
VІ. ДО ДЖЕРЕЛ



Український історичний збірник, Вип. 11, 2008

472

Андрій Блануца
(Київ)

ПРИВІЛЕЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЛИТОВСЬКОГО ВІТОВТА 
ПАНУ ІЛЛІ ВЯЧКОВИЧУ НА ВОЛИНСЬКІ МАЄТНОСТІ

Документальна спадщина великого князя литовського Вітовта в тій 
частині, що стосується українських територій, становить важливе джерело для 
дослідження різних аспектів литовської політики щодо українських земель 
Великого князівства литовського (далі – ВКЛ). Оригінальні документи, що 
вийшли з канцелярії Вітовта, у переважній своїй більшості відомі дослідникам. 
Розширення ж джерельної бази Вітовтової політики щодо України можливе 
в основному за пізнішими копіями та підтвердженнями його наступників. 
Саме в даній публікації і пропонується привілей Вітовта, підтверджений 
Сигізмундом ІІ Августом у 1547 р.

Указаний документ ввійшов до 22 книги записів Литовської метрики, що 
зберігається у Російському державному архіві давніх актів (Ф. 389. – Оп. 
1. – Од. зб. 22.). Згідно з наказом великого князя литовського та короля 
польського Сигізмунда ІІ Августа, у 1547 р. всі землевласники Волинської 
землі зобов’язувалися представити до великокнязівської канцелярії документи, 
що підтверджували право власності чи володіння їхніми маєтностями. Одним 
із волинських землевласників виявився кн. Олександр Порецький. Саме він і 
доставив до канцелярії ВКЛ привілей Вітовта, наданий пану Іллі Вячковичу. 
Вочевидь, що вказані у привілеї маєтності й тримав сам кн. Порецький, а 
привілей Вітовта став доказом його прав на волинські маєтності, які він 
успадкував чи набув від нащадків пана І. Вячковича.

Привілей в.к.л. Вітовта складений за стандартною формулою документів 
надавчого характеру. Формуляр документу включає початковий протокол 
(присутня інтитуляція), основний текст (преамбула, промульгація, нарація, 
диспозиція, короборація), заключний протокол (дата), часткові свідчення 
відсутні. Особливо цікава для дослідників наративна частина документу, в 
якій в.к.л. Вітовт вказує маєтності, якими жалує пана І. Вячковича, а також 
розпорядження щодо здійснення одержувачем судочинства та митної політики 
на вказаних маєтностях.

Археографічна публікація документу здійснюється згідно з дипломатично-
критичним методом та у відповідності із запропонованими В. Німчуком „Правила 
видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською 
української редакції” (К., 1995).
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ДОКУМЕНТ

Російський державний архів давніх актів. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 22. 
– Арк. 6 зв.–7.

[Арк. 6 зв.] Кн(u)зь Алtксандро Порtцкий покладалъ и jказывалъ | привилtй, 
который нижtй написанъ |

Привилtй пану Ильи Вzчъковичу на сtло Порицко, | дрYгоt Порицко, 
Гриновичи, ТрYбки въ Володимtр | скомъ повtтt, на Ворочичин, Трыстtн, 
Стыдtн | в ЛYцкомъ повtтt вtчнымъ правомъ |

М(и)л(о)стью Божю мы кнuз вtликий Витовт |

Чинимъ знамtнито и даtмъ вtдати симъ нашимъ листомъ | кожъдомY добромY 
нинtшнимъ и потомъ бYдYчимъ, хто нас | Yзрыть или чтYчи въслышить, комY tго 
бYдtть потрtбно. | Видtв tсмо знамtнитYю слYжъбY намъ вtрънYю, николи нt 
jмtш | канYю н(а)шого вtрного пана Ильи Вuчъковича, и мы порадили з на | шою 
вtрною Радою со кн(u)змии и и п(а)ны даtмъ. И дали tсмо прtдрtчономY | панY 
Ильи ВuчъкtвичY за tго вtрнYю слYжъбY сtло Влодимtрскомъ | повtтt Порицъко 
и дрYгоt Порицъко, Гриновичи, ТрYбъки, а въ ЛYц | комъ повtтt Ворочичинъ, 
Трыстtн, Стыдtн. Дали tсмо таu сtла | со въсими доходы и приходы з данми, 
з мыты, ничого на сtбt нt вы | мtнuz, с пашнuми, зъ сtножатьми, з лtсы, з 
лYги, з дYбровами, из | бортными зtмълuми, з ловы, из ловищи, из бобровыми 
гоны, с озtры, з рt | ками, из криницами, с потоки, ставы и со въсими пожитъки 
и по | датьми, што к тымъ сtломъ слYшало и тuгло и такожъ, што можtт | собt 
примышлити и розширити, на новомъ корtни посадити. И дали1 tсмо | таu 
сtла панY Ильи ВuчкtвичY вtчно и нtпорYшно tмY и tго жонt, | и tго дtтtмъ, 
и близкимъ, и счtдкомъ вольно во въсtхъ имtнuхъ | комY jтъдати и продати, 
и замtнити, и и под(а)(в)ши jтъдати || [Арк. 7] пан Ильu и tго близки h по 
нtмъ бYдYчиt. А tщо з нашой ласки длu tго вtръной слYж | бы jтъпYстили 
tсмо воловщинY и uкъ вtчъно панY Ильи и tго близкимъ. | А въ тыхъ имtнuхъ 
слtдY нt гонити, комY шкода за своимъ пойди, а пана | Ильинымъ людtмъ слtдY 
нt братии, а и роспYстокъ вл(а)д(ы)цы нt давати. | А хто соль вtзtть jтъ воза 
грошъ мыта, а коли jмынtть гроша два, t | да чtрtз tго зtмълю двадцать грошtй 
промыты jтъ воза. А при том | были свtтъки Рада наша: воtвода вилtнский пан 
Дидикголдъ, панъ | jстикъ, пан Бyтрымъ, панъ Кгtзкгалъ. П(и)сан Y Вильни в 
лtта 6|415 май 20 дtн. А длu твtрдости вышtй писаныхъ рtчtй | к сtмY листY 
приложили пtчать нашY.

КОМЕНТАР:
Вячкович Ілля – пан, волинський землевласник, великокнязівський дворянин.
Порицьке – село Володимирського повіту Волинського воєводства.
Гриновичі – село Володимирського повіту Волинського воєводства.
Трубки – село Володимирського повіту Волинського воєводства.
Ворочичин – (Ворочнин), село Луцького повіту Волинського воєводства, суч. 

ПРИВІЛЕЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЛИТОВСЬКОГО ВІТОВТА

1 Слово вписане над рядком.
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село Рожищенського р-ну Волинської обл.1

Тристен – (Тристень), село Луцького повіту Волинського воєводства, суч. село 
Рожищенського р-ну Волинської обл.2

Стиден – село Луцького повіту Волинського воєводства.
Дидикголт – пан, воєвода віленський.
Остик (Григорій Станкович) – пан, маршалок господарський і дворний, 
державця троцький3.
Бутрим – пан, маршалок господарський, староста смоленський4.
Кгезгайло (Кезгайло Михайло) – великокнязівський канцлер і писар, намісник 
смоленський, воєвода віленський5.

1 Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року / Підготував В. Кравченко. 
– К., 2005. – С. 561.
2 Литовська метрика. Книга 561... – С. 586.
3 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV – XVIII wieku: Spisy / Oprac. 
H. Lulewicz i А. Rachuba. – Kórnik, 1994. – S. 227.
4 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego… – S. 202.
5 Ibidem. – S. 214.
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