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Надане маґдебурського права тістечку Дідову 
(в Київщині), і596 р.

Низше поданий документ належить до численної сериї фун
дацій обронних містечок на полудневих границях української 
кольонїзациї при кінці X V I і на початку X V II в. „для убезпе
чена от неприятеля“ (про них див. в моїй розвідці' про укра
їнські замки в серед. Х У І в. с. 5). Урочище Дїдово, згадане 
в сїн документі', в описи маетностей Печерського монастиря, спо
рядженій при передачі їх  архим. Никифору Туру 1593 р., зветь 
м sioło D olscik, p rzezyw aiące sie D ziadow o, po  o b odw och  
stronach rzek i R p e n ia  (Архивъ Югозап. Рос. ч. І, т. 1, с. 3 8 7 ) ; 
отже на тім місці було вже село, Тур старавсь тільки про міські 
привілеї. Справжнього міста одначе з того села не вийшло. П і
зніше відібрала його унїятсьїса київська митрополія і воно зіста
вилось у неї аж до кінця Річи Посполитої (Архив ч. І, т. IV, 
с. 643). Тепер се досить велике село Дїдовщина, на лівім боці' 
Ірпеня, в Сквирськім повіті' (Похилевичъ Сказанія о насел. мѣ
стахъ Кіев. губ. с. 194, Рулїковский в S ło w n i’ку geograficz’mM 
під сл. D idow szczyzna).

Із умов сього привилея звернемо увагу на заборону міща
нам ходити „на Запороги и в Дпкие поля“ за границю без ві- 
домости коронного гетьмана, постачати туди живність, олово і по- 
рохя, або висилати туди своїх „половників“ :—  спільників, під- 
сусїдків: се останнє натякає на те. як обминали соймову консти- 
туцию 1590 р. (Yol. leg u m  II. 310).

Ѳуньдацыя нрава майдеборского местечку Дѣдову в архимандрыц- 
стве киевъсйомъ.

Жыкгияонт третий.
Ознаіімуемы тымъ листом наши» войнъ вобѳц и кождоиу зособна, 

кому то ведати належит, нинешнимъ и на потомъ будучимъ. Далъ намъ 
справу велебный Ннкиѳор Туръ, архииандрыт киевский манастыра на
шого Печерского, ижъ онъ на власномъ кгрунте церковномъ манастыра 
Нечерского в земли Киевской лежачого, надъ рекою Репенемъ, на вро- 
чвсчу называемой Дѣдовомъ, ку ножатку своему и для убезпечена отъ 
нѳариятеля. такоже и инымъ многимъ имѳнъямъ и селам нашимъ, и тежъ 
князскимъ, панскимъ и ш іяхетеким и всему оному краю ку великому 
убезпеченью от неприятеля, хочетъ заложи(ти) и збудова(ти) коштомъ 
а накладомъ своимъ замок и ири немъ место осадить без уближенья 
иных мест наших. И билъ намъ чоломъ, абыхмо ему в томъ ласку нашу
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кролевскую оказали, а ему того позволивши, ярмарки торги и корчмы] 
волные надали.

А такъ мы, бачечи то, же он такъ для пожитку своего яко и для 
обороны тому краю а лепшому способеню и убезпеченью подданых свош 
власныхъ, также именей наших власних и шляхетских оный замокъ 
коштомъ своимъ збудовати хочет, а особливе хотечи добра церковные 
розмножи(ти) и ку осаженю людми кгрунты неоселые привести и спосе- 
бити, на то смы позволили, якож и тымъ листомъ нашимъ позволяемъ 
и допусчаемъ на томъ то кгрунте власномъ церковномъ манастыра Де- 
черского в земли Киевской лежачомъ над рекою Репенѳмъ на име у Дѣ- 
дови замокъ збудова(ти) и при немъ мѣсто людми водными и иными вся
кими прихожими и ремесники осадити. В которомъ то месте у Дѣдове 
тымъ всимъ людемъ, которые тамъ осядутъ, надаемы водности местъские 
права майдеборского водлугъ звычаю и порядку места нашого Киевского 
надаемы; тежъ в томъ же месте яръмарокъ в кождый годъ на день 
и свято...1), который ярмарокъ мает быти . воднымъ отъ всяких подат- 
ковъ нашихъ власныхъ через две недѣли. Постановлямы тежъ в томъ 
же месте торгъ в кождый тыждень...2). И даемы водность в томъ месте 
тымъ всим людемъ, которые тамъ осядутъ, корчмы будовати и в ннхъ 
всякимъ питемъ и трунками ку питю належачими шинковать и всякимъ 
купецъствомъ ся обходи(ти) и пожитки собѳ всякне в томъ месте роз
множити. А на почизнъ (sic) с тыхъ корчмы и месчанъ до скаръбу нашого 
давати и жадныхъ повинностей з нихъ полнити о ііъ  самъ и по немъ 
будучие архимандритове киевские не мают и не будутъ повинъни. А тоѳ 
водности от нас в томъ месте вышей мененом наданое такъже того вамку 
и места зо всими его пожитки и доходы теперѳшний аръхиманъдрытъ 
Киевский Никиѳоръ Туръ и по немъ будучие архимардрытове киевскиѳ 
за тымъ листом нашимъ мають уживати вечными часы по тому, яко иные 
князи, панове обывателе панствъ нашихъ и тое эемли Киевское таковыхъ 
вольностей з ласки нашое уживають.

А ведъже в томъ месте Дѣдове новой осаде люде таковые не ма
ютъ бывати и тамъ оседати, которымъ права и привилея коронъные за
боронятъ. Месчане тежъ того места на Запороги и в Дикие поля ва 
границу бывати и ходити безъ воли и ведомости гетмана коронного, 
также и живности, олову и пороховъ додавати не мают. Тежъ половни
ковъ в Дикие поля и за граници выправовать не маютъ подъ винами 
и каранъемъ в праве ,описаними.

*) Пропуски в книзі.
2) Повторено.
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її  на то дали есмо Никифору Туру архимандриту киевскому и по 
немъ будущимъ архимандрытомъ киевскимъ манастыра нашого їїечерского 
тотъ нашъ листъ, подписавши его власною рукою нашою, до которого 
на большую твердост и печать нашу коронную притиснути росказали 
смы. Писанъ у Варшаве лѣта Божого нароженя тисеча нятъ сотъ дѳветъ- 
десятъ шостого мѣсяца сентябра десятого дня, а панованья кролевствъ 
наших польского девятого, а шведского року третего. Sigismundus гех. 
Florian Olieszko.

Коронна Метрика Московського Архиву Міністерства Справед
ливости І  В. кн. 11 л . 91—2.

М. Груш евський.

Г р а н и ч н и й  с т а в .
Епізод із 1805 року.

Н а північ від Львова, в широкій долині річки Полтви ле- 
жать села Каменополь і Пруси, розділені одно від одного сею 
річкою, а радше широким ставом, що творить ся річка сперта 
здоровою греблею перекиненою півперек долини. Н а двох кінцях 
греблі здавна стояли два млини: один належав до двора в П ру
сах, а другий до двора в Каменополї. Отсей став з давен давна 
був предметом суперечок, сварів, бійок і процесів не тілько між 
обома дворами, але також між селянами, підданими обох дворів. 
Ще в 1 6 1 2  р. суперечка задля cero ставу дійшла була аж до 
польського коронного трибуналу і королівським декретом була 
розсуджена так, що став у цілім його обширі признано за влас
ність каменопольського двора, значить, його північний беріг, що 
притикає до Прус, мав бути природною границею обох домінїй.

Декрет був безперечно мудрий, та тілько виданий б ез .п о - 
розуміня з Полтвою. Р ічка несла з собою велику силу всякої 
нечисти і намулу зі Львова і осаджувала се все на дні бтаву ; 
досить було кілька літ не чистити його, то він весь робив ся 
обширним, затхлим багном, дно підіймало ся чим раз виспіє в гору 
і береги висихали чим раз далі, особливо з плиткого ,боку, від 
Прус. За польських часів, здаєть ся, чищено сей став частїйше, 
бо пани могли необмежено розпоряджати робучою силою своїх 
підданих. Та коли Галичина прийшла під А встри ю / обмежено 
права панів до інвентарських повинностей в тіснім значіню, забо
ронено силувати підданих до праць н е  обнятих інвентарем, а особ
ливо до таких, як чищене ставів, і ось каменопольський став


