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ДО ІСТОРІЇ ПОВСТАННЯ 
СЕВЕРИНА НАЛИВАЙКА

Козацьке повстання під проводом Северина Наливайка, що проко
тилося по Україні в 1594—1596 pp., ось уже понад століття викликає 
інтерес у дослідників 1. Проте існує багато прогалин у наших знаннях 
про нього: надто мало дійшло джерел, що так чи інакше його висвітлюють. 
Кожне з нововиявлених джерел, в якому ідеться про це повстання, дозво
ляв заповнювати котрусь із цих прогалин.

До таких джерел належить документ, що публікується нижче. Його 
знайдено в матеріалах фамільного архіву шляхтичів Гїісочинських — 
складової частини так званого липовецького архіву з колекції Оссолінсь- 
ких, що зберігається у відділі рукописів Наукової бібліотеки ім. В. Стефа
ника АН України у Львові 2.

Зміст документа стосується спільного виступу населення м. Брац- 
лава і очолюваних С. Наливайком козаків наприкінці вересня 1594 р.

Навесні (а може й раніше) 1594 р. брацлавські міщани вкотре вдалися 
до «иепослушєнства» Юрію Струсу, старості брацлавському, вінницькому 
і звенигородскому 3, що знайшло відображення в скарзі на них Ю. Струса, 
внесеній у луцьку гродську книгу 6 квітня 1594 р. (її опублікував і доклад
но проаналізував В. О. Голобуцький) 4, в датованому 13 травня 1594 р. 
позові люблінської сесії (каденції) коронного шляхетського трибуналу, 
адресованому мешканцям Брацлава і спричиненому цією скаргою 
Ю. Струса 5, та в протестації останнього, заявленій проти них же в три
буналі 15 червня того ж року 6.

Міщани, зазначено в позові, відмовилися допомогти старості і спеці
ально прибулим у Брацлав комісарам покарати («здійснити екзекуцію»), 
відповідно до королівських декретів, кількох із них, до того ж вони бун
тують з кількома тисячами «збройного» люду, зібраного з різних місць, 
і нанесли шкоди місту і старості на ЗО тис. кін литовських грошів. В про  ̂
тестації зазначено, що ці ж міщани бунтують проти старости «постійно», 
навіть, зробили спробу захопити брацлавський замок і віддати його «в нё- 
приятельські руки»; за таких умов, йдеться далі в протестації Ю. Струса, 
він не в змозі виконувати свої старостинські обов’язки і змушений їх 
з себе скласти 7.

Хто вони — ці тисячі «збройних» людей, «неприятельські руки»? 
Безсумнівно, то були переважно козаки. У 1593—1595 pp. на території 
Брацлавського воєводства козацький рух значно поширився. За висловом 
М. С. Грушевського, козаки на той час були тут «повними хазяєвами, де 
хотіли, збирали контрибуції й припаси на виживлення і взагалі пово
дилися як у якімсь окупованім краю, а місцеві урядники і пани мусіли 
тихо сидіти й коритися та запобігати ласки козацьких ватажків... Тут

153



козаччина служила неустанним ферментом для... опозиційного руху. Го
ловно тут гостив Наливайко з своєю козаччиною» 8.

Ім’я С. Наливайка у зв’язку з подіями в Брацлаві 1594 р. (як і взага
лі в Брацлавському воєводстві) згадується у трьох відомих нам виданих 
джерелах. Одне з них розповідне (хроніка сучасника цих подій Йоахима 
Бєльського), два інші — документальні. Й. Бєльський повідомляв, 
що при підтримці міщан Брацлава, котрі «зрадили» Ю. Струсу, козаі и 
захопили місто і замок у ньому; він датує цю подію лише роком (1594), 
проте з контексту розповіді видно, що вона відбулася десь восени. Хроніст 
не зв’язує цю подію з ім’ям Наливайка. Однак трохи нижче після повідом
лення про неї він пише, що згодом козаки в Брацлавщини попрямували 
«до Волох» на чолі з Наливайком (і Лободою) 9. На підставі цих свідчень 
можна твердити: С. Наливайко був причетний до «перевороту» у Брацла
ві — хоч би тим, що здійснений він був його козаками 10.

В листі С. Наливайка до польського короля Сигізмунда III, на- 
писаному в січні 1596 p., зазначається, тцо після організованого ним 
(Наливайком) походу під Кілію, Тягиню і Білгород 11 він зі своїми коза
ками «прибув до Брацлава» 12. Наливайко не вказує, коли цей похід 
відбувся. На думку М. С. Грушевського, припадає він на літо — першу 
половину вересня 1594 р. 13.

Заявлена 17 жовтня 1594 р. в луцькій гродській канцелярії («вряді») 
скарга шляхти Брацлавського воєводства містить розповідь про те, що 
Наливайко «з своєю дружиною», прибувши «от Килии и ТегшгЬ» до Брац
лава, зірвали рочки (сесію) брацлавського гродського суду, які розпоча
лися 6 вересня — до їхнього сюди прибуття; після цього, читаємо в скар
зі (далі документ, в якому вона викладена, називатимемо «скаргою»), 
шляхта воєводства зібралася в Вінниці для обрання депутатів до корон
ного трибуналу і там постановила провести в Брацлаві чергові осінні ро
ки (сесію) брацлавського земського суду, відкриття яких мало статися 
наступного дня після дня св. Михайла, тобто ЗО вересня 14. Вирушивши з 
Вінниці, шляхта розташувалася поблизу Брацлава на ніч, щоб вдень 
увійти в місто. Але тієї ж ночі («с полночи») на шляхетський табір вчинили 
напад брацлавські міщани, «маючи собє на помоч..., чоловєка нєзбожного 
Наливайка». Табір було розгромлено і пограбовано, шляхту розпороше
но, були серед неї та її слуг вбиті й поранені 15.

Документ, що нами публікується, за змістом є своєрідним додатком 
до скарги брацлавської шляхти. Він являє собою зізнання возного брац
лавського гродського суду (далі називатимемо його «зізнанням») про той 
самий напад міщан і Наливайка на розташований під Брацлавом шляхет
ський табір. Зізнання було зроблене в канцелярії цього суду, а матеріа
лом для нього послужило свідчення, напевно, очевидця нападу — одного 
з урядників (управителів земельних маєтків) брацлавського підкоморія 
Лаврина Пісочинського. Останній, перебуваючи зі своїм двором у зга
даному таборі, теж потерпів від нападу міщан і козаків, і за його доручен
ням урядник розповів возному про те, що сталося на місці нападу.

Зізнання дійшло до нас не в складі документів брацлавської гродсь- 
кої книги, куди воно було внесене 7 жовтня 1594 р. (ця, а також земські 
тодішні, як і раніші й пізніші, книги загинули), а у вигляді «випису» 
(витягу) з неї, здійсненого одразу після запису зізнання возного в книгу.

З нотатки писаря брацлавського суду Григорія Байбузи видно, що 
ідеться про впис для Лаврина Пісочинського у брацлавську гродську 
книгу і випис з неї (нотатка в кінці зізнання — «до книг староства брас- 
лавского», «с книг» того ж староства; тоді в канцеляріях судів нерідко 
писали «до книг», «с книг» замість — «до книги», «с книги»). Тим часом 
на початку цього документа зазначено, що він є виписом «с книг староства
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веницкого». Ця розбіжність щодо назви однієї і тієї самої книги не повин
на дивувати: коли брацлавський гродський і земський суди, що діяли в 
Брацлавському воєводстві, з тих чи інших причин не могли функціону
вати в Брацлаві, вони на певний час переводилися у Вінницю — другий за 
значенням політичний центр воєводства. Так сталося й у вересні 1594 p., 
коли переворот у Брацлаві, здійснений тамтешніми мешканцями спіль
но з козаками, зробив неможлдвим функціонування названих судів у 
цьому місті і судам довелося перебратися у Вінницю. Книги, що велися 
канцеляріями цих судів у Вінниці, називалися і брацлавськими, і він
ницькими, але формально вважалися тільки брацлавськими 16.

Зізнання дозволяє точно датувати напад на шляхетський табір: у 
ньому зазначено, що стався напад «с полночи с четверга на пєтницу сєн- 
тєбра тридцатого д н а ». Ці дні тижня 1594 р. припадають на 29 і ЗО ве
ресня 17. .

Про Наливайка в цьому документі сказано тільки те, що й у скарзі 
брацлавської шляхти, а саме: він зі своїми людьми («з бурсою; «бурса» 
тут означає юрбу, гурт, зграю) допоміг брацлавським міщанам в їхньому 
нападі на шляхту. Залишається гадати, чи тільки до цього зводилася йо
го роль. Не виключено, що Наливайко підбурив міщан до нападу, що, 
отже, він його безпосередньо спричинив.

У тій же скарзі зазначено, що одразу («зараз») після нападу кожен 
(«кажды») з пггерпілої шляхти у вінницькому «вряді» «кривду свою запи
сал м возным и шляхтою освєтчил» 18 (огляд місця, де скоєний був зло
чин, напад тощо, і вислуховування потерпілої сторони возний проводив 
там же в присутності кількох, звичайно — двох делегованих для цього 
шляхтичів, які перебували на службі в суді). Сказане в скарзі про тер
міновість засвідчення шляхтою у Вінниці підтверджується зізнанням: 
уже першого жовтня возний оглянув місце нападу і вислухав урядника 
Лаврина Пісочинського про вчинене міщанами й Наливайком (у докумен
ті немає згадки, що зробив це возний разом з «судовими» шляхтичами; 
можливо, що на цей раз їх при возному не було).

Зізнання містить чимало й інших цікавих відомостей: про те, з якою 
метою Л. Пісочинський прямував до Брацлава, перш ніж опинився в 
шляхетському таборі під цим містом, які документи і державно-правові 
акти він віз з собою, щоб на їх основі вирішувати в Брацлаві свої маєт
кові справи, про те, якої шкоди і збитків було завдано йому та супрово
ді куючим його особам під час нападу міщан і Наливайка.

На закінчення слід зазначити, що брацлавські міщани відступили: з 
датованого 16 березня 1595 р. листа гетьмана польного коронного Стані
слава Жулкевського, котрий керував каральною акцією на Поділлі, 
видно, що двоє головних «бунтівників» вони змушені були йому видати 
(в тому числі війта) 19, а з датованої 8 червня того ж року їхньої заяви 
в брацлавській гродській канцелярії,— що вони повернули старості 
Ю. Струсу замок з усім його спорядженням, повернули й ті з захоплених 
ними гродських і земських книг, які їм вдалося відшукати; решту книг 
вони зобов’язалися віднайти й віддати 20. Брацлавські міщани відступили, 
напевно, тому, що в першій половині 1595 р. Наливайка і його козаків 
у Брацлавському воєводстві не було, а польський уряд на той час розпо
чав рішучу боротьбу з козацтвом на Україні 21.

1 Кулиш П. А .  История воссоединения Р уси .— СПб., 1874.— Т. 2 .— С. 59, 
93—94, 429—434; Грушевський М.  Історія України-Руси.— Київ; Львів, 1909.— 
Т. 7: Козацькі часи — до р. 1625.— С. 200—238; Голобуцкий В. А .  Запорожское ка
зачество.— Киев, 1957.— С. 127—146; Леи7явко С, Северин Наливайко у Львові // 
Ж овтень.— Львів, 1987.— С. 82—84; Леп*явко С. А .  Вітчизняна дореволюційна іс
торична література про селянсько-козацьке повстання 1591— 1596 ' років на Украї
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ні //  Укр. іст. ж урн .— 1987.— № 6 .— С. 15—21; Леп'явко С. А .  Польські хроніки
І. Бельського і Р. Гейденштейна про повстання 1594—1596 pp. на Україні // Україна 
і Польща в період феодалізму: Зб. наук, праць.— Київ, 1991.— С. 60—73. Див. та
кож науково-популярне опрацювання життєпису С. Наливайка: Мишко Д . / .  Севе
рин Наливайко.— Київ, 1962.

2 Липовецький архів склався десь у  X IX  ст .— в містечку Липовець, яке в остан
ній третині X V I—X V III ст. входило до Брацлавського воєводства (тепер Липовець — 
районний центр Вінницької обл.). Процес формування цього архіву невідомий. 1891 р. 
значна його частина попала в рукописний відділ Бібліотеки Оссолінськнх у Львові, 
спадкоємцем якої є Наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН України у Львові (да
лі — ЛН Б) (Л П Б, В Р .— Архів бібліотеки Оссолінських.— Оп. 3 .— Од. зб. 7 .— 
Док. L. 126). Протягом кількох наступних років його обробляли, він став доступний 
дослідникам наприкінці X IX  ст. (Sprawozdanie г czynnosci Zakladu Narodowego imie- 
nia Ossolinskich za lata 1898—1899.— Lwow, 1900.— S 9). На цей документ звернув 
увагу В. В. Грабовецький; він переповідає частину його змісту (Грабовецький В . В.  
Нові архівні документи про повстання міської бідноти Брацлава (кінець XVI — по
чаток XVII ст.) / /  Архіви України.— 1980.— № 5 .— С. 61—62).

3 Про «непослушенство» брацлавських міщан до цього часу див.: Гуслистий К . 
До історії брацлавського повстання в 90-х pp. XVI століття //  Наукові записки Ін
ституту історії і археології України.— Київ, 1943.— Кн. 1 .— С. 157—158.

4 Гуслистий i f .  До іст ор ії...— С. 158—161.
* Zrodia dziejowe.— Warszawa, 1894.— Т. 21 .— S. 396. Про зміст цього позову 

(сам позов не зберігся) дізнаємося з декрету, що його ухвалив трибунал 16 червня 
1594 р. з приводу неявки представників брацлавських міщан на його засідання, яке 
мало розглядати екаргу Ю. Струса, викладену в названому позові (Ibid.).

6 Ib id .— S. 397. Слід відзначити, що цей документ і документ, названий у по
передній виносці, до наукового вжитку ще не запроваджувався.

7 %r6dta dziejowe.— Т. 21 .— S. 396—397. У декреті, згаданому в виносці 5, чи
таємо, що трибунал доручив, за королівським мандатом, покарати брацлавських бун
тівників гетьману великому коронному, у  його відсутність — гетьману польному 
коронному або «сусіднім» (przyleglym) старостам (тобто тим, хто в прилеглих до Брац- 
лавщини воєводствах володів гродовими маєтками-староствами), або ж  — брацлав
ському земському суду.

* Грушевський М.  Історія України-Руси.— Т. 7 .— С. 206, 207.
9 Bielski J . Dalszy ci$g kroniki polskiej zawieraj^cej dzieje od 1587 do 1598 r. / 

W r§kopismie odkryi і do druku podaJ oraz historyczno-bibliograficzny op is zywota і 
prac Marcina ojca і Joachima syna Bielskich napisai і рггуЦсгуІ F. M. Sobieszczanski.— 
Warszawa, 1851.— S. 225.

10 М. С. Грушевський датує похід Наливайка (і Григорія Лободи) «до Волох» 
(в Молдавське князівство), що про нього згадує Й. Бєльський, жовтнем 1594 р. (Г р у
шевський М . Історія України-Руси.— Т. 7 .— С. 203).

11 Наливайко має на увазі похід в турецьку провінцію Буджак, яку Порта ство
рила наприкінці XV — на початку XVI ст. із загарбаних нею у  Молдавського кня
зівства земель, розташованих між нижніми течіями Дунаю і Дністра, Наприкінці
XVI ст. Буджак ділився на три адміністративні області-райї — Акерманську (цент
ром цієї райї було м. Білгород, який турки йменували Акерманом), Кілійську та Із
маїльську. Тоді ж існувала Бендерська райя, що виникла після окупації Туреччиною 
м. Тягині, перейменованого нею в Бендери, з оточуючою її  на правому березі'Дністра 
територією (Мохов П. А . Молдавия эпохи феодализма: (От древнейших времен до на
чала X IX  века).— Кишинев, 1964.— С. 213—215). Чи входила Бендерська райя в 
Буджак, невідомо.

12 Zbior pomi^tnikow do dziejow polskich / W ydal W. S. hr. de Broel — Plater.— 
Warszawa, 1858.— T. 2 .— S. 214.

13 Грушевський М. Історія України-Руси.— Т. 7 .— С. 201—203.
14 А Ю З Р .— Киев, 1863.— Ч. I I I .— Т. 1 .— С. 66—67. У скарзі йдеться про «ро

ки земские михалскле», але не відзначено, коли вони розпочиналися (Там само.— 
С. 67). Другим Литовським статутом (виданим 1566 р.), що діяв в останній третині 
X V I—X V III ст. у Брацлавському (як і в Київському та Волинському) воєводстві, 
михальські, вірніше святомихальські, роки постановлено було відкривати наступного 
дня («на завтрєє») після дня св. Михайла «римского» (тобто — католицького) (Ста
тут Великого князьства Литовського 1566 года //  Временник императорского Мос
ковского общества истории и древностей российских.— М., 1855.— Кн. 23.— С. 80). 
День цього святого за григоріанським стилем, яким у державно-земських, в тому чис
лі судових, установах Речі Посполитої користувались з 1583 р. (Купчинський О. Пер
ші датування документів за григоріанським календарем у державних установах Укра
їни XVI ст. //  ЗН ТШ .— Львів, 1991.— Т. 222 : Праці історико-філософської сек
ц ії.— С. 256—269), припадає на 29 вересня. Отже, святомихальські роки розпочи
налися ЗО вересня.
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16 А ЮЗ Р . — Ч. I I I .— Т. 1 .— С. 68. Як можна здогадуватися, справжня мета 
запланованого масового шляхетського вступу в Брацлав полягала в тому, щоб від
новити в ньому владу старости, діяльність гродського і земського судів, покінчити з 
свавіллям міщан, покарати винних з них, вигнати з міста козаків (В. А . К истории 
восстания Наливайка П Киевская старина.-- Киев, 1896.— Т. 55 .— Отд. I I .— С. 2 
(В. А .— це, напевно, В. Б. Антонович); Грушевський М.  Історія України-Руси.— 
Т. 7 . -  С. 208).

16 Слід зазначити, що з 1598 p., згідно з постановою тодішнього варшавського 
сейму (Уоіитіпа legum .— Petersburg, 1859.— Т. 2 .— S. 375), політичним центром 
Брацлавського всеводства стала Вінниця, і тільки у ній відтоді (до 1791 р.) діяли грод- 
ський і земський суди (Крикун П. Г. Административно-территориальное устройств  
Правобережной Украины в X V —XVIII вв. (всеводства и поветы) /  Автореф. дисс. ... 
докт. ист. наук.— Киев, 1992.— С. 32).

17 Горбачевский Я . Археографический календарь на две тысячи лет (325—2324) 
по юлианскому счислению и на семьсот сорок два (1583—2324) по григорианскому счис
лению.— Вильиа, 1869.— С. 7, 51. В. О. Голобуцький безпідставно твердить, що 
напад, про який він згадує на основі скарги брацлавської шляхти від 17 жовтня, від
бувся 16 жовтня (Голобуцкий В. А .  Запорожское казачество.— С. ІЗЗ).

18 А Ю З Р . ~  Ч. I I I .— Т. 1 .— С. 68.
19 Listy StanisJawa Zolkiewskiego. 1584—1620 /  W ydal T. Lubcm irski.— Kra

kow, 1868.— S. 74.
20 В . А .  К истории восстания Наливайка.— С. 3 —4. Навряд чи міщанам вдалося 

повернути недостаючі гродські й земські книги: 16 жовтня 1596 р. канцлер коронний
і гетьман великий коронний Ян Замойский вніс у книгу коронної метрики («канцлєрєи 
наше є коронное меншеє») заяву, з якої видно, що деяких брацлавських книг, що в 
них, зокрема, містилися документи Я. Замойського (вони стосувалися його маєтків, 
розташованих у Брацлавському воєводстві), немае, бо козаки «тых недавно прошлых 
часов», взявши брацлавський замок (Я. Замойський, напевно, мав на увазі напад у 
вересні 1594 p .), ці книги знищили («показили»), а «некоторые и побрали» (Грушев
ський М .  Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х pp. II ЗНТШ .— Львів, 1899.— 
Т. 30/31.— С. 10). Цю заяву Я. Замойський 14 грудня 1596 р. вніс і в брацлавську 
гродську книгу (В. А .  К истории восстания Наливайка.— С. 5; Левицкий О. И.  Об 
актовых книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии.— М., 
1900.— С. 15). Принагідно вкажемо на те, що ми не віднайшли будь-яких джерел, 
котрі б засвідчили діяльність у  Брацлаві. гродського і земського судів з середини ве
ресня 1594 р. до травня 1595 р. (Л П Б .— Колекція Оссолінських.— Од. зб. 4048 П .— 
Арк. 8—8 зв ., 72—73, Н 9, 130— 130 зв.). Як видається, ці суди у  Брацлаві на той час 
не могли функціонувати з огляду на тодішню політичну ситуацію в цьому місті. Вод
ночас слід наголосити на тому, що не вдалося виявити доказів діяльності тих же су
дів у Вінниці в період після зізнання возного 7 жовтня 1594 р. до травня 1595 р. Чи 
не означає це, що у  Вінниці на той час вони не працювали?

21 В . А .  К истории восстания Наливайка.— С. 3; Грушевський М ..Історія Украї
ни-Руси.— Т. 7 .— С. 209; Голобуцкий В. А .  Запорожское казачество.— С. 134.

1594 p., жовтня 7. Вінниця
Заява Лаврина Плотницького, возного єнерала земського, 

про огляд ним місця, де брацлавські міщани 
і Северин Наливайко зі своїм загоном вчинили напад 

на Лаврина Пісочинського, підкоморія брацлавського,
і супроводжуючих його людей, та про свідчення йому (возному)
Леонтія Подгаєцького, урядника Л. Пісочинського, щодо шкоди 

і збитків, завданих під час цього нападу.

Выпис с книг староства веницкого.
Jlkma Божго нарожбиіл тиеєча ишпеот дєветдешт. четвертого исца

шктєбра С€мого днни
Передо мною Юрєм Струсоле с Комарова 1 старостою брасла^ски^, 

вени^киді и звиногородски.з£, постановившее собличнє шлілхбтньщ Лав- 
рєн Плотницким, енерал возньш зємскигг, ку записа/да до книг сознал
тыми словы, и ж: За придан&м и посланемъ вм был есми на справе его
млети пна Лаврєна ІІесочинског(о) 2, подкоморог(о) браславског(о)1 в року
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тепер идучом  дєвв77гдєсі-Л7?г четвертою мсца соктебра первого днн\ на местцу 
певнолі, на кгрунте панов Шашкою 3 Вышковскол*, 4, неподалеку городин: а
тамонінег(о) над рекою Бого.%. Там  ж е урк^дникъ пна подкоморог(о) каме- 
ногорскии 5, пан Лесонтеи Подгаєгрош, соповедил мнЪ, и ж па н его, едучи
до Браславл н\ длн\ справ своих зъ єго млстъю к н з є л і  мшушолл Збаразскил*6. 
воеводою браславскимъ, же пан воевода пану подкоморому повинен был
водле декрету трибуналского 7 певную суму пнзеи за кгвалт, пожогу и 
шкоды его жорнш цские 8 на врэдде кгродскомъ браславскож на завтрие 
свілто2(о) Михала рымског(о) свглта, то гстп мсца сентебра тридцатого
д[нід] * в року нинєшнєлі девв7?гдесі-дяг четвертое, заплатити; к тому маю
чи п о тр еб у  и на рокох зежских браславских, которые тепе/? со светом Ми-
хале сужоны быти мели; то пакъ в ден свтго М ихала с четверга на пкАяг- 
ницу на тож м есяцу, зъ и ш о ю  никоторою пш ахтою , которые теж справы 
свое на ш  же рокох земские в Браславли мели, неподалеку их стано- 
вищъ через долину на сособливомъ становиску своел*, ночовал. И кглы
было с полночи с четверга на пьатницу сентебра тридцатоа(о) дньа, воитъ 
браславсшш Роман Т итченко 9 з бурмистры, ранцами, лавники и всЪми 
м етаны , маючи з собою на помоч з розны# меетцъ многие помощников и 
голтьашугво, а  межи иншими Наливайка з бурсою єго, с которыми пан 
мои ничог(о) приватноа(о) николи не мед и причины жадное и м  не да л, содно, 
такъ розумею, же колко своимъ зльш  умыслож, толко з направы безбож 
ные неприЬАтел панскихъ, нако на станы розные иншое ш лихты , содных 
до смерти позаби(^ли, а других поранили, с курене# зогнали, зо всее мает:
ности злупили и розбили, такъ и на тоm  стан пна моего, где єго млстъ в 
обороне против них стал, тыж же всЪм войском  по колко [со Ы  *,моцно
натиривали пна моего, наконец с куренье вытиснули, а ж заледве са м с
колко слуг своих з чолож ушолъ. Там  же в тоm час всю мае/?гнос7П пна 
моего и слуг єго з возов вылупили, напрод шкатулу з многими листы, 
декреты и справами со имене и кгрунты жорнищ ские и поступки против его
млсти к нзв  воеводы браславског(о), также справы з стороны Пыкова 10 
со именє Йвдеєвку 11 и со кгрунты каменогорские и иншие справы на роз- 
мые именк\ в тутошнемъ воеводстве Браславскож и т еж  в зелі л и Волынс
кой, звлаща Кунева 12 и Є скове ц 13, и теж  в Литве 14 на имен 14 пинские 
Дубенецъ, їАстрєблє.и Могилную 15, которые при собе на трибунале мел 
и талі, в Браславли, соттсправившисе зо вс'Ьл/., на помешкане до Жорнищъ 
ехати был умыслил; и иных листов много розных велице важных сул/; 
торбу з двоими книгами, содны стат\т7?г старьш и новыи 16, привил пос- 
политые, и констытуцми литовские 17, и формуляры  розмаитые до сотпра- 
вовант справ в Речи Посполитои и в ка7іцєлн\рии18, которых бы пан мои 
га двесте чирвоньтхъ золотых не дал, другие книги вси констытуцыи 
коронные 19 с тлумоколе взш ш ; жупа/і чорньш аксамитный с кнебликами 
сребръными, кошулку влоскую чирвоную баволнншую, кафтаник зеле
ный китаичаныи, кошул колє7іских чотыри, хустокъ шестъ, тувални вы- 
шиваных едвабелг две, ручников два, собрусы два и иншие хусты белые, 
шапку чорную, соболцами подшитую, цыны полмисков чотыри, талеров 
дванадцанг, котлы два кухонные, кожушокъ попелчйи гольїи, колдра 
китайки жолтое, копен ык  модрьш каразЪевыи на дожчъ з кг у зиками се
ребреными, коберец содин, кон патрский вороныи иноходник ** 3 сед-

* Текст пошкоджений.
** Не слово в тексті повторене як «ииоходникъ».
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л о м, ко н плеснивьш з седлом; также речи и слуг панские в тот же час з 
возов побрано, у Трошки копєнілк зеленый каразЪевьш, у Станислава 
Выцелковског(о) копен кшъ чорньш люнскин, у Гулн\лницког(о) и у ин
шие вси хусты белые: а подданы# панские с Каменогорки, которые в 
подводе ехали, трее, Гринца, Ьйхна и Симы, с конми и зо вскм взшши, 
до сего часу нетъ ведома, где подели. /Дко ж на тые побоищае людей
побитые и стан пна своег(о) спаленьш и возы полупленые много собводилъ 
и со ка з овал, протесту ючисе на войта и мещан браславские с помощники и 
порадцами ие, и ж тот розбои, лупъ и мордерство со т ниє ск\ безвинне 
стало, за которьшъ розбитемъ и небезпеченствож пан подкоморип, пан 
мои, длм тые справ своие єхати не мог. Которое н\ сочевистое сознане 
возног(о) до книг староства браславског(о) записати есми велел, на што и 
выгшс с книг его млсти пану подкоморому браславскому под моею печатю 
ест выдан. Писан у ВЪници. шр *

Печать. Підпис: Грегореи Баибуза писар 20.
Наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН України у Львові.— Колекція Оссолінських.— Од. зб. 
4048 I I .— Арк. 74—74 зв.

1 Струс Юрій (р. нар. невід.— 1606) — багаторічний (до смерті) староста брац- 
лавський, вінницький і Звенигородський. Рід Струсів походив з території Белзького 
воєводства. У Брацлавському воєводстві ІО. Струс мав кілька маєтків (Pulaski К.  
Kronika polslcich rodow szlacheckich Podola, W oiynia і ІІкгаіпу: Monografie і wzmian- 
k i.— Brody, 1911.— T. 1 .— S. 210—213).

2 Пісочинський Лаврин Гпівошович (p. нар. невід.— 1606; в документах також — 
Пєсочинський, Пясечинський) — походив з волинського шляхетського роду; маєтки 
його в основному знаходилися в Брацлавському всєводстві. Брацлавським підкоморі
єм був у 1583— 1606 pp. (Polski stownik biograficzny.— Wroclaw etc., 1990.— T. 25 .— 
S. 805—808).

3 Шашки (в однині — Шашко; в документах також Шашковичі, Шашкевичі) — 
брацлавська українська шляхта (див. згадки про неї щодо кінця XVI ст.: А Ю З Р .— 
1859.— Ч. І .— Т. 1 . -  С. 268; Zrodla d z ie jo w e .-  Т. 21 .— S. 3 8 9 -3 9 1 , 393, 398, 400, 
403).

4 Ідеться про землі с. Вишківці, розташованого поблизу Брацлава (тепер — се
ло Немпрівського p-ну Вінницької обл.). 1594 р. в джерелах подається як Вишківці 
{Zrodia dziejowe — Т. 21.— S. 390—391, 393) та Старі і Нові Вишківці (Ibid .— S. 389). 
Нові Вишківці 1596 р. названі містечком (Ibid.— S. 398), а Старі Вишківці 1598 р .— 
селом (Ibid .— S. 403), проте по суті Старі і Нові Вишківці становили одне посе
лення. Ним 1594 р. володіли Шашки — хорунжий брацлавський Василь і Тих о и 
(Ibid.— S. 390—391).

5 Слово «каМєногорский» в даному випадку виводиться від с. Кам’яногірка, що 
входило до складу Брацлавського воєводства (тепер — село Калинівського p-ну Він
ницької обл.). На початку XVII ст. іменувалося також Стара і Нова Кам’яногірка 
(Zrodla dziejowe.— Т. 21.— S. 554). 1594 p. належало Л. Шсочинському (Ib id .— 
S. 395,. 397).

6 Збаразький Януш (бл. 1540—1608) — виходець з українського князівського 
роду, володіння якого були зосереджені у Волинському і Брацлавському воєвод
ствах. Брацлавським в< єводою Я. Збаразький був у 1576—1608 pp. Займав також уря
ди кременецького і пінського старост (Niesiecki К.  Iierbarz Polski, powi§kszony dodat- 
kami z pozniejszych autorow, r^kopismow, dowodow urzedowych і wydany przez 
J. N. Bobrowicza.— Lipsk, 1845.— T. 10.— S. 117— 118; Dobrowohka W. Mtodosc Jer- 
zego і Krzysztof a Zbaraskich (Z wsl^pem о rodzie Zbaraskich і zyciorysem Jannsza Zba- 
raskiego wojewody braclawskiego).— Przemysl, 1927.— S. 51—56).

7 Мається на увазі декрет люблінської сесії коронного трибуналу — вищої 
шляхетської судової інстанції Польського королівства, створеної 1578 р.

8 Означення «жорншцские» походить від містечка Жорншце (Жорнища), що в 
X V I—XVMI ст. було на території Брацлавського воєводства (тепер — село Іллінець- 
кого р-иу Вінницької обл.). Як містечко вперше в джерелах це поселення трапляється 
1589 р. (Л Н Б .— Колекція Оссолінських.— Од. зб. 4047 I I .— Арк. 22). 1594 р. нале
жало Лаврину Пісочинському {Zrodia dziejow e.— Т. 21 .— S. 395, 397).

* mp — manu propria (лат.). Цей вираз означає — «власноручно» (букваль
но — «власною рукою»). Стосується він особи підписка гродської канцелярії, рукою  
якого писаний документ. Н а писання цих двох літер належить або йому, або писарю 
Григорію Байбузі, який завідував тією ж канцелярією.
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® Війт Брацлава в скарзі Ю. Струса, внесеній в луцьку гродську книгу 6 квіт
ня 1594 р.. значиться як Титченко (Голобуцъкий К .  До істор ії... — С. 160— 161), в 
декреті люблінської сесії коронного трибуналу від 16 червня 1594 p .— як Тимченко 
(Zrodla dziejow e.— Т. 21 .— S. 396), у скарзі шляхти Брацлавського воєводства, заяв
леній в луцькій гродській канцелярії 17 жовтня 1594 p .,— Титкович (А Ю З Р .—
Ч. I I I .— Т. 1 .— С. 68. У цьому виданні помилково надруковано «Тикович». В луць
кій гродській книзі, звідки взято цей документ, написано саме «Титкович»; той, хто го
тував документ до видання, не зауважив виносне «т»; див.: Ц Д ІА  України в м. К гєві.— 
Ф. 25.— Оп. 1.— Од. зб. 45.— Арк. 1292 зв.); в заяві міщан Брацлава у брацлав- 
ській гродській канцелярії 8 червня 1595 р .—- Тишченко (В. А .  К истории восстания 
Наливайка.— С. 3. Відповідна гродська книга не збереглася; чи не було там написа
но «Титченко»?), причому в усіх носіїв цих прізвищ, як і в Титченка, одне ім’я — Ро
ман. Скрізь ідеться про одну й ту ж особу, ї ї  справжнє прізвище, напевно, Титченко 
(можливо, Тітченко). Після того, як він був виданий брацлавськими міщанами, 
С. Жулкевський наказав його, як і другого виданого ними ж головного «бунтівника», 
покарати «для прикладу». Повідомляючи про це в своєму листі від 16 березня 1595 p., 
С. Яїулкевський називає його «війтом», а імені не подає (Listy Stanisiawa Zoikiewskie- 
g o .— S. 74).

10 Пиків — містечко в Брацлавському воєводстві (тепер — село Калинівського 
p-ну Вінницької обл.). 1594 р. ним володіли дочки небіжчика Філона Кміти Чорно
бильського — Богданна і Зофія Кмітянки, чоловіками і захисниками маєткових ін
тересів яких були, відповідно, князь Юрій Горський-Друцький і Лукаш Сапєга- 
(Zrodla dziejowe.— Т. 21 .— S. 400, 402).

11 Овдіївка — село в Брацлавському воєводстві. Щонайпізніше з 1589 р. у  ві
домих нам джерелах виступає ще й під назвою «Шепіївка» (Л П Б .— Колекція Оссо
лінських.— Од. зб. 4046 I I .— Арк. 94—94 зв.; Од. зб. 4050 I I .— Арк. 94), що в 
X V II ст. витіснила назву «Овдіївка». Нині Шепіївка входить у Калинівський р-н Він
ницької обл. 1594 р. Овдіївка-Шепіївка належала Лаврину Пісочинському.

12 Кунів — село в Луцькому повіті Волинського воєводства (тейер — село Ізя- 
славського p-ну Хмельницької обл.). 1594 р. ним володів Лаврин Пісочинський 
(Л Н Б .— Колекція Оссолінських.— Од. зб. 4048 I I .— Арк. 103—108).

13 «бсковцы» — село Юськівці в Кременецькому повіті Волинського воєводства 
(тепер — село Ланівецького p-ну Тернопільської обл.). 1594 р. належало Лаврину 
Пісочинському (Л Н Б .— Колекція Оссолінських.— Од. зб. 4047 I I .— Арк. 148— 
149).

14 Під «Литвою» тут розуміється Велике князівство Литовське.
15 Дубенець, Яструбле, Могильна — села Пінського повіту Берестейського воє

водства (тепер — села в Бєларусі, з яких перше — в Столинському p-ні Брестської 
обл., інші — в Узденському p-ні Мінської обл.). 1594 р. ними володів Лаврин Пісо
чинський (Л П Б .— Колекція Оссолінських.— Од. зб. 4044 I I .— Арк. 139 зв.).

16 «Статут старый и новый» — це литовські статути (судебники) 1566 і 1588 pp.
17 Ідеться про постанови литовського сейму до 1569 р. (відтоді скликались сей

ми, спільні для Польської корони і Великого князівства Литовського).
18 «В канцелярии» тут означає, напевно,— в канцелярії канцлера або підканц- 

лера Польської корони.
19 «Конституции коронные» — постанови сеймів Польського королівства (до 

1569 р.) і Речі Посполитої (після 1569 p.).
20 Байбуза Григорій — довгорічний писар брацлавського гродського суду .— 

Байбузи — український шляхетський рід у Брацлавському воєводстві.


