretensie iterum atque
iterum manifestował się, i takowy
manifest do xiąg ziemskich woie-
wodztwa Brzesckiego dal ku zapi-
saniu. Który iest przyięty i wpi-
sany.
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110.—Фундушовая запись на вадьвинскій Яменскій соборъ.

Изъ актовой книги за 1635 годъ, листъ 2002.

Л та Божого Нароженья, ти-
сеча шесть сотъ тридцать пя-
того , м сеца Ноября шостого
дня.

На рокахъ судовыхъ, о Све-
томъ Михал , свят Римскомъ
припалыхъ и судовне у Берестьи
отправованыхъ, передъ нами Кга-
бріелемъ зъ Ельна Еленьскимъ,
судьею, Теодоромъ Станиславомъ
Букрабою, подсудкомъ, а Петромъ
Патеемъ, писаромъ, врадниками
судовыми земскими воеводства Бе-
рестейского, постановивпшсе оче-
висто у суду урожоный, его ми-
лость панъ Петръ Пекарскій, се-
кретарь его королевское милости
а земенинъ воеводства Берестей-
ского, при самомъ оригинал по-
кладалъ и, переносечи зъ кгроду
до земства, подалъ выписъ съкнигъ
кгродскихъ староства Верестей-
ского, подъ датою року тепере-
шнего тисеча шестьсотъ трид-
цать пятого, м сеца Іюля семого
дня, уписанья въ немъ листу Фун-
дацыіного запису, одъ его жъ ми-
лости даного и належачого зборо-
ви Яменинскому, ново одъ его ми->
лости фуидованому, ж акторомъ
зборовъ Великого Княаетва Литов-

ского и старшимъ теперь и напо-
томъ будучимъ, на речь менови-
те въ томъ Фундушу описаную и
выражоную, за которымъ перене-
сеньемъ своемъ жедалъ насъ суду,
абы быдъ принятъ и до книгъ зем-
скихъ Берестейскихъ уписанъ. Мы
врадъ, видечи речь быть слушную
а чинечи жеданью его милости до-
сить, оный выписъ при самомъ ори-
гинальномъ лист принявши, и до
книгъ земскихъ Берестейскихъ
уписать дали; которого уписуючи
въ книги и въ слов до слова такъ
се въ соб маеть: выписъ съ
книгъ кгродскихъ староства Бе-
рестейского. Л та Божого Наро-
женья тисеча шестьсотъ тридцать
пятого, м сеца Іюля семого дня. На
рокахъ судовыхъ кгродскихъ Бере-
стейскихъ, передъ нами, Еримъ
Александромъ Станкевичомъ, под-
старостимъ, Яномъ Верещакою,
судьею, и Миколаемъ Табенскимъ,
писаромъ, врадниками судовыми
кгродскими Берестейскими, поста-
новившисе очевисто у суду его
милость панъ Петръ Пекарскій,
секретарь его королевское мило-
сти а веменинъ воеводства Бере-
стейского, поыададъ и очевясто
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призналъ листъ добровольный, в -

чистый Фундацыйный записъ свой,

водлугъ права посполитого спра-

вленый, даный и;»належачш зборо-

ви Яменскому, ново одъ его ми-

лости фундованому, и акторомъ

зборовъ Великого Князства Литов-

ского и старщимъ теперь и напо-

томъ будучимъ, на речь менови-

те въ томъ дист описаную, ко-

торый листъ свой увесь властное

руки свое писаный, его милость

панъ Пекарскій, устнымъ и очеви-

стьшъ признаньеиъ своимъ ствер-

дивши, просилъ, абы до книгъ су-

довыхъ кгродскихъ Берестейскихъ

уписанъ былъ. Мы, врадники, ви-

дечи речь быть слушную, оного

принявши, до книгъ уписать ве-

л ди; который уписуючи, писмомъ

польскимъ писаный, въ слов до

слова, такъ се въ соб маеть: Ja

Piotr Piekarski, sekretarz J. Kmsci,

ziemianin woiewodstwa Brzeskiego,

zeznawam tym moim dobrowolnym

listem, funduszem у zapisem moim,

komu by to wiedzieć należało, niniey-

szego у napotym będącego wieku

ludziom, iż będąc ia za prawem mo-

im oyczystym у kupnym w dziedzi-

czney possesijney majętności mey

Teyszynskiey у Jamentskiey у wsi

do tego należących, w woiewodstwie

Brzesckim leżącey, a zażywaiąc wol-

ności mey szlacheckiey, według pra-

wa pospolitego, które każdemu pozwa-

la majętnością swą, iako chcąc szafo-

wać, dać, darować, przedać у na kościół

zapisać,' będąc z łaski Bożeyf na cie-

le у na umyśle zdrowym, dobrze się

na to namyśliwszy, z dobrey wolimo-

iey na cześć i chwałę Boga w Troy-

cy Swiętey Iedynego Oyca, Syna у

Ducha S. у na ustawiczne odprawo-

wanie nabożęstwa chrześcianskiego

ewangielickiego w confessiey Sendo-

mierskiey, w roku tysiąc sześćset

siedmdziesiątym wyrażonego, у con-

signatią Poznańską utwierdzonego,

w pomienioney maiętności mey Ja-

menskiey, daię, daruię, wiecznemi

czasy funduię у zapisuię, nato: na-

przód kościół przez mie w Jamnie

z wieżą de novo radice, gdzie nigdy

żaden kościół nie bywał, podle mo-

giłek chłopskich zbudowany z miey-

scem znacznym tak naznaczonym.

A przytym na wychowanie sług Bo-

żych у kaznodzieiow na to mieysce,

według porządku nabożęstwa ewan-

gelickiego ordinowanych, od synodu

posłanych у przez superintendenty

introducowanych , a w tym zborze

słowem Bożym у Sacramentami Swę-

temi usługuiących daię, daruię у wie-

czną fundacią zapisuię. Naprzód

w Jamnie włókę na pasznią tę, na

którey kościół stoi i plebania, abo

mieszkanie kaznodzieysMe z ogro-

dem owoszczowym, poczowszy od go-

ścińca nad rzeką Muchawcem z Brae-

scia do Zebrynia idącego aż do grani-

ce Jelmowskiey we wszystkich trzech

polach a podle tychże włoki obmie-
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dze, takoż drugą włókę osiadłą, na któ-

rychiesttrzechpoddanych, miano wicie:

Naum Chłarczenia Ozwarazna, Szcze-

pan Czwarazna, Stasimenia pułwłok

у ze wszystką ich maiętnoscią, ro-

botami, dziakłami, czynszami у wsze-

laką ich powinnością, na inwentarzu

opisaną, a osobliwie we wsymey Kosz-

each; także daruię у na wieczność

ku lepszemu kaznodzieiow, pro tem-

pore w Jamnie będących, wieczną

fundacią zapisuię na pasznią pięć

włok pustych, mianowicie: podle dwo-

ru brata mego, J. mści pana Stefa-

na Piekarskiego włok dwie, na któ-

rych dworne zboża siewano; tamże

czynszowych włok trzy, mianowicie:

Horodkowski pułwłok, Zmiękowski

pułwłok, Hryca Szopiela pułwłok

у Harelowszczyzny pułtory włoki;

a ku temu, tamże w Kosicach daię, da-

ruię у zapisuię na tenże kościół osia-

dłych włok dwie; na których podda-

nych cztery, mianowicie: Klisko Wa-

kalios pułwłoki, Wiedawowicz pul-

włoki, Klarczenie na Haykowym

pułwłok, Szofiel pułwłok. Wszyst-

kie te włok tak osiadłych, iako у

nieosiadłych dziewięć we trzech po-

lach, ze wszystkiemi przyległośeia-

mi, ogrodami, nawozami, polami,

z zasiewkiem ozimem у iarym, z sia-

noięeiumi, chrostami, czynszami z na-

iemnych pułwloczkow, z poddanemi

wyiey pomienionemi, g ich maiętno-

soią, robotami, dziakłami, czynszami

у wszelMettii powinnościami tak, ia-

kom* sam to wszystko dziarżał у

używał, nic na siebie, dzieci, bliskich

у powinnych moich nie ostawuiąe,

oprócz poboru seymem ufalonego;

ale wszystko to ogułem, tak żeby

mianowane niemianowanemu, a nie-

mianowane mianowanemu nic nie

szkodziło, ani wyjmowało, a ku te-

mu wolne mełcie na ro schód kazno-

dzieyski, bez miarki we młynie Ja-

menskim у z wolnym iazow zabiia-

niem na rzece Muchawcu, przeciwko

tym włokom kościelnym, we wszyst-

kich tych polach w czole do rzeki Mu-

chawca przychodzących, у łowie-

niem ryb, iako у poddam we wsi Jam-

nie zażywaią; także osobliwie daię,

daruię у zapisuię у wiecznie fundu-

ię kaznodzieiom, u Jamenskiey ple-

banii у pro tempore będącym wolne

wożenie drew na opał do plebaniey

у do grodzby, na dylowanie у popra-

wę budowania z puszczy Pozeżyn-

skiey, części mey; a na ostatek wol-

ną paszą bydła у koniom z moiemi

dwornemi у wolny przeiazd po wszyst-

kich, zwyczaynemi drogami; co wszyt-

ko, iako się pomieniło, ze wszełkie-

mi pożytkami у prowentami daię,

daruię у wieczną fundacyą zapisuię

na pomieniony zbór Jamenski ewan-

gielickiey confessiey у dla nieodmien-

nego w tym kościele nabożeństwa

w wieczną » nieodzowną possesią

podaię superattendentom ewangielic-

kiego wygnania, awish osobach akto-

rowi zborów ewangelickich, w wiel-
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kim xięstwie Litewskim teraz у na-

potomne czasy będącym, zostawiw-

szy sobie wolne jus patronatus et

collationis do żywota swego. A za-

tem seniorowie W . X. Litewskiego

utriusąue ordinis у aktor ewangelic-

ki, a zgoła magistratus ecclesiasti-

cus ewangielickiego nabożęstwa, ma-

ią, wolni у mocni będą tym zborem

Jamenskim, plebanią, gruntami, у pod-

danemi у wszystką tą maiętnoscią,

na ten kościół przez mię zapisaną,

cale zawiadować, ministry do niego

podawać, у te dobra kościelne do

swey possesyi wziowszy, onemi, ia-

ko z nalepszym kościoła Jamęskie-

go pożytkiem dysponować i w nim

takiego porządku doglądać, jakoby

chwała Boża na tym mieyscu. spo-

sobem nabożeństwa wyżey pomienin-

nego у wyrażonego, zawsze odpra-

wowana była. A ia się w tę wszyst-

kie dobra, na zbór Jameńskie zapi-

sane, w żadną część у pożytki iey

wstempować у kaznodziejom, teraz

у napotomne czasy będącym, w dzier-

żeniu у używaniu ich żadney prze-

szkody czynić nie mam, ia sam у

potomkowie moi, którym acz ia z pew-

nych przyczyn, a najwięcey dla od-

miany w nabożeństwie, (choć się

tego niespodziewano) jura cołłationis

do tego zboru kaznodzieiow na po-

tym nie ostawuię, iednakże a patroci-

nio у powinney tak zborowi, iako

у kaznodzieiom obrony у wszełlde-

go poszanowania potomków moich

у successorow nie wyzwalam, у ow-

szem wszystkie dziatki у successo-

row moich, także którzy by przy tey

prawdziwey starożytności Apostol-

skiey у własnym z samego tylko

słowa Bożego wziętym, a od Pana

у Zbawiciela naszego у Apostołów

iego podanym wyznaniu ewangielic-

kim statecznie stale, iako у te któ-
j rzyby za udaniem у mniemaniem świa-

ta tego, a naukami po czasiech Apo-

stolskich wymyslonemi uwiedzeni

będąc (czego Boże uchoway у ia się

nigdy po dziatkach moich nie spodzie-

wam) od prawdy raz poznaney od-

stempować mieli, a zgoła wszystkie

potomki, krewne у w dobrach po

mnie pozostałych successory moie

choć tę maiętność Jamieńską, w któ-

rey zbór iest, trzymać będą, chocia-

by ią też w obce ręce (czego Boże

uchoway), iakim kolwiek prawem ko-

mu kolwiek puścili, abo przedali,

pod błogosławięstwem Bożym у ta-

ką zaręką у winą, którą antecessor,

według Bożego у ludzkiego prawa

successorow swoich wiązać у obcią-

żać może у Bóg i% nad potomkami
у successorami antecessorom niepo-

słusznemi, a 'na to co Bogu oddano

nastempującemi, iiiepochibnie wyko-

nywać zwykli, to iest, pod winą tak

doczesnego natym świecie, jako i ов -

go wiecznego na strasznym sądzie

Bożym karania Boiego obowi§zuię,

aby na tym mieyscu w шЬоше Ja~

шіепзкіт (gdae w pedocBesnym bo-
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iowaniu у wykonaniu biegu mego

co kolwiek śmiertelnego mam, zło-

żyć sobie obiecuię), nie tilko żad-

ney odmiany w odprawowaniu na-

bożeństwa ewangelickiego, wyżey

opisanego, abo też iesliby kto tak

tyrańskiego у ze wszelakiey poboż-

ności wyzutego serca był, który-

by przez gwałt, wykręty prawne

у іакіе kolwiek sposoby odmianę

w tym Jamęskim zborze ewangeli-

ckiego nabożeństwa w insze, temu

przeciwne, forituiąc przy odmianie

nabożeństwa у nad zmarłym się pa-

stwić, a ciała chrześciańskiego wie-

cznemu odpoczynkowi oddane z ko-

ścioła wyrzucać chciał, nie tilko te-

go tak sprośnego у nad wszelakie

pogańskie gorszego postempku ża-

dnym sposobem nie dopuszczali; ale

też у kaznodzieiów a sług Bożych,

na tym mieyscu powołanie swoie,

według pomienionego nabożeństwa

(w którym żadney odmiany dopu-

szczać nie maią), pobożnie odprawu-

iących, w powinnym poszanowaniu

у pokoiu' zachowali у od wszelakich

krzywd, naiazdow, prześladowania,

a w dzierżeniu у odprawowaniu po-

mienionego nabożęstwa у używaniu

dóbr у pożytków, na ten zbór na-

datnych у zapisanych, od wszelakich

impedimentow, także od pozwów, zy-

sków, praezyskow у pierszych у ро-

ślednieyszyeh praw wszelakich są-

dów zastempowali, bronili у ewinco-

wali przez wszystkie dawności ziem-

skie, iakie którym osobom według

prawa służyć mogą. Do czego się у

sam у potomki moje obowięzuię sub

censura ecclesiastica у pod zaręką

trzech tysięcy złotych polskich у

nagrodzeniem szkód, nakładów na

gołe rzeczenia słowa kaznodzieia Ja-

meńskiego pro tempore będącego, bez

przysięgi cielesney, o które tak do-

czesne, iako у wieczne zaręki у mi-

mo ono generalne forum, do którego

się у sam у ze wszystkiemi, którzy-

by tey fundaciey zboru Jameńskiego

wieczystey w czym kolwiek przeci-

wni byli, abo one iakim kolwiek od

ludzi wymyślonemi sposobami, ra-

tiami у prawem, prawu Bożemu prze-

ciwnym, a zwykłemi praetensiami

swemi w czym kolwiek naruszać

chcieli nad wszystkie zaruki у ka-

rania, ludzkim prawem postanowione,

osobliwie s takowemi sie na on wiel-

ki у straszny sąd Boży odwoływani:

co sie tknie doczesnego tylko kara-

! nia, zaruki у szkód, słowem miano-

wanych, daię moc pozwać siebie у

succesori moie do wszelakiego sądu

у prawa, lub ziemskiego у grodzkie-

go Brzeskiego, lub głównego trybu-

nalskiego, w który kolwiek termin

idzie, ia у potomkowie bez wszela-

kich obmów, dylaciey у exceptiey,

także у appelłaciey oczewisto stawać

у w samey tylko główney rzeczy od-

powiadać, a executiey zawsze taki

wskai na dobrach moich nie broniąc,

у sądu o zły wskaż, a strony o zły
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przewód prawa nie pozywaiąc aż do

ostatniego stopnia prawa we wszyst-

kim usprawiedliwić sie actorowi zbo-

rowemu powinni będą. I ten zapis

tyle kroć, ile kroć tego potrzeba bę-

dzie, u każdego sądu у prawa wie-

cznie у prawny mieć chcę. Ina tom

dał zborowi Jameńskiemu у actoro-

wi zborów wielkiego X. Litewskiego

у seniorum utriusąue ordinis, teraz

у napotym będącym, ten dobrowol-

ny zapis móy wieczystey fundaciey

z podpisem ręki mey у pieczęcią mą.

Do którego za ustną у oczewistą

proźbą mą ręce swe podpisać у pie-

częci przyłożyć raczyli ich mść pa-

nowie przyiaciele moi J. mść P. Sta-

nisław Rayski, J. mść P. Adam Ko-

scia у J. mść P. Mikołay Hornow-

ski. Pisań w Jamnie, roku tysiąc

sześćset trzydziestego piątego, mie-

siąca Czerwca siódmego dnia. У то-

го листу печатей притисненыхъ

пять, а подписъ рукъ тыми словы:

Piotr Piekarski ręką własną, Stani-

sław Rayski z Rayska mp.; Adam

Koscia ręką, Mikołay Hornowski rę-

ką swą, Andrzey Koscia ręką swą.

Который же тотъ листъ помене-

ныи его милости пана Петра Пе-

карского зъ устнымъ и очевистымъ

признаньемъ его милости до книгъ

судовыхъ кгродскихъ Берестей-

скихъ есть уписанъ, съ которыхъ

сесь выписъ подъ нашими врадо-

вьши печатьми и съ подписомъ

руки писарское его милости ксен-

дзу Миколаю Высоцкому, казнодею

Селецкому, есть выданъ. Писанъ

у Берестью. У того выпису кгрод-

ского Берестейского печатей вра-

довыхъ дв , а подписъ руки пи-

сарское тыми словы: Миколай Та-

бенскій писаръ. Который же тотъ

выписъ кгродскій Берестейскій, до

перенесенья поданый, до книгъ ни-

н щнихъ земскихъ Берестейскихъ

есть уписанъ.
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