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в ero „Матеріалах для исторіи заселенія Кіевской губерніи“ : „Пожитки 
замковые: вина и пресудъ водлугъ Статуту друкованого“ — себто П ер
шого. З того часу ся догадка пішла кружляти, і ще торік в своїх 
„Спорныхъ вопросах по исторіи русско-литовскаго права“ проф. Леонто- 
вич згадав про сю догадку: „зістаєть ся також не виясненим питанне, 
чи був перший статут друкований, чи мав силу в самих рукописних ко
піях“, і згадуючи про грамоту 1522 р., автор додає: „є одначе й до
кументальні сказівки на те, що в Литві мав силу (дѣйствовалъ) перший 
Статут „друкований“ (с. 6 —7) і покликуеть ся на ту розправу 
Новицького. З сих слів поважного знавця л.-руського права бачимо, що 
догадка небіжчика Новицького увійшла в куть науки.

Ще перед кількома роками, по виході' т. І  ч. V II Архива зауважив 
я, що в виданому там тексті описі Житомирського замка 1552 р. (з тоїж 
київської копії) згадане місце читаєть ся інакше: w odluh s ta tu tu  do- 
chow anoho (с. 146). Ce зацікавило мене і я постановив провірити се 
місце в основнім тексті — Литовської Метрики, що й зробив підчас 
останньої подорожи до Москви. Показало с я , що в орігінальнім тексті 
(Литовська Метрика, Переписи кн. 6 f. 121 ѵ.) стоїть таке:

Пожи(т)ки замковые •
Вина и пресудъ во(д)лугъ статуту |

Децъкованого в месте по два гроши, а з места поми(л)ного *). 
Заглянувши потому в саму київську копію (Київський Центр. Архив 

кн. 269 f. 902), переконав ся, що й там стоїть deekow anoho, тільки не
виразно написане, з того й пішли тї одмінні лекциї. Таким чином „ста
тут друкований 1552 р. був помилкою, і его з курсу науки треба 
викинути.

М. Грушевський.

Київський каштелян і козаки.
Між козацтвом- в перші часи его істнованая і польсько-литовською 

адмінїетрацпею на українських „українах“, як справедливо зауважено 
було нашими істориками, заходили ріжні звязки, що часом доволі* тісно 
сї два так відмінні елементи сполучали. Вимагали того й інтереси кольо- 
нїзациї й оборони, де козаки, при браку иньших приводів, ставали ма- 
териялом незвичайно ц їн вю і; козацькі походи в степи, суворо,. заказані 
державою, давали сім урядникам добрий дохід, коли при повороті козаків

*) Ставлю в ( ) букви, що стоять над лінією, в скороченнях, а [ означає 
значок, що стоїть там при закінченнях фраз.
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зберали вопи з їх „дещо“ і на свою долю, і то дещо — не мале; 
мати нід рукою масу прихильного, збройного і завзятущого люда — се 
пе тільки уряднику, а й всякому „українному“ шляхтичу було важно —• 
з ним можна було не тільки з Татарами, а й .із  ворогом-сусїдом справу- 
ватись. То-ж в інтересах сеї україеної адмінїстрадиї, як і  шляхти вза
галі*, лежало — бути в можливо добрих відносинах до козаків і їх собі не 
зражати. Характерний приклад таких відносин дає епізод 1585 р. коли 
козаки мусїли видати уряду головних іницияторів утопленая королев- 
ського посла Глубоцького і прислали кількох до варти в Київський замок. 
Намістник київського воєводи кн. Вороницький їх до замку не зхотїв 
приняти, а. сказав, щоб їх стерегли міщане; міщане протестовали, що то 
не є їх обовязок, що в київськім ратуші, „яко на України“ нема по-̂  
трібного „везеня модного“, і вони сами від козаків „в домах наших, яко 
на Украины, во всем месте Киевском о здоровю своем небезпечны“, тому 
просили кн. Воролидького вязнїв взяти собі, але той рішучо не схотів, 
обідяв дати варту, але на письмі того дати і возним осьвідчити не схотів ; 
то-ж міщани вперед на уряді* гродськизі зняли з себе всяку одвічаяьність. 
Кінедь не відомий, але легко зрозумілий — козаки могли собі зараз 
втекти, аби не стягати на міщан жадного клопоту „яко на.Україні (Архив 
Юго - Запад. Росиї ч. Ш  т. І, нр. 7, пор. Исторію возсоединенія II 
Кулїпіа І  с. 134— 5).

„Яко на Україні*“ — hic R hodus! На Україні* з козадтвом солїда- 
рнзувало ся, братало ся, і для своїх інтересів визискувало ся — по змозї, 
тим часом як з Варшави летіли перуни на голову „своєволї української“ .

Доволі* характерний, хоч не так виразний епізод з того-ж кругу 
дає нам ннзше поданий документ, що4 знайшов я  кілька років тому- в Ли
товській Метридї московського Архива міністерства справедливости. 
Справа така: ватага торговельна (караван) вірмен туредьких з караван- 
башею Манойлом на чолї йшла р. 1570 на Каменець і Київ в Московську 
державу. Вірмени казали, що київський каштелян П. Сопіга дав їм на те 
вільний лист, спорядив для їх човен — їхати Десною, аж за Остром 
нагнали їх козаки, пограбували і кількох вбили. Вірмени скаржили ся 
королю, що то зроблено за відомом або з розказу каштеляна. Справа роз- 
берала ся на соймі, і каштелян оповів, що маючи від короля заказ — не. 
пускати підчас тодішньої війни з Москвою тих купдїв до Москов
ської держави, сказав тим Вірменам, що пустити їх жадним чином не 
може, най їдуть або назад до Каненця або до Бильна, що й підтвердив' 
заявою сьвідків - урядників на письмі. Староста остерський до того 
додав, що коли Вірмени доїхали до Остра, і він довідавсь, що не мають 
перепустки з Київа, звелів їм до Київа вертатись, і вони ніби вер
нули ся, але об’їхавши в ночи Остерський замок, поїхали д а ї ї ;  по дорозі до
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Чернигова напали на їх і пограбували позаки. Т ак як Вірмени не могли на 
сонмі показати тої. перепустки каштелянської анї свідками довести, що 
він лих козаків на їх напустив, тож їх справи цілковито упала, і ка
штеляна, зовсім оправдано. ■ \

Ми звичайно не маємо права  ̂приймати цілком на віру оповіданя 
Вірмен дро каштелянську намову, але у всякім разі зостаєть ся цікавий 
факт, що козаки сїх контрабандистів не зачіпали по дорозі* д о К и їва  
й до Остра, -лише як рушили вони з Остра за литовську границю (Чер- 
нигов належав вже до Московської держави, і сусїдний з Остром Мо- 
ровск лежав уже в єї границях). Козаки ніби розбирають, кого вільно або 
невільно чипати, і тут власне напали ся на таку ватагу, що стояла по  ̂
за охороною урядників коронних; може дхтали й відомості від кого не- 
будь з адміністрації — хоч не від каштеляна. Думаю, що се ще раз 
може дійсно натякати на якийсь характерний m odus vivendi між козацтвом 
і урядниками, „яко на Украйни“.

, . Декретъ межи урожоным Павлом Сопегою, кашталяномъ киевъскимъ, 
старостою любецкпмъ и перевалским1), и межи купцов- цесара его млти 
турецкого Ормянъ о погромене и розбите коровану их, яко жалоба их 
учинена была, против кашталяна киевъского. -: . -

Жикгимонт А вгуст, Божею млстю корол полский, великий княз 
литовский, руский, пруский, мазовецкий, жомоитский. Ознаймуемы тым 
листом нашим всим вобец и каждому зособна, кому того ведати належи, 
иж што позван был мандатомъ нашим перед нас гдра урожоный Иавел 
Иванович Сопега, , кашталян браславский, староста нашъ любецкий 
и перевалский на жалобу купцовцесара  его млсти турецкого Ормянъ, 
на имя Мано(и)ла караван баши и иншихъ товаришов его о погромене 
и розбите каравану их, што ширей на мандате нашомъ описано. За ко- 
торым мандатом нашим урожоный Иавел Сопега, кашталян киевский на 
теперешней вчлнон сойме Варшавскомъ кгды перед нами и перед паны 
радами нашими коронными стал, помененые купцы цесара его млти ту
рецкого Мано;й)ло караванъ баша е товаришми своими водлугъ мандату 
нашого скаржили на папа киевского, якобы он мел дат имъ лист добро- 
волный, абы с Каменца шли до Києва с купями и товаръми своими, 

. а с Києва до земли Московское, и якобы пан киевский мелъ их упевнити

1) Двір і  волость Перевалка — тепер с. Переволока в повіті і губернії Город- 
ненській, в ХУІ в. держав ї ї  осібний намісник або державця — див. Любавського 
Областное дѣленіе etc. в. кн Литовскаго с. 155.
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о тую дорогу и дат имъ'комягу1) и проводников своих, с которими ехати 
мели; гдеж их в той дорозе за замкомъ нашим Остръским козацы погро
мили и их самих колко члка потопили и товары их побрали, — менуючи на 
пана киевского, ижби тот погром за ведомостю и порозуменемъ албо за 
росказанемъ его там се имъ стал, яко то ширей на мандате нашом, от 
них пану киевскому даномъ, описано. Панъ киевский напротивко тое 
скарги и мандату нашого, от них ему даного, чинячи одмову и отпор, 
не толко жебы се до то[го] зна(тя) мел, але указал лист нашъ, до него 
писаный, которым листом нашимъ росказалисмо ему, абы он тых купцовъ 
под таковым часом валечным до земли то(го) неприятеля нашого Москов- 
ского не пропущалъ. По которую науку до нас пан киевский, скоро 
оные купцы без жадного позволеня и листу его до Києва были пришли, 
присылалъ. И с тым листом нашим возвавщи до себе ротмистров наших 
замку Киевского: урожоних Касира а Яна Стужинских, наместника тамош- 
него князя воєводи киевского Василя Рая, ротмистра замку нашого Остръ- 
ского Станислава Клопоцкого, городничого киевского Михайла Девочку, 
войта места нашого киевского Станислава Соколовского и некоторых ме- 
щан, ехалъ де до церкви светое Софеи и казал до себе тымъ Ормяномъ 
быт. Там ще перед тыми поменеными особами иоведил тым Ормяном, 
абы они не мели надее, ижбы мели ити с товары своими до земли Мо
сковское, и росказал им именемъ нашим кролевским, абы се зас вернули до 
Каменца або до Видна ехали. Они де(и) с тым отшедши, ехали с Києва 
зо всими товарми своими. И показалъ пан киевъский рекокгницыю то 
тых всих вишей менованых особъ, урядниковъ наших, под печатми и с под- 
писомъ рукъ их, якож тутже стоячи перед нами обличне урожонии Ла- 
вринъ Ратомский, староста нашъ остръский, тыми словы зезналъ: „Иж 
де(й) кгды тые купцы приехали с Києва до Остра рекою Десною, я-м их 
пыталъ, естли бы они мели дозволене от уряду киевского, жебым вас 
пропустим до земли Московское, они дѳ(й) новедили, иж не мамы позво
леня ани листов жадных але тебе просимы, абыс нас пропустим, яко 
убогих купцов; я-м имъ поведил, иж я того учинити не могу, бо то не 
ест звыклы обычай, а не толко вас чужоземцовъ але и подданых короля 
его млти без позволеня уряду киевского мне пропускати не годится; 
а так вернитеся назад. Они де й) вернувшисе якобы назад, в ночи об- 
ехали замокъ Остръски(й) водою, кгдыж в тот час повод великая была 
и удали се до земли Московское; тамже де(й) их межи замкомъ на
шим Остръскимъ и межи замкомъ московский Черниговъским козаки по- *)

*) Комяга — великий човен, для перевозу тягарів; такими комягами возили 
Дніпром напр. рибу.
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гррмнли“. Потым пытано тих Ормянъ, естли же мают лист позволены^ 
пана киевского албо якес свядецтво на то, ижбы тот погром ихъ за ве- 
домостю его было; они ани жадного листу пана киевского позволеного* 
ани которого сведецства не показали. А иж пан киевский то достаточне 
и ясне перед нами и перед пани радами нашими оказалъ, иж кгды они 
приехали до Києва, не будучи от него в томъ убезпечоны, до нас по 
науку, естли бы их мел пустити до земли Московское або ни, посылал 
и засе дп(ст) нашъ до него о том писаный им оказовал и именем на
шим росказал, абы се або до Каменца вернули албо до панствъ паших, 
а не до земли Московское обротили, такъ тежъ и зознанне обличного ста
росты нашого остръского значило, иж они здорови, в целости с Києва 
до Остра пришли, своволне, не маючи жадного позволена ани листу пана 
киевского, што се теж добре значило з рекокгницы(й) преречоных уряд- 
нпков ‘ наших киевскихъ, а они яко листу иозволеного пана киевского 
и упевкеня имъ в том ехапю своем в себе не мели, ани показали, так 
теж ани жадного слушного доводу на то, иж бы тот погром их за ве- 
домостю пана киевского, яко на жалобы своей менили, бы(ти) мел, не 
учинили.

Мы, намовившисе в том с паны радами нашими, на том сойме 
при нас будучими, дознавши в том невинност пана киевского, через де
крет албо вырокъ нашъ грекий учинили- есмо пана киевъекого от тых 
Ормянъ и от того обжалована их и мандату нашого водный, якож и тым 
листом декретом нашим вызволяем и воляым чиним-, такъ ижъ вже в той 
речи повторе и пиколи на потом жадными причинами ани выналезками 
от оных Ормян обжалован и иозывлн быти не иаегь. ї ї  на то есмо дали 
пану Павлу Ивановичу Сопезе, кашталянови кпевскоиу, старосте на
шому любецкому и переваленому, гот нашъ декретъ, до которого на све- 
децство и печать нашу коронную притиснути есмо росказали. Данъ въ 
Варшаве на со(й)ме валном коронномъ, дня —  — !) року от нароженя 
Сына Божего тисячь пят сотъ семдесятого, а нанованя нашого чтырде- 
стого иеръвшого. Y alety D§byrsky г. Р. сап. ш . р. Реляцыя велможно(го) 
Валенто(го) Дебипекого, канцлера коронно(го)* 2).

Литовська Метрика, Записи В. (т . зв. Метрика Руська) N. 2 f. 
3 0 - 3 3 .

М, Гру шевський.

х) Не написано.
2) В ( ) взяті букви з деяких скорочень що над лінією, в [ ] — букви, яких 

нема зовсім в оріїіналї.

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка т. VI. 1*


