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Już w pracy Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagielloń-
czyka, która ukazała się drukiem w połowie lat 90. XX w. znakomity znawca epoki 
Aleksandra Jagiellończyka (1461–1506)1 prof. Krzysztof Pietkiewicz zaznaczał, iż 
rozpowszechniona wcześniej w historiografii krytyczna opinia o tym władcy, jest 
opinią niezasadną, wynikającą ze słabego opracowania źródeł z epoki2. Aleksander 
Jagiellończyk bowiem podjął szeroko zakrojone działania dotyczące reformowania 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednym z takich przedsięwzięć była reforma miej-
ska. Jak wynika z obliczeń wspomnianego K.Pietkiewicza z lat 1492–1506 zacho-
wało się ok. 190 dokumentów wydanych tak poszczególnym miastom, jak i miesz-

1 F. Papeé, Aleksander Jagiellończyk (1461–1506), w: Polski słownik biograficzny 
(dalej: PSB), t. 1, z. 1, Warszawa – Kraków 1935, s. 58–61; O. Rusìna, Oleksandr,  
w: Enciklopedìâ ìstorìï Ukraïni: u 10 t., Kiïv 2010, t. 7, s. 563. 

2 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra 
Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, 
Poznań 1995, s. 6–7.
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czanom3, zaś 49 ośrodków otrzymało przywileje miejskie na prawie magdeburskim4. 
Działania te dotknęły także znajdujący się na zachodnich rubieżach Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego Łuck. Ośrodek bowiem otrzymał od Aleksandra Jagiel-
lończyka prawa miejskie w 1497 r.5 W związku z tym warte uwagi jest spostrzeżenie 
Sergiusza Berszadskiego z końca XIX w., iż bezpośredni związek ze wszczętą przez 
władcę reformą miejską miało także zainicjowane i dokonane przez niego w 1495 r.6 
wygnanie Żydów z Wielkiego Księstwa Litewskiego7. Przedsięwzięcie to, jak sądził 
przywołany badacz, mogło mieć na celu zwolnienie miejsca dla przybywających za-
chodnich (niemieckich, szwedzkich) kolonistów. A przynajmniej jak można sądzić 
takie były oczekiwania władz Wielkiego Księstwa Litewskiego8.   

Pogląd ten wydaje się potwierdzać wspomniany przywilej lokacyjny Łucka 
z 1497 r. W nim bowiem znajdujemy pozwolenie wielkiego księcia dla wójta oraz 
władz miasta Łucka do zajmowania niezajętych i niezaludnionych miejsc, w tym 
również miejsc opuszczonych przez Żydów9.

W praktyce jednak okazało się, iż opuszczone na skutek wygnania Żydów 
miejsca przechodziły nie tylko w ręce mieszczan, lecz także możnych. Właśnie do 
tego typu aktów prawnych (nadań ziemskich) należą zachowane w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego dokumenty Aleksandra Jagiellończyka. 
Są to dwa oryginalne pisma i trzy kopie, zgromadzone w dwóch rękopiśmiennych 
jednostkach inwentarzowych (sygn. 1205 i 1209) i należące do szerszej kolekcji do-
kumentów dotyczących miasta Łucka, skumulowanych łącznie w 13 jednostkach in-
wentarzowych (sygn. 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 
1208, 1209, 1211), obejmujących chronologicznie okres od końca XV w. do końca 
XVIII w. Na obecnym etapie badań nad tym rękopiśmiennym zespołem nie sposób 
określić jego proweniencji oraz czasu i celu powstania10. Ponadto należy dodać, iż 

3 Tenże, Polityka w. ks. litewskiego Aleksandra wobec miast, „Białostocczyzna”, 
2002, nr 1–2 (61–62), s. 18–19.

4 Tamże, s. 33–41.
5 Arhiv˝ Ûgo-Zapadnoj Rossìi, izdavaemyj Kommisìeû dlâ razbora drevnih˝ aktov˝ 

(dalej: AÛZR), č. V. Akty o gorodah˝ (1432–1798), t. I, Kìev˝ 1869, s. 12–17. Nie ulega 
wątpliwości, iż nie była to pierwsza próba wprowadzenia prawa niemieckiego w Łucku. 
Już w 1461 r. został odnotowany wójt łucki Waciuta oraz inni mieszczanie, zaś w 1490 r. 
– wójt łucki Trusz, zob. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Slawucie (dalej: 
Archiwum Sanguszków), t. I, Lwów 1887, nr LVI, s. 54; nr XCVII, s. 92. Prawdopodobnie 
początki tego procesu sięgają jeszcze czasów Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, zob.  
A. Baran, Ośrodki grodowo-miejskie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego i ich mieszkańcy 
w XIII i pierwszej połowie XIV wieku, Lublin 2015, s. 187–189 (na prawach rękopisu). 
Wątpliwa natomiast wydaje się możliwość uznania dokumentu króla Władysława II 
Jagiełły z 1432 r. za pierwszy przywilej lokacyjny dla Łucka. Znakomicie to ostatnio 
pokazał Andrzej Zajac, zob. A. Zaâć , Luć kì vìjti u XV – peršìj polovinì XVII st., w: Vìsnik 
Ĺ vìvś kogo unìversitetu. Serìâ ìstorična, vip. 51, Ĺvìv 2015, s. 141–142.     

6 Zob. ustalenia co do daty: K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie..., s. 161–165.
7 S. Beršadskìj, Litovskie evrei. Istoriâ ih˝ ûridičeskogo i obŝestvennogo položenìâ 

v˝ Litvě ot˝ Vitovta do Lûblinskoj unìi. 1388–1569 гг., S.–Peterburg˝ 1883, s. 261.
8 Tamże, s. 262.
9 „Damus insuper consulibus et senioribus civitatis ejusdem omnia et augmentatione 

incolarum, loca videlicet deserta Judeorum et, si necessitas fuerit, circum civitatem in locis 
dignioribus eorundem incolarum locationem admittimus, juxta seniorum, consulum et 
proconsulum voluntatem seu arbitrium”, zob. AÛZR, č. V, t. I, s. 14.

10 W oparciu o informacje podane przez Aleksandra Jaworowskiego w przedmowie 
do Katalogu rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie można 
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kwerenda w katalogu rękopisów wykazała, że są to jedyne dokumenty Aleksandra 
Jagiellończyka, które zachowały się w Bibliotece.  

Najstarszym chronologicznie jest dokument (aneks 1, tekst oryginału) 
wówczas wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, będący częścią 
jednostki o sygn. 1205 (k. 1)11. Jest to oryginalny tekst spisany w języku ruskim 
(staroukraińskim, starobiałoruskim), wykonany na papierze czerpanym (brak znaku 
wodnego) o wymiarach 16,5×21,2 cm. Napisano go czarnym atramentem, skoro-
pisem południoworuskim (ukraińskim) z drugiej połowy XV – połowy XVI w.12 
Dokument uwierzytelnia odciśnięta na papierze z podkładem lakowym (?) okrągła 
nieczytelna pieczątka13, dodatkowo przymocowana sznurkiem14. Na odwrocie doku-
mentu (k. 1v) widnieje miejscami nieczytelny napis: „Przywyli. od xcia Alexan[…] 
na zỷdowsky dwor (Feo m) Pan[…] […]roscie Łuckiemu X. Siemiowy M[…]szał-
kowy wo(lynszki)emu dany marca 15 dnia ỷndicta 14”. 

Jest on dość krótki (8 wierszy) i składa się tylko z intytulacji, narracji, dys-
pozycji oraz datacji. 

Intytulacja dokumentu zawiera typową dla aktów Aleksandra Jagiellończy-
ka tytulaturę tego władcy: 

„°лєкса~ндръ Бѡжю’ мл~стью вєликии кн~Þь литвскии рѹскии 
жѡ’моитскии”.

 

wnioskować, iż owe rękopisy należały do jej zbiorów od początku jej założenia w 1907 r., 
a trafiły tam ze zbiorów samego H. Łopacińskiego – dokładnie bowiem wylicza te rękopisy, 
które trafiły do Biblioteki z późniejszych darów oraz depozytów. Omawianych rękopisów 
na tej liście nie ma, zob. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego  
w Lublinie, oprac. Aleksander Jaworowski, Lublin 1913, pierwsze dwie strony (bez paginacji). 
Z innej zaś strony w tomie pierwszym inwentarza rękopisów WBP im. H. Łopacińskiego 
(NB: w części wypełnionej własnoręcznie przez samego A. Jaworowskiego) widnieją dwie 
notatki dotyczące rękopisów od nr 1194 po 1211 o następującej identycznej treści: „Depozyt 
p. Piaseckiego z Popkowic”. Na obecnym etapie badań trudno stwierdzić czy pominięcie 
informacji o tym w katalogu rękopisów było przypadkowe, czy celowe oraz jak należy 
interpretować taką rozbieżność.

11  Rękopis o sygn. 1205 zawiera cztery dokumenty. Pierwszy dokument (k. 1), 
to oryginalny dokument w języku ruskim, w którym wielki książę litewski Aleksander 
Jagiellończyk nadaje księciu Semenowi Jurewiczowi Holszańskiemu dwór żydowski Icchaka 
Lewonowicza w Łucku razem z budynkami, ogrodami, chmielnikiem i ze wszystkim, co 
do tego dworu przynależy. Drugi dokument (k. 2), to odpis dokumentu w języku polskim 
z oryginału, którym jest dokument na k. 1 tejże jednostki przechowywania. Trzeci (k. 3), 
to odpis dokumentu w języku polskim, w którym wielki książę litewski Aleksander 
Jagiellończyk nadaje posiadłości ziemskie w dystrykcie łuckim byłemu („staremu”) wójtowi 
łuckiemu Truszowi. Czwarty dokument (k. 4), to odpis dokumentu w języku łacińskim,  
w którym król Polski, wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk potwierdza nadania 
ziemskie w dystrykcie łuckim byłemu wójtowi łuckiemu Truszowi. 

12 Zob. K. Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015, s. 265–267.
13 Była to zapewne pieczątka z herbem „Pogoń”, używana przez kancelarię 

wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. Zob. Siegel des mittelalters 
von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen ein Beitrag zur Förderung 
diplomatischen, genealogischer, numismatischer und kunstgeschichtlicher Studien über 
ursprünglich slavische Theile der preussischen Monarchie. Mit XXV Kupfertafeln, Berlin 
1854, s. 18 (tab. 12). 

14 Przymocowanie sznurkiem zapewne było zabiegiem konserwatorskim, mającym 
zapobiec odklejaniu się papieru od masy lakowej.
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 W narracji z kolei powiadamia się, iż do władcy zwrócił się starosta łucki, 
marszałek ziemi wołyńskiej książę Semen Jurewicz Holszański (zm. 1505)15 z proś-
bą o nadanie mu w mieście Łucku dworu po Żydzie Icchaku Lewonowiczu16:

„Проси~л в на~с староста лѹцкии маршалѡ~к волы~нскоє Þємли’ кн~Þь 
сємє~н юрьєви~ч двора жидѡ~вского в мѣстє лѹцкѡм на имѧ цхакова 
лєвоновича”.

W dyspozycji dokumentu zaznaczono, iż wielki książę Aleksander Jagielloń-
czyk w odpowiedzi na prośbę nadał możnemu wspomniany dwór po Żydzie Icchaku 
Lewonowiczu razem ze stojącymi tam budynkami, a także położonymi w pobliżu 
miasta ogrodami, chmielnikami17, polami oraz stawem: 

„мы Е’мѹ тѡт дворъ цхакѡ~в лєвоновича’ дали’ Þ бѹдова~нєм и со 
всими хоромы и со ѡ’городы и съ хмє~лники и с польми’ и с прудцѡм 
и со всим потомѹ што к томѹ дворцѹ прислухаєт а’ да’ли то єсмо 
вѣчно ємѹ и Е’го дѣтєм”.

W treści nie uwzględnia się, gdzie był położony ten dwór i majątek pod-
miejski Icchaka Lewonowicza, lecz z dalszego rozwoju wydarzeń wiadomo, że 
później tę posiadłość odziedziczył książę Ilia (Eliasz) Konstantynowicz Ostrogski  
(1510–1539)18. Przekazał ją z kolei w 1531 r. swemu namiestnikowi ostrogskiemu 
Daszkowi vel Dachnowi Wasilewiczowi (zm. 1538 lub przed 1541)19. W dokumen-
cie nadania z tego roku jej lokalizacja jest określona tak: na przedmieściu łuckim  
w pobliżu monasteru Św. Wasyla20. Wiadomo, iż monaster ten był położony na ów-
czesnym łuckim przedmieściu Chmielnik, a w przełożeniu na współczesną topogra-

15 S. Kuczyński, Holszański Semen Jurewicz h. Hippocentaurus (zm. 1505),  
w: PSB, t. 9/4, z. 43, Wrocław – Warszawa 1960–1961, s. 589–590; L. Vojtovič, Knâža doba 
na Rusì: portreti elìti, Bila Cerkva 2006, s. 607.

16 O Icchaku Lewonowiczu wiadomo niewiele. Dokument Aleksandra 
Jagiellończyka z 1506 r. wspomina nie nazwanego z imienia Żyda Lewonowicza 
z Łucka, który użalał się przed królem, iż jeszcze przed wygnaniem Żydów z WKL 
(tj. przed 1495 r.) książę Jerzy Zasławski zastawił łuckiemu Żydowi Lewonowi (ojcowi 
Lewonowicza) połowę myta ostrogskiego oraz myta zwanego Daniłowszczyzną  
w Łucku, zob. Archiwum Sanguszków, t. I, nr CXXXII, s. 133. Przypuszczać można, iż 
wspomniany w naszym dokumencie Icchak Lewonowicz był synem tegoż Lewona, bądź 
być może także był tożsamy z tymże Lewonowiczem wspomnianym w dokumencie  
z 1506 r. Z kolei sam Żyd Lewon także jest wspomniany w dokumencie księcia Ilii (Eliasza) 
Ostrogskiego z 1531 r., w którym ten darował były majątek Lewona (ten sam, o który mowa 
w omawianym dokumencie) Daszkowi vel Dachnowi Wasilewiczowi, zob. Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (dalej: WBP w Lublinie), 
Dział Zbiorów Specjalnych (dalej: DZZS), rkps sygn. 1211, k. 1; A. Baran, Dokument 
księcia Ilii (Eliasza) Konstantynowicza Ostrogskiego z 1531 r. (ze zbiorów Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie), „Bibliotekarz Lubelski”, R. 60, 
2017, s. 69–80. 

17 Chmielnik – miejsce uprawy chmielu. 
18 R. Żelewski, Ostrogski Ilia (Eliasz) książę (1510–1539), w: PSB, t. 24/3, z. 102, 

Wrocław – Warszawa 1979, s. 480–481; T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002,  
s. 53–61; L. Vojtovič, Knâža doba na Rusì: portreti elìti, Bila Cerkva 2006, s. 515.

19 Zob. A. Baran, Dokument..., s. 73 (przyp. 19). 
20 WBP w Lublinie, DZZS, rkps sygn. 1211, k. 1; A. Baran, Dokument..., s. 69–80. 
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fię miasta – w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ulic Łesi Ukrainky i Puszkina21. 
Dokładniej lokalizacja folwarku lewonowskiego na przedmieściu łuckim jest po-
dana w znanych z odpisów pochodzących z drugiej połowy XVII w. dwóch doku-
mentów z 1546 r.: od rzeki Głuszec wałem przez drogę w kierunku Ostroga do drogi  
w kierunku Żydyczyna do stawu Ataczykowskiego na rzece Jarowicy; dalej brze-
giem tego stawu do cerkwi Św. Wasyla22.   

Rozpatrywany dokument kończy datacja, z której dowiadujemy się, iż wy-
stawiono go w Bersztach23, 15 marca, indykcji24 czternastej. Dokument nie zawiera 
daty rocznej, natomiast zaznaczona indykcja pozwala go odnieść do 1496 r.25: 

„пс~на в бєрштах ма~р ~єі д~нь и’нди~к ~ді”.

Jak dotąd, omawiany dokument nie został jeszcze opublikowany. Kwerenda 
literatury dotyczącej Łucka także wykazała, iż nie jest on znany w historiografii 
(jedynym wyjątkiem jest praca K. Pietkiewicza Itinerarium króla Aleksandra Ja-
giellończyka 1492–1506, w której badacz ten jedynie wspomniał o istnieniu tego 
dokumentu26). Jest to także, jak można sądzić, najstarszy dokument wykonany cy-
rylicą w zbiorach WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a jednocześnie najstarsze 
dokumentalne świadectwo o tym majątku (dworze i folwarku po Żydzie Icchaku 
Lewonowiczu), który na przestrzeni następnego XVI w. będzie zmieniać swoich 
właścicieli i o który będą toczyć się spory jego właścicieli z mieszczanami łuckimi, 
a sam dokument ciągle będzie przywoływany jako świadectwo praw majątkowych27. 

21 P. Tronevič, M. Hìl´ko, B. Sajčuk, Vračenì hristiânś ki hrami Luć ka, Luc´k 2001, 
s. 29, 42–43.

22 WBP w Lublinie, DZZS, rkps sygn. 1197, k. 7 (s. 13); k. 9v (s. 18).
23 Berszty – obecnie wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.
24 Indykcja – piętnastoletni cykl, stosowany dla datowania m.in. dokumentów, zob. 

K. Pietkiewicz, Paleografia…, s. 162–163.
25 Takie datowanie przyjmuje także K. Pietkiewicz, zob. K. Pietkiewicz, Itinerarium 

króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506, Warszawa 2016, s. 57.
26 Tamże, s. 57.
27 Zob. WBP w Lublinie, DZZS, rkps sygn. 1197. Zgromadzone w tej jednostce 

inwentarzowej o sygn. 1197 materiały zaczynają się od odpisu fragmentu rewizji zamków 
ziemi wołyńskiej, dokonanej w 1545 r. na rozkaz króla Zygmunta I Augusta (1520–1572) 
przez rewizorów królewskich biskupa łuckiego i brzeskiego Jerzego Chwalczewskiego 
(zm. 1549) oraz pisarza (diaka) hospodarskiego Lwa Patejewicza Tyszkowicza (zm. 1550). 
Fragment zawiera skargę Żydów łuckich na księcia Matfieja Czetwertyńskiego (ok. 1520–
1562); a także mieszczan łuckich na tegoż księcia oraz Panią Dachnową, wdowę po Dachnie 
Wasilewiczu. Fragment jest dobrze znany w historiografii, gdyż został wpisany do księgi 
nr 561 Metryki Litewskiej i na podstawie tego wpisu kilka razy został opublikowany: 
Pamâtniki, izdannye Vremennoû Kommissìeû dlâ razbora dervnih˝ aktov˝, vysočajše 
učreždennoû pri Kìevskom˝ voennom˝, Podolskom˝ i Volynskom˝ General˝-Gubernatorě,  
t. IV, Kìev˝ 1859, Otd. ІІ. Opisanie zamkov˝ vladimìrskago, luckago i kremeneckago 1545 
goda, s. 150–161; Źródła Dziejowe, t. VI. Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI 
wieku, wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1877, s. 71–76; Litovs´ka metrika. Kniga 561: Revizìї 
ukraїnś kih zamkiv 1545 roku, pìdgot. V. Kravčenko, Kiїv 2005, s. 171–175. Dokumenty 
dotyczące dalszego rozwoju wydarzeń nie zostały wpisane do Metryki Litewskiej,  
w związku z czym to, jak potoczyły się dalej sprawy do tej pory było nieznane. Naświetlają 
to zachowane w WBP w Lublinie w rękopisie o sygn. 1197 dokumenty, przeważnie  
w odpisach z końca XVII w.      
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Należy także odnotować, iż w tejże jednostce inwentarzowej (sygn. 1205), 
na k. 2 mieści się przetłumaczona na język polski kopia powyższego dokumentu 
(aneks 1, tekst kopii). Odpis jest wykonany na papierze czerpanym (brak znaku 
wodnego) o wymiarach 10×20,4 cm. Tekst napisano atramentem jasnobrązowym. 
Nie jest znana data wykonania tej kopii. Osobliwości paleograficzne, w porównaniu  
z całym wspomnianym na początku artykułu zespołem rękopiśmiennym dotyczą-
cym Łucka, pozwalają ostrożnie przypuszczać, iż mogła ona zostać wykonana  
w końcu XVII w.

Kolejnym oryginalnym dokumentem (aneks 2) wielkiego księcia litewskie-
go Aleksandra Jagiellończyka jest przywilej z rękopisu o sygn. 1209 (k. 1)28. Do-
kument wykonany jest na karcie pergaminowej o wymiarach 29×36,5 cm. Perga-
min należy do typu północnego. Tekst napisano w języku ruskim jasnobrązowym 
atramentem (obecnie nieco wyblakł), skoropisem południoworuskim (ukraińskim) 
z drugiej połowy XV – połowy XVI w. Dolna krawędź pergaminu przy tworzeniu 
dokumentu została zagięta do góry (przez co zasłonięto jego zakończenie) i na przy-
gotowanym w ten sposób miejscu przywieszono na czerwonym sznurze pieczęć, 
która się nie zachowała. Na odwrocie dokumentu (k. 1v) widnieje napis: „Przywilej 
od xcia Alexandra Panu Staroscie (Bracław)skiemu na Dwur Ataczykowski Staw  
y młyn na (jurowicy) xci(u) (O)strozskiemu [...] Wil(nie) d 5 Juny 7006”. 

Przechodząc do rozpatrzenia treści dokumentu należy odnotować, iż składa 
się on z intytulacji, promulgacji, narracji, dyspozycji, korroboracji oraz datacji. 

Intytulacja tego dokumentu, także jak i poprzedniego, zawiera typową dla 
dokumentów Aleksandra Jagiellończyka tytulaturę tego władcy: 

„Самъ °лєкса~ндръ бжою млстью’ вєликии к~нÞь литвскии рѹски’и’ 
жомоитски’и’ и иных”.

Zastosowana formuła promulgacji (ogłoszenie woli wystawcy dokumentu 
społeczeństwu29) jest typowa dla dokumentów tego czasu30:

„Чини~м Þнамєнито си~м наши~м листо~м хто на нєго посмотрить а’бо 
чтѹчи єго въслышить комѹ того бѹдєть потр~бє вѣдати”.

W głównej części, w narracji, oznajmia się, iż do wielkiego księcia li-
tewskiego Aleksandra Jagiellończyka zwrócił się hetman najwyższy litewski, na-
miestnik bracławski, dźwinogrodzki i winnicki Konstanty Iwanowicz Ostrogski  

28 Jednostka inwentarzowa o sygn. 1209 zawiera trzy dokumenty. Pierwszy (k. 1) 
– to oryginalny dokument (wystawiony w Wilnie, 5 VI 1498 r.) w języku ruskim, w którym 
wielki książę litewski i ruski etc. Aleksander Jagiellończyk potwierdza nadanie księciu 
Konstantemu Iwanowiczowi Ostrogskiemu dworu żydowskiego tzw. Ataczykowskiego 
w Łucku oraz folwarku, a także zwalnia je i podwornika od opłat miejskich i robót 
grodowych. Drugi dokument (k. 2–3), to tłumaczenie poprzedniego dokumentu na język 
rosyjski, wykonane na papierze w końcu XIX lub na początku XX w. Trzeci dokument 
(k. 4), to odpis w języku łacińskim transumptu (z 1474 r.) przywileju (z 1456 r.) króla 
Polski, wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagiellończyka dla mieszczanina 
krakowskiego, wójta lubelskiego Stanisława Morsztyna (Morszteyna). Odpis wykonano na 
papierze czerpanym (brak znaku wodnego oraz daty wykonania).  

29 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 469.
30 Por. A. Baran, Dokument..., s. 72 (przyp. 18). 
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(ok. 1460–1530)31 z prośbą o zwolnienie nadanego mu wcześniej dworu pożydow-
skiego tzw. Ataczykowskiego32 w Łucku (oprócz dworu hetman otrzymał także fol-
wark, chmielnik oraz staw z młynem na przedmieściu Łuckim zwanym Jarowica,  
w dokumencie – Jurowica) oraz mieszkającego tam podwornika od opłat miejskich, 
podwód i robót grodowych. Oprócz tego hetman Ostrogski zwrócił się także z proś-
bą o potwierdzenie mu na wieczność wspominanych dworu tzw. Ataczykowskiego, 
folwarku, chmielnika oraz stawu z młynem: 

„Би~л на~м чоло~м гєтма~н на~ш намѣстни~к брѧсла~вскии и Þвиногородскии’ 
и’ вѣницкии к~нÞь кѡстѧ~нти~н и’ванови~ч ѡстроÞкии’ што є’смо дали 
ємѹ дворъ жидовъскии в мѣстє луцкѡ~м на и’мѧ атачикѡ~вски’и’ 
и’ ѳольварокъ Е’го Þ дворцо~м и с хм~лѣнико~м и ста~в на~ш сомлын~мо 
што ємѹ є’смо дали на юровици’ и’ просил н~а а’быхмо тот Е’го 
дворъ и’ подворника є’го выÞволили ѿ платовъ мѣстьских и ѿ под-

вод и’ ѿ роботы городовоє [...] тѣж Би~л на~м чоломъ. абыхмо тот 
дворъ а’тачикѡ~вскии и’ ѳо~лва’ро~к Е’го Þ дворцѡ~м и’ съ хмѣлникѡ~м 
и’ ставъ на~ш со млынѡ~м на’ ю’ровици’ потвєрдили Е’мѹ на’ши~м 
ли’стѡ~м на’ вѣчность”. 

W dyspozycji dokumentu zaznaczono, iż Aleksander Jagiellończyk spełnił 
obie prośby hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego i nie tylko zwolnił  
z obciążeń miejskich dwór i podwornika oraz potwierdził nadania, lecz pozwolił 
także na swobodny obrót otrzymaną posiadłością, tj.: sprzedaż, darowiznę, zamia-
nę, czy zapisanie na cerkiew:   

„и’но мы Þ ла~ски’ нашєє то вчинили’. и’ тот Е’го дворъ атачикѡ~вскии’ 
и подворнка’ Е’го выÞволили’ ѿ всих платовъ мѣстьских и’ ѿ подвод 
и’ ѿ роботы городовоє’ [...] ино мы’ тот Е’го дворъ а’тачикѡ~вскии’ 
в мѣстє лѹцкѡ~м и’ ѳо~лва’рѡ~к Е’го Þ дворцѡм и’ съ хмѣлникѡм и 
ста~в со млынѡ~м и’ со вси~м с ты’мъ што к томѹ двору и’ к тому 
ѳо~лва’рку’ слушає’ти. потвєржаєм симъ на’ши~м листѡ~м вѣчно и’ 
нєпорушно є’мѹ самомѹ и’ Его жєнѣ и’ их дѣтємъ и’ напотомъ 
будѹчимъ их счадкѡ~м. волєнъ ѡ~н тот дворъ и’ ѳо~лва’ро~к Þ дворцѡ~м 
и’ съ хмѣ~лникѡ~м и ста~в со млыно~м продати и ѿдати и Þамєнити и 
къ црк~ви Þаписати и кѹ своєму лѣпшомѹ и вжиточномѹ ѡбєрнути ка~к 
са~м налєпѣи’ роÞумѣю’чи”.  

W korroboracji zaznaczono, iż dla pewności wielki książę litewski Aleksan-
der Jagiellończyk rozkazał przywiesić pieczęć: 

„а’ на твєрдость того и’ пєчта нашѹ каÞали Е’смо привѣсити къ 
сєму нашому листѹ”. 

31 Z. Wojtkowiak, Ostrogski Konstanty Iwanowicz książę (ok. 1460–1530), w: PSB, 
t. 24/3, z. 102, Wrocław – Warszawa 1979, s. 486–489.

32 O majątku Ataczykowskim wiadomo jeszcze mniej, niż o majątku Żyda Lewona.  
W szóstej księdze zapisów Metryki Litewskiej jest on odnotowany jedynie w odpisie 
omawianego dokumentu (zob. przyp. 34, 35). Później w zachowanej kopii z XVII w. dokumentu 
z 1546 r. występuje „stawek Ataczỷkowski” oraz majątek określony jako „Otaczakowskie”, 
zob. WBP w Lublinie, DZZS, rkps sygn. 1197, k. 9v (s. 18)–k. 10 (s. 19). Z dokumentu tego 
wynika także, iż majątki Lewonowski i Ataczykowski były położone w sąsiedztwie.   
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Dokument kończy datacja, z której dowiadujemy się, iż został on wydany w Wilnie 
5 VI 7006 r. (tj. 5 VI 1498 r.33), indykcji 1: 

„пса~н о’у ви~лни Въ лѣто ҂Þѕ м~ца и’ю~н ~є д~нь и’нди~к ~а”.

Odniesienie daty rocznej wystawienia dokumentu na 1498 r. nie ulega wąt-
pliwości, gdyż zarówno roku 7006, jak i 1498 odpowiada indykcja 1. 

Treść tego dokumentu jest znana w historiografii, gdyż został on wpisany 
(z nieco okrojoną intytulacją) do szóstej księgi zapisów Metryki Litewskiej34. Na 
podstawie tego wpisu trzy razy jego treść została opublikowana35. Zaś oryginalny 
dokument, przechowywany w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, jak dotąd 
w historiografii nie był znany (jedynym wyjątkiem jest wspominana praca K. Piet-
kiewicza Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506). Mamy nadzieję, 
iż niniejsza publikacja wprowadzi go do szerszego obiegu naukowego.
 Kolejne dwa dokumenty – to kopie. Pierwszy z nich (aneks 3) jest odpisem 
przywileju wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka i częścią ręko-
pisu o sygn. 1205 (k. 3). Wykonany został na papierze czerpanym (brak znaku wod-
nego) o wymiarach 15×20,2 cm. Tekst napisano w języku polskim36, jasnobrązowym 
atramentem, lecz data jego wykonania jest nieznana. Według K. Pietkiewicza odpis 
został sporządzony w XVIII w.37 Na odwrocie dokumentu (k. 3v) widnieje napis: 
„List Xcă Alexandra danỷ Wuytowi Truszowi, Luckiemu na dwadziescie beczek pola 
ỷ gruntu pod Manastỷrem Wasilewskim, w roku 70005 (sic!) dnia 25 Miă nouembra”. 

Dokument ten został wpisany do szóstej księgi zapisów Metryki Litewskiej38 
i na podstawie tego wpisu 4 razy został opublikowany39, dzięki czemu jego treść jest 
znana w historiografii.  
 Składa się z intytulacji, narracji, dyspozycji, korroboracji oraz datacji. 

Intytulacja zawiera typową dla dokumentów Aleksandra Jagiellończyka ty-
tulaturę władcy: 

33 Takie datowanie przyjmuje także K. Pietkiewicz, zob. K. Pietkiewicz, 
Itinerarium..., s. 67.

34 Obecnie jest przechowywany w: Rossijskij Gosudarstvennyj Arhiv Drevnih 
Aktov (dalej: RGADA), f. 389, kn. 6, l. 159 оb.

35 S. Beršadskìj, Russko-evrejskij arhiv˝. Dokumenty i materìaly dlâ istorìi evreev˝ 
v˝ Rossìi, t. I. Dokumenty i regesty k˝ istorìi litovskih˝ evreev˝ (1388–1550), S.–Peterburg˝ 
1882, s. 59–36; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506). Užrašymų knyga 6 / Lithuanian 
Metrica: Book of Inscriptions 6 / Metryka Litewska: 6 Księga wpisów, parengė A. Baliulis, 
Vilnius 2007, s. 181–182; Akty, otnosâŝiesâ k istorii Zapadnoj Rossii, t. 1 (6). Sbornik 
dokumentov kancelarii velikogo knâzâ Litovskogo Aleksandra Âgellončika 1494–1506 gg. 
Šestaâ kniga zapisej Litovskoj metriki, Moskva; Sankt-Peterburg 2012, s. 184–185, 483.

36 Według K. Pietkiewicza jest to kopia w języku oryginału jedynie transliterowana 
alfabetem łacińskim, a nie tłumaczenie na język polski, z czym się nie zgadzam, zob.  
K. Pietkiewicz, Itinerarium..., s. 82 (przyp. 244). 

37 Tamże.
38 Obecnie jest przechowywany w: RGADA, f. 389, kn. 6, l. 206.
39 Akty Litovskoj Metriki, t. 1, vyp. 2 (1499–1507 гг.), Varšava 1897, s. 63; Akty 

Litovsko-Russkogo gosudarstva, izd. M. Dovnar˝-Zapolskim ,̋ vyp. 1 (1390–1529 г.), 
Moskva 1899, s. 94–95; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506). Užrašymų knyga 6 / 
Lithuanian Metrica: Book of Inscriptions 6 / Metryka Litewska: 6 Księga wpisów, parengė 
A. Baliulis, Vilnius 2007, s. 229; Akty, otnosâŝiesâ k istorii Zapadnoj Rossii, t. 1 (6). Sbornik 
dokumentov kancelarii velikogo knâzâ Litovskogo Aleksandra Âgellončika 1494–1506 gg. 
Šestaâ kniga zapisej Litovskoj metriki, Moskva; Sankt-Peterburg 2012, s. 246. 
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„Alexander Bozą Miłoscią Wielkie Xiąze litewskie Ruski Żmudzki  
ỷ Jnnỷch”.

W głównej części, w narracji, oznajmia się, iż do wielkiego księcia litewskie-
go Aleksandra Jagiellończyka zwrócił się stary (były) wójt miasta Łucka Trusz40  
z prośbą o nadanie mu gruntu w powiecie łuckim – od monasteru Św. Wasyla po 
drogę Podhajecką z dworca, po granicę Wołkowyjską od Styru; ogółem ten spłacheć 
ziemi miał wynosić 20 beczek41:

„Bił nam Czołem Starỷ Wuỷt Miasta Łuckiego, Trusz ỷ Prosił w nas 
Żiemice w Łuckim powiecie od Manastỷra Wasilewskiego po dro-
gę Podhaiecką z dworca a po granicę Wołkowỷiecza od Stỷra, y Po-
wiadał nam co ieno tỷlko teỷ Żiemlieỷ na dwadziescie beczek, ỷ Mỷ 
o tỷm Pisali do Klucznika Łuckiego do Pana Bohdana Sinkowicza 
zebỷ sie o tỷm dowiedział ỷ On o tym do nas odpisał ze to tak iest ỷ on 
nam powiadał iz tỷlko teỷ Ziemicỷ mało więcej dwudziestu Beczek”.

W tym miejscu warto odnotować, iż jedynie odpis dokumentu znajdujący się 
w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie określając nadany grunt podaje, że miał on 
zaczynać się od monasteru Św. Wasyla. Publikacje na podstawie zapisu w Metryce 
Litewskiej mówią o dworcu lub dworze Wasilewskim42. Biorąc pod uwagę dzisiej-
szą wiedzę na temat ówczesnej topografii Łucka (brak danych o dworcu lub dworze 
Wasilewskim), jak można sądzić jedynie lektura odpisu dokumentu przechowywa-
nego w Lublinie jest właściwa. 

W dyspozycji wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk spełnił prośbę 
Trusza i nadał mu ziemię, o którą proszono:

„ỷ Mỷ Jemu tę Żiemnicę po drogę Popodhaiecką od dworca a po 
granice Powołkowỷiecza, do Stỷra dali Wiecznie ỷ iego Żonie ỷ ich 
Dziecium y Potỷm będącỷm ich Sczadkum”. 

    
W korroboracji zaznaczono, iż dla pewności wielki książę litewski Alek-

sander Jagiellończyk rozkazał przywiesić pieczęć: 
 

„a na twardost tego ỷ Pięczęc Naszą Kazalismỷ Przỷłozyc k temu 
naszemu Listu”. 

40 Według A. Zajca oraz N. Biłous Trusz sprawował urząd wójta łuckiego w latach 
1490–1498: A. Zaâc ,́ Luć kì vìjti… s. 178; N. Biłous, Urzędnicy miejscy Łucka w XV–XVII 
wieku. Spisy, Toruń 2017, s. 35, 110. 

41 N. Biłous z jakiegoś powodu zinterpretowała owe 20 beczek ziemi jako 20 
włók ziemi („війт Труш отримав привілей на 20 волок землі”), zob. N. Bìlous, Luć ke 
vìjtìvstvo v XV–XVII st.: harakteristika ìnstitutu ta personalìї urâdnikìv, „Ukraїns´kij 
Istoričnij Žurnal”, nr. 4, 2015, s. 8. Przyjmuje się jednak, iż wówczas 1 beczka ziemi była 
równa 1 mordze (1 morga = ok. 0,71 ha), zob. M. Dovnar-Zapolskìj, Vvedenìe, w: Dokumenty 
Moskovskogo Arhiva Ministerstva ûsticii, t. I., Moskva 1897, s. XVII; Morg, morgen,  
w: Ènciklopedičeskìj slovaŕ  Brokgauza i Efrona, t. XIX-A (Mihaila orden˝ – Moskovskìj 
Telegraf˝), S.–Peterburg˝ 1896, s. 837.

42 Akty Litovskoj Metriki, t. 1, vyp. 2, s. 63; Akty Litovsko-Russkogo gosudarstva, 
vyp. 1, s. 94–95; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506), s. 229; Akty, otnosâŝiesâ  
k istorii Zapadnoj Rossii, t. 1 (6), s. 246. 
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Dokument kończy datacja, w której zaznaczono, iż został on wydany w Wil-
nie 25 XI 7005 r., indykcji 4: 

„Pisan W Wilnie w rok siedm tỷsięcỷ piuntę Miesiąca nouembra 
dwudziestego Piątego dnia Jndỷkta Czwartego”.

W tym przypadku data roczna jest ustalana na podstawie indykcji oraz daty 
dziennej, gdyż podana w dokumencie data roczna od „stworzenia świata” wyraźnie 
sprowadza nas na manowce (7005 r. = 1496 r.?)43. W okresie rządów Aleksandra Ja-
giellończyka indykcja 4. przypada tylko na rok 1501, aczkolwiek biorąc pod uwagę, 
iż dokument wystawiono 25 XI (przypomnijmy, iż w datacji od „stworzenia świata” 
wówczas na tych terenach rok rozpoczynał się 1 września i trwał do końca sierp-
nia44), to indykcja 4. przypada na okres września–grudnia 1500 r. i stycznia–sierpnia 
1501 r. Zatem dokument wystawiono 25 XI 1500 r.45  

Kolejnym dokumentem (aneks 4) jest odpis przywileju króla Polski i wiel-
kiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka przechowywany w jednostce 
inwentarzowej o sygn. 1205 (k. 4). Dokument wykonany jest na papierze czerpanym 
(brak znaku wodnego), o wymiarach 20×32,3 cm. Tekst napisano czarnym atramen-
tem. Data wykonania odpisu pozostaje nieznana. Sporządzono go w języku łaciń-
skim. Na odwrocie dokumentu (k. 4v) widnieje napis: „Copia Confirmatiey Przywi-
leiu od Krola (Jm҃) Alexandra na Przedmeskie Grunty 1503. Truszowy daney”. 

Dokument składa się z intytulacji, promulgacji, narracji, dyspozycji, korro-
boracji oraz datacji. 

Intytulacja zawiera typową dla dokumentów Aleksandra Jagiellończyka ty-
tulaturę władcy: 

„Alexander Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lituaniae Russiae 
Prussae etc.: Prius et haeres”.

Także i zastosowana w dokumencie formuła promulgacji jest typowa dla do-
kumentów tego czasu:

„Significamus tenore praesentium quibus expedit vniuersis prae-
sentibus et futuris (fi)arum notitiam habituris”.

W głównej części, w narracji, oznajmia się, iż do króla zwrócił się były wójt 
miasta Łucka Trusz z prośbą o potwierdzenie nadanych mu gruntu i łąki w powiecie 
łuckim:

„Et Postquam prouidur Thrusz quondam aduocatus Ciuitatis Luce-
onensis supplicasset nobis vt super terram siue agrum suum quem 
in district(u) Luceonensi habet Jacentem propre Monasteriu Vasilo-
uicze, vsq ad viam quae ducit in Podhaiec et ad granicies Vołkouicza 

43 Zresztą jak można sądzić data roczna podana w rozpatrywanym odpisie jest 
ewidentnie błędna. We wszystkich czterech publikacjach zapisu kopii oryginału tego 
dokumentu w Metryce Litewskiej data roczna jest podana jako 7008 r., zob. tamże. 

44 K. Pietkiewicz, Paleografia…, s. 151, 154.
45 Taką datę podaje też K. Pietkiewicz, zob. K. Pietkiewicz, Itinerarium..., s. 82 

(przyp. 244).
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(p)ene(s) Fluuium Styr protensum, et super pratum etiam penes 
Fluuium Głuszec iacentem, nostras sibi Confimatienis Literas (dare) 
mandaremus”.

W dyspozycji dokumentu zaznaczono, iż Aleksander Jagiellończyk spełnił 
prośbę Trusza i nadał potwierdzenia, o które proszono:

„nosq visa eius petitio(n)e non indigna duximus sibi nostram Confi-
(r)mationem esse dandam, damusq et Confi(r)mamus per praesen-
tes (i)tascilicet vt ipse Thrusz et sui legitimi successores plenam ha-
beant potestatem (praefatam) terram et pratum cumomnibus suis 
(aetinentiis) [...]late ac circum (f)erentialiter prout ab antique sunt 
limitata habentenen (possiden) dona(ri) Venundari C(ae)mutari ac 
in vsus suos (f)uerumq successorum (b)eneplacitos (anuerten̾) per-
petue et in (ae)uum”. 

W korroboracji zaznaczono, iż dla pewności król rozkazał przywiesić pie-
częć: 

„in Cuius Rei Testimoniae. Sigyllum nostrum praesentibus est 
suboppens(ae)”. 

Dalej z treści dokumentu dowiadujemy się, że został on wydany w Wilnie, 
w środę („feria quarta”) po Niedzieli Czarnej („post Dominicam Judica”) 1503 r., 
w drugim roku rządów, tj. 5 IV 1503 r.: 

„Datum et Actum Vilnae feria quarta post Dominicam J(u)dica, 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo tertio Regni vero nostri 
Anno secundo”.

Treść kończy informacja o pisarzu, który sporządził oryginalny dokument 
– był nim biskup płocki i dyplomata, sekretarz Aleksandra Jagiellończyka Erazm 
Ciołek (Vitellius)46:

„per manus venerabilis Erasmi Vitelli. Sedis Apostolicae Prostiono-
tarii praepti Vilnae Vratislauie̾ Vladislauie̾ et Ploce̾ Eccleam̾ Can-
onici Secreta(iri) nostri qui praesentia habuit iu Commissy”47.

Nie udało się odnaleźć śladów odwoływania się do tego dokumentu (kopii 
lub oryginału) w historiografii. Wyjątkiem ponownie jest praca K. Pietkiewicza Iti-
nerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506, w którym badacz jedynie 
wspomina o jego istnieniu48.

46 S. Łempicki, Ciołek Erazm (1474–1522), w: PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 78–81.
47 Jak można sądzić w procesie przepisywania dokumentu niektóre fragmenty 

tytulatury tego dostojnika zostały przeinaczone. Por. z innym dokumentem także z 1503 r. 
– przywielejem tegoż Aleksandra Jagiellończyka dla królowej Heleny na zamek Mohylew: 
„Per manus Venerabilis Erasmi, Sedis Apostolicae Protonotarii Praepositi Vilnen. et 
Scholastici Wratislavien. Secretarii nostri, qui praesentia habuit in commissis”, zob.  
M. Baliński, Historya Miasta Wilna, t. II, Wilno 1836, s. 203. 

48 K. Pietkiewicz, Itinerarium..., s. 115 (przyp. 449).
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Omówione dokumenty odsłaniają dość szczególny moment w dziejach mia-
sta Łucka i Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XV i XVI w., związany ze 
zmianami w stanie posiadania własności ziemskiej po wygnaniu Żydów. Pozwalają 
też określić stan zagospodarowania gruntów otaczających miasto tak w momencie 
ich wystawienia, jak i w czasie z nim sąsiadującym.  

Dokumenty zostały przygotowane do publikacji z uwzględnieniem re-
komendacji Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych49  
z uwagami K. Pietkiewicza50 oraz Zasad publikacji pamiątek napisanych w ję-
zyku ukraińskim oraz cerkiewnosłowiańskim redakcji ukraińskiej51, z zastoso-
waniem opisanej w ostatnim wydawnictwie metody krytyczno-dyplomatycznej  
z nieznacznymi odstępstwami. Litery nadpisane zostały podane w indeksie gór-
nym (np. °лєкса~ндръ). Zachowano także stare litery cyryliczne (np. ѣ, ѹ, ѡ, ÷, ѧ) 
oraz napisanie słów pod tytłami. W nawiasach okrągłych podano zrekonstruowane 
lub uzupełnione fragmenty tekstu. Postanowiono wykonać tłumaczenia na język 
polski tylko w dwóch przypadkach – dokumentu 2 i 4 (aneks 2 i 4). W przypadku 
dokumentu 1 (aneks 1) nie wykonano tłumaczenia, gdyż załączona kopia wiernie 
przekazuje treść oryginału, zaś dokument 3 (aneks 3) jest kopią wykonaną w ję-
zyku polskim. 

ANEKS 1

1496, marzec 15. Berszty. – Wielki książę litewski i ruski etc. Aleksander Jagiel-
lończyk nadaje księciu Semenowi Jurewiczowi Holszańskiemu dwór żydowski 
Icchaka Lewonowicza w Łucku. 

Oryginał: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lu-
blinie, Dział Zbiorów Specjalnych, rkps sygn. 1205, k. 1.  
Papier czerpany. Wymiary: 16,5×21,2 сm. Ilość wierszy: 8. Stan zachowania – do-
bry. Atrament czarny. Skoropis. Pismo pisarza wyraziste, nacisk silny. Dokument 
zawiera odciśniętą na papierze z podkładem lakowym (?) pieczątkę (nieczytelną) 
– najprawdopodobniej jest to pieczątka wielkiego księcia litewskiego Aleksandra 
Jagiellończyka („Pogoń”). Brak informacji o pisarzu.
Kopia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lubli-
nie, Dział Zbiorów Specjalnych, rkps sygn. 1205, k. 2. Odpis. Data wykonania od-
pisu nieznana. 
Papier czerpany. Wymiary: 10×20,4 сm. Ilość wierszy: 7. Stan zachowania – do-
bry. Atrament jasnobrązowy. Pismo pisarza wyraziste, nacisk silny. Brak informacji  
o pisarzu.   

[Tekst oryginału]

[k. 1] °лєкса~ндръ Бѡжю’ мл~стью вєликии кн~Þь лит | 
вскии рѹскии жѡ’моитскии |

Проси~л в на~с староста лѹцкии маршалѡ~к волы~нскоє Þємли’ кн~Þь сємє~н юрьєви~ч 

49 Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, oprac. 
Komisja Historyczna PAU i in., Kraków 1925.    

50 K. Pietkiewicz, Paleografia…, s. 382–386.    
51 V. Nìmčuk, Pravila vidannâ pam’âtok, pisanih ukraïnś koû movoû ta 

cerkovnoslov’ânś koû ukraïnś koï redakcìï, Kiïv 1995, č. І. Proekt, s. 18–21.
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| двора жидѡ~вского в мѣстє лѹцкѡм на имѧ цхакова лєвоновича и мы | Е’мѹ 
тѡт дворъ цхакѡ~в лєвоновича’ дали’ Þ бѹдова~нєм и со всими хоро | мы и со 
ѡ’городы и съ хмє~лники и с польми’ и с прудцѡм и со всим потомѹ | што к томѹ 
дворцѹ прислухаєт а’ да’ли то єсмо вѣчно ємѹ и Е’го дѣтєм | пс~на в бєрштах 
ма~р ~єі д~нь и’нди~к ~ді  
  

[Tekst kopii]

[k. 2] Alexander Bozą Miłoscią Wielkie Xiąze Litewskie |
Prosił v nas starosta Łucki Marszałek Wołynskieỷ Żiemi Kniaz Semen Juriewicz 
Dwora | Żydowksiego w Miescie Luckim na (j)mie Jcchakowa Lewonowicza ỷ Mỷ 
iemu ten | Dwor Jcchakow Lewonowicza dali Ż budowaniem y ze wszỷskimi cho-
romy ỷ z ogro | dỷ y s chmielniki, ỷ s polmi, ỷ s Prudcem ỷ ze wszỷskim Co k tomu 
Dworowi przỷ | słusza a dalismy mu to w wiecznosc ỷ iego Dzieciom Pisan w Bersz-
tach | marca d 15 Jndicta 14

ANEKS 2

1498, czerwiec 5. Wilno. – Wielki książę litewski i ruski etc. Aleksander Jagiel-
lończyk potwierdza nadanie księciu Konstantemu Iwanowiczowi Ostrogskie-
mu dworu żydowskiego tzw. Ataczykowskiego w Łucku oraz folwarku, a także 
zwalnia je i podwornika od opłat miejskich i robót grodowych.

Oryginał: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lu-
blinie, Dział Zbiorów Specjalnych, rkps sygn. 1209, k. 1.    
Pergamin. Wymiary: 29×36,5 сm. Ilość wierszy: 15. Stan zachowania – dobry. Atra-
ment jasnobrązowy, wyblakły. Skoropis. Pismo pisarza wyraziste, nacisk silny. Do 
dokumentu na czerwonym sznurku była przywieszona 1 pieczęć; obecnie nie zacho-
wała się. Brak informacji o pisarzu.
Kopia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lubli-
nie, Dział Zbiorów Specjalnych, rkps sygn. 1209, k. 2. Odpis z oryginału wykonany 
w XIX lub na początku XX w.  
Papier. Wymiary: 35,3×21,6 сm. Ilość wierszy: 26. Stan zachowania – dobry. Atra-
ment czarny. Pismo pisarza wyraziste, nacisk silny. Brak informacji o pisarzu.
Opublikowano: dokument był wpisany do szóstej księgi zapisów Metryki Litew-
skiej (RGADA, f. 389, kn. 6, l. 159 оb.), na podstawie zamieszczonego tam wpi-
su był publikowany: S. Beršadskìj, Russko-evrejskij arhiv˝. Dokumenty i materìaly 
dlâ istorìi evreev˝ v˝ Rossìi, t. I. Dokumenty i regesty k˝ istorìi litovskih˝ evreev˝  
(1388–1550), S.–Peterburg˝ 1882, s. 59–36; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6  
(1494–1506). Užrašymų knyga 6 / Lithuanian Metrica: Book of Inscriptions 6 / Me-
tryka Litewska: 6 Księga wpisów, parengė A. Baliulis, Vilnius 2007, s. 181–182; 
Akty, otnosâŝiesâ k istorii Zapadnoj Rossii, t. 1 (6). Sbornik dokumentov kancelarii 
velikogo knâzâ Litovskogo Aleksandra Âgellončika 1494–1506 gg. Šestaâ kniga za-
pisej Litovskoj metriki, Moskva; Sankt-Peterburg 2012, s. 184–185, 483.
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 [Tekst oryginału]

[k. 1] Самъ °лєкса~ндръ бжою млстью’ вєликии к~нÞь лит | 
вскии рѹски’ и’ жомоитски’и’ и иных |

Чини~м Þнамєнито си~м наши~м листо~м хто на нєго посмотрить а’бо чтѹчи 
єго въслышить комѹ того бѹдєть потр~бє вѣдати Би~л на~м чоло~м | гєтма~н на~ш 
намѣстни~к брѧсла~вскии и Þвиногородскии’ и’ вѣницкии к~нÞь кѡстѧ~нти~н 
и’ванови~ч ѡстроÞкии’ што є’смо дали | ємѹ дворъ жидовъскии в мѣстє луцкѡ~м 
на и’мѧ атачикѡ~вски’и’ и’ ѳольварокъ Е’го Þ дворцо~м и с хм~лѣнико~м и ста~в 
на~ш сомлын~мо што ємѹ | є’смо дали на юровици’ и’ просил н~а а’быхмо тот Е’го 
дворъ и’ подворника є’го выÞволили ѿ платовъ мѣстьских и ѿ подвод | и’ ѿ 
роботы городовоє и’но мы Þ ла~ски’ нашєє то вчинили’. и’ тот Е’го дворъ 
атачикѡ~вскии’ и подворнка’ Е’го выÞволили’ | ѿ всих платовъ мѣстьских и’ 
ѿ подвод и’ ѿ роботы городовое’. тѣж Би~л на~м чоломъ. абыхмо тот дворъ 
а’тачикѡ~вскии и’ ѳо~лва’ | ро~к Е’го Þ дворцѡ~м и’ съ хмѣлникѡ~м и’ ставъ на~ш 
со млынѡ~м на’ ю’ровици’ потвєрдили Е’мѹ на’ши~м ли’стѡ~м на’ вѣчность. ино 
мы’ | тот Е’го дворъ а’тачикѡ~вскии’ в мѣстє лѹцкѡ~м и’ ѳо~лва’рѡ~к Е’го Þ 
дворцѡм и’ съ хмѣлникѡм и ста~в со млынѡ~м и’ со вси~м с ты’мъ | што к томѹ 
двору и’ к тому ѳо~лва’рку’ слушає’ти. потвєржаєм симъ на’ши~м листѡ~м вѣчно 
и’ нєпорушно є’мѹ самомѹ | и’ Его жєнѣ и’ их дѣтємъ и’ напотомъ будѹчимъ 
их счадкѡ~м. волєнъ ѡ~н тот дворъ и’ ѳо~лва’ро~к Þ дворцѡ~м и’ съ хмѣ~лникѡ~м и 
ста~в | со млыно~м продати и ѿдати и Þаменити и къ црк~ви Þаписати и кѹ сво-
єму лѣпшомѹ и вжиточномѹ ѡбєрнути ка~к са~м | налєпѣи’ роÞумѣю’чи. а’ на 
твєрдость того и’ пєчта нашѹ каÞали Е’смо привѣсити къ сєму нашому листѹ 
пса~н | о’у ви~лни Въ лѣто ҂Þѕ м~ца и’ю~н ~є д~нь и’нди~к ~а 

 [Tłumaczenie]

Sam Aleksander z łaski Bożej wielki książę litewski, ruski, żmudzki i innych.
Czynim(y) wiadomo tym naszym listem kto na niego popatrzy, albo czytając go 
usłyszy, komu będzie potrzeba to wiedzieć. Bił nam czołem hetman nasz namiestnik 
bracławski i dźwinogrodzki i winnicki książę Konstanty Iwanowicz Ostrogski, któ-
remu to daliśmy dwór żydowski w mieście łuckim na imię Ataczykowski i folwark 
jego z pałacem i z chmielnikiem i staw nasz z młynem, co mu myśmy dali na Jurowi-
cy i prosił nas abyśmy ten jego dwór i podwornika (lokatora) jego zwolnili od opłat 
miejskich i od podwód i od prac grodowych, co myśmy z łaski naszej to uczynili.  
I ten jego dwór Ataczykowski i podwornika (lokatora) jego zwolniliśmy od wszyst-
kich opłat miejskich i od podwód i od prac grodowych. Też bił nam czołem, abyśmy 
ten dwór Ataczykowski i folwark jego z pałacem i z chmielnikiem i staw nasz z mły-
nem na Jurowicy potwierdzili mu naszym listem na wieczność. A zatem my ten jego 
dwór Ataczykowski w mieście łuckim i folwark jego z pałacem i z chmielnikiem  
i staw z młynem i ze wszystkim tym co do tego dworu i do tego folwarku [przynale-
ży] potwierdzamy tym naszym listem wiecznie i nieporusznie jemu samemu i jego 
żonie i ich dzieciom i będącym w przyszłości ich potomkom. Wolno mu ten dwór  
i folwark z pałacem i z chmielnikiem i staw z młynem sprzedać i oddać i zamienić 
na cerkiew zapisać i ku swojej lepszej korzyści obrócić jak sam najlepiej rozumie.  
A na twardość tego i pieczęć naszą kazaliśmy przywiesić do tego naszego listu. Pi-
sany w Wilnie roku 7006 miesiąca czerwca 5 dnia indykcji 1.
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ANEKS 3

Wielki książę litewski i ruski etc. Aleksander nadaje posiadłości ziemskie w dys-
trykcie łuckim byłemu („staremu”) wójtowi łuckiemu Truszowi (teren położony 
od monasteru Św. Wasyla po drogę na Podhajce do granic Wołkowyi od rzeki 
Styr); oryginalny dokument wystawiono 25 XI 1500 r. w Wilnie. 
Kopia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lubli-
nie, Dział Zbiorów Specjalnych, rkps sygn. 1205, k. 3. Odpis. Data wykonania odpi-
su nieznana (przypuszczalnie z XVIII w.: K. Pietkiewicz, Itinerarium króla Aleksan-
dra Jagiellończyka 1492–1506, Warszawa 2016, s. 82 (przyp. 244)).    
Papier czerpany. Wymiary: 15×20,2 сm. Ilość wierszy: 10. Stan zachowania – do-
bry. Atrament jasnobrązowy. Pismo pisarza wyraziste, nacisk silny. Brak informacji  
o pisarzu.
Opublikowano: dokument był wpisany do szóstej księgi zapisów Metryki Litew-
skiej (RGADA, f. 389, kn. 6, l. 206), na podstawie zamieszczonego tam wpisu był 
publikowany: Akty Litovskoj Metriki, t. 1, vyp. 2 (1499–1507 gg.), Varšava 1897, 
s. 63; Akty Litovsko-Russkogo gosudarstva, izd. M. Dovnar˝-Zapolskim˝, vyp. 1 
(1390–1529 г.), Moskva 1899, s. 94–95; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506). 
Užrašymų knyga 6 / Lithuanian Metrica: Book of Inscriptions 6 / Metryka Litew-
ska: 6 Księga wpisów, parengė A. Baliulis, Vilnius 2007, s. 229; Akty, otnosâŝiesâ 
k istorii Zapadnoj Rossii, t. 1 (6). Sbornik dokumentov kancelarii velikogo knâzâ 
Litovskogo Aleksandra Âgellončika 1494–1506 gg. Šestaâ kniga zapisej Litovskoj 
metriki, Moskva; Sankt-Peterburg 2012, s. 246. 

[Tekst kopii]

[k. 3] Alexander Bozą Miłoscią Wielkie Xiąze litewskie Ruski Żmudzki ỷ Jnnỷch |
Bił nam Czołem Starỷ Wuỷt Miasta Łuckiego, Trusz ỷ Prosił w nas Żiemice w Łuc-
kim powiecie od Mana | stỷra Wasilewskiego po drogę Podhaiecką z dworca a po 
granicę Wołkowỷiecza od Stỷra, y Powiadał nam | co ieno tỷlko teỷ Żiemlieỷ na 
dwadziescie beczek, ỷ Mỷ o tỷm Pisali do Klucznika Łuckiego do Pana | Bohdana 
Sinkowicza zebỷ sie o tỷm dowiedział ỷ On o tym do nas odpisał ze to tak iest ỷ on 
nam po | wiadał iz tỷlko teỷ Ziemicỷ mało więcej dwudziestu Beczek ỷ Mỷ Jemu 
tę Żiemnicę po drogę | Popodhaiecką od dworca a po granice Powołkowỷiecza, do 
Stỷra dali Wiecznie ỷ iego Żonie ỷ | ich Dziecium y Potỷm będącỷm ich Sczadkum 
a na twardost tego ỷ Pięczęc Naszą Kaza | lismỷ Przỷłozyc k temu naszemu Listu, 
Pisan W Wilnie w rok siedm tỷsięcỷ piuntę | Miesiąca nouembra dwudziestego Pią-
tego dnia Jndỷkta Czwartego

ANEKS 4

Król Polski, wielki książę litewski i ruski etc. Aleksander potwierdza nadania 
ziemskie w dystrykcie łuckim byłemu wójtowi łuckiemu Truszowi (teren poło-
żony od monasteru Św. Wasyla po drogę na Podhajce do granic Wołkowyi od 
rzeki Styr do rzeki Głuszec); oryginalny dokument wystawiono 5 IV 1503 r.  
w Wilnie.

Kopia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lubli-
nie, Dział Zbiorów Specjalnych, rkps sygn. 1205, k. 4. Odpis. Data wykonania od-
pisu nieznana.    
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Papier czerpany. Wymiary: 20×32,3 сm. Ilość wierszy: 14. Stan zachowania – dobry. 
Atrament czarny. Pismo pisarza wyraziste, nacisk silny. Brak informacji o pisarzu, 
który wykonał kopię.

[Tekst kopii]

[k. 4] Alexander Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lituaniae Russiae Prussae 
etc.: Prius et haeres. | Significamus tenore praesentium quibus expedit vniuersis 
praesentibus et futuris (fi)arum notitiam habituris. | Et Postquam prouidur Thrusz 
quondam aduocatus Ciuitatis Luceonensis supplicasset nobis vt super terram siue | 
agrum suum quem in district(u) Luceonensi habet Jacentem propre Monasteriu Vasi-
louicze, vsq ad viam quae | ducit in Podhaiec et ad granicies Vołkouicza (p)ene(s) 
Fluuium Styr protensum, et super pratum etiam penes | Fluuium Głuszec iacentem, 
nostras sibi Confimatienis Literas (dare) mandaremus, nosq visa eius petitio(n)
e | non indigna duximus sibi nostram Confi(r)mationem esse dandam, damusq et 
Confi(r)mamus per praesentes (i)tascilicet | vt ipse Thrusz et sui legitimi successores 
plenam habeant potestatem (praefatam) terram et pratum cumomnibus suis | (aeti-
nentiis) [...]late ac circum (f)erentialiter prout ab antique sunt limitata habentenen 
(possiden) dona(ri) Venundari C(ae) | mutari ac in vsus suos (f)uerumq successorum 
(b)eneplacitos (anuerten̾) perpetue et in (ae)uum, in Cuius Rei Testimoniae. | Sigyl-
lum nostrum praesentibus est suboppens(ae) Datum et Actum Vilnae feria quarta 
post Dominicam J(u)dica, Anno | Domini Millesimo Quingentesimo tertio Regni 
vero nostri Anno secundo, per manus venerabilis Erasmi Vitelli. | Sedis Apostoli-
cae Prostionotarii praepti Vilnae Vratislauie̾ Vladislauie̾ et Ploce̾ Eccleam̾ Canonici 
Secreta(iri) nostri qui | praesentia habuit iu Commissy.

[Tłumaczenie]

Aleksander z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski etc.: 
(Pan) i dziedzic. Na wieczną rzeczy pamięć oznajmujemy niniejszym wszystkim, 
komu o tym wiedzieć należy obecnym i następnym. Zwrócił się do nas Trusz niegdy-
siejszy wójt miasta łuckiego z prośbą o potwierdzenie nadania ziemi w dystrykcie 
łuckim od Monasteru Wasilewskiego po drogę Podhajecką, do granic Wołkowyi od 
rzeki Styr rozciągającej się, a także łąki przy rzece Głuszec (i) wydanie mu naszych 
listów potwierdzających. Widziało się nam, iż jego prośba nie jest niegodna wspar-
cia naszego, (zatem) nasze potwierdzenie dajemy, udzielamy i potwierdzamy niniej-
szym w innym i temu Truszowi i jego legalnemu potomstwu. Wolno (mu) wyżej wy-
mienioną ziemię i łąkę i wszystko co do nich przynależy w granicach jak od dawna 
wyznaczono posiadać, darować, sprzedać i w używanie swoim następcom przekazać 
na stale i wiecznie. Na świadectwo czego pieczęć nasza niniejszym została przywie-
szona. Dano i sporządzono w Wilnie w środę po Niedzieli Czarnej, Roku Pańskiego 
Tysiąc Pięć Set Trzeciego, naszych rządów roku drugiego, ręką wielebnego Erazma 
Vitellego, Stolicy Apostolskiej Protonotariusza, Proboszcza Wileńskiego, kanonika 
Wrocławskiego, Włocławskiego i Płockiego, Sekretarza naszego, który rzecz tę miał 
sobie poruczoną.

Aleksander Baran
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 Summary
 This paper is a publication of the documents of King Alexander Jagiellon stored in 
the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin. These are four documents: two 
originals, dated 1496 and 1498, written in the Ruthenian language; two Polish translations 
of copies of documents dated 1496 and 1500; and one copy of a document dated 1503, in 
Latin. All these documents are land grants in Lutsk, made by the King to the grandees Prince 
Semyon Olshanski, Prince Konstanty Ostrogski, and Vogt of Lutsk Trush.
 
 Pезюме
 Данная работа являет собой публикацию документов короля Александра 
Ягеллончика, хранящихся в Люблинской Воеводской Публичной Библиотеке  
им. Иеронима Лопацинского. Это четыре документа: два оригинальных, относящихся 
к 1496 и 1498 гг., написанных на русском (т.е. староукраинском, старобелорусском) 
языке; два перевода на польский язык копий документов, относящихся к 1496 и 1500 гг.; 
одна копия документа, относящегося к 1503 г., написанного по-латыни. Все документы 
касаются земельных пожалований в Луцке, сделанных королем вельможам: князю 
Семену Гольшанскому, князю Константину Острожскому и луцкому войту Трушу. 

Dokumenty króla Aleksandra Jagiellończyka...
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